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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

Editorische ingrepen
1. Evidente zetfouten zoals sinaasppel in plaats van sinaasappel, of plantennam in
plaats van plantennaam zijn stilzwijgend aangepast. Iets ingrijpender correcties zijn:
p. 5, Acrátherum: G. (‘G. draagt aan den top een naald’) → A.
p. 39, armándii: E. Milne-Edw. ) → Henry Milne Edwards
p. 179, Distreptus: het grafisch symbool kan niet worden weergeven; dit
symbool is vervangen door het woord ‘slinger’
p. 219, forficuloides: de gebruikelijke etymologie van ides (elders staat steeds:
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt) ontbreekt hier; door ons
toegevoegd
p. 220, forskalii: het laatste woord van voetnoot 2 is aangevuld tot Forschkåhl.
p. 239, goldiánus: Ontaria → Ontario
p. 509, sanderae: auteursnaam bij Nicotiāna: Hort. Sand. komt niet voor in de
lijst. Naar analogie van o.m. Hort. Berol is hiervan gemaakt: [van den tuin
(kweekerij) van Sander & Sons, onder dezen naam in die tuin gekweekt]
2. De Addenda et Corrigenda die in het werk staan op pagina 639-643 zijn in de
digitale uitgave in de lopende tekst verwerkt en bovendien als apart hoofdstuk
opgenomen.
3. In het origineel zijn ingangen die een Latijns of Grieks bijvoeglijk naamwoord
zijn, vet gezet, maar de laatste twee letters staan cursief, en daarna volgen na een
komma (zonder spatie) in het origineel cursief enkele letters, zoals a,um of os,on.
Dit zijn de uitgangen van de verschillende geslachten in het Latijn en het Grieks. Zie
bijvoorbeeld in het origineel:
abbreviátus,a,um
abebáios,os,on
Voor de leesbaarheid hebben we dit als volgt overgenomen: de hele ingang staat
vet, en daarop volgen tussen haakjes en romein gezet de uitgangen; die uitgangen
worden voorafgegaan door een liggend streepje en tussen de varianten staan een
komma en een spatie, dus:
abbreviátus (-a, -um)
abebáios (-os, -on)
4. In de woordenboektekst volgt in het origineel na de ingang regelmatig in
kleinkapitaal de afkorting van de naamgever, zoals O.K., L., Fée, Neck. Achter in
het boek, van pagina 644-664., staat een Verklaring der voornaamste auteursnamen
en hun afkortingen. Omdat het een enorm gezoek is om bij iedere afkorting de juiste
naamgever te vinden, hebben wij als hulpmiddel voor de gebruikers in de
woordenboektekst telkens achter de afgekorte naam tussen vierkante haken de
belangrijkste bibliografische gegevens van de naamgever toegevoegd. Zie bijvoorbeeld
de toevoeging onder Bambúsa na de afkorting Schreb.: “Bambúsa Schreb. [J. Chr.
D. von Schreber], – Latinizeering van bamboes, verbastering van bamboe, Mal. naam
der plant.”
5. Soms worden meerdere trefwoorden gegeven die via accolades met elkaar
verbonden zijn, meestal gaat het om alternatieve spellingen van het trefwoord,
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bijvoorbeeld onder Abelmóschus, abelmóschus. In die gevallen hebben we alles
voluit getikt zoals het is bedoeld en nergens zijn accolades gebruikt.
6. Een enkele maal was een noot in de lopende woordenboektekst opgenomen; de
inhoud daarvan hebben we op een logische plaats in de lopende tekst toegevoegd.
7. Regelmatig, bijvoorbeeld onder het lemma Coridóchloa, is in de uitleg een
hoofdletter G opgenomen, gevolgd door een superscript cijfer (1 t/m 4), soms ook
een kleine g. In de tekst wordt dit door Backer niet verklaard, en we hebben het
ongewijzigd overgenomen. De G staat waarschijnlijk voor Latijn gluma, Engels
glume: de naam voor de kafjes die de aartjes van grassen en cypergrassen omgeven.
Per grashalmpje heb je er eigenlijk maar twee, namelijk de onderste dekblaadjes.
Een stap hoger in het aartje zitten er nog twee; die heten eigenlijk anders, maar
vroeger werden die ook glumella ‘kleine gluma, klein kafje’ genoemd; en
waarschijnlijk staat de kleine letter g voor glumella.
8. Ten behoeve van de doorzoekbaarheid zijn de trefwoorden telkens tweemaal
weergegeven; eerst zonder en vervolgens mét diakritische tekens.
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Voorbericht
Voor beroeps- of amateurbotanici, voor land-, bosch- of tuinbouwkundigen, kortom
voor allen, die met planten te maken hebben, is kennis harer namen onmisbaar;
namenkennis is wel niet de omega, maar toch zeker de alpha der botanische
wetenschap, welke zonder haar niet zou kunnen bestaan. Volksnamen, alhoewel
dikwerf zeer bruikbaar, waar het planten van algemeene bekendheid betreft, komen
niet in de eerste plaats en vaak ganschelijk niet in aanmerking. In Nederland, waar
slechts twee talen en daarnaast een aantal dialecten gesproken worden, is het aantal
volksnamen van planten reeds vele malen grooter dan dat der planten zelve, afgezien
nog van het feit, dat vele planten geen echten volksnaam bezitten; men raadplege
slechts het Woordenboek der Nederlandsche Volksnamen van Planten uit de gegevens,
verzameld door de Commissie voor Nederlandsche Plantennamen bewerkt door H.
Heukels (1907). In Nederlandsch Indië, waar meer dan 130 talen in verscheidene
dialecten worden gesproken en het aantal plantensoorten (naar schatting circa 30
000) zeer vele malen grooter is dan in Nederland, is het aantal volksnamen, ook naar
evenredigheid, nog zeer veel grooter. Niet alleen dragen vele planten daar dozijnen
volksnamen; omgekeerd worden met éénzelfden naam vaak verschillende, soms zelfs
zeer verschillende planten aangeduid, wat tot groote verwarring aanleiding geven
kan. Bovendien zijn lang niet alle inboorlingen van Nederlandsch Indië, de gevers
of bewaarders van de daar gebruikelijke volksnamen, plantenkenners, al weten zij
dien indruk vaak te wekken bij Europeanen, op dit gebied nog onkundiger dan zij.
De gebrekkige kennis veler plantenverzamelaars met de in hun onderzoekingsgebied
gesproken taal en met den daar voorkomende plantengroei, de zucht der inboorlingen
den hen ondervragenden Europeaan tevreden te stellen of zich van hem aftemaken,
hebben een onmetelijke hoeveelheid onbetrouwbare en dus waardelooze volksnamen
in de herbaria en in de literatuur doen opnemen. Zeel vele der plantennamen, welke
men in uit Indië stammende herbaria vindt opgeteekend, kan men veilig definieeren
als namen, welke door een goedgeloovige dwaas zijn opgeteekend uit den mond van
een fantast. Voorloopig valt echter het kaf nog niet van het koren te scheiden, veel
minder nog kunnen wij handelen naar de voorzegging in Lukas III, 17: “hy sal synen
dorsch-vloer doorsuyveren, ende de terwe sal hy in syne schuere t’samen brengen,
maer het caf sal hy met onuytblusschelick vyer verbranden.” – En zelfs de werkelijk
juiste volksnamen – uitgenomen die van algemeen bekende cultuurgewassen – hebben
vaak niet meer dan plaatselijke waarde. Vele der in Nederlandsch Indië voorkomende
planten hebben in het geheel geen volksnaam, al is het met eenige handigheid niet
moeilijk er een te vernemen uit den mond van een inboorling, die manieren kent en
dus weet, dat men zijn ondervrager niet teleur mag stellen. Doch ook, als een
inboorling zoo ongemanierd is geweest den naam eener plant niet te weten en dat
vergrijp eerlijk te bekennen, is die erkenning wel eens als naam beschouwd: als
plantennamen vindt men opgeteekend belon tentoe en teu njahoe, beide beteekenend:
ik weet het niet.1 + Hier moge ook gewezen worden op de reeds veel meer dan een
+ Meer dan een eeuw geleden werd deze ervaring ook in Engelsch-Indië reeds opgedaan. Prof.
dr. B. H. Danser te Groningen had in 1932 de goedheid mijn aandacht te vestigen op de
volgende zinsnede uit een uitspraak van Jack [Companion Botanical Magazin I, 227 (1835)]:
Leschenault’s (zie leschenaultiánus) names are frequently not to be depended on; from his
total want of knowledge of the Tamul language (gesproken op Ceylon en in het Z. van

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

eeuw oude, doch nog steeds ten volle juiste uitspraak van Roxburgh (zie Roxbúrghia):
“I have observed that the eagerness to get native or vulgar names for plants is directly
proportioned to the ignorance of the inquirer: those who know nothing about the
plants and who are unable to discriminate them under any names being always loud
in their call for native or local names.”
Dit euvel kan men voorkomen door het bezigen der wetenschappelijke
plantennamen, waarin zeer vaak eigenschappen der plant zijn neergelegd, namen,
welke geen twijfel toelaten, gedachtenwisseling, ook met buitenlanders, mogelijk
maken, en de literatuur, ook de uitheemsche, ontsluiten.
Als bezwaar tegen het gebruik der – meestal aan het Latijn of het Grieksch
ontleende – wetenschappelijke namen heb ik, zoowel in Nederland als tijdens mijn
dertigjarig verblijf in ons onvolprezen Oost-Indië, vaak – ook door zeer ontwikkelde
personen – het bezwaar hooren opperen, dat zij te moeilijk zijn, dat men ze niet
begrijpt en ze daardoor niet of moeilijk onthouden kan. Dit ongetwijfeld gegrond
bezwaar doet zich de laatste tientallen jaren sterker gevoelen, nu men medicus,
bioloog, houtvester en zelfs hoogleeraar in de plantensystematiek worden kan met
een H.B.S.-opleiding als ondergrond voor verdere studie, zonder eenige kennis van
het Latijn, de taal, waarin schier alle oudere en vele der nieuwere
systematisch-botanische werken geschreven zijn, en zonder eenige kennis van
Grieksch. Ik heb leeraren en zelfs hoogleeraren in de plantkunde ontmoet, die zelve
de wetenschappelijke plantennamen niet begrepen, ze bij voorkeur niet bezigden en
hun wetenschappelijke zuigelingen met volksnamen, of met wat daarvoor moest
doorgaan, voedden. Zij waren de slechte vaders waarvan Lukas XI, 11-12 spreekt:
“Ende wat vader onder u, dien de sone om broodt bidt, sal hem eenen steen geven?
Of oock om eenen visch, sal hem voor eenen visch een slange geven? Ofte so hy
oock om een ey soude bidden, sal hy hem een scorpioen geven?” Men is tot de laagte
gezonken een aantal kunstmatige, noodelooze, nuttelooze en door niemand gebezigde
“volksnamen” te scheppen, die gelukkig de laatste jaren grootendeels wederom uit

Voor-Indië) he was led to mark down the answers to his signs or queries as the names;
whereas the natives mostly told him: “I don’t know”, “I cannot tell”, “I don’t understand”,
“There is none”, or made some such reply, which he fancied were the names of the plants.
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de flora’s verdwenen zijn. Men denke slechts aan Varkenskerveltorkruid, Steelelatine,
Kleinbloemhonigklaver, Kleinbloemdrakenkop, Tweeknopsvarkenskers e tutti quanti.
Ten einde het gebruik van de wetenschappelijke plantennamen te vergemakkelijken
is dit boekje geschreven, dat de juiste schrijfwijze (waartegen vooral door de kleinere
zaadhandelaren, kweekers, tuiniers en bloemverkoopers vaak gezondigd wordt), de
afleiding, de beteekenis en den klemtoon geeft van ongeveer 22 500 in Nederland
of Nederlandsch Indië gebezigde dier namen. Ook tegen den klemtoon worden vaak
fouten gemaakt; zie daarvoor de Toelichting, afdeeling Klemtoon. Het stemt tot
groote blijdschap, dat in den tweeden druk der door W. H. Wachter bewerkte Beknopte
Schoolflora vele der in oude Heukels-uitgaven voorkomende fouten op dat gebied
vermeden zijn.
Nog een ander doel heeft dit boek, nl. het dankbaar bewaren der gedachtenis van
lieden, welke zich voor de botanische wetenschap verdienstelijk hebben gemaakt.
Vele planten zijn genoemd naar personen, hetzij beroepsbotanici, hetzij amateurs,
welke zeer dikwijls goed en doorgaans belangeloos verzamelwerk hebben verricht.
Nu is het beschamend leerzaam te ervaren, hoe onbekend deze personen gebleven
zijn bij, of hoe spoedig zij zijn vergeten geworden door, het ontwikkeld publiek, dat
zich met het leeren kennen van planten bezig houdt. De door het scheppen van een
aan hen herinnerenden plantennaam geëerden zouden met den Psalmist (CIII, 15-16)
kunnen getuigen: “De dagen des menschen, zijn als het gras; gelijck een bloeme des
velts, alsoo bloeyt hy. Als de wint daer over gegaen is, so en is sy niet meer, ende
hare plaetse en kentse niet meer.” Vele voorbeelden daarvan zou ik kunnen aanhalen;
ik wil hier slechts verwijzen naar den in zijn tijd zoo beroemden
natuurkundige-botanicus M. van Marum (zie daarover in dit woordenboekje
Marúmia), wiens geval meer reliëf krijgt, als men bedenkt, dat een der leden van
het college, dat zijn grafzerk op zoo nonchalante wijze van de hand deed, directeur
was derzelfde Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, van welke Van Marum
gedurende lange jaren secretaris was. Dat de zerk nog op het nippertje tegen
vernietiging gevrijwaard worden kon, is niet aan dien directeur, qualitate qua
bevorderaar en kenner der wetenschap, te danken. Zie, als tegenstelling dezer
verwaarloozing, in dit woordenboek het opslagwoord houtsoortiánus.
Er zijn flora’s, welke van persoonsnamen afgeleide plantennamen zoals balbísii,
goodenoúghii, willdenówii óf in het geheel niet verklaren óf zich luchtigjes van de
zaak afmaken door eenvoudig als verklaring te geven: Balbis’, Goodenough’s,
Willdenow’s, verklaringen, welke dien naam niet verdienen, daar zij niets klaar, niets
helder maken, doch den lichtzoekende in Egyptische “dicke duysternisse” (Exodus
X, 21-23) laten, óf die blijmoedig aan het fantaseeren slaan en bv. den soortnaam
lucíliae van eener in den Kaukasus gevonden Chionodoxa proclameeren tot
Nepaulschen (zie nepalénsis) volksnaam der plant, welke in Nepaul in het geheel
niet voorkomt. Of die vesca vertalen met eetbaar, cornúti met hoornvormig, den
naam Soldanella doen zinspelen op de sierlijke franje aan de bloemkroon, het woord
bucephalóphorus vertalen met groote bloemhoofdjes dragend, het woord trichótoma
met met afgeknotte haren, (Plumbago) larpentae met op Larpenta gelijkend, of zelfs
het niet bestaande inseráticus weten te vertalen. Deze voorbeelden kunnen tot schier
in het oneindige vermeerderd worden: Wittstein’s Etymologisch-botanisches
Handwörterbuch (1865) staat vol met dergelijken nonsens. Dit euvel heb ik naar mijn
beste weten trachten te vermijden: voorzooverre doenlijk zijn alle namen tot aan hun
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oorsprong nagespeurd; van ongeveer 2700 beroeps- of amateur-botanici naar wie
planten zijn genoemd, is een korte biographie gegeven. Dat het opsporen der daarvoor
noodige gegevens een uiterst tijdroovende en niet steeds een gemakkelijke taak was,
zal een iegelijk erkennen, die zelf wel eens dergelijk werk ter hand heeft genomen.
Tot zeer vele personen en instellingen heb ik mij om inlichtingen moeten wenden,
en de meeste daarvan hebben mij goed en belangeloos geholpen. Een beschamende
uitzondering maken één Nederlands Archief en één enkele buitenlandsche instelling,
waarin ik door omstandigheden van allerlei aard niet persoonlijk kon gaan snuffelen
en die zich niet schaamden voor soms uiterst onbeduidende inlichtingen onevenredig
groote sommen in rekening te brengen.
Van de buitenlanders, welke mij met de meeste welwillendheid voorthielpen, dient
in de eerste plaats genoemd te worden de 80-jarige nestor der Indische botanici, Dr.
H. N. Ridley, oud-directeur van den botanischen tuin te Singapore, thans te Kew nog
steeds bezig, die in de uitgebreide bibliotheek van het wereldberoemde botanische
instituut aldaar en ook daarbuiten, zeer vele nasporingen voor mij heeft verricht. Dan
Dr. John Hendley Barnhart van den botanische tuin te New York, die mij zeer vele
inlichtingen verstrekte over Amerikaansche en andere botanici. Voorts de professoren
L. Diels en H. Harms te Berlijn, aan wie ik gegevens dank over Duitsche
plantkundigen. Nog vele andere buitenlanders verdienen mijn hartelijken dank; hen
allen hier optesommen zou te veel plaats vergen. Onder de Nederlanders komen in
de eerste plaats in aanmerking Mej. H. C. Dorhout Mees, bibliothecaresse, en Dr. R.
Lorentz, 2de bibliothecaris van Teyler’s Stichting te Haarlem, in welker schitterende
boekerij ik tallooze uren gesleten heb en die mij steeds met onvolprezen
welwillendheid voorthielpen. Dan Dr. L .S. A. M. von Römer te Malang (Java) en
Dr. D. F. van Slooten te Buitenzorg, die mij vele gegevens verstrekten over
Nederlandschindische botanici; voorts Prof. Dr. V. J. Koningsberger, eertijds directeur
van het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie te Pasoeroean, thans hoogleeraar
te Utrecht, en Dr. C. G. G. J. van Steenis te Buitenzorg, die zich zeer beijverd hebben
de uitgave van dit woordenboek, waarvan uit den aard der zaak slechts een beperkt
debiet verwacht kan worden, mogelijk te maken. Verder Prof. Dr. Th. J. Stomps te
Amsterdam, die de bibliotheek van den Amsterdamschen Hortus Botanicus te mijner
beschikking stelde, de Weleerwaarde Heer C. van Trigt, R.K. priester, professor,
eerst aan het Seminarium Hageveld te Heemstede, later aan het Seminarium te
Warmond, die zich de moeite heeft getroost het lijvige handschrift met het oog op
het vele er in verwerkte Grieksch en Latijn kritisch doortelezen en wien ik menige
inlichting of verbetering, ook op kerkelijk gebied, verschuldigd ben. Voorts Prof.
Dr. B. H. Danser te Groningen, aan wiens kennis der klassieke talen ik een aantal
verbeteringen dank. En eindelijk mijn het vorig jaar overleden vriend, de
verdienstelijke amateur H. Boting te Haarlem, die de vervelende en tijdroovende
taak op zich nam de drukproeven op de juiste volgorde der opslagwoorden te
onderzoeken, een werk na zijn ontijdigen en plotselingen dood overgenomen door
den heer J. Roggeveen,
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leeraar aan een school voor U.L.O. te Haarlem. – Aan al deze mijne medewerkers
mijn hartelijken dank.
De lijst van afkortingen van auteursnamen, in alle mij bekende flora’s hoogst
onvolledig en vaak niet bevattend, wat men gaarne zou willen weten, heb ik zoo
volledig mogelijk trachten te maken, zonder daarin echter tot mijn bevrediging
geslaagd te zijn. Het is vaak moeilijker iets van nog levende botanici te weten te
komen dan van reeds overledene. Verzoeken om inlichtingen worden dikwerf, met
een volharding een betere zaak waardig, genegeerd, vooral door vak-botanici.
Nu nog een paar verzoeken. Niemand weet beter dan ik, dat dit boek op vele
plaatsen onvolledig is (vooral wat jaar en plaats van overlijden van gepensionneerden
betreft) en een aantal onjuistheden zal bevatten. Het is immers een woordenboek, en
staat er niet geschreven?: “Wij struyckelen alle in vele. Indien yemandt in woorden
niet en struyckelt, die is een volmaeckt man” (Jacobus III, 2). En niets ligt verder
van den schrijver van dit boekje dan zich of zijn werk als volmaakt te beschouwen.
Wie dus opmerkingen heeft, welke het boekje ten goede kunnen komen, zal den
schrijver met toezending daarvan, via den uitgever, zeer verplichten. – Vele der in
dit woordenboek opgenomen personen zijn nog in leven en het is mij niet mogelijk
in alle Nederlandsche, Nederlandschindische en buitenlandsche bladen en tijdschriften
alle berichten van overplaatsingen, bevorderingen, pensionneeringen en alle
overlijdensadvertenties te lezen. Daarom zullen de nog levenden mij een zeer
gewaardeerden dienst bewijzen, indien zij van een eventueele bevordering,
overplaatsing of pensionneering kennis geven, en maatregelen nemen, dat, in geval
van hun overlijden, hun doodsbericht mij of mijn eventueelen opvolger bereikt.
Eindelijk nog een laatste verzoek aan de weinigen, die dit voorbericht zullen lezen.
Indien zij iemand een naam verkeerd hooren uitspreken, laten zij indachtig zijn aan
Leviticus XIX, 17: “Ghy sult uwen naesten neerstelick berispen ende sult de sonde
in hem niet verdragen”, en aan II Timotheus IV, 2: “houdt aan tijdelick, ontijdelick:
wederleght, bestraft, vermaent in alle lanckmoedicheyt.” En laten zij die ordonnantiën
vooral in het oog houden tegenover den schrijver van dit boek. Mogen de berispten
zich troosten met de wijze woorden van Hebreën XII, 11: “Ende alle castijdinge, als
die tegenwoordigh is, en schijnt gheen sake van vreughde, maer van droefheyt te
zijn: doch daer na geeft sy van haer eene vreedsame vrucht der gerechticheyt den
genen die door de selve geoeffent zijn.”
Ten slotte nog deze waarschuwing. Dit boek is niet geschreven voor kinderen en
overmatig preutsche lieden. Wetenschappelijke namen, vooral de oudere, zijn niet
zelden eenigszins onkiesch. Maar dat is geen reden ze niet te verklaren.
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Toelichting
Inrichting van het werk. – De namen zijn opgenomen in alfabetische volgorde,
familie-, geslachts- en soortnamen dooreen. De familie- en geslachtsnamen beginnen
met een hoofdletter; de soortnamen (in dit boek), zonder uitzondering met een kleine
letter. Wordt eenzelfde naam als geslachts- én als soortnaam gebezigd, dan is hij
tweemaal, onmiddellijk onder elkaar, opgenomen.
Bij de drie- en meerlettergrepige woorden (zie de regels voor den klemtoon) is de
klinker, welke den klemtoon krijgt, door één accent aangeduid, de tweeklank, welke
den klemtoon krijgt, door twee. Aénĕus is dus uittespreken als a-é-ne-us, doch
subláévis als sub-láé-vis; evenzoo kauloénsis als kau-lo-én-sis, doch metacóélus als
me-ta-cóé-lus. – Zie voorts de regels voor de uitspraak. – Van de bijvoeglijke
naamwoorden is het onveranderlijke deel met vette letter gedrukt, de veranderlijke
uitgangen (respectievelijk voor het mannelijk, vrouwelijk en onzijdig geslacht)
cursief. De vrouwelijke en onzijdige vormen der bijvoeglijke naamwoorden zijn
alleen dan als opslagwoord opgenomen, wanneer zij, in het alfabetisch verband, van
den mannelijke vorm verwijderd komen te staan. Zoo is alba als opslagwoord
opgenomen, omdat zich tusschen dit woord en het grondwoord ervan, albus, nog
een geheele reeks van met alb beginnende woorden bevindt. Evenzoo plana en rubra,
welke van de grondwoorden planus en ruber verwijderd staan. – Doch aloïfólia en
aloïfólium zijn niét als opslagwoord opgenomen, omdat zij onmiddellijk vóór het
grondwoord aloïfólius zouden moeten worden geplaatst.
Afleiding der woorden. – De afleiding is, voorzooverre zij bekend is, bij alle
woorden gegeven; hierbij zijn de in de Ned. taal niet gebruikelijke letterteekens door
Nederlandsche vervangen. De Gr. η is weergegeven door ê, de Gr. ω door ô, de Gr.
klinker υ door u (= Lat. y), de Gr. ζ door z (uit te spreken als dz), θ door th, door
ph, χ door ch, ψ door ps. Vele plantennamen, zoals Abrótanum, – Absínthium, –
Fumária, – Galeópsis, – Géum, – Glastum, – Glechóma, – Plantágo, – Sálvia, –
Spiráéa, – Sýmphytum en tal van andere, zijn uit de Oudheid overgeleverd; van
dezulke zijn vaak de afleiding en de beteekenis onbekend. De meeste namen echter
zijn van jongeren oorsprong en dan in den regel ontleend aan het Latijn (Abdomínea,
– Centípeda, – Lunária, – Prímula, – Stercúlia; abbreviátus, – albiflórus, – brévipes,
– crássifrons, – latifólius) of aan het Grieksch (Acrocéphalus, – Diplóspora, –
Melanorrhóéa, – Melodínus, – Microrrhýnchus; acamptophýllus, – brachýpodus, –
dispérmus, – macránthus, – pachýstachys; vgl. ook het quasi-Grieksche woord
Pharbítis), ook wel, wat echter geen aanbeveling verdient, aan het Latijn en Grieksch
tegelijk (hexaflórus, – luteocárpus, – macrostipuláceus, – mícronux, – microspícus,
– nigriánthus, – ovarióphorus, – pubicárpus, – retrophýllus, – tetranguláris, – úrager).
– De aan het Latijn of het Grieksch of aan beide talen tegelijk ontleende oude of
nieuwe namen zinspelen vaak op een of ander kenmerk of een of andere eigenschap
der plant of op eenig gebruik, dat van haar gemaakt wordt of werd (Acetósa, – Bactris,
– Clématis, – Digitális, – Eclípta, – Ficária, – Gluta, – Heliánthus, – Illécebrum, –
Lagenária, – Téctona; abstérgens, – brévipes, – coeléstis, – díscolor, – edúlis, –
elátus,flámmeus, – glomerátus, – multicáúlis, – odorátus, – officinális, – serótinus,
– syphilíticus, – vulvária). – Vele der niet van Latijnsche of Grieksche woorden
afgeleide namen zijn gevormd van volksnamen der planten (Antiáris, – Bambúsa, –
Brunélla, – Cájanus, – Canárium, – Dúrio, – Kibéssia, – Mangliétia, – Nánia, –
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Pángium, – Sandóricum; – bemban, – catáppa, – catjang, – dadah, – gedébe, –
gilápong, – kemándo, – pondok, – sebássa, – simássan), zeer vele van namen van
personen, hetzij deze zich op eenigerlei wijze voor de botanische wetenschap
verdienstelijk hebben gemaakt, b.v. door het ontdekken der later naar hen genoemde
plant, het schrijven van botanische werken of het doceeren van botanie aan een
inrichting van onderwijs (Achudémia, – Blúmea, – Chamíssoa, – Junghúhnia, –
Kaulfússia, – Miquélia, – Nouhuýsia, – Quássia, – Santíria, – Versteégia, –
Vonroeméria; boumániae, – doctérsii, – endérti, – hasskárlii, – koordérsi, –
racibórskii, – smithiánus, – steenísii, – valetoniánus, – zollingéri en tallooze andere;
vgl. ook houtsoortiánus), hetzij om andere redenen (b.v. door verliefden naar het
voorwerp hunner min). – Planten zijn voorts genoemd naar werelddeelen (africánus,
– americánus, – asiáticus, – europáéus), landen of volkeren (germánicus, – helvéticus,
– hispánicus, – itálicus), landstreken (amurénsis, – djampangénsis, – lampongénsis,
– padangénsis), eilanden (celebénsis, – martinicénsis, – palménsis, – sumatránus, –
taliabénsis, – zeylánicus), steden (babylónicus, – bogoriénsis, – halepénsis, –
nankinénsis), landbouwondernemingen (nirmalánus, – tjidadapénsis, – tjipetirénsis),
rivieren (mamberámicus, – rhenánus, – tjihánus, – tjisokanénsis), bergen (ardjunénsis,
– papandaianénsis, – salakénsis, – tenggerénsis); enkele zijn fantastische
letterverbindingen zonder beteekenis (Calepína, – Etúbila, – Órxera, – Pectéílis, –
Sabal, – Steris, – Tórilis, – Vilfa, – Xeilyáthum). – Van de personen, naar welke
planten genoemd zijn, is (zie Voorbericht) een korte biographie gegeven. Achter den
persoonsnaam zijn tusschen haakjes jaartal en plaats van geboorte en dood vermeld,
wanneer die mij bekend waren, wat lang niet altijd het geval was. Een kruisje (x) wil
zeggen, dat de persoon in kwestie, voor zoover mij bekend, op 1 Jan. 1936 nog in
leven was; een vraagteeken, dat jaartal of plaats van geboorte of dood mij onbekend
zijn. Gaarne ware ik voor vele personen uitvoeriger geweest, doch dat zou den omvang
en daardoor den prijs van het werk te hoog hebben opgevoerd; reeds thans is het
meer uitgedijd, dan wel door ieder gewenscht werd. – Bij de minder algemeen bekende
aardrijkskundige namen is een kleine toelichting gegeven.
Bij de van Lat. en Gr. woorden afgeleide namen zijn de grondwoorden gegeven.
Daar de afleiding vaak niet van het grondwoord in zijn geheel, doch van den stam
er van geschiedt, en deze stam over het algemeen beter in den tweeden dan in den
eerste naamval is bewaard gebleven, is, waar dit wenschelijk scheen, ook de tweede
naamval (of bij werkwoorden de verbaalstam) tusschen haakjes achter het grondwoord
vermeld. Om eenige voorbeelden te geven, van Phlox (2e nv. Phlogis) en Lat. fólium
wordt gemaakt phlogifolius; – van dens (2e nv. dentis) wordt gemaakt dentátus; –
van monos en anêr (2e nv. andros) wordt gemaakt
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VIII
monándrus; van actis (2e nv. actínos) en daphnê wordt gemaakt Actinodáphne; van
caro (2e nv. carnis) worden gemaakt cárneus en carnósus; – van a en thrix (2e nv.
trĭchos) maakt men átrichus; – van ferre (stam fĕr) den uitgang fĕrus; – van gérere
(stam gĕr) den uitgang gĕrus; – van frángere (stam frag) maakt men frágilis; – van
mons (2e nv. montis) en gígnere (stam gĕn) maakt men montígenus. Deze voorbeelden
zijn met tientallen te vermeerderen; wie er belang in stelt, snuffele in het
woordenboek.
Uitspraak der letters. – Hoe de Oude Romeinen het Latijn uitspraken, is niet
geheel bekend; elk volk spreekt het tegenwoordig in hoofdzaak uit als zijn eigen taal;
een Latijn sprekende Engelschman is voor een Franschman onverstaanbaar; Erasmus,
een der bekwaamste Latinisten, welke Nederland ooit heeft voortgebracht, vreesde
om zijn uitspraak in Italië uitgelachen te zullen worden. Eenheid in de huidige
uitspraak te brengen zou wenschelijk zijn. In de R.K. kerken over de geheele aarde
wordt tegenwoordig de welluidende Italiaansche uitspraak gevolgd; op de meeste
Nederlandsche scholen, jammer genoeg, nog niet.
Afgezien van de kerkelijke uitspraak wordt het Latijn tegenwoordig in Nederland
op twee wijzen uitgesproken, welke wij kortheidshalve zullen onderscheiden als de
oude en de nieuwe uitspraak.
Oude uitspraak: Alle letters klinken als
in het Nederlandsch met de volgende
uitzonderingen: dubbele klinkers (aa, ee,
oo, uu) en dubbele medeklinkers worden
elk afzonderlijk uitgesproken (A-á-li-us,
– Boer-ha-á-vi-a, – He-é-ri-a, –
Ne-é-si-a, – do-or-ma-nén-sis, –
ho-o-ké-ri, – ro-o-se-bo-ó-mi-i, –
ex-í-gu-us, – gum-mí-flu-us, – bel-lus, –
per-én-nis, – com-prés-sus, –
Per-nét-ty-a).
ae

klinkt als de ee in Ned. been. Moeten a
en e elk afzonderlijk worden
uitgesproken, dan is dat door een
klemtoon- (aéneus) of een deelteeken
(Aërídes, Dánaë) aangeduid.

e

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

ei

klinkt in woorden van Gr. oorsprong en
in van persoons- en plaatsnamen
afgeleide namen, uitgezonderd in den
uitgang ei, als Ned. ei (Mei-ó-gy-nus; –
Mei-bó-mi-a; – me-no-éi-des; –
o-mei-én-sis; – Se-mei-o-cár-di-um, doch:
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plétt-ke-i). In woorden van anderen
oorsprong worden de e en de i elk
afzonderlijk uitgesproken
(he-ra-cle-i-fó-li-us; – me-i-fó-li-us; –
ro-sé-i-pes; – thé-i-fer). Men ga dus de
afleiding na. Zoo noodig is op de i een
deelteeken of een accent (Pleíone)
geplaatst.
eu

klinkt gewoonlijk als Ned. ui (Euphrasía,
– Euonўmus). Doch in de Lat. (niét de
Gr.) uitgangen eus en eum worden e en
u elk afzonderlijk uitgesproken
(ar-gén-te-us, – áú-re-us, – Ge-um, –
He-ra-clé-um; evenzoo a-le-ú-ti-cus).
Maar Ne-reus, – Pro-teus, – Zeus, met
ui-klank.

ey

klinkt als Ned. ei.

ie

klinkt níét als de Ned. ie, doch de i en de
e worden elk afzonderlijk uitgesproken
(Á-bi-es, – Hi-e-ró-chlo-a, – Im-pá-ti-ens,
– Man-gli-é-ti-a, – o-ri-en-tá-lis, –
pi-e-pér-si-i, – Pi-e-rár-di-a, –
Pi-e-ró-ti-a, – pi-ér-re-i, –
pi-es-to-ból-los, – pi-es-to-cáú-los, –
pi-és-to-pus, – Tar-ri-é-ti-a).

oe

klinkt als Ned. eu. Moeten de o en de e
elk afzonderlijk worden uitgesproken,
dan is dat door een klemtoon(kau-lo-én-sis, – ni-ko-én-sis, –
po-é-ti-cus) of een deelteeken (Á-lo-ë, –
Hi-e-ró-chlo-ë, – no-ë-á-nus) aangeduid.

oi

en oy klinken als de o in Ned. pot,
gevolgd door een j: òj. – Doch in den
uitgang oides worden de o (dan
uittespreken als de o in drogen) en de i
elk afzonderlijk uitgesproken: o-í-des. De
klemtoon valt in dien uitgang altijd op de
i. In (andere) gevallen, waarin o en i
afzonderlijk moeten worden uitgesproken,
is dat door een klemtoon- of een
deelteeken aangeduid: aloïfólius, –
rhoïfólius, – rhomboïdális, –
rhomboídeus.

ou

klinkt in zuiver Grieksche woorden als
Ned. oe, b.v. oura (spreek uit oera),
staart. Bij latinizeering dier woorden
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wordt de ou door u vervangen. Zie in dit
woordenboek b.v. Urária. Wanneer in
een gelatinizeerd woord nog ou staat,
worden o en u elk afzonderlijk
uitgesproken (dí-chro-us, –
ma-cro-ú-rus).
ui

klinkt níét als in Ned. ui, maar de u en de
i worden elk afzonderlijk uitgesproken:
Bru-íns-mi-a, – té-nu-is. Evenzo uy:
Ho-ut-tu-ý-ni-a, – No-u-hu-ý-si-a.

c

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

gu

klinkt na n als goe, doch de oe zeer kort,
bijna als w (lín-gŭ-a, bijna lin-gwa).

ng

klinkt níét als in het Ned. zingen, maar
de n en de g worden elk afzonderlijk
uitgesproken (pín-gŭ-is, bijna pin-gwis).

qu

klinkt ongeveer als kw.

s

tusschen twee klinkers van eenzelfde
grondwoord klinkt als z (Lasĭa, spreek
uit: Lá-zĭ-a). Doch zij klinkt als s,
wanneer de beide klinkers, waartusschen
zij staat, tot verschillende grondwoorden
behooren (a-symmétricus, – e-sétifer).

sc

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

su

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

t

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

z

klinkt als dz.
Nieuwe uitspraak: in hoofdzaak als de
oude met de volgende verschillen:

u

klinkt als Ned. oe.

y

klinkt als Ned. u.

c

steeds als k, b.v. Cycadácĕae, spreek uit:
Ku-ka-dá-ke-ee.

g

als de g in Fransch garçon, Engelsch
good, Duitsch gut, Maleisch garam.
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gn

als in Fr. digne, dus als Ned. nj.

qu

als koe, met zeer korte oe.

s

steeds als s.

sc

steeds als sk.

t

steeds als t.

v

als Ned. w: vi-ró-sus, spreek uit:
wi-ró-soes.
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Zoowel bij de nieuwe als bij de oude uitspraak mogen de van moderne talen afgeleide
woorden als Nederlandsche worden uitgesproken, hoe afschuwelijk dit ook klinken
moge. Wríghtia dus niet ongeveer Ráí-ti-a, doch ook de w en de g met zwakken
h-naklank doen hooren. Het is een kunststuk dat evenwel meer op kunsten dan op
kunst berust. Velen echter doen dit, uit aesthetische overwegingen, niet; op dit gebied
heerscht de grootste willekeur.
Klemtoon. – Zelfs door zeer ontwikkelde personen wordt de klemtoon der
wetenschappelijke namen vaak verkeerd gelegd. Velen zeggen verkeerdelijk Achíllea
in plaats van Achilléa, – Achiménes in plaats van Achímenes, – Ajúga in plaats van
Ájuga, – Anacýclus in plaats van Anácyclus, – Clemátis in plaats van Clématis, –
Coléus in plaats van Cóleus, – Congéa in plaats van Cóngea, – Cónium in plaats van
Coníum, – Cotýledon in plaats van Cotylédon, – crystallínus in plaats van crystállinus,
– Cyclámen in plaats van Cýclamen, – Dielýtra in plaats van Diélytra, – Échinops
in plaats van Echínops, – édulis in plaats van edúlis, – gigánteus in plaats van
gigantéus, – Gladiólus in plaats van Gladíolus, – Helleboríne in plaats van
Hellebórine, – Hydrángea in plaats van Hydrangéa, – Íberis in plaats van Ibéris, –
Lipáris in plaats van Líparis, – Matthíola in plaats van Matthióla, – Platánthera in
plaats van Platanthéra, – prócerus in plaats van procérus, – Pyréthrum in plaats van
Pýrethrum, – rádicans in plaats van radícans, – Réseda in plaats van Reséda, –
sempervírens in plaats van sempérvirens, – Spathodéa in plaats van Spathódea, –
Tectóna in plaats van Téctona, – Umbílicus in plaats van Umbilícus, – Vióla in plaats
van Víola en zoo nog vele, gelijk men te Haarlem hoort zeggen Órionweg in plaats
van het alleen juiste Oríonweg. Zoo zegt men ook, zelfs in botanische kringen,
algemeen sporángium in plaats van het betere sporangíum. Deze voorbeelden zijn
met vele te vermeerderen. Met behulp der volgende regels zullen vele fouten tegen
den klemtoon vermeden kunnen worden:
Tweelettergrepige woorden hebben den klemtoon steeds op de voorste lettergreep.
Daarom is in dit woordenboek bij de tweelettergrepige woorden geen klemtoon
aangegeven. Klemtonen als in het Ned. begín, – gedrág, – ontstémd, komen in het
Latijn niet voor.
Drie- en meerlettergrepige woorden hebben den klemtoon op de voorlaatste
lettergreep, als deze lang is, anders op de derde van achter. Men behoeft dus slechts
de quantiteit of metrische lengte der voorlaatste lettergreep te kennen: die der andere
lettergrepen is voor het leggen van den klemtoon van geen belang.
A. Deze voorlaatste lettergreep is kort:
1. als zij een van nature korten klinker (ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ, ў) bevat, gevolgd door een
klinker, door een tweeklank of door slechts één medeklinker. [In het Lat. en het Gr.
gelden de ch, ph en th voor één medeklinker, de x (ks) en de z (dz) als twee.]
Voorbeelden:
Clémătis, – Cýclămen, – Hydróchăris, – Lámpsăna, – Lípăris, – Neurócălyx, –
Nothópănax, – Óxălis, – Pseudólărix, – Sacróstăchys, – Saxífrăga, – Trípsăcum; –
aurantíăcus, – austríăcus, – brevíspăthus, – corynócălyx, – dasýclădus, – diáphănus,
– leptopétălus, – leucóstăchys, – micródăsys, – syríăcus.
Achímĕnes, – Aeschynómĕne, – Bérbĕris, – Cólĕus, – Cóngĕa, – Crucífĕrae, –
Díptĕris, – Octómĕles, – Paróchĕtus, – Ranunculácĕae; – argéntĕus, – áúrĕus, –
glandulígĕrus, – leptócĕras, – leucógĕnes, – leucólĕpis, – loliácĕus, – macróptĕrus,
– nubigĕnus, – ténĕra.
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Arúndĭna, – Cardámĭne, – Dendróbĭum, – Eléusĭne, – Gliricídĭa, – Mirábĭlis, –
Nemóphĭla, – Rícĭnus, – Téúcrĭum, – Tórĭlis, – Verónĭca; – calýcĭnus, – fértĭlis, –
glandúlĭger, – hydrópĭper, – labyrínthĭcus, – lívĭdus, – sempérvĭrens, – téxtĭlis, –
théĭfer, – tripúdĭans.
Amphídŏnax, – Anástrŏphus, – Antígŏnon, – Belopérŏne, – Calótrŏpis, –
Cnésmŏne, – Córchŏrus, – Gladíŏlus, – Isótŏma, – Játrŏpha, – Leptóchlŏa; –
aurícŏmus, – bícŏlor, – dichótŏmus, – éllŏbum, – gravéŏlens, – lutéŏlus, – montícŏlus,
– muscívŏrus, – némŏrum, – ornithópŏdus, – tétrŏdon, – trícŏlor.
Ájŭga, – Bétŭla, – Cóccŭlus, – Dracúncúlus, – Lavándúla, – Mésŭa, – Prímŭla, –
Ranúncŭlus, – Sanícŭla, – Spérgŭla; – ánnŭus, – bíjŭgus, – conspícŭus, – duriúscŭlus,
– filipéndŭlus, – gummíflŭus, – macárthŭri, – máscŭlus, – muscípŭla, – ópŭlus.
Bióphўtum, – Cássўtha, – Coelógўne, – Fimbrístўlis, – Gonocárўum, – Memécўlon,
– Scólўmus, – Sýmphўtum, – Tetrádўas, – Zízўphus; – aptenódўtes, – brevístўlus,
– dídўmus, – dígўnus, – leucóchўsus, – macróscўphus, – melanóxўlon, – monógўnus,
– rhododíctўon, – xanthoxўlon.
2. als zij een van nature korten klinker (zie boven) in zg. zwakke positie bevat, d.w.z.
gevolgd door twee (niet door meer) bijeenbehoorende medeklinkers, waarvan de
eerste een p-klank (b, f, p, ph), een k-klank (c, ch, g, k) of een t-klank (d, t, th) is, de
tweede een l of een r.1 + Deze zwakke positie komt bij drie- en meerlettergrepige
plantennamen slechts betrekkelijk zelden in de voorlaatste lettergreep voor.
Voorbeelden:
Ástrĕbla, – Balanóstrĕblus, – Pseudóstrĕblus.
Illécĕbrum; – albórŭbra, – brevílăbris, – fúnĕbris, – latílăbrus, – pálpĕbrae, –
súbglăbrum, – sucírŭbra.
álbĭflos, – brévĭflos.
áltĭfrons, – brévĭfrons, – crássĭfrons, – obtúsĭfrons, – sássăfras.
Átrĭplex; – lócŭples, – múltĭplex.
Chlórŏphrys, – Schizónĕphros, – Stenótăphrum; – pachýŏphrys.
Éúrўcles, – Perícўcla, – Spirádĭclis, – Trícўcla.
Xylópĭcrum; – spháérăcros, – vólŭcris.
Málăchra, – Trigónăchras; – philópsўchrus.
Ónăgra; – íntĕgra, – meléăgris.
Éphĕdra, – Libócĕdrus, – Némĕdra, – Oxýcĕdrus, – Philўdrum; – tetráĕdrus.
Álĕtris, – Artábŏtrys, – Callíbŏtrys, – Cállĭtris, – Diélўtra, – Echinócĭtrus, –
Gonócĭtrus, – Hámătris, – Hypólўtrum, – Monandrócĭtrus, – Oxýmĭtra; – leucóbŏtrys,
– piceóătra.
Chrýsŏthrix, – Gýmnŏthrix, – Hydrólўthrum, – Léúcŏthrix, – Pýrĕthrum, –
Úlŏthrix; – búlbŏthrix.

+ Deze regel geldt althans voor proza. Op zich zelf staande plantennamen, ook al zijn ze
poëtisch, worden steeds als proza beschouwd.
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X
Doch Cynométra, Verátrum; involúcrans, malabáthrus, salúbris, ventilábrum, omdat
de klinker in de voorlaatste lettergreep hier van nature lang is.
B. De voorlaatste lettergreep is lang:
1. als zij een van nature langen klinker (ā, ē, ī, ō, ū, ) of een tweeklank (ae, ai,
au, ay, ei, eu, ey, oe, oi, oy) bevat. Voorbeelden:
Corydális, – Digitális, – Gentiána, – Imperáta, – Lantána, – Medicágo, – Papáver,
– Plumbágo, – Portuláca, – Solánum, – Solidágo; – austrális, – columnáris, –
montánum, – officinárum, – plicátus, – segetális, – societátis, – testiculátus, – urbánus,
– verbenáca.
Centauréa, – Equisétum, – Gerbéra, – Hydrangéa, – Ibéris, – Lonicéra, –
Macrolénes, – Platanthéra, – Platéa, – Reséda, – Spirodéla; – adenanthérus, – archéri,
– brevisétus, – calothécus, – denbergéri, – gigantéus, – heracléus, – pandanéti, –
rhizophoréti, – schefféri.
Aërídes, – Cypripedílum, – Dendrochílum, – Leucocníde, – Lupínus, – Maríca, –
Myríca, – Proscephalíum, – Protíum, – Urtíca; – amblyogeníus, – canínus, – hastílis,
– macrosíphon, – matutínus, – microsporangíus, – prionítis, – pudícus, – quercínus,
– radícans, – subtílis.
Andropógon, – Argemóne, – Galinsóga, – Matthióla, – Melilótis, – Monóon, –
Myosótis, – Passiflóra, – Prosópis, – Theobróma; – caróta, – lagópus, – limósus, –
macrosólen, – oryzetórum, – polygónus, – semperflórens, – squarrósus, – tectórum,
– tetragónus, – virósus.
Aplúda, – Bambúsa, – Cuscúta, – Datúra, – Festúca, – Kadsúra, – Leonúrus, –
Mollúgo, – Mucúna, – Sambúcus; – acútus, – commúnis, – diffúsus, – edúlis, –
humifúsus, – macroúrus, – obscúrus, – ophiúchus, – seminúdus, – uniglúmis.
Acalýpha, – Agropýrum, – Allophýlus, – Diospýros, – Leucosýke, – Microstýlis,
– Myxopýrum, – Nephthýtis, – Onobrýchis, – Papýrus; – brachystýlis, – callipýge,
– chamaesýce, – dolichostýlus, – fagopýrum, – macrostýlis, – melanochrýsus, –
platystýlis, – schizostýlus, – trichostýlus, – xanthochýmus.
Actáéa, – Dissocháéta, – Ischáémum, – Leucáéna, – Microcarpáéa, – Nympháéa,
– Parabáéna, – Sageráéa, – Schizáéa, – Thysanoláéna; – chamáédrys, – epigáéus, –
europáéus, – hypogáéus, – linnáéi, – macrocháétus, – petráéus, – polycháétus, –
pygmáéus, – subláévis.
Brassáía, – Nicoláía; – abeláíos, – meláína.
Anáúa, – Eriocáúlon, – Platycáúlon, – Plexáúre, – Podostáúrus, – Pterocáúlon; –
acáúlis, – amáúrus, – filicáúlis, – gaudicháúdi, – longicáúdus, – melanocáúlis, –
quiscosáúrus, – sabáúdus, – semigláúcus, – subcláúsus.
Ataláýa, – Barcláýa, – Bonnáýa, – Faradáýa, – Lindsáýa, – Lippáýa, – Macklinláýa,
– Macleáýa, – Murráýa; – centromaláýcus, – lindsáýae, – maingáýi, – rattráýi.
Agynéía, – Buddléía, – Ellipéía, – Holopéíra, – Pyrrhéíma, – Rhodoléía, –
Tristellatéía, – Tupéía, – Voandzéía, – Willughbéía; – chrysoéídes, – louréíri, –
menoéídes, – myelopéíos, – oreogéíton, – paréíra, – telmatéía, – tenagéía, –
xanthochéílus.
Bupléúrum, – Dictyonéúra, – Heptapléúrum, – Jussiéúa, – Melaléúca, –
Mischopléúra, – Phytéúma, – Pteronéúrum, – Xylopléúrum; – hololéúcus, –
monopléúrus, – ochroléúcus, – pachynéúrus, – plagionéúrus, – rhodoléúcus, – tiéúte,
– trichonéúrus, – tripléúrus, – xanthonéúrus.
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Actinophlóéus, – Campanumóéa, – Cyrtandromóéa, – Holoschóénus, – Ipomóéa,
– Leptophóénix, – Melanorrhóéa, – Mischophlóéus, – Notaphóébe, – Xanthorrhóéa;
– amóénus, – ganophlóéus, – leucophlóéus, – metacóélus, – picrophlóéus, –
pseudofóétens.
Caréýa, – Cattléya, – Dombéýa, – Trembléýa, – Viréýa, – Zaléýa; – cantléýi, –
doréýi, – harvéýi, – hemsléýi, – lindléýi, – moseléýi, – motléýi, – oxléýi, – ridléýi,
– whitnéýi.
Ericóíla, – Homonóía, – Massóía, – Nephróía, – Nephróíca, – Sequóía; – dióícus,
– leucophlóíus, – monóícus.
Dumartróýa, – Fourcróýa.
2. als zij een van nature korten klinker (zie sub A 1) bevat, gevolgd door twee of
meer, al of niet gelijke medeklinkers, uitgezonderd in het hierboven sub A 2 vermelde
geval van zwakke positie. [In het Lat. en het Gr. gelden de ch, ph, en th voor één
medeklinker, de x (ks) en de z (dz) als twee]. Voorbeelden:
Abelmóschus, – Antitáxis, – Calliópsis, – Hypóxis, – Orýza, – Pterocárpus; –
abnórmis, – abrúptus, – abscíssus, – perénnis, – polyrrhízus, – tenéllus, – tetrándrus
en tallooze andere.
De eenige moeilijkheid ligt dus in het weten of een klinker van nature lang of kort
is. Daartoe moet men Latijn en Grieksch kennen of met vrucht een Latijnsch en
Grieksch lexicon weten te raadplegen, waarin de quantiteit der klinkers, waar noodig,
op dezelfde wijze is aangegeven als in dit boek. Daar een dusdanig lexicon
waarschijnlijk niet in het bezit wezen zal der meeste gebruikers van dit woordenboek,
is overal waar zulks ons noodig docht, de quantiteit der lange klinkers aangeduid
door een er boven geplaatst horizontaal streepje (ā), die der korte door een er boven
geplaatst horizontaal boogje (ă). De Romeinen en Grieken zelve deden dat niet. –
De e, welke in Latijnsche woorden de Grieksche ê (η), ei, (ει) of êi (ηι) vervangt, de
i, welke de Grieksche ei (ει) vervangt, de o, welke de Grieksche ô (ω) vervangt en
de u, welke de Grieksche ou (ου) vervangt, zijn altijd lang. – Op het al of niet lang
zijn der klinkers door positie, dwz. door de er achter geplaatste medeklinkers, dient
de gebruiker van dit woordenboek zelf achttegeven, daarbij lettende op hetgeen
gezegd is over ch, ph, th, x en z; met eenige oefening gaat dat als vanzelf.
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Lijst van afkortingen in den verklarenden tekst
Abyss.

-

Abyssinisch.

Aethiop.

-

Aethiopisch.

Afd.

-

Afdeeling.

Afr.

-

Afrikaansch.

Alf.

-

Alfoersch.

Amb.

-

Ambonsch, Amboneesch.

Amer.

-

Amerikaansch.

anat.

-

anatomisch.

anthropol.

-

anthropologisch.

Arab.

-

Arabisch.

Att.

-

Attisch, dwz. Grieksch
zooals het in het landschap
Attica gesproken werd.

Austr.

-

Australisch.

Aziat.

-

Aziatisch.

Bal.

-

Balineesch.

Belg.

-

Belgisch.

Beng.

-

Bengaalsch.

bibliogr.

-

bibliographisch.

bijw.

-

bijwoord.

Binnenl.

-

Binnenlandsch.

biogr.

-

biographisch.

biol.

-

biologisch.

bnw.

-

bijvoeglijk naamwoord.

Boh.

-

Boheemsch.

Born.

-

Borneosch.

bot.

-

botanisch.

bot.-syst.

-

botanisch-systematisch.

Br.

-

Britsch.

Braz.

-

Braziliaansch.

bromatol.

-

bromatologisch
(voedselkundig).
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Canad.

-

Canadeesch.

Chil.

-

Chileensch.

Chin.

-

Chineesch.

Cingh.

-

Cinghaleesch (taal
gesproken op Ceylon en in
het Z. van Voor-Indië).

Cochinch.

-

Cochinchineesch.

Cub.

-

Cubaansch.

D.

-

Duitsch.

dendrol.

-

dendrologisch.

Dépt.

-

Département.

dierengeogr.

-

dierengeographisch.

Dor.

-

Dorisch, dwz. Grieksch
zooals het in Dorië
(Z.-Griekenland)
gesproken werd.

dwz.; d.w.z.

-

dat wil zeggen.

E.

-

Engelsch.

econ.

-

economisch.

Ed.

-

Editio, dwz. uitgave.

Egypt.

-

Egyptischch.

Eng.

-

Engelsch.

Engelschind.

-

Engelsindisch.

enkv.

-

enkelvoud.

entomol.

-

entomologisch.

ethnogr.

-

ethnografisch.

ethnol.

-

ethnologisch.

Europ.

-

Europeesch.

fig.

-

figuurlijk.

Fr.

-

Fransch.

Gall.

-

Gallisch.

geb.

-

geboren.

gebr.

-

gebroeders.

geogr.

-

geografisch.

geol.

-

geologisch.

gesl.

-

geslacht(en).
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Gr.

-

Grieksch.

Gt.

-

Gouvernement.

Hebr.

-

Hebreeuwsch.

Hind.

-

Hindostaansch.

Holl.

-

Hollandsch.

hydrogr.

-

hydrographisch.

Ind.

-

Indisch.

indol.

-

indologisch.

I.P.I.

-

in partĭbus infidelĭum (in
de landen der
ongeloovigen).

Ital.

-

Italiaansch.

j.

-

Javaansch.

Jap.

-

Japansch.

Jav.

-

Javaansch.

Lat.

-

Latijn, Latijnsch.

m.

-

Maleisch.

Mak.

-

Makassaarsch.

Mal.

-

Maleisch.

Malab.

-

Malabaarsch.

malakol.

-

malakologisch,
weekdierkundig.

Malg.

-

Malgassisch, van
Madagascar afkomstig of
daar gesproken.

mann.

-

mannelijk.

Mecklenb.

-

Mecklenburgsch.

mej.

-

mejuffrouw.

mevr.

-

mevrouw.

Mexic.

-

Mexicaansch.

mikrobiol.

-

microbiologisch.

mineral.

-

mineralogisch.

M.O.

-

Middelbaar Onderwijs.

Mol.

-

Moluksch, Molukkaansch.

Mol. Mal.

-

Molukkaanssch Maleisch,
dwz. Maleisch, zooals het
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in de Molukken wordt
gesproken.
morphol.

-

morphologisch.

msc.

-

(in) manuscript.

mv.

-

meervoud.

mycol., mykol.

-

mycologisch, mykologisch.

myth.

-

mythologisch.

N.

-

Noord, Noorden.

nat.

-

natuurlijk(e).

nat. hist.

-

natuurlijke historie.

natuurwetensch.

-

natuurwetenschappelijk.

N.B.

-

noorderbreedte.

Ned.

-

Nederlandsch.

Nederlandschind.

-

Nederlandschindisch.

Ned. Ind.

-

Nederlandsch Indië.

Nieuwgr.

-

Nieuwgrieksch.

Nieuwguin.

-

Nieuwguineaansch.

Nieuwlat.

-

Nieuwlatijn,
Nieuwlatijnsch.

Nieuwzeel.

-

Nieuwzeelandsch.

N.O.

-

Noordoost, Noordoosten.

Noordamer.

-

Noordamerikaansch.

Noordruss.

-

Noordrussisch.

nv.

-

naamval.

N.W.

-

Noordwest, Noordwesten.

O.

-

Oost, Oosten.

o.a.

-

onder andere(n).

O. H. D.

-

Oud-Hoogduitsch.

O.I.

-

Oost-Indië, Oostindisch.

O.-Indië

-

Oost-Indië.

O.L.

-

oosterlengte.

ontk.

-

ontkennend.

onz.

-

onzijdig.

Oostaziat.

-

Oostaziatisch.

Oostenr.

-

Oostenrijksch.
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Oosteurop.

-

Oosteuropeesch.

Oostind.

-

Oostindisch.

ornithol.

-

ornithologisch.

Oud.-Lat.

-

Oud-Latijn(sch).

overtr.

-

overtreffende.

p.

-

pagina.

palaeabot.

-

palaeobotanisch.

Perz.

-

Perzisch.

pharmakol.

-

pharmakologisch.

Philipp.

-

Philippijnsch.

philol.

-

philologisch.

physiol.

-

physiologisch.

phytogeogr.

-

phytogeografisch.

plantenfam.

-

plantenfamilie.

plantengesl.

-

plantengeslacht.

plantenphysiol.

-

plantenphysiologisch.

Portug.

-

Portugeesch.

prov.

-

provincie.

Pruis.

-

Pruisisch.

psychol.

-

psychologisch.

res.

-

residentie.

riddergesl.

-

riddergeslacht.

Rom.

-

Romeinsch.

Russ.

-

Russisch.

s.

-

Soendaneesch.

Sanskr.

-

Sanskrit.

Sch.

-

Schotsch.

scheik.

-

scheikundig.

Seneg.

-

Senegaleesch.

seq.

-

sequentes of sequentia, d.i.
(en) de volgende.

Soend.

-

Soendaneesch.

Sp.

-

Spaansch.

S.S.

-

stoomschip.

Sum.

-

Sumatraansch.
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Sum. Mal.

-

Sumatraansch Maleisch,
dwz. Maleisch zooals het
in Sumatra gesproken
wordt.

telw.

-

telwoord.

teratol.

-

teratologisch.

Ternat.

-

Ternataansch.

theol.

-

theologisch.

Tibet.

-

Tibetaansch.

Tim.

-

Timoreesch.

transcr.

-

transcriptie, overschrijving
(met andere letterteekens).

U.S.A.

-

United States of America,
Vereenigde Staten van
(Noord-)Amerika.

Venez.

-

Venezuelaansch.

vergr.

-

vergrootende.

verkleinw.

-

verkleinwoord.

vgl.

-

vergelijk.

Vl.

-

Vlaamsch.

vogelgesl.

-

vogelgeslacht.

Voorind.

-

Voorindisch.

voorv.

-

voorvoegsel.

vr.

-

vrouwelijk.

W.

-

West, Westen.

Westind.

-

Westindisch.

Westjav.

-

Westjavaansch.

Westsum.

-

Westsumatraansch.

wetensch.

-

wetenschappelijk.

W. I.

-

West-Indië, Westindisch.

W.-Indië

-

West-Indië.

W.L.

-

westerlengte.

Z.

-

Zuid, Zuiden, Zuidelijk.

Z.B.

-

zuiderbreedte.

znw.

-

zelfstandig naamwoord.

Z.O.

-

Zuidoost, Zuidoosten.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

zoöl.

-

zoölogisch.

Zuidafr.

-

Zuidafrikaansch.

Zuidamer.

-

Zuidamerikaansch.

Zuidchil.

-

Zuidchileensch.

Zuideurop.

-

Zuideuropeesch.

Z.W.

-

Zuidwest, Zuidwesten.

Zw.

-

Zweedsch.

Zwits.

-

Zwitsersch.

Gebruikte tekens
♂ – mannelijk.
♀ – vrouwelijk.
– tweeslachtig.
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1

A.
Aalius
Aálius O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Latinizeering van den Mol.
plantennaam aäl.
aambe aámbe, – op de Nieuw-Lauenburg-eilanden (tusschen Nieuw-Pommeren
en Nieuw-Mecklenburg; ±152 1/2º O.L.; ±4 1/4º Z.B.) gebruikelijke plantennaam.
Abacopteris
Abacópteris Fée [A. L. A. Fée], – van Lat. abăcus, in vakken
afgedeeld tafeltje; Gr. ptĕris, varen. Varen met door de nerven in vakken verdeelde
blaadjes.
Abauria
Abáúria Becc. [Odoardo Beccari], – naam in gelatinizeerden vorm
(van Lat. ab auro = van goud = Ital. d’oro) van het Ital. patriciërsgeslacht Doria. De
plant werd door Beccari (zie beccariānus) genoemd naar zijn vriend en beschermer,
markies Giacomo Doria (1840, Spezia, tusschen Genua en Pisa; 1913, Genua),
zoöloog, die in 1862 deel nam aan een expeditie naar Perzië en in 1865 Beccari
vergezelde op diens reis naar Borneo en daar een aanzienlijke verzameling
bijeenbracht, hoewel hij reeds vóór het einde der reis wegens ziekte naar Italië terug
moest keeren. Daar gaf hij den stoot tot de oprichting van het Stedelijk Museum voor
Natuurlijke Historie te Genua, waaraan hij zijn verzamelingen schonk en tot welks
directeur hij benoemd werd. In 1879 maakte hij een tocht naar Tunis; in 1891 werd
hij president van het Ital. Aardrijkskundige Genootschap. Zijn voornaamste publicaties
(over vleermuizen en reptielen) zijn opgenomen in de door hem gestichte en vele
jaren op zijn kosten uitgegeven Annali del Museo Civico di Genova.
abbreviatus
abbreviátus (-a, -um), – van Lat. abbreviāre (van ab, af; brevis,
kort), afkorten, verkorten: verkort, korter dan gewoonlijk.
Abdominea Abdomínea J. J. S. [J. J. Smith], – van Lat. abdŏmen (abdomĭnis),
onderlijf, buik. De naam zinspeelt op de sterk buikige lip.
abebaios
abebáíos (-os, -on), – van Gr. a, ontk. voorv.; bebaios, bestendig:
onbestendig, veranderlijk.
Abelia
Abélia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar Clarke Abel (1780, ?;
1826, Cawnpore = Cawnpur, in het N. van Voor-Indië; bijna 80 1/2º O.L.; ±26 1/2º
N.B.), als geneesheer en natuuronderzoeker toegevoegd aan een Eng. gezantschap
(onder Amherst; zie Amherstĭa), dat in 1816/17 China bezocht, waar Abel planten
verzamelde, waaronder de naar hem genoemde. Later werd hij in het N. van
Voor-Indië geplaatst als geneesheer der Eng. O.I. Compagnie.
Abelicea
Abelícea Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – wijziging van apelikĕa,
Nieuwgr. volksnaam van Abelicea cretĭca Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz]
Abelmoschus / abelmoschus
Abelmóschus Medik. [Fr. C. Medikus
(1736-1808), directeur van den bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg] /
abelmóschus, – zou afgeleid zijn van Arab. abu-l-mosk, d.i. vader van muskus, naar
muskus riekende plant, en zinspelen op den muskusgeur, dien gekneusde zaden
kunnen verbreiden. Anderen leiden het woord af van habb-el-mosk, muskuszaad.
abendanonii
abendanónii, – 2e nv. van Abendanonĭus, Latinizeering van
Abendanon: van Abendanon, gevonden door Abendanon, genoemd naar Abendanon.
– Quercus – Val. [Th Valeton] is genoemd naar haar ontdekker, E. C. Abendanon
(1878, Pati, Java; X), van 1901-06 ingenieur bij den dienst van het Mijnwezen in
Ned. Indië, van 1921-25 bijzonder hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit te
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Amsterdam. Hij bereisde in 1903/04 de Chin. provincie Sze-tsjoean (zie
szechuanĭcus), in 1910/11 Midden-Celebes, waar hij bot. en zoöl. verzamelingen
bijeenbracht. Van zijn hand verschenen vele meerendeels geol. publicaties, waaronder
een geol. schetskaart van Ned. Oost-Indië en “Geologische en geographische
doorkruisingen van Midden-Celebes.”
abeocutus abeocútus (-a, -um), – afkomstig van Abeok(k)uta (plaats in tropisch
W.-Afrika; ±3 1/2º O.L.; ruim 7º N.B.) of daar het eerst gevonden.
aberrans abérrans, – van Lat. aberrāre (van ab, af; errāre, dwalen), afdwalen,
afwijken: afdwalend, afwijkend, anders gebouwd dan gewoonlijk, in een andere
streek groeiend dan gewoonlijk.
Abies
Ábies Link [H. Fr. Link], – (Lat.) spar, den, (als bot. naam) zilverden.
abietinus
abietínus (-a, -um), -van Lat. abies (abiĕtis), spar, den, (als bot.
naam) zilverden: bij een spar (den, zilverden) behoorend, spar(den, zilverden)achtig.
Abildgaardia / Abilgaardia
Abildgaárdia Vahl [Th. Vaillant] / Abilgaárdia
Poir. [J. L. M. Poiret], – genoemd naar P. Chr. Abildgaard (1740, Kopenhagen; 1801,
Kopenhagen), medicus, die in 1773 in opdracht der Deensche regeering te
Kristianshavn (bij Kopenhagen) een veeartsenijschool stichtte, tot welker directeur
hij benoemd werd. Van 1784-1800 bereisde hij een groot deel van Europa; in 1789
was hij een der oprichters van een natuurhistorisch kabinet te Kopenhagen. Hij was
lid of eerelid veler geleerde genootschappen.
abilo
abílo, – Philipp. plantennaam.
abjiciens abjíciens, – van Lat. abjicĕre (van ab, af; jacĕre, werpen), afwerpen:
afwerpend, vallen latend (de kafjes bv.).
ablephara
abléphara, – zie ablephărus.
ablepharos / ablepharus
ablépharos (-os, -on) / ablépharus (-a, -um), – van
Gr. a, ontk. voorv.; blephăris, wimper: ongewimperd.
abnormis
abnórmis (-is, -e), – van Lat. ab, voorv., dat verwijdering uitdrukt;
norma, richtsnoer, regel: van den regel afwijkend, abnormaal.
abortivus abortívus (-a, -um), – van Lat. abortus (van aborīri, verloren gaan),
miskraam, misgeboorte: onvoldragen, in een of ander opzicht onvolkomen (b.v. een
Dryoptĕris zonder dekvliesjes; een bloem met slecht ontwikkelde kroonbladen);
vruchtafdrijvend.
Abrodictyum
Abrodíctyum, – zie Habrodictўon.
Abroma
Abróma Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. a, ontk. voorv.;
brôma, spijs: voor spijs ongeschikte plant, in tegenstelling tot het verwante gesl.
Theobrōma (zie aldaar), waarvan eenige soorten (voornamelijk Theobrōma cacāo
L. [C. Linnaeus]) cacao leveren en waartoe de thans Abrōma augusta L. [C. Linnaeus]
genoemde plant vroeger gerekend werd.
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Abrotanella
Abrotanélla Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Abrotănum,
(voormalig) plantengesl. (Composĭtae) (type: Artemisĭa abrotănum L. [C. Linnaeus]):
op Abrotănum gelijkend gesl.
abrotanifolius
abrotanifólius (-a, -um), – van Abrotănum, (voormalig)
plantengesl. (Composĭtae) (type: Artemisĭa abrotănum L. [C. Linnaeus]); Lat. folĭum,
blad: met bladeren als die van Artemisĭa abrotănum L. [C. Linnaeus]
abrotanodes
abrotanódes, – van Abrotănum, (voormalig) plantengesl.
(Composĭtae) (type: Artemisĭa abrotănum L. [C. Linnaeus]); ōdes (Gr. ôdês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: op Artemisĭa abrotănum L. [C. Linnaeus] gelijkend,
Abrotănum-achtig.
abrotanoides
abrotanóides, – van Abrotănum, (voormalig) plantengesl.
(Composĭtae) (type: Artemisĭa abrotănum L. [C. Linnaeus]); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: op Artemisĭa abrotănum gelijkend, Abrotănum-achtig.
Abrotanum / abrotanum
Abrótanum Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D.
plantkundige] / abrótanum, – Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam
abrotŏnon, citroenkruid, citroenalsem. – Het woord wordt wel in verband gebracht
met Gr. abrŏtos, onsterfelijk, goddelijk, en zou dan zinspelen op de geneeskrachtige
eigenschappen der plant. – Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p. 2: “Tsaet
. . . drooch en rouw ghepoedert, oft in water oft wijn ghesoden, ende ghedroncken,
es goet ende seer behulpich den ghenen die haren adem niet wel en kunnen
ghesceppen, ende verstopt van borsten sijn, ende dien haer zenuwen ghetrocken ende
ghespannen worden, die dat sciatica hebben, die haer water niet wel en kunnen
ghelossen, ende den vrouwen die haer natuerlijcke cranckheyt niet wel en kunnen
ghecrijghen, want door zyn subtyl cracht soo verdryuet, verteeret, ende doet scheyden
alle couwe vochticheyt, slim ende taye fluymen, die longhene, nieren, blase, ende
moeder verstoppende syn . . . in wijn ghedroncken es goet tegen alle fenijn den
mensche hinderlijck ende doodet die wormen.”
abruptus
abrúptus (-a, -um), – van Lat. abrumpĕre (van ab, af; rumpĕre,
breken, stuk trekken), afbreken, stuktrekken, losrukken: afgebroken, plotseling
eindigend, plotseling toegespitst.
Abrus
Abrus Adans. [M. Adanson], – volgens Prospero Alpino (zie Alpinĭa)
naam der plant bij de Arabieren in Egypte. – Anderen beschouwen den naam als het
gelatinizeerde Gr. habros, fijn, sierlijk, en achten hem te zinspelen op de sierlijke
bladeren en zaden van Abrus precatorĭus L. [C. Linnaeus]
abscissus
abscíssus (-a, -um), – van Lat. abscindĕre (van ab, af; scindĕre,
scheuren, splijten), afscheuren, afsplijten: als het ware afgescheurd, afgespleten,
afgesneden, weggesneden.
absconditus
abscónditus (-a, -um), – van Lat. abscondĕre (van abs, weg;
condĕre, instoppen, insteken), wegstoppen, verbergen: verborgen, verholen.
absinthioides
absinthioídes, – van den ouden plantennaam absinthĭum
(tegenwoordig Artemisĭa absinthĭum L. [C. Linnaeus]), absint(h)alsem; īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op Artemisĭa absinthĭum gelijkend,
absint(h)alsem-achtig.
Absinthium / absinthium
Absínthium Adans. [M. Adanson] / absínthium,
– Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam apsinthĭon, alsem. – De naam wordt,
waarschijnlijk ten onrechte, wel afgeleid van Gr. a, ontk. voorv.; psinthos,
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bevrediging, genoegen: plant, welke (door haar bitterheid) geen genoegen schenkt.
– Anderen achten hem aan het Perz. ontleend te zijn.
Absolmsia
Absólmsia O. K. [C. E. Otto Kuntze], – genoemd naar H. Graf zu
Solms-Laubach (1842, Laubach, Ober-Hessen; 1915, Straatsburg), in 1872 benoemd
tot hoogleeraar in de botanie te Straatsburg, in 1879 in gelijke functie en tevens tot
directeur van den bot. tuin te Göttingen, van 1888 tot aan zijn emeritaat in 1907
wederom hoogleeraar te Straatsburg, schrijver van een groot aantal bot. publicaties.
Voor den eersten druk van Engler und Prantl, Die Natürlichen Pflanzenfamilien,
bewerkte hij de Pandanacĕae, voor de Suites au Prodrome van De Candolle de
Pontederiacĕae; voor de Flora Brasiliensis de Rafflesiacĕae. In 1883 bereisde hij
Java.
abstergens abstérgens, – van Lat. abstergēre (van abs, af; tergēre, afwisschen,
reinigen), afwisschen, reinigen: afwisschend, reinigend, als waschmiddel (surrogaat
voor zeep) gebezigd.
absus
absus, – zou de naam zijn van een riviertje in Palestina, langs welks
oevers Cassĭa – L. [C. Linnaeus] veel zou voorkomen of het eerst gevonden zou zijn.
– Op geen der mij bekende atlassen komt dit riviertje voor.
abundiflorus
abundiflórus (-a, -um), – van Lat. abundus, rijkelijk,
overvloedig; flos (flōris), bloem: zeer rijkbloemig.
abutilifolius abutilifólius (-a, -um), – van Abutīlon, plantengesl. (Malvacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Abutĭlon.
abutiloides
abutiloídes, – van Abutĭlon, plantengesl. (Malvacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Abutīlon gelijkend, Abutīlon-achtig.
Abutilon
Abutílon Adans. [M. Adanson]., – Graecizeering van den ouden
Barbarijschen plantennaam oubutîlon, welke, voorzoover bekend, het eerst vermeld
werd door den in zijn tijd (1e helft der 13e eeuw) zeer beroemden Arab, kruidkundige
Ibn al Beithar.
Abutua
Abutúa Lour. [J. Loureiro], – volksnaam der plant in Cochinchina.
abyssinicus
abyssínicus (-a, -um), – afkomstig van Abyssinië (= Abessinië,
in O.-Afrika; centrum op ±40° O.L.; ±10° N.B.) of daar het eerst gevonden,
Abyssinisch, Abessinisch.
Acacia
Acácia Willd. [K. L. Willdenow], – van Gr. akakĭa, een gestekelde
boom. – Vele soorten van het gesl. zijn gestekeld of gedoornd.
acaciifolius
acaciifólius (-a, -um), – van Acacĭa, plantengesl. (Leguminōsae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Acacĭa. De naam zegt weinig: bij Acacĭa
treft men nu eens dubbelgevinde bladeren, dan weer phyllodiën van allerlei vorm
aan.
academicus
académicus (-a, -um), – van Lat. academīa (Gr. akadêmeia),
oorspronkelijk naam eener met boomen beplante wandelplaats bij Athene, waar de
wijsgeer Plato (±400 – 350 v. Chr.) onderricht gaf; bij uitbreiding school voor hooger
onderwijs, voorts genootschap van geleerden: bij een school voor hooger onderwijs
behoorend, bij een genootschap van geleerden behoorend, academisch.
Acaena
Acáéna L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. akaina, spits, stekel.
– De naam zinspeelt op de met haakvormige stekels bezette vrucht.
acaenifolius
acaenifólius (-a, -um), – van Acaena, plantengesl. (Rosacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Acaena.
Acajuba Acajúba Gaertn. [J. Gärtner], – Latinizeering van Portug. acaju (vgl.
Fr. acajou en Eng. cashew), waarschijnlijk een verbasterde Amer. volksnaam van
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den boom, reeds vermeld door Piso (zie Pisonĭa) en Marcgraf in hun Historĭae rerum
naturalĭum Brasilĭae (Natuurlijke Geschiedenis van Brazilië).
Acalypha
Acalýpha L. [C. Linnaeus], – modificatie van den ouden Gr.
plantennaam akalêphê, brandnetel. De bladeren sommiger Acal pha-soorten doen
aan die van brandnetels denken.
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acalyphoides
acalyphoídes, – van Acal pha, plantengesl. (Euphorbiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Acal pha-achtig.
Acalyphopsis
Acalyphópsis Pax et Hoffm. [F. Pax en Käthe Hoffmann], –
van Acal pha, plantengesl. (Euphorbiacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op
Acal pha gelijkend gesl.
acamptophyllus
acamptophýllus (-a, -um), – van Gr. akamptos (van a, ontk.
voorv.; kamptein, buigen), onbuigzaam, stijf; phullon, blad: stijfbladig.
acanga
acánga, – Braz. plantennaam.
Acanthaceae Acantháceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Acanthus
geldt.
Acanthephippium
Acanthephíppium, – zie Acanthophippĭum.
acanthifolius
acanthifólius (-a, -um), – van Acanthus, plantengesl.
(Acanthacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Acanthus.
acanthium
acánthium, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
akanthĭon (van akantha, doorn, stekel), waarmede een distelsoort werd aangeduid.
acanthobotryus
acanthobótryus (-a, -um), – van Gr. akantha, doorn, stekel;
botrus, (als bot. term) tros: met gedoomde of gestekelde trossen.
acanthocarpa / acanthocarpum
acanthocárpa / acanthocárpum, – zie
acanthocarpus.
Acanthocarpus
Acanthocárpus Lehm. [J. G. Chr. Lehmann (1792-1860),
directeur van den bot. tuin te Hamburg], – van Gr. akantha, doorn, stekel; karpos,
vrucht: plant met gestekelde vruchten.
acanthocarpus
acanthocárpus (-a, -um), – van Gr. akantha, doorn, stekel;
karpos, vrucht: met gestekelde vruchten of sporangiën.
acanthocephalus acanthocéphalus (-a, -um), – van Gr. akantha, doorn, stekel;
kephălê, hoofd: met stekelige of gedoomde hoofdjes.
acanthoglossa
acanthoglóssa, – zie acanthoglossus.
Acanthoglossum
Acanthoglóssum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. akantha,
doorn, stekel; glôssa, tong. – De bij een tong vergeleken lip draagt op stekels
gelijkende uitwassen.
acanthoglossus
acanthoglóssus (-a, -um), – van Gr. akantha, doorn, stekel;
glôssa, tong: met gedoornde of gestekelde tong of (bij orchideeën) lip.
acanthoides
acanthoídes, – van Acanthus, plantengesl. (Acanthacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in eenig opzicht (bv. door het bezit
van spits getande bladeren) met een Acanthus overeenkomend, Acanthus-achtig.
Acantholimon
Acantholímon Boiss. [E. Boissier], – van Gr. akantha, doorn,
stekel; leimôn, vochtig, grasrijk oord, weide: weideplant met stijve, doornachtige
bladeren.
Acanthopanax
Acanthópanax Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. akantha,
doorn, stekel; Pănax, plantengesl. (Araliacĕae): gesl. van gestekelde, aan Panax
verwante planten.
acanthophippiiflorus acanthophippiiflórus (-a, -um), – van Acanthophippĭum,
plantengesl. (Orchidacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een
Acanthophippĭum.
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Acanthophippium
Acanthophíppium Bl. [C. L. Blume], – van Gr. akantha,
doorn, stekel; ephippĭon, paardedek(en), zadel. – De naam zinspeelt op de
zadelvormige, met spitse wratten bezette lip.
Acanthophoenix
Acanthophóénix H. Wendl. [H. Wendland], – van Gr.
akantha, doorn, stekel; Phoenix, plantengesl. (Palmae): gesl. van gedoornde, op
Phoenix gelijkende palmen.
Acanthophora Acanthóphora Merr. [E. D. Merrill], – van Gr. akantha, doorn,
stekel; pherein, dragen: stekels dragende plant, gestekelde plant.
acanthophylla
acanthophýlla, – zie acanthophyllus.
Acanthophyllum
Acanthophýllum C. A. Mey. [C. (K.) A. Meyer], – van Gr.
akantha, doorn, stekel; phullon, blad: de bladeren eindigen in een doornachtige punt.
acanthophyllus
acanthophýllus (-a, -um), – van Gr. akantha, doorn, stekel;
phullon, blad: met gedoomde of gestekelde of in een doornachtige punt uitloopende
bladeren.
acanthopodus
acanthópodus (-a, -um), – van Gr. akantha, doorn, stekel;
pous (pŏdos), voet, steel: met gedoornden of gestekelden voet of steel.
Acanthopsis Acanthópsis Harv. [W. H. Harvey], – van Acanthus, plantengesl.
(Acanthacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Acanthus gelijkend gesl.
acanthopus
acánthopus, – van Gr. akantha, doorn, stekel; pous, voet, steel:
met gedoornden of gestekelden voet of steel.
Acanthorhiza
Acanthorhíza, – zie Acanthorrhiza.
Acanthorrhiza
Acanthorrhíza H. Wendl. [H. Wendland], – van Gr. akantha,
doorn, stekel; rhiza, wortel. – De wortels aan den stamvoet zijn doornvormig.
Acanthostachys Acanthóstachys Klotzsch [J. Fr. Klotzsch], – van Gr. akantha,
doorn, stekel; stăchus, aar. – De aren zijn bezet met stekelige schutbladen.
Acanthostemma
Acanthostémma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. akantha,
doorn, stekel; stemma, krans. – De 5 bijkroonschubben zijn aan de buitenzijde
pijlvormig, zoodat zich in de bloem een krans van 10 spitsjes bevindt.
Acanthus
Acánthus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam akanthos (van akantha, doorn, stekel). – De naam zinspeelt op de
doornachtig getande bladeren.
acarifer / acariferus
acárifer (acarífera, acaríferum) / acaríferus (-a, -um),
– van Gr. akări, mijt; ferre, dragen: mijten of iets daarop gelijkends (zeer kleine,
gewimperde aartjes bv.) dragend.
acaulis
acáúlis (-is, -e), – van Gr. a, ontk. voorv.; kaulos, stengel: stengelloos.
accedens
accédens, – van Lat. accēdĕre, naderen: naderend, nabijkomend,
naar iemand of iets toekomend, op een andere soort gelijkend.
accedentoides
accedentoides, – van den soortnaam accēdens (accedentis),
(zie aldaar); īdes (Gr. eidês) uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort accēdens
gelijkend.
accrescens
accréscens, – van Lat. accrescĕre (van ad, aan, bij; crescĕre,
groeien), aangroeien, in grootte toenemen: aangroeiend, in grootte toenemend.
accretus
accrétus (-a, -um), – van Lat. accrescĕre (van ad, aan; crescĕre,
groeien), aangroeien: aangegroeid. – Bij Epiblastus – J. J. S. [J. J. Smith] is de lip
verder met den zuilvoet vergroeid dan bij dit gesl. gemeenlijk het geval is.
accumbens
accúmbens, – van Lat. accumbĕre, (tegen iets) aanliggen: (tegen
iets) aanliggend.
acephalus
acéphalus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. akephālos (van a, ontk.
voorv.; kephălê, hoofd), hoofdeloos, geen kop vormend.
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Acer
Ǎcer L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, ahorn, eschdoorn.
acer
ācer (-ris, -re), – (Lat.) scherp, bijtend van smaak.
Aceraceae
Aceráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Acer (Acĕris)
geldt.
Aceras
Áceras R. Br. [Robert Brown], – van Gr. a, ontk. voorv.; kĕras, hoorn:
orchidacĕa met ongehoornde, dwz. ongespoorde bloemen.
aceras áceras, – van Gr. a, ontk. voorv.; kĕras, hoorn: ongehoornd, ongespoord.
Aceratium Acerátium A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. a, ontk. voorv.;
keras (kerātos), hoorn: hoornlooze plant. – De helmknoppen zijn bij dit gesl. niet in
een spitsje verlengd, zooals bij het verwante gesl. Monocĕra.
acerbus
acérbus (-a, -um), – (Lat.) scherp, ruw, wrang.
aceriflorus aceriflórus (-a, -um), – van Acer (Acĕris), plantengesl. (Aceracĕae),
ahorn, eschdoorn; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen of bloeiwijzen als die van
een Acer.
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acerifolius
acerifólius (-a, -um), – van Acer (Acĕris), plantengesl. (Aceracĕae),
ahorn, eschdoorn; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Acer. – Men bedoelt
dan den Europ. Acer pseudoplatănus L. [C. Linnaeus] of Acer platanoīdes L. [C.
Linnaeus], welker bladeren handlobbig zijn met spitse lobben.
acerinus acerínus (-a, -um), – van Acer, plantengesl. (Aceracĕae): op eenigerlei
wijze tot een Acer in betrekking staand, op een Acer. gelijkend. – Bij Litsĕa – Bl.
[C. L. Blume] wordt de Jav. Acer nivĕum Bl. [C. L. Blume] bedoeld; bij Cimicifŭga
– Tanaka [Yoshio Tanaka, recent Jap. plantkundige] bedoelt men Acer negundo L.
[C. Linnaeus] of een dergelijke soort.
aceroides
aceroídes, – van Acer (Acĕris), plantengesl. (Aceracĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Acer-achtig.
acerosus
acerósus (-a, -um), – van Lat. acus (acĕris), kaf: vol kaf, met vele
kafachtige schubben.
acerrimus
acérrimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. acer, scherp: zeer
scherp.
acetabuliformis acetabulifórmis (-is, -e), – van Lat. acetabŭlum (van acētum,
azijn), napje, kommetje (waarin de azijn op tafel gezet werd); forma, vorm:
napvormig, komvormig.
Acetosa / acetosa Acetósa Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige]
/ acetósa, – van Lat. acētum, azijn: zuur smakende plant, zuring.
acetosaefolius
acetosaefólius (-a, -um), – zie acetosifolĭus.
Acetosella / acetosella
Acetosélla O. K. [C. E. Otto Kuntze] / acetosélla, –
verkleinw. van Acetōsa (zie aldaar), zuur smakende plant, zuring: kleine, zuur
smakende plant; kleine zuring (Schapenzuring, Kleine Klaverzuring).
acetosellaefolius
acetosellaefólius (-a, -um), – zie acetosellifolĭus.
acetosellifolius
acetosellifólius (-a, -um), – van Acetosella, oude Lat. naam
der Schapenzuring (thans Rumex acetosella L. [C. Linnaeus]); Lat. folĭum, blad: met
bladeren als die der Schapenzuring.
acetosifolius
acetosifólius (-a, -um), – van Acetōsa, oude Lat. naam der
Veldzuring (thans Rumex acetōsa L. [C. Linnaeus]); Lat. folĭum, blad: met bladeren
als die der Veldzuring.
Achasma
Achásma Griff. [W. Griffith], – van Gr. a, ontk. voorv.; chasma,
gaping: plant met niet-gapende bloemen.
Achillea
Achilléa L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam achilleios, waarmede een niet met zekerheid bekende plant werd
aangeduid. Volgens een overoude sage was zij genoemd naar den uit den Trojaanschen
oorlog (±1200 v. Chr.) bekenden Gr. held Achilleus (Achilles), die haar als
wondheelend middel aanwendde. Dit gebruik had hij leeren kennen van den
beroemden Centaur Chiron (zie Chironĭa).
achilleaefolius
achilleaefólius (-a, -um), – zie achilleifolĭus.
achilleifolius achilleifólius (-a, -um), – van Achillēa, plantengesl. (Composĭtae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Achillēa.
Achimenes
Achímenes Adans. [M. Adanson], – van Gr. acheimĕnos (van a,
ontk. voorv.; cheimôn, storm, winterkoude), niet aan storm en winterkoude
blootgesteld. – De naam zinspeelt op de natuurlijke groeiplaats der plant in tropische
landen.
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Achras
Achras L. [C. Linnaeus], – (Gr.) pereboom. – De naam zinspeelt op
de zeer oppervlakkige gelijkenis in blad vorm en vruchtbouw.
achrous áchrous (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. achroos (van a, ontk. voorv.;
chrŏa, kleur), ongekleurd, kleurloos.
Achudemia
Achudémia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar den Malab.
geneesheer Itti Achudem, die aan pater Matthaeus van Sint Jozef (zie Matthaea) bij
de samenstelling van den Hortus Malabaricus van Van Rheede tot Draakestein (zie
rheedĕi) uitnemende diensten bewees door het opgeven der volksnamen en
geneeskrachtige eigenschappen der planten.
achyrantha
achyrántha, – zie achyranthus.
Achyranthes
Achyránthes L. [C. Linnaeus], – van Gr. achŭron, kaf; anthos,
bloem. De bloemdekbladen zijn droogvliezig, kafachtig.
achyranthus
achyránthus (-a, -um), – van Gr. achŭron, kaf; anthos, bloem:
met kafachtige, d.i. droogvliezige bloembekleedselen.
Achyrospermum
Achyrospérmum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. achŭron,
kaf; sperma, zaad. – De als zaden beschouwde vruchtnootjes dragen op den top dikke,
bij kaf vergeleken borstels.
acianthus
aciánthus (-a, -um), – van Gr. akis, (pijl)spits; anthos, bloem: met
een of ander orgaan aan of in de bloem, dat aan een pijlspits doet denken.
acicularis
aciculáris (-is, -e), – van Lat. acicŭla (verkleinw. van acus, naald),
naald(je): naaldvormig.
aciculatus
aciculátus (-a, -um), – van Lat. acicŭla (verkleinw. van acus,
naald), naald(je): genaaid, in een naaldscherpe spits uitloopend.
acida
ácida, – zie acĭdus.
Acidanthera
Acidanthéra Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter], – van Gr. akis
(akĭdos), spits (znw.); anthêra, (als bot. term) helmknop. Bij verscheidene soorten
van het gesl. is het helmbindsel boven de hokjes in een spitsje verlengd.
acidissimus
acidíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. acĭdus, zuur: zeer
zuur.
acidosus acidósus (-a, -um), – van Lat. acĭdum, iets zuurs: vol zuur, zeer zuur.
acidota
acidóta, – zie acidōtos.
Acidoton Acidóton O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van Gr. akidôtos, toegespitst,
spits. – De eerstbeschreven soort draagt spitse doornen.
acidotos acidótos (-a, -on), – half gelatinizeerde transcr. van Gr. akidôtos [van
akis (akĭdos), spits (znw.), stekel], een spits dragend, toegespitst, spits.
acidulus
acídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. acĭdus, zuur: eenigszins
zuur, rinsch.
acidus
ácidus (-a, -um), – van Lat. acēre, zuur zijn: zuur.
Aciella
Aciélla V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr. plantkundige],
– van Lat. acĭes, scherpte, scherpe punt. De vrucht loopt puntig toe.
acinaciformis
acinacifórmis (-is, -e), – van Lat. acinăces, korte, kromme
sabel; forma, vorm: sabelvormig.
acinos ácinos, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam akĭnos, waarmede
een Labiaat met geurige bloemen werd aangeduid.
acinosus
acinósus (-a, -um), – van Lat. acĭnus, wijndruif: op wijndruiven
gelijkend.
Acistoma
Acístoma Zipp. [A. Zippelius], – van Gr. akis, spits (znw.), punt;
stŏma, mond. – De mond der kelkbuis draagt tusschen de slippen kleine, spitse bij
tandjes.
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Ackama
Ackáma A. Cunn. [Allan Cunningham], – gevormd uit maka-maka,
Nieuwzeel. volksnaam der plant.
ackeracker-, zie akkerAclisia / aclisia
Aclísia E. Mey. [E. H. F. Meyer], / aclísia, – van Gr. a, ontk.
voorv.; klisĭa, tent, hut, pondok: plant met onoverdekte (niet als bij Commelīna
binnen een kapvormig schutblad geplaatste) bloemen.
Acmella / acmella
Acmélla, L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard] / acmélla, –
Ceylonsche plantennaam, (akmella).
acmosepalus
acmosépalus (-a, -um), – van Gr. akmê, scherpte; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met spitse kelkbladen.
Acoelorrhaphe
Acoelórrhaphe H. Wendl. [H. Wendland], -van Gr. a, ontk.
voorv.; koilos, hol; rhăphê, (als bot. term) zaadnerf. – Palm, welks zaden bij de
zaadnerf geen holte vertoonen.
Aconceveibum
Aconcevéíbum Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. a. ontk.
voorv.; Conceveiba, plantengesl. (Euphorbiacĕae): op Conceveiba gelijkend of
daarvoor aangezien, doch daarvan verschillend gesl.
aconitifolius
aconitifólius (-a, -um), – van Aconītum, plantengesl.
(Ranunculacĕae), monnikskap: Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener
monnikskap.
Aconitum
Aconítum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
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plantennaam akonīton, welke geschonken werd aan een plant, gebezigd om wolven
en andere roofdieren te vergeven. De oorsprong van den naam staat niet vast.
Sommigen leiden hem af van Akŏnai, naam eener plaats, waar de in de Oudheid
akonīton genoemde plant veelvuldig zou zijn voorgekomen, anderen van Gr. akŏnai,
steile rotsen, met zinspeling op de standplaats, nog anderen van Gr. konê, moord,
met zinspeling op de giftige eigenschappen, wederom anderen van Gr. konis, stof
(Eng. dust), omdat de plant op naakte rotsen zou groeien en zich daar alleen met
opgewaaid stof zou kunnen voeden. Mogelijk is geen der vier gissingen juist.
Acoridium
Acorídium Nees et Meyen [Chr. G. Nees von Esenbeck en Fr. J.
F. Meyen], – Latinizeering van Gr. akoridĭon, verkleinw. van akŏros, kalmoes,
(Acŏrus calămus L. [C. Linnaeus]): kleine kalmoes. De plant doet, wat de bloeiwijze
betreft, aan kalmoes denken.
acorifolius
acorifólius (-a, -um), – van Acŏrus, plantengesl. (Aracĕae),
kalmoes; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Acŏrus.
acoroides acoroídes, – van Acŏrus, plantengesl. (Aracĕae), kalmoes; īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Acŏrus-achtig, kalmoesachtig.
Acorus Ácorus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
akŏros, kalmoes.
acradenus
acrádenus (-a, -um), – van Gr. akros, aan den top geplaatst; adên
(adĕnos), klier: met aan den top geplaatste klieren.
acrantha
acrántha, – zie acranthus.
Acranthera
Acranthéra Arn. [G. A. Walker-Arnott], – van Gr. akros, aan
den top geplaatst; anthêra, (als bot. term) helmknop. Aan den top van den helmknop
bevindt zich een spitsje (het verlengde helmbindsel).
acranthus
acránthus (-a, -um), – 1. van Gr. akros, aan den top geplaatst;
anthos, bloem: met aan den top geplaatste bloemen. 2. van Gr. akros, spits; anthos,
bloem: spitsbloemig.
Acratherum
Acrátherum Link [H. Fr. Link], – van Gr. akros, aan den top
geplaatst; athêr (athĕros), naald. Acratherum draagt aan den top een naald.
acre
acre, – zie acer.
acridentatus
acridentátus (-a, -um), – Lat. acus (acĕris), kaf (vaak spits of
genaaid); dens (dentis), tand: spits getand, naaldvormig getand, scherp getand.
acridostachyus acridostáchyus (-a, -um) (Erĭa-), – foutief voor aëridostachўus.
acrifolius
acrifólius (-a, -um), – van Lat. acus (acĕris), kaf (vaak spits of
genaaid); folĭum, blad: met bladeren, welker tanden in een scherpe spits uitloopen.
Acriopsis
Acriópsis Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – van Gr. akris,
sprinkhaan; opsis, voorkomen, uiterlijk. Men heeft gelijkenis meenen optemerken
tusschen de bloem en een sprinkhaan.
acris
acris, – zie acer.
acroadenius
acroadénius (-a, -um), – van Gr. akros, aan den top geplaatst;
adên (adĕnos), klier: aan den top klierdragend.
acroanthus
acroánthus (-a, -um), – 1. van Gr. akros, aan den top geplaatst;
anthos, bloem: met aan den top geplaatste bloemen. 2. van Gr. akros, spits; anthos,
bloem: spitsbloemig.
acrobracteatus
acrobracteátus (-a, -um), – van Gr. akros, aan den top
geplaatst; Lat. bractĕa, schutblad: met (alleen) aan den top geplaatste schutbladen.
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acrobryus
acróbryus (-a, -um), – van Gr. akros, aan den top (geplaatst);
brŭein, uitbotten: aan den top een jonge plant voortbrengend.
acrocarpa / acrocarpum
acrocárpa / acrocárpum, – zie acrocarpus.
Acrocarpus
Acrocárpus W. et A. [R. Wight en G. A. Walker Arnott], – van
Gr. akros, spits (bnw.); karpos, vrucht: plant met spitse vruchten.
acrocarpus
acrocárpus (-a, -um), – 1. van Gr. akros, aan den top geplaatst;
karpos, vrucht: met aan den top geplaatste vruchten of sporangiën. 2. van Gr. akros,
spits; karpos, vrucht: met spitse vruchten.
acrocephala / acrocephalum
acrocéphala / acrocéphalum, – zie
acrocephălus.
Acrocephalus
Acrocéphalus Bth. [G. Bentham], – van Gr. akros, aan den
top geplaatst; kephălê, hoofd. Plant met aan de toppen der stengels en takken
geplaatste, op hoofdjes gelijkende bloeiwijzen.
acrocephalus
acrocéphalus (-a, -um), – van Gr. akros, aan den top geplaatst;
kephălê, hoofd: met aan de toppen der stengels en takken geplaatste hoofdjes.
Acroceras
Acróceras Stapf [O. Stapf], – van Gr. akros, aan den top geplaatst;
kĕras, hoorn. De vruchtbare gluma is aan den top samengeknepen tot een massief
hoorntje.
Acroclinium
Acroclínium A. Gray [Asa Gray], – van Gr. akros, spits (bnw.),
in een punt uitloopend; klinê, bed. De algemeene bloembodem, het “bed” der bloemen,
is bij de eerstbeschreven soort kegelvormig.
Acroelytrum
Acroélytrum Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. akros, aan den
top (geplaatst); elŭtron, omhulsel, dekschild, bij uitbreiding kafje. – De spil van het
aartje is boven g3 steelvormig verlengd en draagt aan den top een aantal dicht
opeengedrongen kafjes.
acroglossus
acroglóssus (-a, -um), – van Gr. akros, spits (bnw); glôssa, tong:
met spitse tong of (bij orchideeën) lip.
Acronodia / acronodia
Acronódia Bl. [C. L. Blume] / acronódia, – van Gr.
akros, aan den top (geplaatst); nôdos, tandeloos. In tegenstelling tot het verwante
gesl. Monocĕra Jack [W. Jack] dragen de helmknoppen op den top geen spits of tand.
Acronychia
Acronýchia Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
akros, aan den top geplaatst; onux (onŭchos), klauw. Bij de eerstbeschreven soort is
de top der kroonbladen klauwachtig binnenwaarts omlaaggeslagen.
acropetalus
acropétalus (-a, -um), – van Gr. akros, spits (bnw.); petălon,
kroonblad: met spitse kroonbladen.
Acrophorus
Acróphorus K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. akros, aan den
top (geplaatst); pherein, dragen. De sori staan op den top eener ader, worden dus
door den top van deze gedragen.
acropogon
acropógon, – van Gr. akros, aan den top geplaatst; pôgôn, baard:
aan den top gebaard.
acrosepalus
acrosépalus (-a, -um), – van Gr. akros, spits (bnw.); Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met spitse kelkbladen.
acrosora
acrosóra, – zie acrosōrus.
acrosoroides
acrosoroídes, – van Acrosōrus, plantengesl. (Polypodiacĕae),
of van den soortnaam acrosōrus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: 1. Acrosōrus-achtig. 2. op de soort acrosōrus gelijkend.
acrosorum
acrosórum, – zie acrosōrus.
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Acrosorus
Acrosórus Copel. [E. B. Copeland], – van Gr. akros, aan den top
geplaatst; sôros, hoop(je). Varen, welker sporenhoopjes of sori aan den top eener
ader staan.
acrosorus
acrosórus (-a, -um), – van Gr. akros, aan den top geplaatst; sôros,
hoop(je): met aan den top (van het blad b.v.) geplaatste sporenhoopjes of sori.
acrostachys
acróstachys, – van Gr. akros, aan den top geplaatst; stăchus, aar:
met aan den top geplaatste aren.
acrostichoides
acrostichoídes, – van Acrostĭchum, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Acrostĭchum-achtig.
Acrostichum
Acróstichum L. [C. Linnaeus], – van Gr. akros, aan den top
geplaatst; stĭchos, rij. De sori bevinden zich aan den
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top van het blad en vormen op de onderzijde der vruchtbare blaadjes, als het ware,
een breede rij.
Acrosticum
Acrósticum, – foutief voor Acrostĭchum.
acrotis acrótis, – van Gr. akros, spits (bnw); ous ( tos), oor: met spitse oortjes.
Acrotrema
Acrotréma Jack [W. Jack], – van Gr. akros, aan den top geplaatst;
tr ma, gat. De helmknoppen springen aan den top met poriën open.
acrotrichus
acrótrichus (-a, -um), – van Gr. akros, aan den top geplaatst;
thrix (trĭchos), haar: met aan den top geplaatste haren, met behaarden top.
Actaea Actáéa L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
aktaia, welks oorsprong niet vast staat. Sommigen leiden hem af van aktê, vlier,
(waarop de bladeren eenigszins gelijken), anderen van een ander woord aktê, (steile)
oever (inderdaad komt de plant aan beekoevers voor), terwijl nog anderen, waaronder
Linnaeus, den naam afleiden van dien van den mythol. jager Actaeon (Aktaion), die
de kuische Dia na (= Artĕmis) bij het baden verraste en tot straf daarvoor door de
vertoornde godin in een hert veranderd werd, waarop zijn eigen honden, welke hun
meester in die gedaante niet herkenden, hem verscheurden. De naam Actaea zou
voor de plant gekozen zijn, omdat haar giftige bessen voor den mensch, die ze eet,
even gevaarlijk zijn als voor Actaeon zijn eigen honden. – Hier is Actaeon wel met
de haren bijgesleept. Doch de oude etymologen stonden voor niets.
actaeus
actáéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. aktaios [van aktê, (steile)
oever], aan oevers gelegen, aan oevers of waterkanten groeiend.
Actegeton
Actegéton Bl. [C. L. Blume], – van Gr. aktê, (steile) oever; geitôn,
buurman: aan (steile)waterkanten groeiende plant.
actephila
actéphila, – zie actephĭlus.
actephilifolius
actephilifólius (-a, -um), – van Actephĭla, plantengesl.
(Euphorbiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Actephĭla.
actephilus
actéphilus (-a, -um), – van Gr. aktê, (steile) oever; phĭlein,
beminnen: oevers beminnend, dwz. aan waterkanten groeiend.
actinacanthus
actinacánthus (-a, -um), -van Gr. aktis (akti nos), straal;
akantha, stekel, doorn: met als de stralen eener ster uitstaande stekels of doornen.
Actinidia
Actinídia Lindl. [J. Lindley], – van Gr. aktinidĭon [verkleinw. van
aktis (akti nos)], straal, kleine straal. – De talrijke stijlen vormen te zamen een
stralende ster op het vruchtbeginsel of de vrucht.
Actinodaphne
Actinodáphne Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
aktis (akti nos), straal; daphnê, laurier: Lauracĕa met tot stervormige schijnkransen
opeengedrongen bladeren.
Actinomorphe
Actinomórphe Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. aktis
(akti nos),straal; morphê, gedaante. De bloemen zijn vereenigd tot schermen, welke
op stralende sterren gelijken.
Actinophloeus
Actinophlóéus Becc. [Odoardo Beccari (1843-1920)], – van
Gr. aktis (akti nos), straal; phloiein, zwellen. – Het zaad vertoont 5 door diepe voren
gescheiden, straalvormig uitstaande zwellingen.
Actinophora Actinóphora Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Gr. aktis (akti nos), straal; pherein, dragen: stralen dragende plant.
– De naam zinspeelt op den stervormigen kelk.
actinophylla
actinophýlla, – zie actinophyllus.
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Actinophyllum
Actinophýllum Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], –
van Gr. aktis (akti nos), straal; phullon, blad: plant met handvormig samengestelde
bladeren, welker blaadjes uitstaan gelijk de stralen eener ster.
actinophyllus
actinophýllus (-a, -um), – van Gr. aktis (akti nos), straal;
phullon, blad: met als de stralen eener ster uitstaande bladeren of blaadjes.
Actinorhytis
Actinorhýtis, – zie Actinorrhy tis.
Actinorrhytis
Actinorrhýtis H. Wendl. et Drude [H. Wendland en C. G. O.
Drude], – van Gr. aktis (akti nos), straal; rhu tis, vouw, plooi. – Door inspringende
(hier als vouwen beschouwde) platen der zaadhuid wordt het kiemwit stervormig
gedeeld.
Actinoschoenus
Actinoschóénus Bth. [G. Bentham], – van Gr. aktis
(akti nos), straal; Schoenus, plantengesl. (Cyperacĕae): aan Schoenus verwant gesl.
met tot een stervormig hoofdje vereenigde aartjes.
Actinostachys
Actinóstachys Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. aktis (akti nos), straal; stăchus, aar. – De
sporangiënaren staan uit als de stralen eener ster.
Actinostemma Actinostémma Griff. [W. Griffith], – van Gr. aktis (akti nos),
straal; stemma, krans. De naam schijnt te zinspelen op de in een krans geplaatste,
stervormig uitstaande kelkslippen.
Actoplanes
Actóplanes K. Schum. [K. M. Schumann], – van Gr. aktê, (steile)
oever; plănâsthai, zwerven. De naam zinspeelt op den groei der plant aan waterkanten.
aculeata
aculeáta, – zie aculea tus.
aculeatissimus
aculeatíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. aculea tus,
gestekeld: zeer sterk gestekeld, dicht gestekeld.
aculeatus
aculeátus (-a, -um), – van Lat. aculěus, stekel: gestekeld.
aculeolatus aculeolátus (-a, -um), – van Lat. aculeŏlus (verkleinw. van aculĕus,
stekel), stekeltje: met stekeltjes bezet.
acuminata
acumináta, – zie acumina tus.
acuminatifolius
acuminatifólius (-a, -um), – van Lat. acumina tus,
toegespitst; folĭum, blad: met toegespitste bladeren.
acuminatissimus
acuminatíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat.
acumina tus, toegespitst: zeer sterk toegespitst.
acuminatus
acuminátus (-a, -um), – van Lat. acumina re [van acu men
(acumĭnis), spits (znw)], spits maken, toespitsen: toegespitst.
acuta
acúta, – zie acu tus.
acutangulus acutángulus (-a, -um), – van Lat. acu tus, spits, scherp; angǔlus,
hoek: scherphoekig, scherpkantig.
acutatus
acutátus (-a, -um), – van Nieuwlat. acuta re (van acu tus, spits),
spits maken: spits gemaakt, spits.
acute-acuminatus
acúte-acuminátus (-a, -um), – van Lat. acu te, spits
(bijw.); acumina tus, toegespitst: spits toegespitst.
acutiauris
acutiáúris (-is, -e), – van Lat. acu tus, spits; auris, oor: spits
geoord.
acutibrachius
acutibráchius (-a, -um), – van Lat. acu tus, spits; brachĭum,
(onder)arm: spitsarmig.
acutibractea
acutibráctea, – zie acutibractĕus.
acutibracteatus / acutibracteus
acutibracteátus (-a, -um) / acutibrácteus
(-a, -um), – van Lat. acu tus, spits; bractĕa, schutblad: met spitse schutbladen.
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acuticalyx
acutícalyx – van Lat. acu tus, spits; călyx, kelk: met spitse
kelkslippen.
acutidens / acutidentatus
acútidens / acutidentátus (-a, -um), – van Lat.
acu tus, spits; dens (dentis), tand: spits getand.
acutifidus
acutífidus (-a, -um), – van Lat. acu tus, spits; findĕre (stam fĭd),
splijten: in spitse slippen gedeeld.
acutiflorus
acutiflórus (-a, -um), – van Lat. acu tus, spits; flos (flo ris),
bloem: spitsbloemig.
acutifolius
acutifólius (-a, -um), – van Lat. acu tus, spits; folĭum, blad:
spitsbladig.
acutiformis
acutifórmis (-is, -e), – van Lat. acu tus, spits; forma, vorm,
gedaante: 1. op de soort acu tus gelijkend. 2. spits van vorm, spits.
acutigluma
acutiglúma, – zie acutiglu mus.
acutiglumis / acutiglumus
acutiglúmis (-is, -e) / acutiglúmus (-a, -um), –
van Lat. acu tus, spits; glu ma, kafje: met spitse kafjes.
acutilabris
acutílabris (-is, -e), – van Lat. acu tus, spits; lăbrum, lip:
spitslippig.
acutiligulus
acutilígulus (-a, -um), – van Lat. acu tus, spits; ligǔla, tongetje:
met een spits tongetje.
acutilimbus
acutilímbus (-a, -um), – van Lat. acu tus, spits; limbus, zoom,
hier = bladschijf: met spitse bladschijf.
acutilinguis
acutilínguis (-is, -e), – van Lat. acu tus, spits; lingǔa, tong: met
spitse tong of daarbij vergelijkbaar orgaan (de lip der orchideeën bv.).
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acutilobus
acutílobus (-a, -um), – van Lat. acu tus, spits; lŏbus, (als bot. term)
lob: spits gelobd.
acutimentus
acutiméntus (-a, -um), – van Lat. acu tus, spits; mentum, kin:
met spitse kin.
acutipetalus
acutipétalus (-a, -um), – van Lat. acu tus, spits; Nieuw-lat.
petălum, kroonblad: met spitse kroonbladen.
acutisepalus
acutisépalus (-a, -um), – van Lat. acu tus, spits; Nieuw-lat.
sepălum, kelkblad: met spitse kelkbladen.
acutiserratus
acutiserrátus (-a, -um), – van Lat. acu te, bijw. bij acu tus,
spits; serra tus, gezaagd: spits gezaagd.
acutissimus
acutíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. acu tus, spits: zeer
spits.
acutiusculus
acutiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. acu tus, spits:
tamelijk spits.
acutocalyx
acutócalyx – van Lat. acu tus, spits; călyx, kelk: met spitse
kelkslippen.
acutus
acútus (-a, -um), – (Lat.) spits.
Adactylus
Adáctylus Rolfe [R. A. Rolfe], – van Gr. a, ontk. voorv.; daktǔlos,
vinger. Orchidacĕa zonder vingervormig staminodium (als bij het naverwante gesl.
Apostasĭa Bl [C. L. Blume]).
Adambea
Adámbea Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – modificatie van
den Malab. plantennaam adamboë.
adami
adámi, – 2e nv. van Ada mus, Latinizeering van Adam: van Adam,
gevonden door Adam, genoemd naar Adam. 1. (Cytĭsus – Poit. [A. Poiteau
(1766-1854), Fr. plantkundige]), – genoemd naar Adam, tuinman te Vitry bij Parijs,
in wiens kweekerij deze entbastaard zich in 1826 ontwikkelde. 2. (Campanŭla –
Bieb. [Fr. A. vrijheer Marschall von Bieberstein]), – genoemd naar Johann Friedrich
Adam, die in 1802 en volgende jaren met graaf Mussin-Puschkin (zie mussinĭi) den
Kaukasus en den Ararat bereisde en bij die gelegenheid de naar hem genoemde plant
ontdekte.
Adamia Adámia Wall. [Nathan Wollf, zich later noemende Nathaniel Wallich],
– genoemd naar J. Adam, in het begin der 19de eeuw president van het
Hooggerechtshof te Calcutta, ijverig en mild bevorderaar van de plantkunde, den
tuinbouw en den landbouw in Eng. Indië.
adamii
adámii, – 2e nv. van Adamĭus, Latinizeering van Adam: van Adam,
gevonden door Adam, genoemd naar Adam. – Laburnocytĭsus – Schneid. [C. K.
Schneider] is genoemd naar Adam (zie ada mi 1).
Adamsia
Adámsia Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar M. Fr. Adams,
lid der Petersburgsche Akademie van Wetenschappen, die de plant in 1805 beschreven
had als Puschkinĭa (zie mussinĭi).
Adansonia
Adansónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar M. Adanson (1727,
Aix, Provence; 1806, Parijs), natuuronderzoeker, die op eigen kosten van 1748-52
Senegal (zie senegalensis) bereisde en daar groote bot. en zoöl. verzamelingen
bijeenbracht. Hij schreef o.a. over de nat. geschiedenis van Senegal en leverde in
zijn Familles des Plantes vele geslachtsbeschrijvingen. Hij was een tegenstander van
Linnaeus en diens systeem; zijn weigering zich van de Linnaeaansche (binaire)
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nomenclatuur te bedienen, bemoeilijkt de studie zijner werken. Vele der door hem
geschonken geslachtsnamen zijn letterverbindingen zonder beteekenis.
adansonii
adansónii, – 2e nv. van Adansonĭus, Latinizeering van Adanson:
van Adanson, gevonden door Adanson, genoemd naar Adanson. – Convolvŭlus –
Lmk [J. B. P. A. Monet de Lamarck] en Grangĕa – Cass. [A. H. G. graaf van Cassini]
zijn genoemd naar M. Adanson (zie Adansonĭa).
Adelia / Adelia
Adélia L. [C. Linnaeus] / Adélia Michaux [A. Michaux], –
van Gr. adêlos (van a, ontk. voorv.; dêlos, openbaar), onbekend, geheim, onduidelijk.
– De naam zinspeelt op de kleine bloemen.
Adelonenga
Adelonénga Becc. [Odoardo Beccari], – van Gr. adêlos,
onduidelijk, onbekend, geheim; Nenga, plantengesl. (Palmae): aan Nenga verwant,
kleinbloemig gesl.
adelphicus
adélphicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. adelphĭkos (van
adelphos, broeder, of adelphê, zuster), broederlijk, zusterlijk. Bij Syzygĭum – Diels
[L. Diels] zijn telkens 4 bloemen zusterlijk bijeengezeten.
adenambon
adenámbon, – van Gr. adên (adĕnos), klier; ambôn, rand: met
klierdragenden rand.
Adenandra
Adenándra Willd. [K. L. Willdenow], – van Gr. adên (adĕnos),
klier; anêr (andros), man. – De mann. organen (helmknoppen) worden gekroond
door een klier.
adenandroides
adenandroídes, – van Adenandra, plantengesl. (Rutacĕae);
i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Adenandra-achtig.
adenantha
adenántha, – zie adenanthus.
Adenanthera
Adenanthéra L. [C. Linnaeus], – van Gr. adên (adĕnos), klier;
anthêra, (als bot. term) helmknop. De helmknoppen dragen een klier op den top.
adenantherus adenanthérus (-a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier; anthêra,
(als bot. term) helmknop: met klierdragende helmknoppen.
adenanthus
adenánthus (-a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier; anthos,
bloem: met klieren op, in of tusschen de bloemen.
Adenema
Adenéma G. Don [George Don], – van Gr. adên (adĕnos), klier;
nêma, draad. De helmdraden dragen aan den voet een bij een klier vergeleken schub.
– De naam, welke eigenlijk Adenone ma had moeten luiden, is welluidendheidshalve
ingekort. Dergelijke gevallen van haplologie (van haplous, enkelvoudig; legein,
spreken: het slechts eenmaal bezigen eener lettergreep in plaats van tweemaal) komen
herhaaldelijk voor. Vgl. bv. Gr. amphŏreus, in plaats van amphiphŏreus (van amphi,
aan twee zijden; pherein, dragen), kruik, welke aan twee zijden gedragen wordt,
tweeoorige kruik, Lat. amphŏra, voorts Gymne ma, Micrŏcos, Omphalobĭum,
Oxystophyllum, Petalo ma, Pseudăis, Psilobĭum, Symplocarpus, Synaedrys, toxĭfer,
Ziziphŏra.
Adenia
Adénia Forsk. [P. Forskål], – van Gr. adên (adĕnos), klier. Plant met
klieren (aan den voet der bladschijf).
Adenilema
Adeniléma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. adên (adĕnos), klier;
eilêma, omhulsel. – De kelk (het omhulsel der bloem) is bezet met gesteelde klieren.
adenoblephara
adenobléphara, – zie adenoblephărus.
adenoblepharos / adenoblepharus
adenoblépharos (-os, -on) /
adenoblépharus (-a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier; blephăris, wimper: met
als wimpers langs den rand geplaatste klieren.
adenocarpa / adenocarpum adenocárpa / adenocárpum, – zie adenocarpus.
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Adenocarpus
Adenocárpus A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. adên
(adĕnos), klier; karpos, vrucht. – De peul is dicht met klieren bezet.
adenocarpus
adenocárpus (-a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier; karpos,
vrucht: met klierdragende vruchten of vruchtbeginsels.
adenocaula
adenocáúla, – zie adenocaulus.
adenocaulis / adenocaulos / adenocaulus adenocáúlis (-is, -e) / adenocáúlos
(-os, -on) / adenocáúlus (-a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier; kaulos, stengel,
steel: met klierdragende stengels of stelen.
adenochlamys adenóchlamys, – van Gr. adên (adĕnos), klier; chlămus, mantel:
met klieren op den mantel (het dekvliesje).
Adenocrepis
Adenocrépis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. adên (adĕnos), klier;
krêpis, fundament, voetstuk, basis. Op den bodem der ♂ bloemen staan klieren.
Adenogramma Adenográmma Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr. adên
(adĕnos), klier; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie. De naam zinspeelt op de met
klieren bezette vrucht
adenogyna
adenógyna, – zie adenogy nus.
Adenogynum
Adenógynum Rchb. f. et Zoll. [H. G. Reichenbach en H.
Zollinger], – van Gr. adêen (adĕnos), klier; gǔnê, vrouw. – Tusschen de bloem-
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dekbladen der vr. bloemen bevinden zich klieren.
adenogynus
adenógynus (-a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier; gǔnê,
vrouw: met klierdragende vr. organen (stijl, vruchtbeginsel).
Adenolepis
Adenólepis Less. [Chr. Fr. Lessing (1810-62), D. plantkundige],
– van Gr. adên (adĕnos), klier; lĕpis, schub. Plant met klierdragende schubben
(omwindselbladen van het hoofdje).
adenolepis
adenólepis, – van Gr. adên (adĕnos), klier; lĕpis, schub: met
klierdragende schubben.
adenoncoides
adenoncoídes, – van Adenoncos, (voormalig) plantengesl.
(Orchidacĕae); i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een
Adenoncos gelijkend, Adenoncos-achtig.
Adenoncos
Adenóncos Bl. [C. L. Blume], – van Gr. adên (adĕnos), klier;
onkos, zwelling. De lip is van binnen klierachtig gezwollen.
Adenophora
Adenóphora Fisch. [Fr. E. L. (von) Fischer], – van Gr. adên
(adĕnos), klier; pherein, dragen: klierdragende plant. – De top van het vruchtbeginsel
draagt om den voet van den stijl een nap- of buisvormige honigschijf (honigklier).
adenophora / adenophorum adenóphora / adenóphorum, – zie adenophŏrus.
Adenophorus
Adenophórus Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – van Gr.
adên (adĕnos), klier; pherein, dragen. De bladeren dragen beiderzijds klieren.
adenophorus adenóphorus (-a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier; pherein,
dragen: klierdragend.
adenophyllus adenophýllus (-,a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier; phullon,
blad: met klierdragende bladeren.
adenophysus adenophýsus (-a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier; phu sa,
blaas, bobbel: met klierdragende blazen of bobbels.
adenopodus / adenopus
adenópodus (-a, -um) / adénopus, – van Gr. adên
(adĕnos), klier; pous (pŏdos), voet, steel: met klierdragenden voet of steel.
Adenorhopium / Adenoropium
Adenorhópium / Adenorópium, – zie
Adenorrhopĭum.
Adenorrhopium
Adenorrhópium Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr.
adên (adĕnos), klier; rhôpĭon, struik: klierdragende struik.
Adenosacme Adenosácme Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Gr. adên (adĕnos), klier; akmê, top, spits. De kelk draagt klieren aan
den top der buis en op de slippen.
Adenosma
Adenósma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. adên (adĕnos), klier;
osmê, geur: met geurige klieren bezette plant.
adenospermus
adenospérmus (-a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier;
sperma, zaad: met klierdragende zaden.
adenostachyus
adenostáchyus (-a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier;
stachus, aar: met klierdragende aren.
Adenostemma
Adenostémma Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van
Gr. adên (adĕnos), klier; stemma, krans. De dopvruchten dragen op den top 3 (of
soms 4) in een krans geplaatste klieren.
Adenostyles
Adenostýles Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. adên
(adĕnos), klier; stu lis (verkleinw. van stu los, zuil), (als bot. term) stijl. – De
stijlarmen (stempels) dragen langs beide randen een rij kliertjes.
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Adenostylis
Adenostýlis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. adên (adĕnos), klier;
stu lis (verkleinw. van stu los, zuil), zuiltje. – Orchidacĕa, bij welke de voet der
stempelzuil klierachtig verdikt is.
adenota
adenóta, – zie adeno tus.
adenotrichus
adenótrichus (-a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier; thrix
(trĭchos), haar: met klierharen bezet, klierharig.
adenotus
adenótus (-a, -um), – van Gr. adên (adĕnos), klier; ous (ôtos), oor:
met klierdragende oortjes.
adfinis adfínis (-is, -e), – van Lat. ad, aan; fi nis, grens: aan de grens liggend,
er naast liggend, gelijkend op een andere soort, verwant.
adhaerens
adháérens, – van Lat. adhaere re (van ad, aan; haere re
vastzitten), vastzitten, vastkleven: vastklevend, zich hechtend aan iets.
Adhatoda / adhatoda Adhatóda Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808) directeur
van den bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg] / adhatóda, – Latinizeering van
adhatodai, – op Ceylon gebruikelijke volksnaam der plant.
Adianth- / adianthAdianth- / adianth-, – zie Adiant-, adiantadiantifolius
adiantifólius (-a, -um), – van Adiantum, plantengesl.
(Polypodiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Adiantum.
adiantoides adiantoídes, – van Adiantum, plantengesl. (Polypodiacĕae); i des
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Adiantum-achtig.
Adiantum
Adiántum L [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam adianton (van a, ontk. voorv.; diainein, bevochtigen), onbevochtigbare
plant, d.w.z. plant, welker bladeren bij onderdompeling in water of door besproeiing
niet nat worden, zooals reeds 1900 jaar geleden werd opgemerkt door Plinĭus (zie
Plinĭa), Historĭa Natura lis, lib. XXII, 30: “aquas respŭit; perfu sum mersumve
sicco simĭle est” (de plant houdt geen water vast; besprenkeld of ondergedompeld
blijft zij droog).
adiantum nigrum
adiántum nigrum, – oude Lat. plantennaam = zwarte
Adiantum, dwz. met zwarte bladstelen en -spillen.
Adina
Ádina Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van Gr.
adĭnos, opeengedrongen. – De bloemen zijn tot een hoofdje opeengedrongen.
adina
ádina, – zie adĭnus.
Adinandra
Adinándra Jack [W. Jack], – van Gr. adĭnos, opeengedrongen;
anêr (andros), man: plant met dicht opeengedrongen mann. organen of meeldraden.
Adinobotrys
Adinóbotrys Dunn [Stephen Troyte Dunn (1868, Bristol; X)],
– van Gr. adĭnos, ineengedrongen; bŏtrus, (als bot. term) tros: plant met
dicht-bloemige trossen.
adinus
ádinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. adĭnos, opeengedrongen,
ineengedrongen.
Adisca
Adísca Bl [C. L. Blume], – van Gr. a, ontk. voorv.; diskos, schijf. –
Bij beide geslachten ontberen de bloemen een schijf.
Adlumia Adlúmia Rafin [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – afleiding en beteekenis
onbekend, mogelijk slechts een letterverbinding zonder beteekenis.
admirabilis
amirábilis (-is, -e), – van Lat. admira ri, bewonderen:
bewonderenswaardig.
adnascens adnáscens – van Lat. adnasci (van ad, aan; nasci, geboren worden,
ontstaan), aan iets groeien, op iets groeien: ergens aan of op groeiend.
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adnatus
adnátus (-a, -um), – van Lat. adnasci (van ad, aan; nasci, geboren
worden, ontstaan), aan iets groeien, vastgroeien: aangegroeid, vastgegroeid.
adoensis
adoénsis (-is, -e), – afkomstig van Adua in N.-Abyssinië of daar het
eerst gevonden.
adolphi
adólphi, – 2e nv. van Adolphus, Latinizeering van Adolf: van Adolf,
genoemd naar Adolf. – Bulbophyllum – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter] en
Dendrobïum – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter] werden door Schlechter (zie rudolphi)
genoemd naar Adolf Kempter, die hem in 1908/09 vergezelde op zijn zwerftochten
door Kaiser Wilhelmsland en van wien mij overigens niets bekend is.
andonidifolius adonidifólius (-a, -um), – van Ado nis (Adonĭdis), plantengesl.
(Ranunculacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Ado nis.
Adonis
Adónis L. [C. Linnaeus], – genoemd naar den mythol. Cyprischen
prins Adônis, een zeer schoone jongeling, voor wien de godin Aphrodi tê (Venus)
in hartstochtelijke liefde ontbrandde, waarop haar vroegere minnaar Arês (Mars),
door jaloerschheid gedreven, bij een jachtpartij een vervaarlijk wild zwijn op Adônis
afzond, dat hem doodde. Uit zijn bloed deed Aphrodi tê een fraaie bloem ontspruiten.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

9
adornatus
adornátus (-a, -um), – van Lat. adona re, toerusten, uitrusten,
versieren: toegerust, uitgerust, versierd.
Adoxa
Adóxa L. [C. Linnaeus], – van Gr. adoxos (van a, ontk. voorv.; doxa,
roem), onberoemd, onaanzienlijk: onaanzienlijke plant. – Men wil, dat Linnaeus (zie
Linnaea) met het geven van dezen naam tevens voorhad het door zijn tegenstanders
tegen zijn op het aantal meeldraden berustende classificatie der planten ingebrachte
bezwaar, dat Adoxa in dezelfde bloeiwijze bloemen met (schijnbaar) 8 en 10
meeldraden heeft en dus bij twee klassen tegelijk ingelijfd zou moeten worden, als
onbeduidend te kenschetsen.
adpressa
adpréssa, – zie adpressus.
adpressibulbus
adpressibúlbus (-a, -um), – van Lat. adpressus, aangedrukt;
bulbus, bol: met aangedrukte bollen of schijnknollen.
adpressifolius
adpressifólius (-a, -um), – van Lat. adpressus, aangedrukt;
folĭum, blad: met aangedrukte bladeren.
adpressiscapus
adpressiscápus (-a, -um), – van Lat. adpressus, aangedrukt;
sca pus, steel eener bloeiwijze: met aangedrukten steel der bloeiwijze.
adpressus
adpréssus (- a, -um), -van Lat. adprimĕre (van ad, aan; premĕre,
drukken), aandrukken: aangedrukt.
adriaticus
adriáticus (-a, -um), – afkomstig van (het kustgebied van) de
Adriatische Zee of daar het eerst gevonden, Adriatisch.
adscendens
adscéndens, – van Lat. adscendĕre, opstijgen: opstijgend, d.w.z.
aan den voet kruipend of liggend, daarboven opgericht of schuin opstaand.
adscensionis
adscensiónis, – 2e nv. enkv. van Lat. a(d)scensĭo [van
a(d)scendĕre, opstijgen], opstijging, bij uitbreiding de Hemelvaart van Jezus (zie
Marcus XVI, 19, – Lucas XXIV, 51), bij verdere uitbreiding het eiland Ascension
(14°23' W.L.; 7°55' Z.B.), zoo genoemd door Portug. zeevaarders, die het op
Hemelvaartsdag 1501 ontdekten: van Ascension, afkomstig van Ascension of daar
het eerst gevonden.
adspersus adspérsus (-a, -um), – van Lat. adspergĕre, bespatten, besprenkelen:
besprenkeld, met verstrooide haren of klieren bezet, gespikkeld.
adstans
adstans – van Lat. adsta re (van ad, aan, bij; sta re, staan), bij iets
of iemand staan, rechtop staan: bij (een andere soort) staand, rechtop staand, opgericht.
adulterinus
adulterínus (-a, -um), – van Lat. adulter, echtbreker: overspelig,
uit overspel geboren, van bastaardnatuur, hybridisch.
adunca
adúnca, – zie aduncus.
aduncilobus aduncílobus (-a, -um), – van Lat. aduncus, gekromd, haakvormig;
lŏbus, (als bot. term) lob: met haakvormig gekromde lobben.
aduncus
adúncus (-a, -um), – (Lat.) gekromd, haakvormig.
adustus
adústus (-a, -um), – van Lat. adurĕre (van ad, aan; urĕre, branden),
aanbranden: (als het ware) aangebrand.
advena
ádvena, – van Lat. advĕni re (van ad, naar; vĕni re, komen),
aankomen: aankomeling, vreemdeling; ingevoerde uitheemsche plant.
advenigena
advenígena (znw.), – van Lat. advĕna (zie aldaar), ingevoerde
plant; gignĕre (stam gĕn), verwekken: uit ingevoerde planten verwekte plant; kruising
van ingevoerde soorten.
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advenigenus advenígenus (-a, -um), – van Lat. advĕna (zie aldaar), ingevoerde
plant; gignĕre (stam gĕn), verwekken: uit ingevoerde planten verwekt; door kruising
van ingevoerde planten ontstaan.
adventicius adventícius (-a, -um), – van Lat. adveni re (van ad, naar; ventre,
komen), aankomen, van buitenkomen: van buiten komend, van een ander land
komend, adventief.
adventitius
adventítius (-a, -um), – foutief voor adventicĭus.
adversus
advérsus (-a, -um), – van Lat. adveriĕre (van ad, naar; vertĕre,
wenden, keeren), toewenden, toekeeren: toegewend, toegekeerd, naar voren gekeerd.
Aechmandra
Aechmándra Arn. [G. A. Walker-Arnott], – van Gr. aichtmê,
lanspunt, spits (znw); anêr (andros), man. – De mann, organen (helmknoppen) zijn
spits.
Aechmea
Aechméa Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – van Gr.
aichmê, lanspunt, spits (znw). De naam zinspeelt op den doornachtig toegespitsten
top van het buitenste kelkblad der eerstbeschreven soort.
aegeirophyllus
aegeirophýllus (-a, -um), – van Gr. aigeiros, zwarte populier
(Popŭlus nigra L [C. Linnaeus]); phullon, blad: met bladeren als die van den zwarten
populier.
Aegialitis Aegialítis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. aigiălos, kust, zeestrand:
strandplant.
Aegiceras
Aegíceras Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. aix (aigos) geit; kĕras,
hoorn: geitehoorn. De naam zinspeelt op den vorm der vruchten.
aegiceroides aegiceroídes, – van Aegicĕras, plantengesl. (Myrsinacĕae); i des
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Aegicĕras-achtig.
Aegilops /aegilops
Áégilops / áégilops L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van
den ouden Gr. plantennaam aigĭlôps, waarmede, behalve een op graanvelden
voorkomend haverachtig gras, ook een soort eik werd aangeduid. Het woord wordt
wel afgeleid van Gr. aix (aigos), geit, en zou, als deze afleiding juist is, met geitekruid
of geitevoer vertaald kunnen worden. Vgl. Ned. haver, dat wel wordt afgeleid van
het Oud-noorsch hafr, bok.
Aeginetia
Aeginétia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Paulos Aegine tes
(dwz. afkomstig van het eiland Aegi na, Z.W. van Athene), arts uit de 8ste eeuw,
schrijver van geneeskundige werken.
Aegiphila
Aegíphila Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. aix (aigos),
geit; phĭlein, beminnen: door geiten beminde plant, dwz. plant, waarop geiten belust
zijn.
Aegle
Aegle Corr. [J. Fr. Correa da Serra], – Lat. transcr. van Gr. Aiglê (=
glans, luister), naam van een der Hesperĭdes (= Hesperiden, van Gr. hespĕra, avond,
westen), de dochters van den Nacht, welke een ver in het westen gelegen tuin
bewoonden, waar zij, te zamen met den honderdkoppigen draak Ladôn, de gouden
appelen bewaakten, welke Hêrê (Hera) bij haar huwelijk met Zeus ten geschenke
had ontvangen van Gaia (de gepersonifiëerde aarde) en welke haar bezitster jeugd,
schoonheid en vruchtbaarheid waarborgden. – De naam werd voor den hem thans
dragenden boom waarschijnlijk gekozen met het oog op de appelvormige, bij rijpheid
oranjegele vruchten.
Aegopodium Aegopódium L. [C. Linnaeus], – van Gr. aix (aigos), geit; podĭon
[verkleinw. van pous (podos), voet, poot], voetje, pootje. Volgens sommigen zinspeelt
de naam op den vorm der (2-lobbige) kroonbladen, volgens anderen op het feit, dat
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de beide onderste bladvinnen dikwerf uit slechts 2 blaadjes bestaan en dan een – zeer
ver gezochte – gelijkenis met een geiten hoef vertoonen.
aegyptia
aegýptia, – zie aegyptĭus.
aegyptiacus
aegyptíacus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. aiguptiăkos (van
Aiguptos, Egypte), Egyptisch.
aegypticus
aegýpticus (-a, -um), – (Nieuwlat.) van Lat. Aegyptus, Egypte:
Egyptisch. De klassieke woorden zijn aegyptiăcus en aegyptĭus.
aegyptius aegýptius (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. aiguptĭos (van Aiguptos,
Egypte), Egyptisch.
aemula
áémula, – zie aemǔlus.
aemulans
áémulans, – van Lat. aemǔla ri, wedijveren: wedijverend,
nabijkomend, gelijkend op een andere soort.
aemulorum
aemulórum, – 2e nv. mv. van Lat. aemǔlus, wed-
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ijveraar, mededinger: der wedijveraars, der mededingers. – Rhododendron – Balf.
f. [I. Bailey Balfour] werd in 1920 zoo genoemd, omdat de plant (in April 1919)
ongeveer gelijktijdig verzameld werd door twee uitnemende plantenverzamelaars,
George Forrest (zie forrestĭi), die haar in W.-Yun-nan, en R. J. Farrer (zie farre ri),
die haar in N.O.-Burma ontdekte.
aemulus áémulus (-a, -um), – (Lat.) wedijverend, nabijkomend, op een andere
soort gelijkend.
aenea
aénea, – zie aënĕus.
aeneifolius
aëneifólius (-a, -um), – van Lat. aënĕus, bronzen, roodkoperen;
folĭum, blad: met bronskleurige of koperroode bladeren.
aeneus
aéneus (-a, -um), – (Lat.) bronzen, roodkoperen; bij uitbreiding:
bronskleurig, koperrood.
aeoranthus
aëoránthus (-a, -um), – foutief voor aëroanthus.
aequabilis
aequábilis (-is, -e), – van Lat. aequāre (van aequus, gelijk), gelijk
zijn: gelijkmatig.
aequalis
aequális (-is, -e), – van Lat. aequa re (van aequus, gelijk), gelijk
zijn: gelijk, gelijkzijdig.
aequans áéquans, – van Lat. aequa re (van aequus, gelijk), gelijk zijn: gelijk
zijnd, gelijk.
aequatus aequátus (-a, -um), – van Lat. aequa re (van aequus, gelijk), gelijk
zijn: gelijk, gelijkzijdig.
aequibasalis aequibasális (-is, -e), – van Lat. aequus, gelijk; basis, voet (fig.):
met gelijkzijdigen voet.
aequilateralis aequilaterális (-is, -e), – van Lat. aequus, gelijk; latus (latĕris),
zijde: gelijkzijdig.
aequilobus
aequílobus (-a, -um), – van Lat. aequus, gelijk; lŏbus, (als bot.
term) lob: met gelijke lobben.
aequinoctialis
aequinoctiális (-is, -e), – van Lat. aequinoctĭum [van aequus,
gelijk; nox (noctis), nacht], nachtevening, tijd, waarop de ecliptica het vlak van den
evenaar snijdt, wat tweemaal ’s jaars geschiedt (21 Maart, voorjaarsnachtevening;
22 Sept., najaarsnachtevening), zoodat dan over de geheele aarde dag en nacht even
lang zijn: bij de nachtevening behoorend, bij uitbreiding (als bot. term) bij den evenaar
behoorend, bij den evenaar groeiend.
aequitrilobus
aequitrílobus (-a, -um), – van Lat. aeque, gelijkmatig (bijw.);
trilŏbus, drielobbig: gelijkmatig drielobbig; met drie gelijke lobben.
Aeranthes / Aeranthus
Aëránthes Lindl. [J. Lindley] / Aëránthus Lindl. [J.
Lindley], – van Gr. aêr, lucht; anthos, – bloem: bloem der lucht, van de lucht levende
bloem, dwz. epiphytische plant, welke in leven blijft, als men ze van haar steunboom
losmaakt en vrij ophangt.
Aerides / aerides
Aërídes Lour. [J. Loureiro] / aërídes, – van Gr. aêr, lucht;
i des, uitgang, welke afstamming aanduidt: kind der lucht, van de lucht levende
plant, dwz. epiphytische plant, welke in leven blijft, als men ze van haar steunboom
losmaakt en vrij ophangt. Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger tot
het gesl. Aëri des gerekend werd.
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aeridostachyus
aëridostáchyus (-a, -um), – van Aëri des, plantengesl.
(Orchidacĕae); Gr. stăchus, aar: met aarvormige, op die van een Aëri des gelijkende
bloeiwijzen.
aeroanthus
aëroánthus (-a, -um), – van Gr. aêr, lucht; anthos, bloem: met
in de lucht afhangende bloemen of bloeiwijzen.
aerocarpus
aërocárpus (-a, -um), – van Gr. aêr, lucht; karpos, vrucht: met
in de lucht, dwz. boven den grond rijpende vruchten. – Vgl. amphicarpus en
geocarpus.
Aerua
Áérua A. L. Juss. [A. L. de Jussieu], – Arab. plantennaam (erua).
aeruginosus aeruginósus (-a, -um), – van Lat. aeru go (aerugĭnis), koperroest:
koperroestkleurig, kopergroen. Curcŭma aerugino sa Roxb. [W. Roxburgh] ontving
dien soortnaam, omdat het inwendige van den wortelstok bij aanraking met de lucht
groen verkleurt.
aeruoides
aeruoídes, – van Aerǔa, plantengesl. (Amarantacĕae); i des (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Aerŭa-achtig.
Aerva
Aerva Forsk. [P. Forskål], – zie Aerǔa.
aervoides
aervoídes, – zie aeruoi des.
aeschynanthoides
aeschynanthoídes, – van Aeschynanthus, plantengesl.
(Gesneriacĕae); i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Aeschynanthus-achtig.
Aeschynanthus
Aeschynánthus Jack [W. Jack], – van Gr. aischu nê,
schaamte; anthos, bloem: bloem der schaamte. De bloemen veler soorten zijn diep
rood, als het ware met een schaamteblos overtogen.
Aeschynomene
Aeschynómene L. [C. Linnaeus], – van Gr. aischunomĕnos
(van aischunesthai, zich schamen, en dit weer van aischu nê, schaamte), beschaamd,
zedig, “maloe”. – De bladeren zijn eenigszins gevoelig voor aanraking; die van
afgesneden of uitgetrokken planten vouwen zich schier onmiddellijk dicht. Vgl.
pudi cus.
aesculifolius
aesculifólius (-a, -um), – van Aescǔlus, plantengesl.
(Hippocastanacĕae), paardenkastanje; Lat. folĭum, blad: met bladeren, welke op de
bladeren of op de blaadjes van den paardenkastanje gelijken.
Aesculus
Áéculus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, vroeger
geschonken aan een soort van eik, doch door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig
overgedragen op den paardenkastanje, d.i. den in Nederland veelvuldig als sierboom
gekweekten kastanje met oneetbare zaden.
aestiva
aestíva, – zie aesti vus.
aestivalis
aestivális (-is, -e), – van Lat. aesti vus, zomersch: in den zomer
bloeiend of groeiend.
aestivus
aestívus (-a, -um), – van Lat. aestas, zomer: zomersch, in den zomer
bloeiend.
aestuans
áéstuans, – van Lat. aestua re (van aestus, gloed van het vuur),
gloeien, branden: brandend, brandharen dragend.
aestuarii
aestuárii, – 2e nv. enkv. van Lat. aestuarĭum (van aestus, branding,
golvende zee), breede riviermond zonder delta vorming, waarin de zee vrijen toegang
heeft (als bv. in Nederland de mond der Wester-Schelde): van een aestuarium, aan
of in een aestuarium groeiend.
Aetheilema
Aetheiléma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. aithos, zwart,
verbrand; eilêma, omhulsel. De naam zinspeelt op de donkere kleur der schutbladen
bij de eerstbeschreven soort.
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Aetheria
Aethéria Endl. [St. L. Endlicher], – foutief voor Hetaerĭa.
Aethionema
Aëthionéma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. aêtheia (van
aêthês, ongewoon), ongewoonheid; nêma, draad: plant, welke een ongewoonheid
vertoont, wat haar meeldraden betreft. De helmdraden der vier lange meeldraden
zijn aan de binnenzijde vaak gekield-gevleugeld, niet echter bij de in Nederland vaak
gekweekte A. Warley hybride.
aethiopicus
aethiópicus (-a, -um), – van Lat. Aethiopĭa [van Aethĭops
(Aethiŏpis) en dit weer van Gr. aithein, in brand steken: de door de zon geblakerde,
de Moor; vgl. Dioxippe], het Moorenland, het land ten Z. van Egypte, d.i. Abyssinië:
in het Moorenland groeiend, Aethiopisch, Abyssinisch. Door oudere botanici ook
gebezigd in de beteekenis van Afrikaansch en zelfs Zuidafrikaansch.
aethiopis
aethíopis, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam aithiŏpis,
waarmede een plant werd aangeduid, welke gezegd werd in het land der Aithiŏpes
(Aethiopiërs, Mooren), dwz. Abyssinië, te groeien. Vgl. aethiopĭcus. Of Salvĭa – L.
[C. Linnaeus] inderdaad de door de Ouden aithiŏpis genoemde plant was, is
twijfelachtig.
Aethusa
Aethúsa L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. aithousa (van
aithein, branden), door de zon verwarmd, door de zon verlicht, glanzend. – De naam
zinspeelt op de glanzende bladeren.
aetnensis
aetnénsis (-is, -e), – van Lat. Aetna, Etna, vulkaan in O.-Sicilië:
afkomstig van den Etna of daar het eerst gevonden.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

11
aetolicus
aetólicus (-a, -um), – afkomstig van Aetolĭa, landschap in Griekenland
aan de N. zijde der golf van Patrae (Patras) of daar het eerst gevonden, Aetolisch.
afer
afer (-ra, -rum), – Afrikaan(sch).
affine
affíne, – zie affīnis.
affinior affínior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. affīnis, verwant: nader verwant
dan gewoonlijk, vrij na verwant, vrij veel gelijkend op een andere soort.
affinis affínis (-is, -e), – van Lat. ad, hier geassimileerd tot af, aan; fīnis, grens:
aan de grens liggend, ernaast liggend, na verwant, gelijkend op een andere soort.
affinius
affínius, – zie affinĭor.
afflatus
afflátus (-a, -um), – van Lat. afflāre, aanwaaien, toeademen: licht
getint, aangeloopen, “angehaucht”.
afra
afra, – zie afer.
africanus
africánus (-a, -um), – van Lat. Afrĭca (van den volksnaam Afri,
Afrikanen), land der Afri, Afrika: Afrikaansch.
afrum
afrum, – zie afer.
Afzelia
Afzélia J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar A. Afzelius (1750,
Larv, N.O. van Göteborg, Zweden; 1837, Upsala), een der beste leerlingen van (zie
Linnaea), medicus, van 1803-05 hoogleeraar in de plantkunde te Upsala, sinds 1812
hoogleeraar in de geneeskunde aldaar, schrijver van verscheidene bot. en andere
werken. Als botanicus der Zw. Sierra Leone-compagnie ging hij in 1792 naar Sierra
Leone (W. kust van Afrika; 7-10° N.B.), waar hij veel verzamelde, doch vanwaar
hij reeds in het volgende jaar wegens ziekte naar Engeland moest vertrekken. In 1794
keerde hij terug naar Sierre Leone, waar hij tot 1796 bleef. Bij de verovering en
verwoesting der stad Freetown (de havenplaats van Sierra Leone) door de Franschen
gingen zijn verzamelingen verloren, doch met ondersteuning van Eng. zijde bereisde
hij opnieuw het kustgebied en het binnenland, waar hij groote verzamelingen
bijeenbracht, welke hij deels ten geschenke gaf, deels verkocht aan de hoogeschool
van Upsala. Van bijzonder belang is de door hem bijeengebrachte vruchtencollectie,
welke bewerkt is door J. D. Hooker (zie hookēri 2.).
afzelianus
afzeliánus (-a, -um) Piper – R. et Sch. [J. J. Roemer en J. A.
Schultes], – genoemd naar A. Afzelius (zie Afzelĭa).
afzelii
afzélii, – 2e nv. van Afzelĭus: van Afzelius, gevonden door Afzelius,
genoemd naar Afzelius. – Aniseia – G. Don [George Don] is genoemd naar A. Afzelius
(zie Afzelĭa).
agallocha
agállocha, – van Gr. agallŏchon, een harsachtig hout, dat als
reukwerk werd gebrand: dergelijk hout opleverend(e plant).
agallochoides
agallochoídes, – van den soortnaam agallŏcha (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort agallŏcha gelijkend.
Agallostachys Agallóstachys Beer [J. G. Beer (1803, Weenen; 1873, Weenen),
schrijver van o.a. Bromeliacĕae], – van Gr. agallein, versieren; stăchus, aar. – Plant,
met sierlijke, aarvormige bloeiwijzen.
agalma
Agálma Miq. [F. A. W. Miquel], – (Gr.) sieraad. Sierlijke plant.
Algamia
Agalmyía Bl. [C. L. Blume], – van Gr. agalma, sieraad; hūlê, woud:
sieraad des wouds; fraaie boschplant.
agamae
agámae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
persoonsnaam Agāma: van Agama, gevonden door Agama, genoemd naar Agama.
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– Agelaea – Merr. [E. D. Merrill] is genoemd naar José Agama (1889, Manila; X),
een Filipino, eerst als boschopziener verbonden aan het Bureau of Forestry te Manila,
later werkzaam bij het Boschwezen in Br. N.-Borneo. Hij verzamelde planten op de
Philippijnen en in 1918/19 ook in N.-Borneo.
agamensis
agaménsis (-is, -e), – afkomstig van Agam (afdeeling der res.
Sumatra’s Westkust; hoofdplaats Fort de Koek) of daar het eerst gevonden.
Aganope
Aganópe Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. agănos, vriendelijk,
zacht; ôps (ôpos) gezicht, gelaat. Plant met een vriendelijk voorkomen, lieflijke plant.
Aganosma
Aganósma G. Don [George Don], – van Gr. agănos, vriendelijk,
zacht: osmê, geur. Plant met zacht geurende bloemen.
Agapanthus
Agapánthus L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – van Gr.
agapê, liefde; anthos, bloem: bloem der liefde, lieve bloem.
Agapetes
Agapétes G. Don [George Don], – van Gr. agapêtos (van agăpán,
liefhebben), geliefd, beminnelijk, bekoorlijk: bekoorlijke plant.
agapethoides
agapethoídes, – foutief voor agapetoīdes.
agapetoides
agapetoídes, – van Agapētes, plantengesl. (Ericaceae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Agapētes-achtig.
Agasta
Agásta Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], –
gelatinizeerde vorm van Gr. agastos (van agasthai, bewonderen),
bewonderenswaardig: bewonderenswaardige plant.
agathifolius
agathifólius (-a, -um), – van Agăthis, plantengesl. (Pinacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Agăthis.
Agathis
Ágathis Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – (Gr.)
kluwen. De naam zinspeelt op de dichte, ronde vr. bloeiwijzen.
Agathisanthes
Agathisánthes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. agăthis, kluwen;
anthos, bloem. Boom met kluwenachtig opeengehoopte bloemen.
agathodaemonis
agathodaémonis, – 2e nv. enkv. van agathodaemon [van
Gr. agăthos, goed; daimôn (daimŏnos), tweederangsgodheid, geest], goede geest:
Van den goeden geest. De 2600 M. hooge top van het Hellwig-gebergte werd door
L. S. A. M. von Roemer (zie roemēri), lid der door Lorentz (zie lorentziānus) geleide
Nieuw-Guinea-expeditie van 1909/1910, berg van den goeden geest (mons
agathodaemŏnis) genoemd. Omtrent de redenen, welke hem tot de keuze van dien
naam geleid hebben, schrijft Von Roemer: “Dáár werden de plannen gemaakt voor
het roemvolle verdere onderzoek van het land en de beklimming van den
Wilhelmina-top, dáár was het eindpunt mijner botanische excursie, en als men
bedenkt, hoe volkomen de leider der expeditie zich hersteld heeft van zijn
verschrikkelijken val, hoe schier geen menschenlevens verloren zijn gegaan, hoe, in
één woord de geheele expeditie in de bijzondere bescherming eener hoogere macht
schijnt gestaan te hebben, dan geloof ik, dat het goed is dien goeden geest, den
Agathodaemon, op deze wijze onze dankbaarheid te toonen.”
Agati
Agáti Adans. [M. Adanson], – Sanskr. Plantennaam.
Agave
Agáve L. [C. Linnaeus], – van Gr. agauos, verheven,
bewonderenswaardig. De naam (bedoeld als vertaling van den Sp. volksnaam der
plant, arbol de maravillas, wonderboom), zinspeelt op het snel opschieten van den
bloeistengel, nadat de plant jaren lang niets dan bladeren heeft voortgebracht.
agavoides
agavoídes, – van Agāve, plantengesl. (Amaryllidacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Agāve-achtig.
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Agaleae
Ageláéa Sol. [D. Solander], – van Gr. agelaios (van agĕlê, kudde),
tot een kudde behoorend, een kudde vormend, in kudden levend, bij uitbreiding: niet
uitblinkend, niet aanzienlijk. De naam kan zoowel zinspelen op de veelbloemige
bloeiwijzen als op het niet-fraaie uiterlijk der plant; de auteur van het gesl. deelt
daaromtrent niets mede.
ageratifolius
ageratifólius (-a, -um), – van Agerātum, plantengesl.
(Composĭtae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Agerātum.
ageratoides
ageratoídes, – van Agerātum, plantengesl. (Composĭtae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Agerātum-achtig.
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Ageratum
Agerátum L. [C. Linnaeus], – van Gr. agêrātos (van a, ontk. voorv.;
gêrán, oud worden), nimmer oud wordend, eeuwig jong. – De naam zinspeelt op
den langdurigen bloei der plant.
aggregatus
aggregátus (-a, -um), – van Lat. aggregate [van ad, hier
geassimileerd tot ag, tot; grex (gregis), kudde], tot een kudde vereenigen,
opeenhoopen: opeengehoopt.
Aglaia
Agláïa Lour. [J. Loureiro], – (Gr.) glans, luister. Fraaie plant.
Aglaiopsis
Aglaïópsis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Aglaĭa, plantengesl.
(Meliacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Aglaĭa gelijkend gesl.
Aglaodorum
Aglaodórum Schott [H. W. Schott], – van Gr. aglăos, heerlijk;
dôron, gave: heerlijke gave (der natuur), fraaie plant.
Aglaomorpha Aglaomórpha Schott. [H. W. Schott], – van Gr. aglăos, heerlijk;
morphê, gedaante: plant van fraaie gedaante, fraaie plant.
Aglaonema
Aglaonéma Schott [H. W. Schott], – van Gr. aglăos, heerlijk;
nêma, draad, weefsel. De naam zinspeelt op de fraai gevlekte bladeren sommiger
soorten.
Aglossorhyncha
Aglossorhýncha, – zie Aglossorrhyncha.
Aglossorrhyncha
Aglossorrhýncha Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter], – van
Gr. a, ontk. voorv.; Glossorrhyncha, plantengesl. (Orchidacĕae). De naam werd
gekozen om uit te drukken, dat de plant, wel is waar, in habitus overeenkomt met
Glossorrhyncha, doch er in verscheidene punten van verschilt.
agnus castus
agnus castus, – van agnus, in het Lat. een mann. lam, doch hier
mogelijk op te vatten als transcr. van Gr. agnos, dat staan zou voor agŏnos, kinderloos;
Lat. castus, kuisch: de kuische kinderlooze. De naam zinspeelt op het gebruik, dat
in vroegeren tijd van de plant werd gemaakt als antaphrodisiăcum. Zie Dodoens,
Cruydeboeck, 2e druk (1563), 603: “Agnus castus es een seer sonderlinghe medecyne
ende remedie voor den ghenen die in reinicheyt leuen willen, want hy wederstaet
alle oncuysche lusten ende begheerten, ende verdroocht die natuere”, (d.w.z. de
geslachtsorganen) “in alder manieren ghebruyckt, tzy ghepoedert ende ingenomen,
oft in water ghesoden ende ghedroncken, oft oock op dbedde gheleyt ende daerop
gheslapen. Ende daerom soo wordt hy Castus, dat es reyn ende suyver ghenaempt.”
agrarius
agrárius (-a, -um), – van Lat. ager (agri), akker, veld: bij akkers
behoorend, op akkers groeiend, op het veld groeiend.
agrestis
agréstis (-is, -e), – van Lat. ager (agri), veld: op het veld groeiend,
in het wild groeiend, wild (d.w.z. niet gekweekt).
agrifolius
agrifólius (-a, -um), – bijvorm van acrifolĭus. – Zie aldaar.
Agrimonia
Agrimónia L. [C. Linnaeus], – verbastering van Gr. argemônê.
Zie voorts Argemōne.
Agriopyrum
Agriopýrum P. B. [Α. Μ. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], –
van Gr. agrĭos, wild; pūros, tarwe: wilde tarwe.
agriophilus
agróphilus (-a, -um), – van Gr. agros, akker; phĭlein, beminnen:
akkers beminnend, vaak op akkers groeiend.
Agropyron / Agropyrum
Agropýron Gaertn. [J. Gärtner] / Agropýrum R
et S. [J. J. Roemer en J. A. Schultes], – van Gr. agros, veld; pūros, tarwe: op het veld
groeiende, d.w.z. wilde tarwe.
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Agrostemma
Agrostémma L. [C. Linnaeus], – van Gr. agros, akker; stemma,
krans: krans, dwz. sieraad, der akkers.
agrostideus
agrostídeus (-a, -um), – van Agrostis, plantengesl. (Graminĕae);
idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Agrostis-achtig.
Agrostis / agrostis
Agróstis L. [C. Linnaeus] / agróstis, – Lat. transcr. van
Gr. agrôstis, naam eener grassoort (mogelijk Cynódon dactýlon Pers. [Chr. Persoon
(1755, Z.-Afrika; 1837, Parijs)]), door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig op het
hem thans voerende gesl. overgedragen. Als soortnaam gebezigd om overeenkomst
met het gesl. Agrostis uittedrukken.
Agrostistachys
Agrostístachys Dalz. [N. A. Dalzell (1817, Edinburgh; 1878,
Edinburgh) van 1841-70 werkzaam bij het Boschwezen in de provincie Bombay], –
van Gr. agrostis, hier gras in het algemeen; stăchus, aar. De ♂ bloeiwijzen zijn
aarvormig met kafachtige schutbladen en gelijken daardoor op grasaren.
agrostodes
agrostódes, – van Agrostis, plantengesl. (Graminĕae); ōdes (Gr.
ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Agrostis-achtig.
agrostoides
agrostoídes, – van Agrostis, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Agrostis-achtig.
agrostophylloides
agrostophylloides, – van Agrostophyllum, plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Agrostophyllum-achtig.
Agrostophyllum
Agrostophyllum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. agrôstis, hier
gras in het algemeen; phullon, blad. Orchidacĕa met grasachtige bladeren.
agusanensis
agusanénsis (-is, -e), – afkomstig van Agusan (provincie van
Mindanao, het zuidelijkste van de grootere eilanden der Phillippijnen) of daar het
eerst gevonden.
Agynaia
Agynáía Hassk. [J. K. Hasskarl], – zie Agyneia.
Agyneia
Agynéía L. [C. Linnaeus], – van Gr. a, ontk. voorv.; gŭnê, vrouw:
plant zonder vr. organen. Bij de ♂ bloemen ontbreekt het vruchtbeginsel geheel; bij
de ♀ is het in den voet van het bloemdek weggedoken, waardoor het, bij
oppervlakkige beschouwing, eveneens schijnt te ontbreken.
ahernianus
aherniánus (-a, -um), (Canarĭum – Merr. [E. D. Merrill]), –
genoemd naar G. P. Ahern (1859, New York City; X), luitenant-kolonel in het Amer.
leger, thans gepensionneerd, van 1900-1914 directeur van het Boschwezen in de
Philippijnen, waar hij materiaal van boomsoorten deed verzamelen en over de
houtsoorten der Philippijnen schreef.
Aidia
Aïdia Lour. [J. Loureiro], – vr. vorm van Gr. aïdĭos, eeuwig. De naam
zinspeelt op het deugdelijke hout.
Aikinia
Aikinia R. Br [Robert Brown], – genoemd naar A. Aikin (1773,
Warrington, tusschen Liverpool en Manchester; 1854, Londen),
scheikundige-mineraloog-botanicus, medestichter (1807) der Geological Society,
van 1817-40 secretaris der Society of Arts te Londen, schrijver van chemische en
mineral. werken en van eenige publicaties over de flora van Engeland.
Ailanth- / ailanthAilanth- / ailanth-, – zie Ailant- / ailantailanthifolius
ailantifólius (-a, -um), – van Ailantus, plantengesl.
(Simarubacĕae); Lat. folĭum blad: met bladeren als die eener Ailantus.
Ailantus
Ailántus A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van den
Mol. boomnaam ailanto, welke hemelboom zou beteekenen: boom, welke tot den
hemel reikt, in nuchtere taal: hooge boom. – De vaak gevolgde schrijfwijze Ailanthus
zou een afleiding uit het Gr. doen vermoeden, welke in werkelijkheid niet bestaat.
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Ainsliaea
Ainsliáéa A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar Sir
Whitelaw Ainslie (1767, Dense, Berwick; 1837, Londen), te Leiden tot Med. Dr.
gepromoveerd, van 1788-1815 geneesheer der Eng. O.I. compagnie (o.a. te Madras),
schrijver van medische publicaties, o.a. van een groot werk (Materĭa Indĭca) over de
geneeskundige wetenschap der Hindoes, voorts van een drama en van een historische
schets van de invoering van het Christendom in Eng. Indië.
aiolosalpinx
aiolosálpinx, – van Gr. aiŏlos, beweeglijk, schitterend, of van
Aiŏlos (Lat. Aeŏlus), god der winden; salpinx, trompet: met beweeglijke of
schitterende, trompetvormige bloemen; met aan den wind blootgestelde (doordat de
plant op open terrein groeit), trompetvormige bloemen.
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Aira
Aira L. [C. Linnaeus], – oude Gr. naam der dolik (Lolĭum temulentum L.
[C. Linnaeus]), door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem
thans voerende gesl.
airoides
airoídes, – van Aira, plantengesl. (Graminëae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Aira-achtig.
Airosperma
Airospérma Laut. et Schum. [C. G. A. Lauterbach en Κ. Μ.
Schumann], – van Gr. airein, opheffen; sperma, zaad. De naam zinspeelt op de eitjes,
welke aan den top der hokjes van het vruchtbeginsel hangen.
aitchisonii aitchisónii, – 2e nv. van Aitchisonĭus, Latinizeeriug van Aitchison:
van Aitchison, gevonden door Aitchison, genoemd naar Aitchison. – Sorbarĭa -Hemsl.
[W. Botting Hemsley] = Spiraea – Hemsl. [W. Botting Hemsley] is genoemd naar
J. E. T. Aitchison (1836, Neemuch, Centraal-Indië; 1898, Kew), medicus, die in 1858
werd aangesteld bij den Geneeskundigen Dienst in Bengalen en planten verzamelde
o.a. in Eng. Indië en in Afghanistan.
Aizoaceae
Aïzoáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Aïzōon geldt.
aizoides aïzoídes, – van Aïzōon, plantengesl. (Aïzoacĕae) of van den soortnaam
aïzōon; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Aïzōon-achtig. 2. op
de soort aïzōon gelijkend.
Aizoon / aizoon
Aïzóon L. [C. Linnaeus] / aïzóon, – van Gr. aei, altijd; zôos,
levend: altijd levende, dwz. altijd groene plant. Als soortnaam wel gebezigd voor op
een Aïzöon gelijkende planten.
ajacis
ajácis, – 2e nv. van Lat. Ajax (Gr. Aias), mythol. Gr. held uit den
Trojaanschen oorlog (±1200 v. Chr.): van Ajax, genoemd naar Ajax. – Delphinium
– L. [C. Linnaeus] werd zoo genoemd, omdat deze plant gold voor de bloem, volgens
de sage ontsproten uit het bloed, dat uit de borst van Ajax ter aarde stortte, toen deze
zelfmoord had gepleegd, omdat de wapenrusting van den gesneuvelden Achilles (Gr.
Achilleus) niet hem, doch Ulysses (Gr. Odusseus) was toegewezen.
ajakensis
ajakénsis (-is, -e), – afkomstig van den Ajak Ajak (= Ajag Ajag =
Ajĕg Ajĕg), een ruim 2800 M. hoogen top tusschen den Tĕnggĕr en den Smeroe in
O. Java, of daar het eerst gevonden.
ajamensis
ajaménsis (-is, -e), – afkomstig van Soeban Ajam in Benkoelen
(Sumatra) of daar het eerst gevonden.
ajanensis
ajanénsis (-is, -e), – afkomstig van Ajani, plaats aan de O. kust van
Azië op ruim 56° N.B., of daar het eerst gevonden.
ajawain
ájawain, – zie ajŏwan.
Ajax
Ajax Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – mythol.
Gr. held uit den Trojaanschen oorlog (±1200 v. Chr.). – Zie ook ajācis.
ajoebii
ajóébii, – 2e nv. van Ajoebĭus, Latinizeering van Ajoeb: van Ajoeb,
gevonden door Ajoeb, genoemd naar Ajoeb. – Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] is
genoemd naar den Soendanees Ajoeb (geb. ±1877; X), van 1903-22 verbonden aan
den Buitenzorgschen Plantentuin, laatstelijk als assistent-mantri. In 1910 was hij als
verzamelaar toegevoegd aan Gjellerup (zie Gjellerupĭa) op een expeditie in het N.
van Ned. Nieuw-Guinea.
ajouan
ajóuan, – zie ajŏwan.
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ajowan ájowan, – Engelschind, volksnaam der vruchten van Ptychôtis ajŏwan
A. P. DC. [A. P. de Candolle]
Ajuga Ájuga L. [C. Linnaeus], – verbastering van den ouden Lat. plantennaam
abĭga, welke afgeleid zou zijn van Lat. abĭgĕre, afdrijven. – Een abĭga of ajŭga
genoemde plant (ook wel chamaepĭtys geheeten) werd vroeger gebezigd als
vruchtafdrijvend middel, of, zooals Dodoens [Cruydeboeck, 2e druk (1563), 27] het
euphemistisch uitdrukt: “sy brengt den vrouwen huer natuerlycke siecte weder”.
akara
akára, – fragment van een Malab. plantennaam (akara patsjoti).
Akebia Akébia Decsne. [J. Decaisne], – Latinizeering van het laatste gedeelte
van den Jap. volksnaam van Akébia quináta Decsne [J. Decaisne]: fagi-kadsuri-akebi.
akkar
akkar, – fragment van een Mal. plantennaam (taroem akar, dwz.
klimmende indigoplant, Marsdenĭa tinctorĭa R. Br. [Robert Brown]).
akkeringae akkeríngae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam Akkeringa: van Akkeringa, gevonden door Akkeringa, genoemd naar Akkeringa.
– Lactaria – T. et B. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk] en Pavetta – T. et B. [J. E.
Teysmann en S. Binnendijk] zijn genoemd naar haar ontdekker, J. E. Akkeringa
(1829, Delfshaven; 1864, op Banka), ingenieur bij de tinwinning op Banka, van welk
eiland hij vele planten aan den Buitenzorgschen bot, tuin zond, uitvinder der zg.
Banka-boor, een zeer praktische boor voor grondonderzoek, welke, met geringe
wijzigingen, nog steeds bij het zoeken naar tinerts wordt gebezigd. In 1863/64
verrichtte hij in opdracht der Ind. Regeering een onderzoek naar het voorkomen van
tinerts in den Riouw-Lingga-Archipel; kort daarop overleed hij aan typhus.
akkeringi
akkeríngi, – 2e nv. van Akkeringus, Latinizeering van: Akkeringa,
gevonden door Akkeringa, genoemd naar Akkeringa. – Ochrosĭa – Miq. [F. A. W.
Miquel] is genoemd naar J. E. Akkeringa (zie akkeringae).
alabamensis
alabaménsis (-is, -e), – afkomstig van Alabáma, een der
Zuidwestelijke Vereenigde Staten van N.-Amerika, of daar het eerst gevonden.
alabostrinus
alabóstrinus (-a, -um), – van Gr. alabastros, albast, een meestal
witte of geelachtige, doorschijnende calciumverbinding, gebezigd voor de
vervaardiging van sieraden: albastkleurig.
alang
alang, – Mal. plantennaam (alang alang).
Alangium
Alángium Lmk. [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – Latinizeering
van den Malab. plantennaam alangi.
alaskanus alaskánus (-a, -um), – afkomstig van Alaska (noordwestelijkst deel
van N.-Amerika) of daar het eerst gevonden, Alaskaansch.
alata
aláta, – zie alātus.
alataviensis
alataviénsis (-is, -e), – afkomstig van den Ala Tau (gebergte in
het oosten van Turkestan) of daar het eerst gevonden.
alatellus
alatéllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. alātus, gevleugeld: smal
gevleugeld.
alaternoides
alaternoídes, – van Lat. alaternus, oude naam eener
Rhamnus-soort (Rhamnus alaternus L. [C. Linnaeus]); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: Op Rhamnus alaternus gelijkend.
alaternus alatérnus, – oude Lat. naam eener in het Middellandsche-Zeegebied
veelvuldig voorkomende Rhamnussoort (Rhamnus alaternus L. [C. Linnaeus]).
alatocaulis
alatocáúlis (-is, -e), – van Lat. alātus, gevleugeld; caulis, stengel,
steel: met gevleugelden stengel of steel.
alatus
alatus (-a, -um), – van Lat. ala, vleugel: gevleugeld.
alba
alba, – zie albus.
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alba-sterilis
alba-stérilis (-is, -e), – verbinding der beide soortnamen albus
en sterĭlis, om uittedrukken, dat de aldus genoemde plant een bastaard is tusschen
de beide soorten, welke deze namen dragen.
albatus
albatus (-a, -um), – van Lat. albāre (van albus, wit), wit maken: wit
gemaakt, wit behaard, wit berijpt, wit.
albellus
albéllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. albus, wit: wit-achtig, bleek.
albens
albens, – van Lat. albêre (van albus, wit), wit zijn: wit.
Albersia
Albérsia Kth. [K. S. Kunth], – genoemd naar J. Chr. Albers (1795,
Bremen; 1857, Stuttgart), medicus, van 1840-49 directeur eener veeartsenijschool
te Berlijn, be-
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kend door zijn malakol. studiën. Hij leverde o.a. een beschrijving der weekdieren
van Madeira en een monographie eener groep slakken.
alberti
albérti, – 2e nv. van Albertus, Latinizeering van Albert: van Albert,
genoemd naar Albert.- Caryôta – F. v. M. [Ferdinand von Müller] is genoemd naar
Albert Fr. A. K. E. prins van Saksen Koburg-Gotha (1819, Rosenau bij Koburg;
1861, Windsor bij Londen), in 1840 gehuwd met koningin Victorĭa van Engeland,
beschermer der wetenschappen.
albertianus
albertiánus (-a, -um) (Tsuga – Senecl. [Jean Adrien Sénéclauze
(1802-71)]), – genoemd naar AIbert Fr. A. K. E. prins van Saksen Koburg Gotha
(zie alberti).
albertii
albértii, – 2e nv. van Albertĭus, Latinizeering van Albert: van Albert,
gevonden door Albert. – Exochorda – Regel [E. A. van Regel] en Lonicēra – Regel
[E. A. van Regel] zijn genoemd naar Johann Albert von Regel (1845, Zurich; ?, ?),
zoon van E. A. von Regel (zie Aregelĭa), geneesheer te Koeldsja (Turkestan),
verdienstelijk onderzoeker der flora van Centraal-Azië (1876-84), ontdekker der naar
hem genoemde planten, schrijver van bot. en andere publicaties.
Albertisia
Albertísia Becc. [Odoardo Beccari], – genoemd naar graaf L. M.
d’Albertis (1841, Voltri, W. van Genua; 1901, Sassari, N.W.-Corsica), zoöloog,
ethnograaf en hartstochtelijk jager, die in 1871/72 den auteur van het gesl., Beccari
(zie beccariānus), vergezelde op een reis in het N.W. van Nieuw-Guinea, waar hij
o.a. het Arfakgebergte beklom; door hevige koortsen aangetast, was hij genoopt naar
Europa terugtekeeren, voor Beccari zijn reis ten einde gebracht had. In 1874 begaf
D’Albertis zich wederom naar Nieuw-Guinea; hij vestigde zich in 1875 op het
Yule-eiland (voor de O. kust der Papoea-golf) als uitgangspunt voor verdere
onderzoekingen. Datzelfde jaar voer hij met den zendeling Mac Farlane (van de
missie te Somerset op Nieuw-Holland, even Z. van Kaap York) de Fly-river
(uitmondend aan de westzijde der Papoea-golf op ruim 8° Z.B.) op, welken tocht hij
in 1876, van Hargrave vergezeld, herhaalde, waarbij hij de rivier over een lengte van
800 K.M. opvoer en het bergachtige binnenland bereikte. Een nieuwe tocht in 1877
mislukte door terreinmoeilijkheden en de vijandige houding der inboorlingen. In
1878 keerde D’Albertis naar Italië terug; zijn rijke ornithol. collectie stond hij af aan
het Stedelijk Museum voor Natuurlijke Historie te Genua, zijn anthropol. aan het
museum te Florence. Het resultaat zijner reizen legde hij neder in: Alia Nuova Guinea.
Ciò che ho veduto e ciò che ho fatto (Naar Nieuw-Guinea. Wat ik gezien en gedaan
heb). – Daarna leefde hij voornamelijk voor de jacht.
albertisianus
albertisiánus (-a, -um), – genoemd naar L. M. d’Albertis (zie
Albertisĭa).
albertisii
albertísii, – 2e nv. van Albertisĭus, Latinizeering van D’Albertis:
van D’Albertis, gevonden door D’Albertis, genoemd naar D’Albertis. – Dendrobĭum
undulātum R. Br. [Robert Brown] var. – is genoemd naar L. M. d’Albertis (zie
Albertisĭa).
albescens
albéscens, – van Lat. albescēre (van albĕre, wit zijn), wit worden:
wit wordend, verbleekend, bleek, witachtig.
albicans
álbicans, – Lat. albĭcāre (van albus, wit), witachtig zijn: witachtig.
albicaula
albicáúla, – zie albicaulus.
albicaulis /albicaulus
albicáúlis (-is, -e)/ albicáúlus (-a, -um), – van Lat.
albus, wit; caulis, stengel, steel: witstengelig, witstelig.
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albida
álbida, – zie albĭdus.
albidens
álbidens, – van Lat. albus, wit; dens, tand: met witte tanden.
albidiflorus
albidiflórus (-a, -um), – van Lat. albĭdus, witachtig, bleek; flos
(flōris), bloem: met witachtige of bleeke bloemen, bleekbloemig.
albidifolius albidifólius (-a, -um), – van Lat. albĭdus, witachtig, bleek; folĭum,
blad: met witachtige bladeren; bleekbladig.
albidistigmatus
albidistigmátus (-a, -um), – 1. van Lat. albĭdus, witachtig,
bleek; stigmāre (van stigma, in klassiek Lat. brandmerk, doch hier gebezigd in de
Gr. beteekenis van punt, stip), van stippen voorzien: van bleeke stippen voorzien,
bleek gestippeld. 2. van Lat. albĭdus, witachtig, bleek; stigma, (als bot. term) stempel:
met bleeke stempels.
albidomaculatus
albidomaculátus (-a, -um), – van Lat. albĭdus, witachtig,
bleek; macŭla, vlek: met witachtige of bleeke vlekken, bleek gevlekt.
albidomarginatus albidomarginátus (-a, -um), – van Lat. albĭdus, witachtig,
bleek; margo (margĭnis), rand: bleek gerand.
albidopunctatus
albidopunctátus (-a, -um), – van Lat. albĭdus, witachtig,
bleek; punctum, stip: met bleeke stippels, bleek gestippeld.
albidorameus
albidorámeus (-a, -um), – van Lat. albĭdus, witachtig, bleek;
ramus, twijg: met witachtige of bleeke twijgen.
albidoruber
albidóruber (-ra, -rum), – van Lat. albĭdus, witachtig, bleek;
rŭber, rood: witachtig met rood, bleekrood.
albidosetulosus albidosetulósus (-a, -um), – van Lat. albĭdus, witachtig, bleek;
setŭla (verkleinw. van seta, borstel), borsteltje: met bleeke borsteltjes bezet.
albidosquamatus
albidosquamátus (-a, -um), – van Lat. albĭdus, witachtig,
bleek; squama, schub: met bleeke schubben bezet.
albidosquamosus
albidosquamósus (-a, -um), – van Lat. albĭdus, witachtig,
bleek; squama, schub: met vele bleeke schubben bezet.
albidotomentosus
albidotomentósus (-a, -um), – van Lat. albĭdus, witachtig,
bleek; tomentum, vilt; met witachtig vilt bekleed, bleekviltig.
albidulus
albídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. albĭdus, witachtig, bleek:
eenigszins witachtig, tamelijk bleek.
albidus
álbidus (-a, -um), – van Lat. albus, wit: witachtig, naar het witte
zweemend, bleek.
albiflorus / albiflos
albiflórus (-a, -um) / albiflos, – Lat. albus, wit; flos
(flōris), bloem: witbloemig.
albifolius
albifólius (-a, -um), – van Lat. albus, wit; folĭum, blad: witbladig.
albifrons
álbifrons, – van Lat. albus, wit; frons, loof, gebladerte: witbladig.
Albikia
Albíkia J. et K. B. Presl. [J. Sv. Presl en K. (C.) B. Presl], – genoemd
naar J. Albjk, lijfarts van Wenceslaus (van 1378-1411 keizer van Duitschland),
schrijver van bot. publicaties.
albimaculatus
albimaculátus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; macüla, vlek:
met witte vlekken, wit gevlekt.
albinea
albínea, – zie albinĕus.
albinervius
albinérvius (-a, -um), – van Lat. albus, wit; nervus, nerf: met
witte nerven.
albineus
albíneus (-a, -um), – van Lat. albus, wit: witachtig, bleek.
albipilus
albípilus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; pĭlus, haar: witharig.
albiramis
albirámis (-is, -e), – van Lat. albus, wit; rāmus, tak, twijg: met
witte takken of twijgen.
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albitubus
albítubus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; tŭbus, buis: met witte
buis.
albivenius albivénius (-a, -um), – van Lat. albus, wit; vena, ader: wit geaderd.
Albizzia
Albízzia Durazz. [A. Durazzini, in de 2de helft der 18de eeuw
medicus-plantkundige te Florence], – genoemd naar den Florentijnschen edelman
F. del Albizzi, die in 1749 deel nam aan een zeetocht naar Turkije en bij die
gelegenheid vele zaden, waaronder die van de eerstbeschreven soort van het gesl.,
Albízzia julibrissin Durazz. [A. Durazzini, in de 2de helft der 18de eeuw
medicus-plantkundige te Florence],
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overbracht naar den tuin zijner villa te Florence.
albobracteatus
albobracteátus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; bractĕa,
schutblad: met witte schutbladen.
albobrunneus
albobrúnneus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; Nieuw-lat.
brunnĕus, bruin: wit met bruin; bruinwit.
albococcineus
albococcíneus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; coccinĕus,
karmijnrood, karmozijnrood: wit met karmijnrood; wit met karmozijnrood.
albocostatus
albocostátus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; costa, ribbe, nerf,
middennerf: met witte ribben, met witte nerven, met witte middennerf.
alboflavus
alboflávus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; flāvus, lichtgeel: wit
met lichtgeel; tusschen lichtgeel en wit in.
albolilacinus albolilácinus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; Nieuw-lat. lilacĭnus,
lila: wit met lila.
albolineatus
albolineatus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; linĕa, lijn, streep:
wit gestreept.
alboluteus
albolúteus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; lutĕus, geel: wit met
geel, geelwit.
albomaculatus
albomaculátus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; macŭla; vlek:
wit gevlekt.
albomarginatus
albomarginátus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; margo
(margĭnis), rand: met witten rand, wit gerand.
albopunctatus albopunctátus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; punctum, punt,
stip: met witte puntjes, wit gestippeld.
alboroseus
alboróseus (-a, -um), -van Lat. albus, wit; rosĕus, rozerood: wit
met rozerood, roodachtig wit.
alboruber
albóruber (-ra, -rum), – van Lat. albus, wit; rŭber, rood: wit met
rood.
albosanguineus
albosanguíneus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; sanguinĕus,
bloedrood: wit met bloedrood.
albosetosus
albosetósus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; seta, borstel: met
witte borstels.
albosquamatus
albosquamátus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; squama,
schub: met witte schubben bezet.
albostriatus
albostriátus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; stria, streep: wit
gestreept.
albovillosus albovillósus (-a, -um), – van Lat. albus, wit; villus, (als bot. term)
lang, zacht haar: bekleed met lange, zachte, witte haren.
albovirens
albóvirens, – van Lat. albus, wit; vĭrens, groen: witachtig groen,
bleekgroen.
albovirescens
alboviréscens, – van Lat. albus, wit; virescens, groenachtig:
wit met groenachtig, groenachtig wit.
alboviridis
albovíridis (-is, -e), – van Lat. albus, wit; virĭdis, groen: wit met
groen, groenwit.
Albuca
Albúca L. [C. Linnaeus], – van Lat. albūcus, affodil (Asphodĕlus
ramōsus L. [C. Linnaeus]). De naam wordt wel afgeleid van albus, wit, en zou dan
slaan op de witte bloemen der affodil. Later is hij door Linnaeus (zie Linnaea) met
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een kleine wijziging willekeurig overgedragen op het hem thans voerende Zuidafr.
gesl. met groengele bloemen.
albulus
álbulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. albus, wit: eenigszins wit,
naar het witte zweemend, witachtig, bleek.
albus
albus (-a, -um), – (Lat.) wit, dofwit.
alcanna
alcánna Gaertn. [J. Gärtner], – verbastering van Arab, al-hinna,
Henna-struik (Lawsonĭa inermis L. [C. Linnaeus], – Patjar koekoe, j, m, s), welks
bladeren door de inlandsche bevolking van Ned. Indië gebezigd worden om de nagels
rood te kleuren.
Alcea / alcea Álcea /álcea L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. alkĕa, oude
naam eener Malva-soort.
alceaefolius
alceaefólius (-a, -um), – zie alceifolĭus.
alceifolius
alceifólius (-a, -um), – van Alcĕa, voormalig plantengesl.
(Malvacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Alcĕa.
Alchemilla
Alchemílla L. [C. Linnaeus], – van Arab, alkimĭa, alchimie, d.i.
oorspronkelijk het maken van aftreksels van geneeskrachtige planten, later het zoeken
naar den zg. steen der wijzen, d.i. een universeel middel om uit onedele metalen goud
te maken, alle kwalen te genezen en het leven te verlengen: plant der alchimisten.
De alchimisten schreven aan het water, dat geregeld op de bladeren der Europ.
Alchemílla vulgaris L. [C. Linnaeus] wordt aangetroffen en dat althans ten deele
door de plant zelve wordt uitgescheiden, wonderkracht toe.
alchemilloides
alchemilloídes, – van Alchemilla, plantengesl. (Rosacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Alchemilla-achtig.
Alchimilla
Alchimílla Haller [A. von Haller], – zie Alchemilla.
Alchornea
Alchórnea Sw. [O. Swartz], – genoemd naar Stanesby Alchome
(1727-1800), van 1771-73 waarnemend assistent aan den bot. tuin van Chelsea, in
1789 keurmeester aan de Munt te Londen, “zeer bekwaam verzamelaar en onderzoeker
van Engelsche planten”.
alcicornis
alcicórnis (-is, -e), – van Lat. alces (alcis), eland; cornu, hoorn:
met elandshoornen; met breede, platte, vertakte hoornen; met op zulke hoornen
gelijkende organen (bladeren bv.).
Alcicornium Alcicórnium Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – van Lat. alces
(alcis), eland; cornu, hoorn: elandshoorn, d.w.z. plant met op elandshoornen (breede,
platte, vertakte hoornen) gelijkende bladeren.
Alcineanthus
Alcinaeánthus Merr. [E. D. Merrill], – van Alcīnae, 2e nv. van
den als een Lat. substantief behandelden persoonsnaam Alcīna (zie onder); Gr. anthos,
bloem: bloem van Alcīna, ter eere van Alcïna zoo genoemde plant. – Met Alcina
wordt bedoeld Francisco Ignacio Alcina S.J. (1610-74), Sp. missionaris in de
Philippijnen, schrijver van een onuitgegeven werk over de nat. historie dier eilanden.
Alciope
Alcíope A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Lat. transcr. van Gr. Alkiŏpê,
naam eener geliefde van den Gr. god Apollôn (Apollo), moeder van Celmisĭus (zie
Celmisĭa). – De naam werd voor het gesl. gekozen omdat de eerstbeschreven soort
ervan vroeger tot Celmisĭa gerekend was.
alcockianus alcockiánus (-a, -um), (Picĕa – Carr. [E. A. Carriere]), – genoemd
naar Sir Rutherford Alcock (1809, Ealing bij Londen; 1897, Londen), marinearts,
sedert 1844 in Chin. consulairen dienst, die bij Pe-king planten, waaronder de naar
hem genoemde, verzamelde.
alderwereltianus
alderwereltiánus (-a, -um), (Dendrobĭum – J. J. S. [J. J.
Smith]), -genoemd naar C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh (1863, Kedóng
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Kebó, Poerworedjó, Java; 1936, ’s Gravenhage), van 1885-1904 officier in het
Nederlandschind. leger, in 1904 wegens doofheid als kapitein gepensionneerd, van
1905-1908 tijdelijk assistent bij het Buitenzorgsche herbarium, van 1910-22 wederom
aan dat herbarium verbonden, eerst als conservator, later als waarnemend assistent,
schrijver van vele publicaties over hoogere Cryptogămae en over Aracĕae, waaronder
de bekende werken Malayan Ferns, Malayan Fern Allies en Malayan Ferns and Fern
Allies (Supplement op de beide eerste werken).
alderwereltii
alderweréltii, – 2e nv. van Alderwereltĭus, Latinizeering van
Van AIderwerelt: van Van Alderwerelt, gevonden door Van Alderwerelt, genoemd
naar Van Alderwerelt. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh (zie alderwereltiānus).
Aldrovanda / Aldrovandia
Aldrovánda L. [C. Linnaeus] / Aldrovándia
Monti. [G. Monti], – genoemd naar Ulisse Aldrovandi (1522, Bologna; 1605,
Bologna), hoogleeraar aan de universiteit te Bologna, stichter van den bot. tuin (1567)
en het museum voor nat. historie aldaar, schrijver van
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bot. en zoöl. werken, aanlegger van een groot, nog bestaand herbarium (begonnen
in 1551) en van een verzameling houtsneden van planten.
Alectoridia / alectoridia
Alectorída A. Rich. [A. Richard] / alectorída, –
van Gr. alektoridĭon (verkleinw. van alektôr, haan), haantje. – Plant, welker getande
schutbladen met veel goeden wil aan een hanekam doen denken.
Alectorolophus / alectorolophus
Alectorólophus Moench [K. Moench] /
alectorólophus, – van Gr. alektôr (alektŏros), haan; lŏphos, kam: hanekam. – De
naam zinspeelt op den vorm der schutbladen.
Alectra
Aléctra Thunb. [C. P. Thunberg], – van Gr. alektôr (alektŏros), haan.
De naam zinspeelt op de (bij de eerstbeschreven soort) roodgestreepte bloemen,
welke bij den kam van een haan vergeleken worden.
Alectryon
Aléctryon Gaertn. [J. Gärtner], – Lat. transcr. van Gr. alektrŭôn,
haan. Bij de eerstbeschreven soort draagt de vrucht een kam.
aleppicus
aléppicus (-a, -um), – afkomstig van Aleppo (Arab. Haleb; stad in
Syrië, ruim 37° O.L.; ruim 36° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Aletris
Áletris L. [C. Linnaeus], – (Gr.) adellijke jonkvrouw, die bij de Oude
Grieken belast was met het malen van het graan voor de offeranden en bij dat werk
natuurlijk met meel bestoven werd. – Het bloemdek is bezet met nietige schubjes en
maakt daardoor den indruk van met meel bestoven te zijn. Dit is bijzonder duidelijk
bij de eerstbeschreven soort, Aletris farinōsa L. [C. Linnaeus]
aletroides
aletroídes, – van Alĕtris, plantengesl. (Liliacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Alĕtris-achtig.
Aleurites
Aleurítes Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – Lat. transcr.
van Gr. aleurītês (van aleuron, tarwemeel), van tarwemeel gemaakt. De naam
zinspeelt op de dichte, fijne, witte, meelachtige beharing der jongere deelen, welke
den boom reeds van verre in het oog doet vallen.
Aleurodendron
Aleurodéndron Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], –
van Gr. aleuron, tarwemeel; dendron, boom: meelboom, als het ware met meel
bepoederde, d.i. dicht en fijn witharige boom.
aleuticus
aleúticus (-a, -um), – afkomstig van de Aleoeten, eilandenreeks
tusschen Kamtsjatka en Alaska, of daar het eerst gevonden.
alexandrae
alexándrae, – 2e nv. van Alexandra: van Alexandra, genoemd
naar Alexandra. Het woord Alexandra is de vr. vorm van Gr. Alexandros (voor de
afleiding waarvan men zie onder alexandrīnus) en beteekent mannenafweerster. 1.
(Archontophoenix – H. Wendl. et Drude [H. Wendland en C. G. O. Drude]), genoemd
naar Alexandra Caroline Maria Charlotte Louise Julia, prinses van Denemarken
(1844-1925), in 1863 gehuwd met Edward, toen kroonprins, van 1901-10 als Edward
VII koning van Groot-Brittanje en Ierland en keizer van Indië. In haar jeugd was zij
beroemd om haar schoonheid, op gevorderden leeftijd om haar liefdadigheid. 2.
(Dendrobĭum – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]), – genoemd naar Alexandra
Schlechter, geboren Sobennikoff, de Russ. echtgenoote van F. R. Rudolf Schlechter
(zie rudolfi), die voor haar echtgenoot bij zijn werk en vooral bij de samenstelling
van “Die Orchidaceae von Deutsch Neu-Guinea een trouwe helpster van groote
waarde was.
alexandrinus alexandrínus (-a, -um), – afkomstig van Alexandrĭa (in Egypte,
aan den N.W. rand der Nijldelta, aan de Middellandsche zee, op ±30° O.L.) of daar
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het eerst gevonden. De stad is genoemd naar haar stichter in 331 v. Chr., Alexander
den Grooten. Het woord Alexander (Gr. Alexandros), afgeleid van Gr. alexein,
afweren; anêr (andros) man, beteekent “mannenafweerder”.
alexiterius alexitérius (-a, -um), – (Nieuwlat.) van Gr. alexêtêrios (van alexein,
afweren, beschutten), verdedigend, beschuttend: als voorbehoedmiddel tegen ziekten
en vergiftiging gebezigd.
algarvensis
algarvénsis (-is, -e), – afkomstig van Algarve (provincie in Z.
Portugal bij kaap St. Vincent) of daar het eerst gevonden.
algeriensis
algeriénsis (-is, -e), – van Nieuwlat. Algerĭa, Algerije, Algiers:
afkomstig van Algerije (Algiers) of daar het eerst gevonden, Algerijnsch.
algidus
álgidus (-a, -um), – van Lat. algēre, koud zijn: koud; in koude streken
groeiend.
alicae
álicae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
persoonsnaam Alĭca, Latinizeering van Alice, Elze of Elsje (d.i. de edelgeborene, de
prinses): van Alice, genoemd naar Alice. – Arĕca – W. Hill [Walter Hill (1820-1904),
Schot, van 1855-81 directeur van den bot. tuin van Brisbane (Australie)] ex F. v. M.
[Ferdinand von Müller], is genoemd naar Alice Maud Mary (1843, Londen; 1878,
Darmstadt), tweede dochter van prins Albert (zie alberti) en koningin Victoria (zie
Victorĭa) van Engeland; in 1862 gehuwd met prins Ludwig van Hessen (van 1877-92
als Ludwig IV groothertog van Hessen), zeer ontwikkelde en welmeenende vrouw,
stichteres o.a. eener Alice-vereeniging tot verpleging van gewonden.
Alicteres
Alictéres Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige], – van
Gr. a, ontk. voorv.; Helictēres, plantengesl. met (bij de typische soort) gewonden
vruchten (Sterculiacĕae): aan Helictēres verwant gesl. met niet-gewonden vruchten.
alidae
álidae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
persoonsnaam Alĭda (d.i. de edelgeborene): van Alida, genoemd naar Alida. –
Macroglossum – Copel. [E. B. Copeland] is genoemd naar mevr. Catherina Alida
Brooks-De Jongh (1883, Hilversum; 1919, Roode Zee, op den overtocht van Sumatra
naar Engeland), in 1906 gehuwd met Cecil J. Brooks (zie brooksiānus). Zij stelde
veel belang in nat. historie en stond haar echtgenoot ijverig ter zijde bij diens
inzamelwerk.
aliena
aliéna, – zie aliēnus.
alienatus
alienátus (-a, -um), – van Lat. alienāre (van aliēnus, vreemd),
vervreemden: vervreemd, vreemd, afwijkend.
alienus
aliénus (-a, -um), – (Lat.) vreemd.
alinae
alínae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
persoonsnaam Alīna: van Alīna, genoemd naar Alīna. – Vittadinĭa – F. v. M.
[Ferdinand von Müller] is genoemd naar Alina, dochtertje van Sir William Macgregor
(zie macgregorĭi), gouverneur van Eng. Nieuw-Guinea, die de plant in 1889 op een
exploratietocht in het Owen-Stanley-gebergte (zie stanleyānus 2) had ontdekt.
alipetalus
alipétalus (-a, -um), – van Lat. ala, vleugel; Nieuwlat. petălum,
kroonblad: met als vleugels uitstaande kroonbladen.
Alisma
Alísma L. [C. Linnaeus], – oude Gr. naam eener waterplant met
geurigen wortel en geelachtige bloemen.
alismaefolius
alismaefólius (-a, -um), – zie alismifolĭus.
Alismataceae
Alismatáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Alisma
(Alismătis) geldt.
alismatoides
alismatoídes, – van Alisma (Alismătis), plantengesl.
(Alismatacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Alisma-achtig.
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alismifolius alismifólius (-a, -um), – van Alisma, plantengesl. (Alismatacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Alisma.
alismoides
alismoídes, – van Alisma, plantengesl. (Alismatacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Alisma-achtig.
Alismorchis
Alismórchis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – Van Alisma,
plantengesl. (Alismatacĕae), waterweegbree; Orchis, gesl., dat
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als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: orchidacĕa met breede bladeren als die
van Alisma plantāgo aquatĭca.
Alkanna
Alkánna Tausch [I. Fr. Tausch (1793-1848), hoogleeraar te Praag],
– verbastering van Arab. al-hinna, Henna-struik (Lawsonĭa inermis L. [C. Linnaeus],
– Patjar koekoe, j, m, s), welks bladeren door de inlandsche bevolking van Ned. Indië
gebezigd worden om de nagels rood te kleuren. – De naam is op het hem tegenwoordig
voerende gesl. overgedragen, omdat een soort daarvan, Alkanna tinctorĭa Tausch [I.
Fr. Tausch (1793-1848), hoogleeraar te Praag], in den wortel een roode kleurstof
bevat.
Alkekengi / alkekengi Alkekéngi Adans. [M. Adanson] / alkekéngi., – Arab.
plantennaam.
Alkengi
Alkéngi, – foutief voor Alkekengi.
alkmaarensis
alkmaarénsis (-is, -e), – afkomstig van Alkmaar of daar het
eerst gevonden. – Met Alkmaar wordt hier bedoeld een diep in het binnenland van
Nieuw-Guinea gelegen bivak aan de Noord- of Lorentzrivier (van den Wilhelminatop
naar het zuiden loopend), boven de eerste stroomversnellingen, nabij het latere
Kloofbivak.
Allaeophania
Allaeophánia Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – zie
Alloeophanĭa.
Allaganthera
Allaganthéra Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr. allăgê,
omwisseling, ruil; anthêra, (als bot. term) helmknop. De helmknopdragende
meeldraden wisselen af met helmknoplooze staminodiën.
allagophyllus
allagophýllus (-a, -um), – van Gr. allăgê, omwisseling, ruil;
phullon, blad: met omgewisselde bladeren, met afwisselende bladeren, met onderling
verschillende bladeren, met andere bladeren dan gewoonlijk.
Allamanda
Allamánda L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Frederik Allamand
(±1735, in Zwitserland; ?, ?), Med. Dr. Omstreeks 1770 heeft hij een reis in Suriname
gemaakt en daar vele planten verzameld. Van die planten maakte hij een reeks
geslachtsbeschrijvingen, welke hij deed toekomen aan Linnaeus (zie Linnaea), die
hem in Nov. 1770 een opgetogen brief terugzond, waarin hij betuigde meer uit
Allamand’s éénen brief geleerd te hebben dan uit honderd boekdeelen, dat nog
nimmer iemand hem zoovele merkwaardige en allernauwkeurigste waarnemingen
had gezonden, dat, als de meeste botanici Allamand’s werkwijze volgden, de bot.
wetenschap spoedig den hoogsten graad van volkomenheid zou bereiken. – Een van
Allamand’s nieuwe geslachten was door dezen Galarips (= vlechtwerk van
melksapbevattende twijgen) genoemd, een naam, welken Linnaeus ter eere van den
vinder veranderde in Allamanda. – In 1771 hield Allamand verblijf te Bergen op
Zoom, in 1776 was hij te St.-Petersburg, vanwaar hij Linnaeus de beschadigde
overblijfselen van zijn Surinaamsch herbarium zond. In de bibliotheek van Teyler’s
Stichting te Haarlem berust een ex. van den eersten druk van Linnaeus’ Philosophia
Botanica, dat op het schutblad de woorden biblioth. F. Allamand draagt.
allang
allang, – Mal. plantennaam (ten rechte alang alang).
Allantodia / Allantodia Allantódia R. Br. [Robert Brown] / Allantódia Wall.
[Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich], – van Gr. allantodĭon
(verkleinw. van allas (allantos), worst), worstje. De naam zinspeelt op den vorm der
sori.
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allantodioides allantodioídes, – van Allantodĭa, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Allantodĭa-achtig.
Allelotheca
Allelothéca Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. allêlous (4de nv.),
elkander; thêkê, doos. De bovenste (looze) glumae van het aartje omvatten elkander;
elke lagere vormt als het ware een doos voor de hoogere.
alliaceus
alliáceus (-a, -um), – van Lat. allĭum, ui, look: uiachtig, naar uien
riekend.
Alliaria / alliaria
Alliária A. P. DC. [A. P. de Candolle] / alliária (znw), –
van Lat. allĭum, ui, look: naar uien riekende plant.
alliaria
alliária (bnw.), – zie alliarĭus.
alliariaefolius
alliariaefólius (-a, -um), – zie alliariifolĭus.
alliariifolius
alliariifólius (-a, -um), – van Alliarĭa, plantengesl. (Crucifĕrae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Alliarĭa.
alliarius
alliárius (-a, -um), – van Lat. allĭum, ui, look: uiachtig, naar uien
riekend.
alligans
álligans, – van Lat. alligāre (van ad, hier geassimileerd tot al, aan;
lĭgāre, binden), vastbinden: vastbindend, verbindend, zich vasthechtend.
alliifolius
alliifólius (-a, -um), – van Allĭum, plantengesl. (Liliacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die van een Allĭum.
alliodorus
alliodórus (-a, -um), – van Lat. Allĭum, ui, look; odōrus, geurig:
naar uien riekend.
allioides
allioídes, – van Allĭum, plantengesl. (Liliacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Allĭum-achtig.
Allionia
Alliónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar C. Allioni (1725 of 1728,
Turijn; 1804, Turijn), hoogleeraar in de plant- en geneeskunde en directeur van den
bot. tuin te Turijn, schrijver over de flora van Piemont (N.W.-Italië).
allionii
alliónii, – 2e nv. van Allionĭus, Latinizeering van Allioni: van Allioni,
genoemd naar Allioni. – Thymus – Zumagl. [A. M. Zumaglini (1804-65), Ital.
plantkundige] en Veronica – Vill. [D. Villars(s)] zijn genoemd naar C. Allioni (zie
Allionĭa).
Allium
Állium L. [C. Linnaeus], – (Lat.) ui, look.
Allmania Allmánia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar W. Allman (1776,
Kingston, Jamaica; 1846, Dublin), Med. Dr., van 1809-44 hoogleeraar in de
plantkunde te Dublin, schrijver van eenige bot. werken.
Allocarya
Allocárya Greene [Edward Lee Greene (1842-1915), Amer.
plantkundige], – van Gr. allos, ander; karŭon, noot: plant met andere nootjes. In
tegenstelling tot het verwante gesl. Eritrichĭum zijn de nootjes niet onder, doch boven
het midden aangehecht.
allocotus
allócotus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. allokŏtos, anders dan
gewoonlijk, ongewoon, buitengewoon, buitengemeen.
allodapus
allódapus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. allodăpos, vreemd, uit
een ander land afkomstig, ingevoerd.
Alloeophania
Alloeophánia Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr.
alloios, verschillend; phainesthai, zich voordoen. – De plant doet zich voor in twee
vormen, een kort- en een langstijligen.
Allomorphia Allomórphia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. allos, ander; morphê,
vorm. De eerstbeschreven soort, Allomorphia exigŭa Bl. [C. L. Blume], werd
aanvankelijk tot Melastŏma gerekend, doch verschilt daarvan door de anders
gevormde meeldraden.
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Allophylus
Allophýlus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. allophūlos
(van allos, ander; phūlon, geslacht, stam), van een anderen stam, van een ander volk,
buitenlandsch: buitenlandsche, dwz. niet-Europ. plant.
Allosorus
Allosórus Bernh. [J. J. Bernhardi], – van Gr. allos, ander; sôros,
hoop(je). De naam wil uitdrukken, dat de vruchtbare, met sporenhoopjes of sori
bezette bladeren in vorm sterk verschillen van de onvruchtbare.
Allosurus
Allosúrus, – foutief voor Allosōrus.
Alloteropsis
Alloterópsis J. Presl [J. Sv. Presl (1791-1849), hoogleeraar te
Praag], – van Gr. allotrĭos, uitheemsch, vreemd; opsis, voorkomen, uiterlijk: (gras)
van vreemde gedaante, zonderling gras.
allutaceus
allutáceus (-a, -um), – foutief voor alutacĕus.
alnifolius alnifólius (-a, -um), – van Alnus, plantengesl. (Betulacĕae), els; Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die van een els.
Alnobetula / alnobetula
Alnobétula Schur [Ph. J. F. Schur (1799-1878), D.
plantkundige, goed kenner der flora van Zevenburgen] / alnobétula, – samenkoppeling
der beide geslachtsnamen Alnus en Betŭla, om uittedrukken, dat de aldus genoemde
plant het midden houdt tusschen deze beide gesl.
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alnoides
alnoídes, – van Alnus, plantengesl. (Betulacĕae), els; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: elsachtig.
Alnus / alnus
Alnus Gaertn. [J. Gärtner] / alnus, – oude Lat. boomnaam, els.
– Als soortnaam gebezigd om op gelijkenis met een els te wijzen.
Alocasia
Alocásia Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige], –
variant op den naam Colocasĭa: aan Colocasĭa verwant gesl.
Aloe
Áloë L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. alŏê, naam eener bittere
stof van plantaardigen oorsprong. – De bladeren veler Alŏë-soorten bevatten zeer
bitter sap.
aloefolius
aloëfólius (-a, -um), – zie aloïfolĭus.
aloides
aloídes, – van Alŏë, plantengesl. (Liliacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: Alŏë-achtig.
aloifolius aloïfólius (-a, -um), – van Alŏë, plantengesl. (Liliacĕae); Lat. folĭum,
blad: met bladeren als die eener Alŏë.
Alomia
Alómia H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A.
Bonpland en K. S. Kunth], – van Gr. a, ontk. voorv.; lôma, zoom: zoomlooze plant.
De naam zinspeelt op het ontbreken van het vruchtpluis.
Alonsoa Alónsoa Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – in 1798 genoemd
naar Zanoni Alonso, Sp. ambtenaar te Santa Fé de Bogotá (Columbia), van wien mij
overigens niets bekend is.
alooides alooídes, – van Alŏë, plantengesl. (Liliacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: Alŏë-achtig.
alopecuroidea
alopecuroídea, – zie alopecuroidĕus.
alopecuroides
alopecuroídes, – van Alopecūrus, plantengesl. (Graminĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Alopecūrus-achtig.
alopecuroideus
alopecuroídeus (-a, -um), – van Alopecūrus, plantengesl.
(Graminĕae); īdĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Alopecūrus-achtig.
Alopecurus / alopecurus
Alopecúrus L. [C. Linnaeus] / alopecúrus, – van
Gr. alôpêx (alôpĕkos), vos; oura, staart: vossestaart. De naam zinspeelt op den vorm
der bloeiwijze. Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Alopecūrus of
met een vossestaart uit te drukken.
Aloysia
Alóýsia Ortega et Palau [C. G. Ortega en A. Palau y Verdera (? –
1793), medidus-botanicus, hoogleeraar te Madrid], – het woord Aloysĭa wordt
beschouwd als een oude, gelatinizeerde vorm van Louise. – Het gesl. werd in 1784
genoemd naar de toenmalige kroonprinses van Spanje, Maria Louise (1751, ?; 1819,
Rome), prinses van Parma, in 1765 gehuwd met den Sp. troonopvolger, die van
1788-1808 als Karel IV koning van Spanje was; in het laatste jaar werden beiden
door Napoleon van den troon gestooten. – Zij was een schrandere vrouw, die met
haar gunsteling Godoy den zwakken koning geheel beheerschte.
alpestris
alpéstris (-is, -e), – van Lat. Alpes, de Alpen: in de Alpen groeiend,
bij uitbreiding: op hooge bergen groeiend, in het hooggebergte groeiend.
Alphitonia
Alphitónia Reiss. [S. Reissek (1819-71), custos van het bot.
hofkabinet te Weenen], – van Gr. alphĭton, gerstemeel. De naam zinspeelt op het
meelachtige vruchtvleesch.
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Alphonsea
Alphónsea Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th. Thomson], –
genoemd naar Alphonse L. P. P. de Candolle (zie candolleānus 2). – Het woord
Alphonse stamt uit het Oud-Germaansch en beteekent “de goed van wil zijnde”.
alphonsii
alphónsii, – 2e nv. van Alphonsĭus, Latinizeering van Alphonse:
van Alphonse, genoemd naar Alphonse. – Unōna – Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich] is genoemd naar Alphonse L. P. P. de Candolle (zie
candolleānus 2). – Voor de beteekenis van het woord Alphonse zie men onder
Alphonsĕa.
alphuricus alphúricus (-a, -um), – van Nieuwlat. Alphūrus, Alfoer: Alfoersch.
– Het woord Alfoer (= Alifoer, Halfoer, ten rechte Halefoeroe) beteekent bewoner
van woest land, boschmensch, en is eigenlijk een scheldwoord, waarmede de
strandbewoners de onbeschaafde bewoners van het binnenland aanduiden. De naam
wordt gebezigd voor de bewoners van het binnenland van Celebes, Boeroe, Ceram,
Halmaheira en tusschenliggende eilanden.
alpicola alpícola, – van Lat. Alpes, de Alpen, bij uitbreiding het hooggebergte;
cŏlĕre, wonen, bewonen: de Alpen bewonende plant, Alpenplant; het hooggebergte
bewonende plant, hooggebergteplant.
alpicolus
alpícolus (-a, -um), – van Lat. Alpes, de Alpen, bij uitbreiding het
hooggebergte; cŏlĕre, wonen, bewonen: de Alpen bewonend, Alpen-; het
hooggebergte bewonend, hooggebergte-.
alpigenus
alpígenus (-a, -um), – van Lat. Alpes, de Alpen, bij uitbreiding het
hooggebergte; gignĕre (stam gĕn), verwekken: in de Alpen verwekt, in het
hooggebergte verwekt, dwz. daar groeiend.
alpina
alpína, – zie alpīnus.
Alpinia
Alpínia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Prospero Alpino (1553,
Marostica, N.N.W. van Vicenza; 1616, Padua), een in zijn tijd beroemd medicus,
die gedurende drie jaren een Venetiaanschen patriciër als arts vergezelde op een reis
door Griekenland en Egypte. Na zijn terugkeer werd hij eerst geneesheer bij Giovanni
Andrea Doria en daarna hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin
te Padua. Hij schreef eenige historisch-medische publicaties en een verhandeling
over Egypt. planten.
alpinus
alpínus (-a, -um), – van Lat. Alpes, de Alpen, bij uitbreiding het
hooggebergte: in de Alpen groeiend, in het hooggebergte groeiend, op hooge bergen
groeiend.
Alseodaphne
Alseodáphne Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
alsos (alsĕos), bosch; daphnê, laurier: bosschen bewonende, in bosschen groeiende
Lauracĕa.
Alseuosmia
Alseuósmia A. Cunn. [Allan Cunningham], – van Gr. alsos
(alsĕos), bosch; euosmĭa (van eu, goed; osmê, geur), aangename geur: boschplant
met geurige bloemen. alseuosmioides / alseuosmoides
alseuosmioídes /
alseuosmoídes, – van Alseuosmĭa, plantengesl. (Caprifoliacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Alseuosmĭa gelijkend, Alseuosmĭa-achtig.
alsinaealsinae-, – zie alsinialsinastrum
alsinástrum, – van Alsīne, plantengesl. (Caryophyllacĕae);
astrum, uitgang met kleineerende beteekenis: onechte Alsīne. – Vgl. Armeriastrum,
arundinastrum, Bellidiastrum, cacaliaster, capsicastrum, Cotoneaster, ebenaster,
Erucastrum, fragariastrum, Icicaster, liliastrum, Malvastrum, Marrubiastrum,
menthastrum, Modiolastrum, Opulaster, pinaster, portulacastrum, trifoliastrum,
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Trigoniastrum, Urticastrum, en denk aan de beteekenis van criticaster, ethicaster,
poëtaster.
Alsine / alsine
Alsíne Scop. [J. A. Scopoli] / alsíne, – Lat. transcr. van Gr.
alsīnê, (van alsos, bosch), oude naam eener boschplant. Als soortnaam gebezigd om
gelijkenis met het gesl. Alsīne uittedrukken.
alsinefolius
alsinefólius (-a, -um), – zie alsinifolĭus.
Alsinella
Alsinélla L. [C. Linnaeus], – verkleinw. van Alsīne, plantengesl.
(Caryophyllacēae): kleine, op een Alsīne gelijkende plant.
alsinifolius alsinifólius (-a, -um), – van Alsīne, plantengesl. (Caryophyllacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Alsïne.
alsiniformis alsiniformis (-is, -e), – van Alsīne, plantengesl. (Caryophyllacĕae);
Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Alsīne, Alsīne-achtig.
alsinoides
alsinoídes, – van Alsīne, plantengesl. (Caryophyllacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Alsīne-achtig.
Alsodeia
Alsodéía Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr. alsôdês,
boschachtig: op boschachtig terrein of in bosschen groeiende plant.
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Alsomitra
Alsómitra M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige van het 2de
vierendeel der 19de eeuw], – van Gr. alsos, bosch; mĭtra, muts: boschplant, waarvan
de opengesprongen vrucht aan een muts doet denken.
Alsophila
Alsóphila R. Br. [Robert Brown], – van Gr. alsos, bosch; phĭlein,
beminnen: bosschen beminnende, d.i. in bosschen groeiende plant.
alsophiliformis
alsophilifórmis (-is, -e), – van Alsophĭla, plantengesl.
(Cyatheacĕae); forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Alsophĭla,
Alsophĭla-achtig.
Alstonia
Alstónia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar Ch. Alston (1685,
Eddiewood, W.-Schotland; 1760, Edinburgh), te Leiden tot Med. Dr. gepromoveerd
bij Boerhaave (zie Boerhaavĭa), van 1716-60 hoogleeraar in de plantkunde te
Edinburgh, schrijver van eenige bot. werken, tegenstander van Linnaeus (zie Linnaea).
Alstroemeria Alstroeméria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Clas Alstroemer
(1736, Alingsås, N.O. van Göteborg; 1794, Gåsevadsholm, Halland), vermogend
rechtsgeleerde, leerling van Linnaeus (zie Linnaea). Na van 1760-64 een groot deel
van Europa bereisd en op die reis veel voor Linnaeus verzameld te hebben werd hij
ambtenaar te Stockholm. In 1770 trad hij af en werd hij directeur der Zw. O.I.
Compagnie te Göteborg, in welke functie hij zich een krachtig bevorderaar van
wetensch. ondernemingen betoonde. Op zijn kosten maakte Linnaeus’ zoon in 1781-82
een buitenlandsche reis. Alstroemer maakte zich voorts verdienstelijk voor
landhuishoudkunde, veeteelt, landaanwinning en verbetering van
landbouwwerktuigen. Na door het faillissement van zijn schoonvader Sahlgren een
groot deel van zijn vermogen verloren te hebben vestigde hij zich in 1785 te
Gåsevadsholm, waar hij reeds eerder een bibliotheek en een kabinet van naturaliën
had bijeengebracht en waar hij tot aan zijn dood bleef. Hij schreef verscheidene
wetensch. publicaties.
alta
alta, – zie altus.
altaicus
altáicus (-a, -um), – afkomstig van het Altai-gebergte (in
Centraal-Azië; 80 – 90° O.L.; ±50° N.B.) of daar het eerst gevonden.
altamaha
altamáha (Gordonĭa – Sarg. [Ch. Sprague Sargent]), – genoemd
naar de rivier Altamaha [in Georgia (U.S.A.), uitmondende in den Atlantischen
Oceaan, Z. van Savannah, op ±31 1/3º N.B.], in welker nabijheid de plant het eerst
door J. Bartram (zie Bartramĭa) gevonden werd.
alte-alpinus
alte-alpínus (-a, -um), – van Lat. alte, hoog (bijw.); alpĭnus, in
het hooggebergte groeiend: hoog in het hooggebergte groeiend.
alternans
altérnans, – van Lat. alternāre (van alternus, afwisselend),
afwisselen: afwisselend.
Alternanthera
Alternanthéra Forsk. [P. Forskål], – van Lat. alternus,
afwisselend; anthēra, (als bot. term) helmknop. De helmknopdragende meeldraden
wisselen af met helmknoplooze staminodiën.
alternatus
alternátus (-a, -um), – van Lat. alternāre (van alternus,
afwisselend), afwisselen: afgewisseld, om en om geplaatst, afwisselend.
alternidens
altérnidens, – van Lat. alternus, afwisselend; dens, tand: met
afwisselend (om en om) geplaatste tanden, d.w.z., dat de tanden ter eener zijde
afwisselen met die ter anderer.
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alterniflorus alterniflórus (-a, -um), – van Lat. alternus, afwisselend, verspreid;
flos (flōris), bloem: met afwisselende of verspreide bloemen.
alternifolius alternifólius (-a, -um), – van Lat. alternus, afwisselend, verspreid;
folĭum, blad: met afwisselende of verspreide bladeren of blaadjes.
Althaea
Altháéa L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam althaia (van althos, geneesmiddel) heemst. De heemst werd (en wordt
nog wel) tegen velerlei aandoeningen als geneesmiddel aangewend.
althaeifolius althaeifólius (-a, -um), – van Althaea, plantengesl. (Malvacĕae),
heemst; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Althaea; met bladeren als die
van heemst.
althaeoides
althaeoídes, – van Althaea, plantengesl. (Malvacĕae), heemst;
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Althaea-achtig, heemstachtig.
Althoffia Althóffia K. Schum. [K. M. Schumann], – genoemd naar Fr. Althoff
(1839, Dinslaken, tusschen Wezel en Duisburg; 1908 Berlijn), rechtsgeleerde, eerst
hoogleeraar aan de universiteit te Straatsburg, daarna hoofdambtenaar aan het
Kultus-ministerium te Berlijn, eindelijk Wirklicher Geheimrat met den titel van
Excellentie. Hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het Hooger Onderwijs
in Pruisen en voor den bot. tuin te Berlijn-Dahlem.
alticaulis
alticáúlis (-is, -e), – van Lat. altus, hoog; caulis, stengel:
hoogstengelig.
alticola
altícola, – van Lat. alta (znw. mv.), hooge streken; cŏlĕre, wonen,
bewonen: hooge streken bewonende plant, in hooge streken groeiende plant.
alticolus
altícolus (-a, -um), – van Lat. alta (znw. mv.), hooge streken; cŏlĕre,
wonen, bewonen: hooge streken bewonend, in hooge streken groeiend.
altifrons
áltifrons, – van Lat. altus, hoog; frons, loof, gebladerte: met hooge,
dwz. lang gesteelde en opgerichte bladeren.
altigena altígena, – van Lat. alte, hoog (bijw.); gignĕre (stam gĕn), verwekken:
hoog verwekte, dwz. in hooge streken groeiende plant.
altigenus altígenus (-a, -um), – van Lat. alte, hoog (bijw.); gignĕre (stam gĕn),
verwekken: hoog verwekt, dwz. in hooge streken groeiend.
altimeraloo
altimeráloo, – verbasterde Malab. plantennaam (ten rechte
attiméralú).
Altingia / altingia
Altíngia Nor. [F. de Noronha] / altíngia, – door den Sp.
natuuronderzoeker Noronha (zie noronhae) genoemd naar W. A. Alling (1724,
Groningen; 1800, Batavia), van 1780-97 gouverneur-generaal van Ned. Indië, die
Noronha steun had verleend bij diens reis door W.-Java in 1787. – Als soortnaam
gebezigd voor een plant, welke oorspronkelijk tot het gesl. Altingĭa gerekend werd.
altingianus
altingiánus (-a, -um) (Liquidambar – Bl. [C. L. Blume]), –
genoemd naar W. A. Alting, voor wien men zie onder Altingĭa.
altispex
altíspex, – van Lat. altus, hoog; specĕre, naar iets zien: naar boven
ziend.
altissimus
altíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. altus, hoog: zeer hoog.
altus
altus (-a, -um), – (Lat.), hoog; hoog in het gebergte groeiend.
alulatus
alulátus (-a, -um), – van Lat. alŭla (verkleinw. van ala, vleugel),
korte of smalle vleugel: smal gevleugeld.
aluminosus
aluminósus (-a, -um), – van Lat. alūmen (alumĭnis), aluin: aluin
bevattend. – Van verscheidene soorten van Symplŏcos, waaronder de vroeger Dicălyx
aluminōsus Bl. [C. L. Blume] genoemde plant, bevatten de bladeren veel aluin (de
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asch kan voor bijna 50 % bestaan uit Al2O3); zij worden door de inlandsche bevolking
gebezigd als bijtmiddel bij de rood- en bruinververij.
alutaceus
alutáceus (-a, -um), – van Lat. alūta, met aluin (Lat. alūmen)
toebereid leder: de kleur van met aluin toebereid leder hebbend, geelwit, lichtgeel.
alveolatus
alveolátus (-a, -um), – van Lat. alveŏlus (verkleinw. van alvĕus,
trog), kleine uitholling, cel eener honigraat: van kleine uithollingen voorzien.
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alvernensis
alvernénsis (-is, -e), – van Lat. Alvernĭa, Auvergne, landschap in
Frankrijk gevormd door de beide tegenwoordige departementen Puy-de-Dôme en
Cantal: afkomstig van Auvergne of daar het eerst gevonden, Auvergnsch, Alvernisch.
alypum
alýpum, – Lat. transcr. van Gr. alūpon, oude naam voor de
tegenwoordig Globularĭa – L. [C. Linnaeus] genoemde plant.
Alysicarpus Alysicárpus Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige].,
– van Gr. halŭsis, ketting, keten; karpos, vrucht: plant met op een ketting gelijkende
(gelede) vruchten. De spelling Halysicarpus zou juister zijn.
Alyssoides / alyssoides Allyssoídes Adans. [M. Adanson] / alyssoídes (znw.),
– van Alyssum, plantengesl. (Crucifĕrae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: Alyssum-achtige plant.
alyssoides
alyssoídes (bnw.), – van Alyssum, plantengesl. (Crucifĕrae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Alyssum-achtig.
Alyssum
Alýssum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam alusson (van a, ontk. voorv.; lussa, razernij, hondsdolheid). De alusson
der Ouden gold als geneesmiddel tegen hondsdolheid. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck,
2de druk (1563), 98: “Tselue cruyt met die spijse inghenomen gheneest ooc die
rasernie die ghecomen es van den beet van eenen verwoeden hont. Welke plant
bedoeld wordt, staat niet vast.
Alyxia
Alýxia Banks [J. Banks], – van Gr. halŭsis, ketting, keten. De naam
zinspeelt op den vorm der vruchten.
amabilis amábilis (-is, -e), – van Lat. amāre, beminnen: beminnelijk, liefelijk.
amada
amáda, – Beng. plantennaam.
amahussanus amahussánus (-a, -um), – afkomstig van Amahoesoe op Ambon
of daar het eerst gevonden.
amaiambitensis
amaiambiténsis (-is, -e), – afkomstig van Amai-ambit op
Borneo of daar het eerst gevonden.
amaiensis
amaiénsis (-a, -um), – afkomstig van Amai op Borneo of daar het
eerst gevonden.
amalago
amalágo, – Malab. plantennaam.
Amalias
Amálias Hoffmsgg. [J. C. graaf Von Hoffmannsegg], – genoemd
naar Amalie Marie Friederike Auguste, hertogin van Saksen (1794, ?; 1870, Pillnitz
bij Dresden), oudste dochter van prins Maximiliaan van Saksen en zuster van koning
Friedrich August II van Saksen, sinds 1834 schrijfster (meest onder het pseudoniem
Amalie Heiter) van gedichten en tooneelspelen. – De s is achter den naam geplaatst
om hem – o, heilige bluf – een meer wetensch. klank te geven.
amana
amána, – zie amānus.
Amannia
Amánnia, – zie Ammannĭa.
Amanoa Amanóa Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – modificatie van amanoua,
Guiaanschen naam der plant.
amanus
amámus (-a, -um), – afkomstig van het Akmadagh-Amani-gebergte
in N.-Syrië of daar het eerst gevonden.
amara
amára, – zie amārus.
Amaracarpus
Amaracárpus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. amăra, kanaal;
karpos, vrucht. De naam zinspeelt op de aan de rugzijde gevoorde steenkernen.
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Amarantaceae
Amarantáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Amarantus geldt.
Amaranth- / amaranthAmaranth- / amaranth-, – zie Amarant-, amarantamaranticolor amarantícolor, – van Lat. amarantus, waarmede o.a. een plant
bedoeld werd, “met schoone langhe saechte aren van coluere schoon purpurroot
ghelyck schoon cramosyn flouweel” [Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 150];
cŏlor, kleur: purperkleurig.
amarantinus amarántinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. amarantĭnos (van
amarantos, amarant, in de Oudheid naam eener plant met onverwelkbare, fraai
purperroode bloemen): op eenigerlei wijze tot een amarant in betrekking staand,
purperkleurig, onverwelkbaar.
amarantoides amarantoídes, – van Amarantus, plantengesl. (Amarantacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Amarantus-achtig.
Amarantus
Amarántus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. amarantos
(van a, ontk. voorv.; marainesthai, verwelken), onverwelkbaar: plant met
onverwelkbare bloemen. – De amarantos der Ouden was een Gnaphalĭum-soort.
Amarella / amarella Amarélla Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz] / amarélla.,
– vr. verkleinw. van Lat. amārus, bitter: kleine, bittere plant; eenigszins bittere plant.
amaricans
amáricans, – van Lat. amarĭcāri (van amārus, bitter), bitter
(gemaakt) zijn: bitter (gemaakt).
amarissimus
amaríssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. amārus, bitter:
zeer bitter.
amarus
amárus (-a, -um), – (Lat.) bitter.
Amaryllidaceae
Amaryllidáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Amaryllis (Amaryllĭdis) geldt.
amaryllidifolius / amaryllifolius
amaryllidifólius (-a, -um) / amaryllifólius
(-a, -um), – van Amaryllis (Amaryllĭdis), plantengesl. (Amaryllidacĕae); Lat. folĭum,
blad: met bladeren als die eener Amaryllis.
Amaryllis
Amarýllis L. [C. Linnaeus], – bij Romeinsche dichters (Ovidĭus,
Virgilĭus) naam eener schoone herderin. Hij is de Lat. transcr. van Gr. Amarullis,
welk woord wordt afgeleid van amarussein, fonkelen, stralen. – De naam werd
gekozen met het oog op de stralende schoonheid der plant.
amaura
amáúra, – zie amaurus.
amaurolobus
amaurólobus (-a, -um), – van Gr. amauros, donker van kleur;
lŏbos, lob, vrucht: met donkergekleurde lobben; met donkergekleurde vruchten of
sporangiën.
amaurus
amáúrus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. amauros, donker, donker
van kleur.
amazonicus
amazónicus (-a, -um), – van Sp. Rio de las Amazónas, d.i. de
rivier der Amazonen, de Amazonen-rivier (vaak verkeerdelijk de Amazone genoemd)
in het N. van Z.-Amerika: afkomstig van het stroomgebied der Amazonen-rivier of
daar het eerst gevonden. De rivier ontving dien naam van den Sp. ontdekkingsreiziger
Orellana (zie orellānus), den eersten, die haar van de Andes tot aan de zee afvoer
(1541) en die onderweg te kampen had met Indianen, welker vrouwen ook aan den
strijd deelnamen. Hij vergeleek deze bij de Amazŏnes der Oudheid, een mythisch,
krijgshaftig vrouwenvolk, dat nabij de Zwarte Zee woonde. Deze vrouwen duldden
geen mannen in haar midden, doch hielden in het voorjaar geslachtelijk verkeer met
de mannen van een naburigen stam. De daaruit voortspruitende mannelijke kinderen
werden gedood of weggezonden; de vrouwelijke werden door de moeders
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grootgebracht en opgeleid tot den landbouw, de jacht en den wapenhandel. Beweerd
werd, dat haar op jeugdigen leeftijd de rechterborst werd uitgesneden of
weggeschroeid, ten einde een betere hanteering van den boog mogelijk te maken.
Van dat gebruik zou haar naam stammen (van Gr. a, zonder; mazos, vrouwenborst).
Met deze bewering zijn echter de oude afbeeldingen in strijd, welke vrouwen met
twee welontwikkelde borsten (waarvan de rechter echter vaak bedekt is,) vertoonen;
daarom beschouwen sommigen hier a als versterkend voorv. en dan zou de naam
beteekenen: met groote borsten.
amazonum
amázonum, – 2e nv. van Lat. amazŏnes, amazonen, hier staande
voor de rivier der Amazonen, de Ama-
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zonen-rivier (vaak verkeerdelijk de Amazone genoemd) in het noorden van
Z.-Amerika: afkomstig van de Amazonen-rivier; (het eerst) in het stroomgebied der
Amazonen-rivier gevonden.
ambasianus
ambasiánus (-a, -um), – afkomstig van Ambasi in Eng.
Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
ambaxianus ambaxiánus (-a, -um) (Eulophĭa – J. J. S. [J. J. Smith]), – volgens
schriftelijke mededeeling van den auteur der soort, J. J. Smith (zie smithiānus 3), is
het woord ambaxiānus hier een drukfout voor ambasiānus.
ambigens
ámbigens, – van Lat. ambigĕre, twijfelen, onzeker zijn: onzeker.
ambiguus
ambíguus (-a, -um), – van Lat. ambigĕre, twijfelen, onzeker zijn:
onzeker, twijfelachtig.
ambinux
ámbinux, – van Lat. ambi, aan beide zijden; nux, noot: aan beide
zijden met een noot; met twee naast elkander geplaatste (hier bij noten vergeleken)
zaden.
Amblogyna Amblógyna Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr. amblus,
stomp; gŭnê, vrouw. Het bloemdek der ♀ bloemen, de topspitsjes niet medegerekend,
is van boven zeer stomp.
amblyacros
amblýacros (-os, -on), – van Gr. amblus, stomp; ăkron, top: met
stompen top.
amblyander amblyánder (-ra, -rum), – van Gr. amblus, stomp; anêr (andros),
man: met stompe mann. organen; met stompe helmknoppen.
amblyantha
amblyánta, – zie amblyanthus.
Amblyanthera
Amblyanthéra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. amblus, stomp;
anthêra, (als bot. term) helmknop: plant met stompe helmknoppen.
amblyanthus amblyánthus (-a, -um), – van Gr. amblus, stomp; anthos, bloem:
met stompe bloemen.
amblycarpus amblycárpus (-a, -um), – van Gr. amblus, stomp; karpos, vrucht:
met stompe vruchten.
Amblygottis Amblyglóttis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. amblus, stomp; glōtta,
tong (bij Orchidacĕae lip). Orchidacĕa met stompe lip.
amblylepis
amblýlepis, – van Gr. amblus, stomp; lĕpis, schub: met stompe
schubben (of kafjes).
Amblyocalyx
Amblyócalyx Bth. [G. Bentham], – van Gr. amblus, stomp;
kălux, kelk: plant met stompe kelkblad en of kelkslippen.
amblyoceras
amblyóceras, – van Gr. amblus, stomp; kĕras, hoorn:
stomphoornig.
amblyodon
amblyódon, – van Gr. amblus, stomp; ŏdous (ŏdontos), tand:
stomp getand, stomptandig.
amblyogenius
amblyogeníus (-a, -um), – van Gr. amblus, stomp; geneion,
kin: met stompe kin.
amblyoglossus
ambyoglóssus (-a, -um), – van Gr. amblus, stomp; glôssa,
tong: met stompe tong of (bij orchideeën) lip.
amblyopertalus
amblyopétalus (-a, -um), – van Gr. amblus, stomp; petălon,
kroonblad: met stompe kroonbladen.
amblyornidis
amblyórnidis, – bedoeld als 2e nv. van Amblyornis, naam van
een vogelgesl.: van Amblyornis, gebruikt door Amblyornis. – De Nieuwguin.
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Amblyornis inornãtus Schl. [D. Fr. L. von Schlechtendal] bezigt de stengels van
Dendrobĭum amblyornĭdis Rchb. f. [H. G. Reichenbach] om er een priëelvormig nest
van te bouwen. Vóór dat nest legt hij een pleintje aan, dat hij versiert met kleurige
bloemen en bessen, waaronder de bessen van Agapētes (Dimorphantēhra)
amblyornĭdis Becc. [Odoardo Beccari]. – Het woord Amblyornis is afgeleid van Gr.
amblus, stomp; ornis, vogel. Het mannetje draagt op het achterhoofd en den hals een
wijd uitgespreide, stompe kuif.
amblyotus
amblyótus (-a, -um), – van Gr. amblus, stomp; ous (ôtos), oor:
met stompe oortjes.
amblyphyllus amblphýllus (-a, -um), – van Gr. amblus, stomp; phullon, blad:
stompbladig; met stompe blaadjes.
amboinensis / amboinicus / ambonensis
ambóinénsis (-is, -e) / ambóínicus
(-a, -um) / ambonénsis (-is, -e), afkomstig van Amboina (= Ambon, eiland in de
Molukken, Z. van de W.-punt van Ceram; ±128° O.L.; ruim 3 1/2° Z.B.) of daar het
eerst gevonden, Ambonsch, Ambonneesch.
ambong ambong, – op de Sulu (Soeloe) of Jolo-eilanden (tusschen N.-Borneo
en Mindanao) gebruikelijke plantennaam (ambūng).
Ambora
Ámbora A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – Malg. plantennaam.
ambotiensis
ambotiénsis (-is, -e), – afkomstig van Amboti op Boeroe (zie
buruānus) of daar het eerst gevonden.
amboynensis
amboynénsis (-is, -e), – afkomstig van Amboyna (= Amboina
= Ambon, eiland in de Molukken, Z. van de W.-punt van Ceram; ±128° O.L.; ruim
3 1/2° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Ambonsch, Ambonneesch.
Ambroma
Ambróma L. f. [C. von Linné (1741-83)], – verbastering van
Abrōma.
Ambrosia
Ambrósia L. [C. Linnaeus], – van Gr. a, ontk. voorv.; brotos,
sterveling: spijs der onsterfelijken, ambrozijn, voorts de geurige zalf, waarmede de
Gr. goden zich zalfden. De plant is geurig.
Ambrosinia Ambrosínia L. [C. Linnaeus], -genoemd naar B. Ambrosini (1588,
Bologna; 1657, Bologna), hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot.
tuin te Bologna, schrijver van een medisch-bot. werk en een verhandeling over het
gesl. Capsĭcum, en diens broeder en opvolger in beide functies G. Ambrosini (1605,
Bologna; 1671, Bologna), schrijver van enkele bot. werken.
ambrosioides ambrosioídes, – van Ambrosia, plantengesl. (Composĭtae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in een of ander opzicht, geur bv., met
Ambrosĭa overeenkomend, Ambrosĭa-achtig.
ambrozyanus
ambrozyánus (-a, -um) (Quercus – Hort. [onder dezen naam
in tuinen gekweekt]), – in 1909 genoemd naar baron Ambrôzy István, landgoedbezitter
in Malonya, vriend van horticultuur. Overigens is mij niets van hem bekend.
Ambulia
Ambúlia Lmk. [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – Latinizeering van
den Malab. plantennaam amuli.
ambyandrum
ambyándrum, – foutief voor amblyandrum. Zie amblyander.
Amelanchier
Amelánchier Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur
van den bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg], – overgenomen Provençaalsche
plantennaam (amélanchier). De heester (Amelanchĭer vulgāris Moench [K. Moench])
is genoemd naar zijn vruchten, welke den naam amélanche dragen. De afleiding van
dit woord is niet bekend; men schrijft het wel een Keltischen oorsprong toe.
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Ameletia
Amelétia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. amelêtos, niet
waard, dat men er zich om bekommert: van alle schoonheid ontbloote plant, nietige
plant, onopgemerkt gebleven plant.
amelloides
amelloídes, – van den soortnaam amellus (zie aldaar); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort amellus gelijkend.
amellus
améllus, – oude Lat. plantennaam.
amentaceus
amentáceus (-a, -um), – van Lat. amentum, (als bot. term) katje:
op katjes gelijkende bloeiwijzen of sporangiënaren dragend.
amemtiformis
amentifórmis (-is, -e), – van Lat. amentum, (als bot. term)
katje; forma, gedaante: de gedaante van een katje hebbend, op een katje gelijkend.
americanus
americánus (-a, -um), – afkomstig uit Amerika (Nieuwlat.
Amerīca) of daar het eerst gevonden, Amerikaansch. – Het werelddeel is genoemd
naar Amerigo Vespucci (1451, Florence; 1512, Sevilla), zeevaartkundige, die, de
gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot Amerĭcus Vespucĭus. Hij
bereikte, wel is waar, het vasteland van Amerika pas in 1499, een jaar na Columbus,
doch hij publiceerde een kaart van het land en uitvoerige beschrijvingen zijner reizen,
welke meer gelezen werden dan de brieven van Columbus, waardoor zijn naam
grootere bekendheid verwierf.
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Amerimnon / Amerimnum
Amerímnon P. Br. [P. Browne] / Amerímnum A.
P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. amerimnos (van a, ontk. voorv.; merimna,
zorg, kommer), onbezorgd, onbekommerd: plant, welke de zorgen, dwz. de angsten
wegneemt. De amerimnon der Ouden was het huislook (Sempervīvum tectōrum L.
[C. Linnaeus]), dat het huis, op welks dak het geplant was, tegen den bliksem
beveiligde. Met deze plant heeft het later Amerimnon genoemde gesl. alleen den
naam en de werking, – nl. geene -, gemeen.
amerophyllus
amerophýllus (-a, -um), – van Gr. amĕrês (van a, ontk. voorv.;
mĕros, deel), ongedeeld; phullon, blad: met ongedeelde bladeren.
amesianus
amesiánus (-a, -um), – 1. (Vanda – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]),
– in 1887 genoemd naar Frederick Lothrop Ames [Noot: Reichenbach. f. (zie
reichenbachiānus) noemde hem (Gardeners’ Chronicle 1887, I, 764) verkeerdelijk
F. A. Ames] (1835, North Easton, Mass. U.S.A.; 1893, terzelfder plaatse), zeer
gefortuneerd zakenman, bestuurslid veler maatschappelijke instellingen, beschermer
van kunsten en wetenschappen, gedurende dertig jaren voorzitter van de Massschusetts
Horticultural Society, bezitter eene fraaie verzameling orchideeën, waarvan er
verscheidene naar hem genoemd zijn. 2. (Bulbophyllum – Schltr [F. R. Rudolf
Schlechter]; – Lipăris – J. J. S. [J. J. Smith]; – Platanthēra – Schltr [F. R. Rudolf
Schlechter]), – genoemd naar Oakes Ames (1874, N. Easton, Mass., U.S.A.; X), van
1899-1910 onderdirecteur van den bot. tuin der Harvard University te Cambridge
bij Boston, van 1910-22 directeur dier instelling, sinds 1915 hoogleeraar in econ.
botanie aan de Harvard University, schrijver van vele publicaties, inzonderheid over
orchideeën.
Amethystea Amethýstea L. [C. Linnaeus], als substantief gebezigde vr. vorm
van Lat. amethystĕus (zie aldaar), paarsblauw. – De naam zinspeelt op de kleur der
bloemen.
amethysteus
amethýsteus (-a, -um), – van Lat. amethystus, amethist, een
gemeenlijk blauwpaars, uit gekristalliseerd kwarts bestaand edelgesteente:
amethistkleurig, blauwpaars. – Het woord amethist (Gr. amĕthustos) wordt vaak
afgeleid van Gr. a, ontk. voorv.; methŭein, dronken zijn, en zou beteekenen:
voorbehoedmiddel tegen dronkenschap. Inderdaad schreef men vroeger aan den
amethist een dronkenschap verhoedende of dronkenschap opheffende kracht toe.
Vgl. methystĭcus. – Anderen echter beschouwen deze afleiding als een waardelooze
volksetymologie en achten het woord aan een der Oostersche talen ontleend.
amethystinus
amethýstinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. amethustĭnos
(van amethustos, amethist, een gemeenlijk blauwpaars, uit gekristallizeerd kwarts
bestaand edelgesteente), amethistkleurig, blauwpaars. – Voor de afleiding van het
woord amethist zie men onder amethystĕus.
Amherstia
Amhérstia Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nataniel
Wallich], genoemd naar Lady (Sarah) Amherst, geb. Thynne († 1838), echtgenoote,
en Lady Sarah (Elizabeth) Amherst, dochter van William Pitt, graaf van Amherst
(1773-1857), die in 1816 belast werd met een zending naar het keizerlijk hof te
Pe-king, doch die, omdat hij verklaarde den door de etikette voorgeschreven kotow
(drie maal drie hoorbare slagen met het voorhoofd tegen den grond) niet voor den
keizer te willen maken, niet tot dezen werd toegelaten en onverrichter zake moest
terugkeeren. Op de terugreis leed zijn vaartuig Alceste schipbreuk bij het eiland
Poelau Liat tusschen Bangka en Biliton (zie ook hooperiānus), waarna Amherst op
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een ander schip naar Batavia en vandaar terug naar Engeland reisde. Van 1823-28
was hij gouverneur-generaal van Eng. Indië. De beide dames Amherst waren
bevorderaarsters der natuurwetenschappen, verzamelden in Eng. Indië een groot
herbarium en brachten dit, en ook levende planten (o.a. Clematis montāna Ham. [W.
Hamilton (?-1856) Eng. plantkundige]) naar Engeland over. – De stad Amherst,
waaraan dit gravengesl. zijn naam ontleent, ligt aan de W. kust van Achter-Indië,
aan den O. rand der golf van Martaban, Z. van Moulmein, op ±16° N.B.
amherstianus
amherstiánus (-a, -um) (Quercus – Wall. [Nathan Wolff, zich
later noemende Nataniel Wallich]; Unōna – A. DC. [A. L. P. P. de Candolle]), –
genoemd naar de dames Amherst (zie Amherstĭa).
amicorum
amicórum, – 2e nv. mv. van Lat. amīcus, vriend: der vrienden,
dwz. afkomstig van de Vriendschapseilanden (= Tonga-eilanden; Z.Z.W. van Samoa
±175° W.L.; ±20° Z.B.) of daar het eerst gevonden. De eilanden ontvingen dezen
naam in 1777 van den Eng. zeevaarder James Cook (zie Cooĭka), die er op zijn derde
wereldreis (1776-79) gedurende zeven weken verblijf hield en er vriendelijk werd
ontvangen.
amictus
amíctus (-a, -um), – van Lat. amicīre, bekleeden: bekleed.
amiculatus
amiculátus (-a, -um), – van Lat. amicŭlum (van amicīre,
bekleeden), kleed, mantel: een kleed of een mantel dragend, bekleed, bedekt.
Amischotolype
Amischotólype Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. amischos
(van a, ontk. voorv.; mischos, steel), ongesteeld; tolūpê kluwen: plant met zittende
bloemkluwens.
Ammandenia
Ammandénia Rupr. [Fr. J. Ruprecht], – van Gr. ammos, zand;
adên (adĕnos), klier: zandklier. – De naam zinspeelt terzelfdertijd op de standplaats
der plant en de groote schijfklieren.
Ammannella
Ammanélla Miq. [F. A. W. Miquel], – van Ammannĭa,
plantengesl. (Lythracĕae): aan Ammanĭa verwant gesl.
Ammannia
Ammánnia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar [zie Linnaeus,
Critĭca Botanĭca (1737), 91] Paul Ammann (1634; Breslau; 1691, Leipzig),
hoogleeraar te Leipzig, schrijver van eenige bot. publicaties.
ammannioides
ammannioídes, – van Ammannĭa, plantengesl. (Lythracĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ammannĭa-achtig.
ammi
ammi, – oude Gr. en Lat. plantennaam.
Ammios
Ámmios Moench [K. Moench], oude plantennaam [bij Dodoens,
Cruydeboeck, 2e druk (1563), 234, in den vorm ameos].
ammobia
ammóbia – zie ammobĭus.
Ammobium
Ammóbium R. Br. [Robert Brown], – van Gr. ammos, zand;
bĭos, leven (znw.) of bĭoun, leven (ww.): op zandgrond levende plant.
ammobius
ammóbius (-a, -um), – van Gr. ammos, zand; bĭos, leven (znw.)
of bĭoun leven (ww.): op zandgrond levend, op zandgrond groeiend.
Ammocallis Ammocállis Small [John Kunkel Smaal (1869, Harrisburg, Penn.,
U.S.A.; X), plantkundige], – van Gr. ammos, zand(vlakte); kallos, schoonheid:
“zandschoone”; op zandig terrein groeiende, fraaie plant.
Ammochloa
Ammóchloa Boiss. [E. Boissier], – van Gr. ammos, zand; chlŏa,
gras: zandgras, gras van zandig terrein.
Ammodenia
Ammodénia Patrin [E. L. M. Patrin], – zie Ammadenĭa.
ammoides
ammoídes, – van Ammi, plantengesl. (Umbellifĕrae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ammi-achtig.
ammonilla ammonílla, verbastering van den Ceylonsche plantenaam halmillila.
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Àmmophila
Ammophila Host [N. Th. Host], – van Gr. ammos, zand; phĭlein,
beminnen: zand beminnende, dwz. op zandgrond groeiende plant.
ammophilus ammóphilus (-a, -um), – van Gr. Ammos, zand; phĭlein beminnen:
zandbeminnend, op zandgrond groeiend.
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ammoxylon
ammóxylon, – van Gr. ammos, zand; xŭlon, hout, boom: op
zandgrond groeiende, houtige plant.
amnicola
amnícola, – van Lat. amnis, stroom, bergbeek; cŏlĕre, wonen,
bewonen: aan of in stroomen of bergbeken groeiende plant.
amnicolus
amnicolus (-a, -um), – van Lat. amnis, stroom, bergbeek; cŏlĕre,
wonen, bewonen: aan of in stroomen of bergbeken groeiend.
amoenus
amóénus (-a, -um), – (Lat.) lieflijk, bekoorlijk, bevallig.
Amomis
Amómis Berg [P. J. Bergius], -van Gr. amômon, een specerij plant:
als specerij gebezigde plant. Zie ook Amōmum.
Amomum / amómum
Amomum L. [C. Linnaeus]/ amómum – Lat. transcr.
van Gr. amômon, een, – specerijplant. – Dit woord wordt wel beschouwd als te zijn
afgeleid van a, ontk. voorv.; mômos, schandvlek, en zou dan beteekenen: plant zonder
gebreken, volmaakte plant. Als soortnaam gebezigd voor planten, welke in eenig
opzicht (geur, vorm of smaak der vruchten) met een Amōmum overeenkomen.
Amoora
Amoóra Roxb. [W. Roxburgh], – Latinizeering van amur, Beng.
naam van Amoōra cucullāta Roxb. [W. Roxburgh].
amooroides
amooroídes, – van Amoōra, plantengesl. (Meliacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Amoōra-achtig.
Amorpha
Amórpha L. [C. Linnaeus], – Gelatinizeerde vr. vorm van Gr.
amorphos (van a, ontk. voorv.; morphê, vorm), vormloos: vormloozeplant. Linnaeus
(zie Linnaea) schonk dezen naam aan een vlinderbloemige, waarbij van de bloem
alleen de vlag ontwikkeld is en de vleugels en de kiel ontbreken, omdat deze bloem
eenig in haar soort was, in vorm met geen andere plant overeenkwam.
amorphifolius
amorphifólius (-a, -um), – van Amorpha, plantengesl.
(Leguminōsae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Amorpha.
Amorphophallus
Amorphophállus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. amorphos,
wanstaltig; phallos, mannelijk lid, penis. De naam zinspeelt op de gedaante der kolf.
Rumphĭus (Herbarium Amboinense V, 326) beschrijft de kolf van Amorphophallus
campanulātus Bl. [C. L. Blume] als “yzelyk om aan te zien, als een verschrikkelyk
gedierte ’t welk,veele niet dorsten aanschouwen nog hetzelve naaderen” en de
Bataviasche geneesheer Andrĕas Cleyer (zie Cleyēra) schreef aan Rumphĭus, “dat
zulk een (bloem) een abominabelen en vervaarlijken stank van zig geeft die voor een
mensch onlydelyk is, ja, ik zoude my byna inbeelden, dat zelfs de pest daaruit ontstaan
zal konnen, zooals my dezelve op zekeren avond in myn tuin, agter myn huis, daar
deze plante stond, ontmoetede, konnende myn volk en huisgezin by,kans in huis niet
duuren.”
amoyensis
amoyénsis (-is, -e), – afkomstig van de omstreken van Amoy (stad
aan de O. kust van China op ruim 24° N.B.) of daar het eerst gevonden.
ampelas
ámpelas, – Mal. plantennaam.
Ampelocissus
Ampelocíssus Planch. [J. E. Planchon], – van Gr. ampēlos,
wijnstok; kissos, een klimplant: op een wijnstok gelijkende klimplant.
ampeloprasum
ampelóprasum, – van Gr. ampēlos, wijnstok; prăson, look,
prei: in wijngaarden groeiende looksoort.
Ampelopsis
Ampelópsis L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr.
ampĕlos, wijnstok; opsis, voorkomen, uiterlijk; plant van het uiterlijk van een
wijnstok; op een wijnstok gelijkende plant.
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Ampelopteris Ampelópteris Kunze [G. Kunze], – van Gr. ampĕlos, wijnstok,
wingerd; ptĕris, varen: klimmende varen.
ampelos
ámpelos (Ficus -), – foutief voor ampĕlas.
Ampelygonum
Ampelýgonum Llindl. [J. Lindley], – samengeknutseld uit
Gr. ampĕlos, wijnstok, wingerd; Polygŏnum, plantengesl. (Polygonacĕae): klimmende
Polygŏnum.
Ampherephis
Amphérephis H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt,
A. J. A. Bonpland en K. S. Kunth], – van Gr. amphêrĕphês (van amphi, aan beide
zijden, rondom; erĕphein, bedekken), rondom bedekt, goed bedekt. De naam zinspeelt
op het feit, dat de hoofdjes, behalve door gewone omwindselbladen, omsloten worden
door bladachtige schutbladen.
Amphirephis
Amphírephis Nees et Mart. [Chr. G. Nees von Esenbeck en K.
Fr. Ph. von Martius], – zie Ampherĕphis.
amphibius
amphíbius (-a, -um), – van Gr. amphi, aan beide zijden; bĭos,
leven (znw.) of bĭoun, leven (ww.): aan beide zijden, dwz. zoowel te water als te
land levend.
Amphicalyx Amphícalyx Bl. [C. L. Blume], – van Gr. amphi, rondom; kălux,
kelk. De vrucht wordt door den kelk omsloten.
amphicarpus
amphicárpus (-a, -um), – van Gr. amphi, aan beide zijden;
karpos, vrucht: aan beide zijden (der aardoppervlakte), dus zoowel boven als onder
den grond zijn vruchten tot rijpheid brengend (als bv. Commelīna benghalensis L.
[C. Linnaeus]).
Amphicosmia Amphicósmia Gardn. [G. Gardner], – van Gr. amphi, aan beide
zijden, rondom; kosmos, wereld: gesl., dat zoowel in de Nieuwe als in de Oude
Wereld vertegenwoordigsters heeft.
amphicosmioides
amphicosmioídes, – van Amphicosmĭa, plantengesl.
(Cyatheacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Amphicosmĭa-achtig.
Amphidonax
Amphídonax Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
amphi, rondom; dōnax, riet: rondom, dwz. volkomen op riet gelijkende plant. – Ook
in het Ned. is rondom in deze beteekenis gebezigd. Vgl. Van Lennep, Klaasje
Zevenster, Boek IV, Hoofdstuk III: “Iedereen weet, dat je hem met schande de deur
hebt uitgezet, omdat hij rondom een deugniet was”.
amphidoxus
amphidóxus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. amphidoxos (van
amphi, aan beide zijden; doxa, meening), onzeker, twijfelachtig.
amphigenyus
amphigényus (-a, -um), – van Gr. amphi, aan beide zijden;
genus (genŭos), kin: aan beide zijden met een kin; met twee knobbels.
amphilogos
amphílogos (-os, -on), – van Gr. amphilĕgein (van amphi, aan
beide zijden; lĕgein, spreken), twisten: een punt van twist uitmakend, twijfelachtig,
onzeker.
Amphilophis
Amphílophis Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. amphi, aan beide
zijden; lŏphis, foedraal, of lŏphos, heimkam, helmbos. In het eerste geval zinspeelt
de naam op het feit, dat de aarspilleden en de stelen der gesteelde aartjes aan beide
zijden een diepe groeve vertoonen, in het tweede op het feit, dat zij langs beide randen
langharig zijn. Trinius (zie trinĭi) zelf, de auteur van het gesl., geeft geenerlei
toelichting.
Amphipterum
Amphípterum K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. amphi, aan
beide zijden; ptĕron, vleugel. De nerven dragen twee vleugels.
ampla
ampla, – zie amplus.
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amplebracteatus
amplebracteátus (-a, -um), – van Lat. ample, rijkelijk
(bijw.); bracteātus, van schutbladen voorzien: rijkelijk van schutbladen voorzien,
met vele en tevens opvallende schutbladen.
amplectens
ampléctens, – van Lat. amplecti (van amb, rondom; pletĕre,
vlechten), omvatten: omvattend.
amplexicaula
amplexicáúla, – zie amplexicaulus.
amplexicaulis / amplexicáúlus
amplexicaulis (-is, -e) / amplexicáúlus (-a,
-um), – van Lat. amplecti, omvatten (ik heb omvat = amplexus sum); caulis, stengel:
stengelomvattend.
amplexifolius
amplexifólius (-a, -um), – van Lat. amplecti, omvatten; folium,
blad: met (stengel)omvattende bladeren.
amplificatus
amplificátus (-a, -um), – van Lat. amplificāre (van amplus,
groot; facĕre, maken), vergrooten: vergroot, grooter dan gewoonlijk.
ampliflorus
ampliflórus (-a, -um), – van Lat. amplus, groot; flos (flōris),
bloem: grootbloemig, metgroote bloeiwijzen.
amplifolius
amplifólius (-a, -um), – van Lat. amplus, groot; folĭum, blad:
grootbladig.
amplifrons
ámplifrons, – van Lat. amplus, groot; frons, loof, gebladerte:
grootbladig.
amplissimus
amplíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. amplus, groot:
zeer groot.
amplithyrsus
amplithýrsus (-a, -um), – van Lat. amplus, groot; thyrsus, (als
bot. term) bloempluim: met groote bloempluimen.
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amplus
amplus (-a, -um), – (Lat.) groot.
ampullaceus
ampulláceus (-a, -um), – van Lat. ampulla (verkleinw. van
amphŏra, tweeoorige kruik), dikbuikige flesch, pul: fleschvormig.
ampullarius
ampullárius (-a, -um), – van Lat. ampulla (verkleinw. van
amphŏra, tweeoorige kruik), dikbuikige flesch, pul: bij flesschen vergelijkbare
organen (vochtbevattende bekers bv.) dragend.
Amsinckia
Amsínckia Lehm. [J. Chr. Lehmann (1792-1860), directeur van
den bot. tuin te Hamburg], – genoemd naar W. Amsinck (1752, Hamburg; 1831,
Hamburg), gesproten uit een sedert 1580 te Hamburg gevestigden tak van een Ned.
geslacht, in 1786 gekozen tot raadsheer der stad Hamburg, in 1802 tot burgemeester
dier stad, begunstiger van den bot. tuin aldaar, bevorderaar van het onderwijs.
Amsonia Amsónia Walt. [Th. Walter], door Walter (zie waltēri) in 1788 (Flora
Caroliniāna, p. 98) genoemd naar (?Charles) Amson, omtrent wien hij niets mededeelt
en van wien mij niets bekend is.
amsoniaefolius
amsoniaefólius (-a, -um), – zie amsoniifolius.
amsoniifolius
amsoniifólius (-a, -um), – van Amsonĭa, plantengesl.
(Apocynacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Amsonĭa.
amurensis
amurénsis (-is, -e), – afkomstig van Amoer (Amur), landschap in
O.-Azië, aan den benedenloop der gelijknamige rivier (±125 – ±135°O.L.; ±50 –
±55o N.B.) of daar het eerst gevonden.
Amydrium
Amýdrium Schott [H. W. Schott], – van Gr. amŭdros, duister,
onduidelijk: plant, welker groeiplaats den auteur van het gesl. onbekend was.
Amyema Amyéma V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr. plantkundige],
– van Gr. a, ontk. voorv.; muêma, het ingewijde: het niet ingewijde, het er niet toe
behoorende. De naam schijnt te zinspelen op het feit, dat de tot Amyēma gerekende
planten niet behooren tot het gesl. Loranthus, waartoe zij vroeger gerekend werden.
amygdalifolius amygdalifólius (-a, -um), – van Lat. amygdălus, amandelboom;
folĭum, blad: met bladeren als die van een amandelboom.
amygdaliformis
amygdalifórmis (-is, -e), – van Lat. amygdălum, amandel,
of amygdălus, amandelboom; forma, gedaante, vorm: amandelvormig, amandelachtig,
amandelboomachtig.
amygdalinus
amygdálinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. amugdalĭnos
(van amugdălon, amandel, of amugdălos, amandelboom): amandelachtig, met
amandelachtige vruchten; amandelboomachtig.
amygdaloides
amygdaloídes, – van Amygdălus, (voormalig) plantengesl.
(Rosacĕae), amandelboom; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
amandelboomachtig.
amygdalus
amýgdalus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. amugdălos,
amandelboom. Het Gr. woord is volgens sommigen ontstaan uit het Syrische
al-mügdala, schoone boom.
Amylotheca
Amylothéca V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. amŭlon, meel; thêkê, doosje, vakje. Die vakjes van het
(jonge) vruchtbeginsel, waarin geen zaad tot ontwikkeling komt, worden opgevuld
met een zetmeelrijk weefsel.
amylo-zollingeri amylo-zollingéri, – verhaspeling van den naam Amylothēca
zollingēri. Zie onder deze beide woorden,
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Amyris Ámyris L. [C. Linnaeus], – van Gr. a, hier versterkend voorv.; mŭron,
balsem: zeer geurige plant.
Amyxa
Amýxa V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr. plantkundige],
– van Gr. a, ontk. voorv.; muxa, slijm: slijmlooze plant.
Anabaena
Anabáéna Bory [J. B. M. baron Bory de Saint Vincent], – van Gr.
anabainein (van ana, naar boven; bainein, gaan), opstijgen: opstijgende plant. –
Sommige soorten van het gesl. bevatten in haar cellen gasvacuolen en stijgen naar
de oppervlakte van het water op.
anabaptistus
anabaptístus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. anabaptislos,
herdoopt, een nieuwen naam ontvangen hebbend. – Het woord anabaptistos is afgeleid
van Gr. anabaptizein (van ana, wederom; baptizein, onderdompelen, doopen),
herdoopen, en, omdat de doopeling daarbij een nieuwen naam ontving, een nieuwen
naam geven.
Anacampseros / anacampseros Anacámpseros A. P. DC. [A. P. de Candolle]
/ anacámpseros, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam anakampsĕrôs [van
anakamptein (van ana, weder, terug; kamptein, buigen), ombuigen, terug (doen)
keeren]; plant, welke terug doet keeren, geschonken aan een gewas, welks aanraking
geacht werd voldoende te zijn om verloren gegane liefde te doen wederkeeren, zelfs
als zij reeds in haat verkeerd was (Plinĭus, Historia Naturālis XXIV, 102). – Als
soortnaam gebezigd voor planten, welke op het gesl. Anacampsĕros gelijken.
Anacamptis
Anacámptis L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr.
anakamptein, ombuigen. – De naam zinspeelt op het gekromde hechtkliertje.
anacamptocarpus
anacamptocárpus (-a, -um), – van Gr. anakamptos (van
anakamptein, ombuigen), omgebogen; karpos, vrucht: met omgebogen, dwz.
knikkende vruchten.
anacamptophyllus
anacamptophýllus (-a, -um), – van Gr. anakmaptos (van
anakamptein, ombuigen), omgebogen; phullon, blad: met omgebogen bladeren.
Anacardiaceae
Anacardiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Anarcardĭum geldt.
anacardioides
anacardioídes, – van Anacardĭum, plantengesl.
(Anacardiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Anacardĭum-achtig.
Anacardium / anacardium
Anacárdium Rottb. [Chr. Fr. Rottböll] /
anacárdium, – van Gr. ana, opwaarts, naar boven; kardĭa, hart. De top van den
vruchtsteel (vaak voor de vrucht aangezien) is gezwollen en min of meer hartvormig.
– Het woord wordt als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Anacardĭum
aanteduiden.
Anacolosa
Anacolósa Bl. [C. L. Blume], – van Gr. anakôlos, afgeknot. – De
naam zinspeelt op den afgeknotten kelk.
Anacyclodon
Anacýclodon Jungh. [Fr. W. Junghuhn], – van Gr. anakŭklein,
omrollen; ŏdous (ŏdontos), tand: plant met omgerolgd tanden. De naam zinspeelt op
de teruggekromde, bij tanden vergeleken kroonslippen.
Anacyclus Anácyclus L. [C. Linnaeus], – afkorting [zie Linnaeus, Philosophia
Botanica (1751) 196] van Ananthocўclus [van Gr. ananthês (van an, ontk. voorv.;
anthos, bloem), bloemloos, niet bloeiend; kŭklos, kring]. De naam zinspeelt op het
feit, dat bij de typische soorten van het gesl. de in een kring geplaatste lintbloemen
geen vruchten voortbrengen en dus haar functie als bloem niet geheel vervullen.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Anadendron / Anadendrum Anadéndrom Wight [R. Wight] / Anadéndrum
Schott [H. W. Schott], – van Gr. ana, opwaarts, naar boven; dendron, boom: tegen
boomen opklimmende plant.
anagalliflorus
anagalliflórus (-a, -um), – van Anagallis, plantengesl.
(Primulacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Anagallis.
anagalliformis
anagallifórmis (-is, -e), – van Anagallis,plantengel.
(Primulacĕae) of van anagallis, soortnaam eener Veronĭca; Lat. forma, gedaante,
vorm: 1. van de gedaante eener Anagallis, Anagallisachtig. 2. van de gedaante van
Veronĭca anagallis L. [C. Linnaeus]; op Vernoĭca anagallis L. [C. Linnaeus] gelijkend.
Anagallis / anagallis
Anagállis / anagállis L. [C. Linnaeus], – oude Gr.
plantennaam van onzekeren oorsprong. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met
het tegenwoordige gesl. Anagallis uittedrukken of om te kennen te geven, dat de
plant vroeger tot het gesl. Anagallis gerekend werd.
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anagallis-anquatica
anagállis-aquática, – van anagallis (zie aldaar), oude
plantennaam; aquatĭcus (zie aldaar), in of aan water groeiend: water-anagallis.
anagalloides
anagalloídes, – van Anagallis, plantengesl. (Primulacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Anagallis-achtig.
Anagyris
Anágyrís L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam anagŭris, waarmede een heester met stinkende peulen werd aangeduid.
Afleiding en beteekenis van den naam zijn onbekend.
anagyroides
anagyroídes, – van Anagўris, plantengesl. (Leguminōsae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Anagўris-achtig.
anamallayensis
anamallayénsis (-is, -e), – afkomstig van het Anamallay (=
Anamalai)-gebergte in Voor-Indië (schier 77° O.L.; ±10 1/2° N.B.) of daar het eerst
gevonden.
Anamirta
Anamírta Colebr. [H. Th. Colebrooke], – duistere naam, waarbij
de auteur Colebrooke (zie Colebrookĭa) in 1822 (Transactions Linnean Society XIII,
52) de volgende onduidelijke toelichting gaf: “its denomination is assumed from an
Indian term, contrasting it with a name of a common Menispermum.” – Dr. H. N.
Ridley, oud-directeur van den bot. tuin van Singapore, wien ik om opheldering vroeg,
schreef mij uit Kew: “No one has any idea what Colebrooke meant bij calling his
plant so. The name is not recorded in any known Indian language”.
Ananas
Anánas Adans. [M. Adanson], – Braz. volksnaam der plant.
Ananassa
Ananássa Lindl. [J. B. Lindley], – Latinizeering van anānas, Braz.
volksnaam der plant.
ananassae
ananássae, – 2e nv. van Nieuwlat. Ananassa, ananas: van (de
gedaante van) een ananas, op een ananas gelijkend, ananas-achtig.
ananassoides
ananassoídes, – van Ananassa, (voormalig) plantengesl.
(Bromeliacĕae), ananas; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een
Ananassa gelijkend; ananas-achtig.
Anapausia
Anapáúsia K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. anapausis, rust.
Presl (zie presliānus), de auteur van het gesl., schijnt op zijn eigen omstandigheden
gedoeld te hebben. Vgl. Parestīa.
Anaphalis
Anáphalis A. P. DC. [A. P. de Candolle], – oude Gr. naam eener
Gnaphalĭum-soort.
Anarthrosyne
Anarthrósyne E. Mey. [E. H. F. Meyer], – naar het voorbeeld
van Gr. dikaiosŭnê (van dikaios, rechtvaardig), rechtvaardigheid, gevormd van Gr.
anarthros (van an, ontk. voorv.; arthron, geleding), ongeleed: ongeleedheid. De
eerstbeschreven soort heeft ongelede peulen.
Anasser
Anásser A. L. Juss. [Adrien H. L. de Jussieu (1797-1853)
plantkundige te Parijs], – Amb. plantennaam.
Anassera Anasséra Pers. [Chr. H. Persoon (1755; 1837) beroemd mykoloog],
– Latinizeering van den Amb. plantennaam anasser.
anastomosans
anastomósans, – van Nieuwlat. anastomōsāre [van Gr.
anastŏmoun (van ana, daarop; stŏma, mond), een uitmonding verschaffen],
ineenloopen: ineenloopend; met ineenloopende nerven.
Anastrophus
Anástrophus Schltd. [D. Fr. L. von Schlechtendal], – van Gr.
anastrŏphê, omkeering. Terwijl bij Paspălum de vruchtbare gluma met haar rug naar
de aarspil gekeerd is, is zij bij het verwante gesl. Anastrŏphus daarvan afgekeerd.
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Anatherum
Anátherum P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], –
van Gr. an, ontk. voorv.; athêr (athĕros), naald: ongenaald gras.
anatolicus
anatólicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Anatolĭa, Anatolië, d.i.
Klein-Azië: afkomstig uit Klein-Azië of daar het eerst gevonden, Anatolisch,
Anatoolsch.
Anatropanthus
Anatropánthus Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr.
anatrŏpein, omkeeren; anthos, bloem. De schermvormige bloeiwijzen zijn hangend;
tengevolge van een kromming in haar steeltje staan de bloemen omgekeerd ten
opzichte van den steel der bloeiwijze, dwz. met haar opening weer naar boven.
Anaua
Anáúa Miq. [F. A. W. Miquel], – Latinizeering van den Mal.
plantennaam kajoe anau.
Anauxanopetalum
Anauxanopétalum T. et B. [J. E. Teysmann en S.
Binnendijk], – van Gr. an, van hierversterkend voorv.; auxănein, grooter worden;
petălon, kroonblad: plant welker kroonbladen, zooals de auteurs van het gesl.
nadrukkelijk verklaren, na den bloei sterk in grootte toenemen.
Anavinga
Anavínga Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – Malab.
plantennaam.
Anaxagorea
Anaxagoréa A. St.-Hil. [A. Fr. C. de Saint-Hilaire], – genoemd
naar den Gr. wijsgeer Anaxagŏras (±500-428 v. Chr.), die Egypte en andere landen
bereisde en na zijn terugkomst een philosophische school stichtte, grondlegger der
wetensch. perspectief, schrijver over de voortplanting der platen.
anceps
anceps, – van Lat. amb, beiderzijds; caput, hoofd: met twee naar
tegenoverstaande zijden gekeerde hoofden, naar twee tegenoverstaande zijden gekeerd,
tweesnijdend, tweevleugelig.
anchorifer / anchoriferus
anchórifer (anchorífera, anchoríferum) /
anchoriferus (-a, -um), – Lat. anchŏra, anker; ferre dagen: een of ander op een anker
gelijkend orgaan dragend.
Anchusa
Anchúsa L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam anchousa, waarmede verschillende Borraginacĕae werden aangeluid
en welks beteekenis niet vast staat.
anchusaefolius
anchusaefólius (-a, -um), – zie anchusifolĭus.
anchusifolius
anchusifólius (-a, -um), – van Anchusa, plantengesl.
(Borraginacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Anchūsa.
Ancistrocladaceae
Ancistroladáceae, – plantenfam. als type waarvan het
gesl. Ancistroclădus geldt.
Ancistrocladus
Ancistrócladus Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nataniel Wallich], – van Gr. ankistron, haak; klădos, twijgL heester met haken aan
de twijgen.
Ancistrolobus
Ancistrólobus Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te
Straatsburg], – van Gr. ankistron, haak; lŏbos, lob. De niet gelukkig gekozen naam
zinspeelt op de kapvormige schijflobben.
ancolanus
ancolánus (-a, -um), – afkomstig van Angkóla (landschap in het
W. van N.-sumatra, Z. van het Tobameer, op ±1 1/2° N.B.; hoofdplaats Padang
Sidimpoean) of daar het eerst gevonden.
ancorifer / ancoriferus ancórifer (ancorífera, ancoríferum) / ancoríferus (-a,
-um), – van Lat. ancŏra, anker; ferre, dragen: een of ander op een anker gelijkend
orgaan dragend.
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ancyrensis
ancyrénsis (-is, -e), – afkomstig van Anc ra (Gr. Angkūra), het
tegenwoordige Angora (in Klein-Azië; bijna 33° O.L.; bijna 40° N.B.) of daar het
eerst gevonden, Angoreesch.
andaiensis / andajensis
andaiénsis / andajénsis (-is, -e), – afkomstig van
Andai (in N.W.-Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
andamanensis
andamanénsis (-is, -e), – afkomstig van de Andamanen
(eilandgroep tusschen Voor- en Achter-Indië; 92 – 94° O.L.; 10 – 15° N.B.) of daar
het eerst gevonden.
andamanensium andamanénsium, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. Andamanensis,
Andamaniër, inwoner der Andamanen (eilandengroep tusschen Voor- en Achter-Indië
92 – 94° O.L.; 10 – 15° N.B.): van de Andamaniërs, dwz. afkomstig van de
Andamanen of daar het eerst gevonden.
andamanicus
andamánicus (-a, -um), – afkomstig van de Andamanen
(eilandengroep tusschen Voor- en Achter-Indië 92 – 94° O.L.; 10 – 15° N.B.) of daar
het eerst gevonden, Andamaansch.
andegavensis
andegavénsis (-is, -e), – afkomstig van het land der Andegāvi
of Andecāvi, een oude, Gallische volksstam met gelijknamige hoofdplaats, welke
een land-
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streek (tegenwoordig Anjou, Dépt Maine-et-Loire; hoofdplaats Angers) aan de Loire
bewoonde: afkomstig van Anjou of daar het eerst gevonden, Angevijnsch.
andeleyensis / andelyensis
andeleyénsis (-is, -e) / andelyénsis (-is, -e), –
afkomstig uit (een kwekerij te) Les Andelys (Z.O. van Rouaan) of daar het eerst
gevonden.
andersoni
andersóni, – 2e nv. van Andersōnus, Latinizeering van Anderson:
van Anderson, gevonden door Anderson, genoemd naar Anderson. – Eranthĕmum
– Masters [M. T. Masters] is genoemd naar Th. Anderson (1832, Edinburgh; 1870,
Edinburgh), medicus, die in 1854 als officier van gezondheid bij het Eng. leger naar
Bengalen vertrok. In zijn vrijen tijd hield hij zich ijverig bezig met het verzamelen
van planten; in 1861 werd hij benoemd tot superintendent van den bot. tuin van
Calcutta, in welke functie hij datzelfde jaar Java bezocht, vanwaar hij 412 levende
kinaplanten en een aantal kinazaden naar Eng. Indië overbracht. In den onder zijn
beheer staanden tuin voerde hij verbeteringen in; hij bracht er ook de ipecacuanha
in over. Wegens ziekte ging hij in 1868 terug naar Schotland, waar hij zich
voornamelijk bezig hield met de bewerking der Acanthacĕae, doch aan een leverkwaal
overleed, voor hij dien arbeid kon voltooien. Hij is de schrijver van een aantal
publicaties, o.a. over Acanthacĕae, voorts van een kleine flora van Aden.
Andersonia
Andersónia Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar James
Anderson (?, ?; 1809, Madras), medicus, in 1762 als geneesheer der Eng. O.I.
Compagnie naar Voor-Indië getrokken, werkzaam o.a. te Madras, waar hij trachtte
de zijdeteelt intevoeren, schrijver van eenige bot. publicaties.
andersonianus andersoniánus (-a, -um) (Dendrorobĭum – Bailey [Fr. Manson
Bailey]), – in 1901 genoemd naar W. Anderson te Townsville (aan de O. kust van
Australië, op ruim 19° Z.B.), aan wien mij niets bekend is.
Andira
Andira Lmk. [J. B. P. A. Monet de Lamarck], – Braz. plantennaam.
Andrachne
Andráchne L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam andrachnê, waarmee de postelein (= porselein, Portulāca oleracĕa L.
[C. Linnaeus]) werd aangeduid. De eerstbeschreven Andrachne-soort (Andrachne
telephioīdes L. [C. Linnaeus]) gelijkt op postelein.
andrachnoides
andrachnoides, – van Andrachne, plantengesl.
(Euphorbiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Andrachne-achtig.
andreanus
andreánus (-a, -um) (Sarothamnus – Bergm. [Johannes Baptista
Bergmans, (1892, Antwerpen; X) tuinbouwkundige] = Genista – Puiss. [A. Puissant]),
– genoemd naar E. Fr. André (1840, Bourges, Dép. Cher, Frankrijk; ?, ?), tuinarchitect
te Parijs, redacteur van de Revue Horticole.
Androcephalium
Androcephálium Warb. [O. Warburg], – van Gr. anêr
(andros), man; kephălê, hoofd. De mann. bloemen zijn tot hoofdjes vereenigd.
andro-dioicus
andro-dióícus (-a, -um), – van Gr. anêr (andros), man:
Nieuwlat. diocus, tweehuizig: in zulker voege tweehuizig, dat de eene plant ♂, de
andere ♀ bloemen draagt.
andrographioides
andrographiodes, – van Androgrăphis, plantengesl.
(Acanthacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Androgrăphis-achtig.
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Andrographis
Andrógraphis Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniël Wallich], – van Gr. anêr (andros), man; grăphis, penseel. De helmknoppen
(mann. organen) dragen aan den voet een penseelvormige haargroep.
androgynus
andrógynus (-a, -um), – van Gr. anêr (andros), man; gŭnê,
vrouw: met ♂ en ♀ bloemen op dezelfde plant of in dezelfde bloeiwijze.
Andromeda
Andrómeda L. [C. Linnaeus], – van Gr. anêr (andros), man;
mĕdein, beheerschen: de mannenbeheerscheres, naam eener mytische, schoone
prinses, welke met ketenen aan een rots werd geklonken om door een monster te
worden verslonden, doch door den Gr. held Perseus werd gered. Linnaeus (zie
Linnaea) licht de keuze van den door hem het eerst voor deze plant gebezigden naam
(Flora Lapponĭca, No. 163) als volgt toe: “deze voortreffelijke, zeer schoone maagd
prijkt met een slanken, stevigen hals; wat de kleur harer rozeroode lippen
(bloemkroon) aangaat, overtreft haar gelaat verreweg het beste blanketsel van Venus;
met geboeide voeten op de slanke knieën geworpen (het onderste, liggende deel van
den stengel), door water (in het voorjaar) omringd, aan een rots (veenbult) gekluisterd,
aan afschuwelijke draken (kikvorschen) ter prooi gegeven, neigt zij het droeve gelaat
(de bloem) ter aarde en strekt, een betere plaats, een beter lot waardig, haar
onschuldige armen (takken) ten hemel uit, totdat de lang verbreide Perseus (zomer)
de monsters overwint en haar uit het water wegvoert, nu niet langer een maagd, doch
een vruchtbare moeder, welke haar gelaat (de vrucht) opheft.” – Deze vergelijking
doet denken aan een duizendpoot, die aan alle voeten mank gaat.
andro-monoicus
andro-monóicus (-a, -um), – van Gr. anêr (andros), man;
Nieuwlat. monoicus, eenhuizig: in zulker voege eenhuizig, dat dezelfde plant ♂ en
bloemen draagt.
Andropogon
Andropógon L. [C. Linnaeus], – van Gr. anêr (andros), man;
pôgôn, baard: mansbaard. De naam zinspeelt op de lange naalden veler soorten,
mogelijk ook op de vaak lange beharing der aarspilleden en van de stelen der aartjes.
Androsace
Andrósace L. [C. Linnaeus], Latinizeering van den ouden Gr.
naam androsăkes [van anêr (andros), man; săkos, schild], mansschild, waarmede
een plant werd aangeduid, welker identiteit niet vast staat. Evenmin is bekend, waarop
de naam zinspeelt. Linnaeus (zie Linnaea) heeft hem willekeurig overgedragen op
het hem thans voerende gesl.
androsaceus
androsáceus (-a, -um), – van Androsăce, plantengesl.
(Primulacĕae): Androsăce-achtig.
androsaemifolius androsemifólius (-a, -um), – van Androsaemum (voormalig)
plantengesl. (Guttifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een
Androsaemum.
androsaemoides
androsaemoídes, – van Androsaemum (voormalig)
plantengesl. (Guttifĕrae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Androsaemum-achtig.
Androsaemum / androsaemum
Androsáémum Adans. [M. Adanson]
/androsáémum, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam androsaimon [van
anêr (andros), man, mensch; haima, bloed: menschenbloed]. – De naam zinspeelt
op het roode sap der plant.
Androscepia
Androscépia Brongn. [A. Th. Brongniart], – van Gr. anêr
(andros), man; skêpê, dekking, bescherming. Het aartje wordt omringd als het
ware beschermd, door een krans van 4 ♂.
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Androtium
Andrótium Stapf [O. Stapf], – van Gr. anêr (andros), man; ôtĭon
[verkleinw. van ous (ôtos), oor], oortje. Plant, welker mann. organen geoord zijn
(dwz. het helmbindsel is breed en tweelobbig).
Andruris Andrúris Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. anêr (andros),
man; oura, staart: plant met gestaarte mann. organen. Het helmbindsel draagt op den
top een lang, staartvormig verlengsel.
Anecochilus Anecochílus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. anêkein, opgeklommen
zijn; cheilos, lip. Orchidacĕa, bij welke de lip aan den voet met de stempelzuil is
vergroeid, als het waren daartegenop geklommen is.
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Aneilema
Aneiléma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. an, ontk. voorv.; eilêma,
omhulsel: plant met niet-omhulde bloemen (in tegenstelling tot het verwante gesl.
Commelīna, waar de bloemen vóór den bloei besloten zijn binnen een
dubbelgevouwen schutblad).
aneitensis aneiténsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Aneitum (= Aneityum,
±170° O.L.; ±20° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Anemagrostis
Anemagróstis Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. anĕmos, wind;
agrôstis, hier gras in het algemeen: windgras, op den wind wuivend gras.
Anemone
Anemóne L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam anemônê (van anĕmos, wind), windbloem. – Volgens sommigen draagt
de bloem dezen naam, omdat zij door den wind spoedig ontbladerd worden zou,
volgens anderen, omdat vele soorten van het gesl. op aan den wind blootgesteld
terrein groeien.
anemoniflorus
anemoniflórus (-a, -um), – van Anemōne, plantengesl.
(Ranunculacĕae), anemoon; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener
anemoon.
anemonifolius
anemonifólis (-a, -um), – van Anemōne, plantengesl.
(Ranunculacĕae), anemoon; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener anemoon.
anemonoides
anemonoides, – van Anemōne, plantengesl. (Ranunculacĕae),
anemoon; īdes (Gr. eidês). uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: anemoonachtig.
Anemonopsis
Anemonópsis Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G.
Zuccarini], – van Anemōne, plantengesl. (Ranunculacĕae); Gr. opsis, voorkomen,
uiterlijk: plant met anemoonachtige bloemen.
Anemopaegma
Anemopáégma Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr.
anĕmos, wind; paigma, spel: spel der winden. De naam zinspeelt op de gebleugelde
zaden, welke door den wind her- en derwaarts worden verspreid.
anemophilus
anemóphilus (-a, -um), – van Gr. anĕmos, wind; philein,
beminnen: den wind beminnnend, op winderig terrein groeiend.
Anerincleistus
Anerincléistus Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. anêr
(andros), man; enkleistos, ingesloten. Plant, welker mann. organen (helmknoppen)
voor den bloei besloten zijn in zakvormige holten tusschen de kelkbuis en het
vruchtbeginsel.
anethoides anethoídes, – van Anēthum, plantengesl. (Umbellifĕrae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Anēthum-achtig.
Anethum
Anéthum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam anêthon.
anetioides
anetioídes, – van Anetium, plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Anetĭum-achtig.
Anetium Anétium Splitg. [Fr. L. Splitgerber], – van Gr. a, ontk. voorv.; nêtos,
opeengehoopt. -De sori bestaat uit slechts enkele sporangiën; deze zijn dus niet,
zooals bij vele andere varens, opeengehoopt.
aneurus anéúrus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. aneuros (van a, ontk. voorv.;
neuron, nerf), ongenerfd, met onduidelijke nerven.
anfractuosus
anfractuósus (-a, -um), – van Lat. anfractus, kromming: vol
krommingen, bochtig.
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angatii
angátii, – 2e nv. van angatĭus, latinizeering van Angat: van Angat,
genoemd naar Angat. – Solānum – Elm. [A. D. E. Elmer] werd in 1910 door Elmer
(zie elmēri) genoemd naar Angat, een inboorling der Philippijnen, die hem op zijn
inzameltochten vergezelde en nimmer om een naam verlegen was, als Elmer hem
daarom vroeg. Tout comme chez nous. Zie C. A. Backer Onkruidflora der Javasche
Suikerrietgronden, Inleiding, p. X; Register, p. 821, noot.
Angelesia
Angelésia Korth. [P. W. Korthals], – afleiding en beteekenis
onbekend. Korthals (zie Korthalsella), in 1855 de auteur van het gesl., geeft bij den
nam geenerlei toelichting.
Angelica
Angélica L. [C. Linnaeus], – vr. vorm van Lat. angelĭcus (van Lat.
angĕlus = Gr. angĕlos, bode, bij uitbreiding bode Gods, engel), van een engel
afkomstig: door een engel aangewezen plant. – Volgens een oude legende zou de
aartsengel Raphăël den mensch bekend hebben gemaakt met de geneeskrachtige
eigenschappen der sindsdien Angelĭca genoemde plant, welke in de Middeleeuwen
o.a. gebezigd werd als geneesmiddel tegen de haastige ziekte, d.i. de pest. – De
aartsengel Raphaël heeft meer geneesmiddelen aangewezen. Vgl. het boek Tobīa in
de Heilige Schrift, waar verhaald wordt, hoe de oude, vrome Tobīa, blind geworden
door de “heete drek eener zwaluw”, hem uit haar nest in de oogen gevallen, weer
ziende werd door zijn oogen intesmeren met de gal van een door zijn zoon op
Raphaëls aansporing gevangen grooten visch, welke gal door dien aartsengel werd
aangewezen als een goede zalf tegen blindheid. – Zie ook Carlīna.
angelisii
angelísii, – 2e nv. van Angelisĭus, Latinizeering van Angelis: van
Angelis, gevonden door Angelis, genoemd naar Angelis. – Juncus – Ten. [M. Tenore]
is genoemd naar Francesco Angelis, die planten verzamelde in de Abruzzen (aan de
O. zijde van Midden-Italië ongeveer op de breedte van Rome) en deze tusschen 1810
en ’40 afstond aan Tenore (zie Tenorĕa) ten behoeve van diens flora van Napels.
Angelonia
Angelónia Humb. et Bonpl. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt
en A. J. Bonpland], – Latinizeering van den Venez. plantennaam angelon.
angiensis
angiénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving der Angi-meren
(in het Arfak-gebergte in den “vogelkop” van Nieuw-Guinea) of daar het eerst
gevonden.
angilogensis
angilogénsis (-is, -e), – afkomstig van Angilog op Luzon (het
noordelijkste van de groote eilanden der Philippijnen) of daar het eerst gevonden.
angiocarpus
angiocárpus (-a, -um), – van Gr. angeion, vat (in den ruimsten
zin des woords); karpos, vrucht: met als het ware ingekuipte vruchten, met omsloten
vruchten.
Angiopteris
Angiópteris Hoffm. [G. Fr. Hoffmann. Soms gebezigd in plaats
van Hoffmagg], – van Gr. angeion, vat (in den ruimsten zin des woords); ptĕris,
varen. De geopende sporangiën doen aan vaatwerk denken.
angkolanus
angkolánus (-a, -um), – afkomstig van Angkóla (landschap in
het W. van N.-Sumatra, Z. van het Tobameer, op ±1 1/2 N.B.; hoofdplaats Padang
Sidimpoean) of daar het eerst gevonden.
anglicus
ánglicus (-a, -um), – van Lat. Angli, naam van een oorspronkelijk in
Germanië wonende volkstam, welke later overstak naar Britannĭa, dat sedert naar
dien stam Anglĭa, Engeland, genoemd werd: Engelsch.
angraecifolius
angraecifólius (-a, -um), – van Angraecum, plantengesl.
(Orchidacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Angraecum.
angraecoides
angraecoides, – van Angraecum, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Angraecum-achtig.
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Angraecum / angraecum
Angráecum Bory [J. B. M. baron Bory de Saint
Vincent] / angráécum, – Latinizeering van Mal. anggrèk, orchidee. Als soortnaam
gebezigd om gelijkenis met het gesl. Angraecum uittedrukken.
angrecifolius
angrecifólius (-a, -um), – van Angrēcum, plantengesl.
(Orchidacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Angrēcum.
angrecoides
angrecoídes, – van Angrēcum, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Angrēcum-achtig.
Angrecum / angrecum
Angrécum Bory. [J. B. M. baron Bory de Saint
Vincent] / angrécum, – Latinizeering van Mal. anggrèk, orchidee. Als soortnaam
gebezigd om gelijkenis met het gesl. Angrēcum uittedrukken.
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anguicidus
anguicidus (-a, -um), – van Lat. angŭis, slang; caedĕre, dooden:
slangen doodend.
anguifer / anguiferus
anguifer (anguífera, anguíferum) / anguíferus (-a,
-um), – van Lat. angŭis, slang; ferre, dragen: slangvormige organen (bochtige borstels
op de vrucht bv.) dragend.
Anguillaria
Anguillária Lmk. [J. B. P. A. Monet de Lamarck], –
(Myrsinacĕae), – van Lat. anguilla (verkleinw. van angŭis, slang), paling. De naam
zinspeelt op den vorm der kiem.
Anguillaria
Anguillária R. Br. [Robert Brown], (Liliacĕae), – genoemd naar
L. Anguillara (±1512, Anguillara, aan de Etsch, Z. van Padua; 1570, Ferrara),
hoogleeraar te Padua en directeur van den bot. tuin aldaar, schrijver van een uitnemend
werk over de geneeskrachtige planten der Ouden.
anguina
anguína, – zie anguīnus.
anguineus / anguinus
anguíneus (-a, -um) / anguinus (-a, -um), – van Lat.
angŭis, slang: slangachtig gekronkeld, kronkelend, slingerend.
anguipes
ánguipes, – van Lat. angŭis, slang; pes, voet, steel of stengel.
angularis / angulatus
anguláris (-is, -e) / angulátus (-a, -um), – van Lat.
angŭlus, hoek: hoekig, kantig.
angulidens
angúlidens, – van Lat. angŭlus, hoek; dens, tand: hoekig getand,
grof getand met driehoekige tanden.
angulifolius
angulifólius (-a, -um), – van Lat. angŭlus, hoek; folĭum, blad:
met hoekige bladeren.
anguliger / anguligerus
angúliger (angulígera, angulígerum) / angulígerus
(-a, -um), – van Lat. angŭlus, hoek; gĕrĕre, dragen: hoeken dragend, hoekig.
angulisans
angulísans, – zie angulīzans.
angulizans
angulízans, – van Nieuwlat. angulīzāre (van angŭlus, hoek),
hoeken maken: hoeken maken: hoeken maken, hoekig.
Anguloa
Angúloa Ruiz. et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – in 1794
genoemd naar Don Fr. de Angulo, toen hoofd van het Sp. mijnwezen en groot
liefhebber der botanie. Overigens is mij niets van hem bekend.
angulosus
angulósus (-a, -um), – van Lat. angŭlus, hoek: vol hoeken, hoekig,
kantig.
Anguria / anguria
Angúria L. [C. Linnaeus] / angúria, – van Gr. angourĭa,
watermeloen (Citrullus): plant met op watermeloen gelijkende vruchten.
angusta
angústa, – zie angustus.
angustata
angustáta, – zie angustātus.
angustatifolius
angustatifólius (-a, -um), – van Lat. angustātus, versmald;
folĭum, blad: met versmalde bladeren.
angustato-decurrens angustato-decúrrens, – van Lat. angustātus, versmald;
decŭrrens, afloopend: versmald en afloopend.
angustatus angustátus (-a, -um), – van angustāre (van angustus, smal, nauw),
versmallen, vernauwen: versmald, vernauwd.
angustiflorus
angustiflórus (-a, -um), – van Lat. angustus, smal; flos (flōris),
bloem: smalbloemig, met smalle bloeiwijzen.
angustifolia
angustifólia, – zie angustifolĭus.
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angustifoliolatus
angustifololiátus (-a, -um), – van Lat. angustus, smal;
foliŏlum (verkleinw. van folĭum, blad), blaadje (onderdeel van een samengesteld
blad): met smalle blaadjes.
angustifolius
angustifólius (-a, -um), – van Lat. angustus, smal; folĭum, blad:
smalbladig, met smalle blaadjes.
angustifoveus
angustifóveus (-a, -um), – van Lat. angustus, smal; fovĕa,
groeve: met een of meer smalle groeven.
angustifrons
angústifrons, – van Lat. angustus, smal; frons, loof, gebladerte:
smalbladig.
angustilabris
angustílabris (-is, -e), – van Lat. angustus, smal; lăbrum, lip:
smallippig.
angustilimbus
angustilimbus (-a, -um), – van Lat. angustus, smal; limbus,
zoom, ook vaak gebezigd in de beteekenis van bladschijf: met smallen zoom; met
smalle bladschijf.
angustilobus
angustilobus (-a, -um), – van Lat. angustus, smal; lŏbus, lob:
met smalle lobben.
angustior
angústior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. angustus, smal: smaller
dan gewoonlijk, tamelijk smal.
angustipartitus
angustipartítus (-a, -um), – van Lat. anguste, smal (bijw.);
partītus (van partīri, deelen), gedeeld: in smalle slippen gedeeld.
angustipes angústipes, – van Lat. angustus, smal; pes, voet, steel: met smallen
voet, met smallen steel.
angustipetalus angustipétalus (-a, -um), – van Lat. angustus, smal; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met smalle kroonbladen.
angustipinna
angustipínna, – zie angustipinnus.
angustipinnatus / angustipinnus angustipinnátus (-a, -um) / angustipínnus
(-a, -um), – van Lat. angustus, smal; pinna, vin (van een samengesteld blad): met
smalle vinnen.
angustirameus
angustirámeus (-a, -um), – van Lat. anguste, smal (bijw.);
ramĕus (van ramus, tak), uit takken bestaand: dusdanig vertakt, dat een smal geheel
ontstaat.
angustiramosus
angustiramósus (-a, -um), – van Lat. anguste, smal (bijw.);
ramŏsus, vertakt: dusdanig vertakt, dat een smal geheel ontstaat.
angustisectus angustiséctus (-a, -um), – van Lat. anguste, smal (bijw.); sectus
(van secāre, snijden), gesneden, gedeeld: in smalle slippen gedeeld.
angustisepalus angustisépalus (-a, -um), – van Lat. angustus, smal; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met smalle kelkbladen.
angustispathus
angustíspathus (-a, -um), – van Lat. angustus, smal; spătha,
spatel, kolfscheede: met een smal spatelvormig orgaan, met smalle kolfscheede.
angustissimus angustíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. angustus, smal:
zeer smal.
angustius
angústius, – zie angustĭor.
angustiusculus
angustiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. angustus,
smal: tamelijk smal.
angustivalvis
angustiválvis (-is, -e), – van Lat. angustus, smal; valva, (als
bot. term) klep: met smalle kleppen.
angustus
angústus (-a, -um), – (Lat.) smal, nauw.
anhanga
anhánga, – afkorting van anhanga-piri, in de omgeving van Rio de
Janeiro een volksnaam van Clidemĭa hirta D. Don [David Don].
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anias
ánias, – Philipp. plantennaam (anias).
Anictoclea
Anictocléa Nimmo [Joseph Nimmo, plantkundige te Bombay], –
van Gr. anoiktos, geopend; kleis, sleutel, grendel. De naam schijnt te zinspelen op
het feit, dat de vrucht aan den top, tusschen de bij sleutels of grendels vergeleken
stijlen, openspringt.
anil
anil, – van Arab. annil of al-nil, de indigoplant, en dit weer van Sanskr.
nila, donkerblauw: een blauwe kleurstof leverend, indigo leverend, indigoplant.
anilao
aniláo, – Philipp. plantennaam.
anisander / anisandrus
anisánder (-ra, -rum) / anisándrus (-a, -um), – van
Gr. anīsos (van an, ontk. voorv.; īsos, gelijk), ongelijk; anêr (andros), man: met
ongelijke mann. organen (meeldraden); met op ongelijke hoogte ingeplante
meeldraden.
anisatus
anisátus (-a, -um), – van Lat. anīsum, anijs: (als het ware) met anijs
doortrokken, naar anijs riekend.
Aniseia Aniséia Choisy. [J. D. Choisy], – van Gr. anīsos (van an, ontk. voorv.;
īsos, gelijk): plant der ongelijkheid. De naam zinspeelt op de zeer ongelijke
kelkslippen.
Anisochilus
Anisochílus Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniël
Wallich], – van Gr. anīsos (van an, ontk. voorv.; īsos, gelijk), ongelijk; cheilos, lip.
De beide bloemkroonlippen zijn zeer ongelijk.
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anisodontus
anisodóntus (-a, -um), – van Gr. anīsos (van an, ontk. voorv.; īsos,
gelijk), ongelijk; ŏdous (ŏdontos), tand: met ongelijke tanden.
anisodorus
anisodórus (-a, -um), – van Lat. anīsum, anijs; odŏrus, geurig:
naar anijs riekend.
Anisogonium
Anisogónium K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. anīsos (van
an, ontk. voorv.; īsos, gelijk), ongelijk; gonê, voortbrenging. Sommige aderen
ontspruiten uit de middennerf, worden als het ware door deze voortgebracht; andere
nemen haar oorsprong uit andere nerven of uit aderen.
Anisomeles
Anisómeles R. Br. [Robert Brown], – van Gr. anīsos (van an,
ontk. voorv.; īsos, gelijk), ongelijk; mĕlê, beker: plant met ongelijke bekers. De naam
zinspeelt op de ongelijkheid der helmknoppen (“stuifmeelbekers”): die der korte
meeldraden zijn 2-hokkig, die der lange 1-hokkig.
anisomeres
anisómeres, – van Gr. anīsos (van an, ontk. voorv.; īsos, gelijk),
ongelijk; mĕros, deel: met een ongelijk aantal deelen; met een niet contstant aantal
bloemdeelen.
Anisometros
Anisométros Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. anīsos (van an,
ontk. voorv.; īsos, gelijk), ongelijk; mêtra, baarmoeder, moederschoot: plant met
ongelijke baarmoeders, dwz. vruchthelften, welke het zaad bevatten.
Anisonema
Anisonéma A. Juss. [Adrien H. L. Jussieu (1797-1853),
plantkundige te Parijs], – van Gr. anīsos (van an, ontk. voorv.; īsos, gelijk), ongelijk;
nêma, draad: plant met ongelijke meeldraden.
anisophylla
anisophýlla, – zie anisophyllus.
Anisophyllaea
Anisophylláéa, – foutief voor Anisophyllĕa.
Anisophyllea
Anisophýllea R. Br. [Robert Brown], – van Gr. anīsos (van an,
ontk. voorv.; īsos, gelijk), ongelijk: phullon, blad. De bladeren van eenzelfde paar
zijn zeer ongelijk van grootte.
Anisophyllum
Anisophýllum Roeper [J. A. Chr. Roeper], – van Gr. anīsos
(van an, ontk. voorv.; īsos, gelijk), ongelijk; phullon, blad: plant met ongelijkzijdige
bladeren.
anisophyllus
anisophýllus (-a, -um), – van Gr. anīsos (van an, ontk. voorv.;
īsos, gelijk), ongelijk; phullon, blad: met onderling opvallend ongelijke bladeren,
met ongelijkzijdige bladeren.
Anisoptera
Anisóptera Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. anīsos (van an,
ontk. voorv.; īsos, gelijk), ongelijk; ptĕron, vleugel. De vleugels van den vruchtkelk
zijn zeer ongelijk.
anisoptera
anisóptera, – zie anisoptĕrus.
anisopteros / anisopterus
anisópteros (-os, -on) / anisópterus (-a, -um), –
van Gr. anīsos (van an, ontk. voorv.; īsos, gelijk), ongelijk; ptĕron, vleugel: met
ongelijke vleugels.
anisotrichus
anisótrichus (-a, -um), – van Gr. anīsos (van an, ontk. voorv.;
īsos, gelijk), ongelijk; thrix (trĭchos), haar: met ongelijke haren.
Anisum / anisum
Anísum L. [C. Linnaeus] / anísum, – Latinizeering van
den ouden Gr. plantennaam anīson, anijs. Het woord wordt wel als soortnaam
gebezigd voor naar anijs riekende planten.
anisumolens anisúmolens, – van Lat. anīsum, anijs; ŏlens (van ŏlēre, rieken),
riekend: naar anijs riekend.
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ankenda
ankénda, – Ceylonsche plantennaam (ankaenda).
ankolanus
ankolánus (-a, -um), – afkomstig van Ankóla (landschap in het
W. van N.-Sumatra, Z. van het Tobameer, op ±1 1/2° N.B.; hoofdplaats Padang
Sidimpoean) of daar het eerst gevonden.
annabellae
annabéllae, – 2e nv. van Annabella: van Annabella, genoemd
naar Annabella. – Alpinĭa – Ridl. [H. N. Ridley] en Polypodĭum – Forbes [Henry O.
Forbes] zijn genoemd naar Annabella Keith (?, Rubislaw, Den House, Aberdeenshire,
Schotland; 1922, ?), in 1881 gehuwd met den Sch. natuuronderzoeker Henry O.
Forbes (zie forbesiānus), die haar “zijn dappere, toegewijde echtgenoote noemt”, en
dien zij van 1881-84 vergezelde op zijn reis door Banka, Ambon, Timor laoet, Boeroe
en Timor. Zij schreef een boek over haar reiservaringen in den O.I. Archipel
(Experiences of a naturalist’s wife in the Eastern Archipelago).
annae
annae, – 2e nv. van Anna (Hebr. = gunst): van Anna, genoemd naar
Anna. 1. (Alsophĭla – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwereltvan Rosenburgh]; –
Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith]), – genoemd naar Anna Petronella Maria Smith,
geb. Schook (1876, Hilversum; X), in 1903 gehuwd met den beroemden
orchideeënkenner J. J. Smith (zie smithiānus 3). 2. (Leptospermum – Stein [Berthold
Stein (1847, Breslau; 1899, Breslau), inspecteur van den bot. tuin en docent aan de
universiteit te Breslau]), – in 1885 genoemd naar mevrouw Anna Schadenberg,
echtgenoote (toen nog de bruid) van Dr. Schadenberg. Deze laatste had de plant in
1882 op den Apo (zie apoënsis) ontdekt.
Annona
Annóna L. [C. Linnaeus], – Zuidamer. plantennaam.
Annonaceae
Annonáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Annōna
geldt.
annonifolius annonifólius (-a, -um), – van Annōna, plantengesl. (Annonacĕae);
Lat. folĭum, blad; met bladeren als die eener Annōna.
annotinus
annótinus (-a, -um), – van Lat. annus, jaar: een jaar oud, van het
vorige jaar. Vgl. hornotĭnus.
annua
ánnua, – zie annŭus.
annularis
annuláris (-is, -e), – van Lat. annŭlus, ring: ringvormig.
annulatus
annulátus (-a, -um), – van Lat. annŭlus, ring, geringd.
annuus
ánnuus (-a, -um), – van Lat. annus, kringloop, jaar: éénjarig.
anocarpus
anocárpus (-a, -um), – van Gr. anŏ, boven; karpos, vrucht: de
vruchten (of sporangiën) aan de bovenzijde dragend.
Anoda
Anóda Cav. [A. J. Cavanilles], – Ceylonsche plantennaam.
Anodendron
Anodéndron A. Dc. [A. L. P. P. de Candolle], – van Gr. anŏ,
naar boven; dendron, boom: in boomen klimmende plant.
anodos
ánodos (-os, -on), – van Gr. an, ontk. voorv.; ŏdous (ŏdontos), tand:
ongetand.
Anoectochilus
Anoectochílus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. anoiktos,
blootgelegd, geopend, cheilos, lip: orchidacĕa, bij welke de plaat der lip wijd
uitgespreid is.
Anogramma Anográmma Link [H. Fr. Link], – van Gr. anŏ, boven; gramma,
opschrift, inschrift, inscriptie. De bij een opschrift vergeleken sori zijn aan het
bovenste deel der aderen geplaatst.
Anoma
Ánoma Lour. [J. Loureiro], – van Gr. anŏmos (van a, ontk. voorv.;
nŏmos, wet), tegen de wet in, tegen den regel in. De naam zinspeelt op de ongelijkheid
der bloembekleedselen en de ongewone vrucht.
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anomalus anómalus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. anômălos (van an, ontk.
voorv.; homălos, effen), oneffen, ongelijk, bij uitbreiding: afwijkend.
Anomanthodia
Anomanthódia Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. anŏmos
(van a, ontk. voorv.; nŏmos, wet), tegen de wet in, tegen den regel in; anthôdês,
bloemrijk. Rubiacĕa met buitenokselstandige (wat in de fam. uitzondering is),
veelbloemige bloeiwijzen.
Anomatheca Anomathéca Ker [John Gawler], – van Gr. anŏmos (van a, ontk.
voorv.; nŏmos, wet), tegen de wet in, tegen den regel in; thêkê, doos: plant met
ongewone doosvrucht.
Anomopanax
Anomópanax Harms [H. Harms], – van Gr. anŏmos (van a,
ontk. voorv.; nŏmos, wet), tegen de wet in, tegen den regel in; Pănax, plantengesl.
(Araliacĕae). Aan Panax verwante plant, welker kroonbladen aan den top een lange,
naar binnen omgeslagen spits dragen, wat bij de Araliacĕae uitzondering is.
Anomorhegmia
Anomorhégmia, – zie Anomorrhegmĭa.
Anomorrhegmia
Anomorrhégmia Meissn. [K. Fr. Meissner (niet Meisner)
(1800, Bern; 1874, Bazel), hoogleeraar te Bazel], – van Gr. anŏmos (van a, ontk.
voorv.; nŏmos, wet), tegen de wet in, tegen den regel in; rhêgma, plant, welker vrucht-
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en op ongewone wijze (hier met een dekseltje, wat uitzondering is in de fam. der
Gesneriacĕae) openspringen.
Anomosanthes
Anomosánthes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. anŏmos (van a,
ontk. voorv.; nŏmos, wet), tegen de wet in, tegen den regel in; anthos, bloem: plant
met ongewone bloemen.
Anomospermum
Anomospérmum Dalz. [N. A. Dalzell (1817, Edinburgh;
1878, Edinburgh), van 1841-70 werkzaam bij het Boschwezen in de provincie
Bombay], – van Gr. anŏmos (van a, ontk. voorv.; nŏmos, wet), tegen de wet in, tegen
den regel in; sperma, zaad: plant met ongewone zaden. De zaadhuid is zeer dun en
bros.
Anona
Anóna L. [C. Linnaeus], – zie Annōna.
Anonaceae
Anonáceae, – zie Annonacĕae.
anonaefolius / anonifolius
anonaefólius (-a, -um) / anonifólius (-a, -um), –
zie annonifolĭus.
anonoensis
anonoënsis (-is, -e), – afkomstig van Anono op Nieuw-Guinea of
daar het eerste gevonden.
anonyma
anónyma, – zie anonўmus.
Anonymos
Anónymos Walt. [Th. Walter], – Lat. transcr. van Gr. anônŭmos
(van an, ontk. voorv.; onŭma, variant van onŏma, naam), naamloos: naamlooze plant.
anonymus
anónymus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. anônŭmos (van an,
ontk. voorv.; onŭuma, variant van onŏma, naam), naamloos.
anopetalus anopétalus (-a, -um), – van Gr. anô, naar boven, opwaarts; petălon,
kroonblad: met opwaarts gerichte (opgerichte) kroonbladen.
anophthalmus
anophthálmus (-a, -um), – van Gr. an, ontk. voorv.;
ophthalmos, oog: zonder oogvlek(ken), zonder donker gekleurd hart.
anoplanthus
anoplánthus (-a, -um), – van Gr. anŏplos (van an, ontk. voorv.;
hoplon, wapen), ongewapend; anthos, bloem: met ongewapende bloemen. Melastŏma
– Naud. [Ch. Naudin] werd zoo genoemd, omdat zich tusschen de kelkslippen geen
spitse bijtandjes bevinden.
Anopterus
Anópterus Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr. anô,
naar boven; ptĕron, vleugel. – De zaden dragen aan de navelzijde een naar den top
der vrucht gerichten vleugel.
anosmus
anósmus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. anosmos (van an, ontk.
voorv.; osmê, geur), reukeloos. Soms verkeerdelijk gebezigd voor planten met
onaangenamen reuk.
Anosporum
Anósporum Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. anô,
naar boven; spŏra, vrucht, zaad. De vrucht zit op een dikken steel, is als het ware
naar boven gestoken.
Anota
Anóta Lindl. [J. Lindley], – van Gr. an, ontk. voorv.; ous (ôtos) oor:
plant zonder oortjes. De naam zinspeelt op de lip, welke geen (bij oortjes vergeleken)
zijlobben draagt.
Anotis
Anótis A. P. Dc. [A. P. de Candolle], – van Gr. an, ontk. voorv.; ous
(ôtos) oor: plant zonder oortjes. De naam zinspeelt op het ontbreken van bijkelkslippen
tusschen de kelkslipppen.
Anplectrum
Anpléctrum A. Gray [Asa Gray], – van Gr. an, ontk. voorv.;
plêktron, spoor: plant met ongespoorde helmknoppen.
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Anredera
Anredéra A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – afleiding onbekend.
ansatus
ansátus (-a, -um), – van Lat. ansa, oor (van een kan), hengsel: van
een oor, een hengsel of iets daarop gelijkends voorzien.
anserina
anserína, – zie anserīnus.
anserinifolius
anserinifólius (-a, -um), – van Lat. anserīnus (zie aldaar),
soortnaam eener Potentilla; folĭum, blad: met bladeren als die van Potentilla anserīna
L. [C. Linnaeus] (Zilverschoon).
anserinus
anserínus (-a, -um), – van Lat. anser, gans: bij ganzen behoorend,
van ganzen afkomstig, door ganzen gegeten wordend, op ganzenweiden groeiend,
ganzen-.
ansusanus ansusánus (-a, -um), – afkomstig van de omgeving van het plaatsje
Ansoes (op het eiland Jobi of Japèn, N. van Nieuw-Guinea; 135 1/2 – 137 1/2° O.L.;1
1/2 à 2° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
antarcticus
antárcticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. antarktĭkos (van
anti, tegenover; arktos, beer, berin, en bij uitbreiding de plaats, waar zich de
sterrenbeelden hai arktoi, de berinnen, door ons de Groote en de Kleine Beer
genoemd, bevinden, derhalve het noorden): tegenover het noorden geplaatst, dus
zuidelijk; bij uitbreiding: ten Z. van den zuidpoolcirkel groeiend.
antelope
antelópe, – (Nieuwlat.) antilope, herkauwend dier, het midden
houdend tusschen een hert en een geit, vaak met lange hoornen. Als soortnaam
gebezigd om overeenkomst met een antilope aanteduiden.
Antennaria
Antennária Gaertn. [J. Gärtner], – van Lat. antenna, voelspriet.
De naam zinspeelt op de aan den top verdikte vruchtpluisborstels.
antennatus antennátus (-a, -um), – van Lat. antenna, voelspriet: voelsprieten
of iets daarop gelijkends dragend.
antennifer / antenniferus
anténnifer (antennífera, antenníferum) /
antenníferus (-a, -um), – van Lat. antenna, voelspriet; ferre, dragen: voelsprieten
of iets daarop gelijkends dragend.
Antheeischima / Antheischima
Antheeischíma Korth. [P. W. Korthals] /
Antheischíma Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. anthêeis, bloemrijk; skiasma,
schaduw (vgl. Schima Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt]): bloemrijke, veel
schaduwgevende boom. Korthals (zie Korthalsella), de auteur van het gesl., geeft
bij den naam de volgende toelichting: “De gewassen van het geslacht Antheeischima
behooren onder de fraaiste boomen, welke op Java tusschen een hoogte van 1500-2000
Ned. ellen worden gevonden. Hunne stammen zijn dikwerf tot op eene lengte van
15-20 ellen ongedeeld, doch verdeelen zich op die hoogte in bogtige takken en takjes,
aan wier einden de bladen en bloemen geplaatst zijn. Door deze groeiwijze ontstaat
een zeer digte bladkroon, door welke de zonnestralen naauwelijks henendringen.
Deze, alsmede de talrijke menigte bloemen, die hare oppervlakte versieren, deed mij
den naam kiezen, dien ik heb voorgesteld”.
Anthelia Anthélia Schott [H. W. Schott], – naam eener nimf. De naam zinspeelt
op de schoonheid der plant.
anthelmia
anthélmia, – zie anthelmĭus.
anthelminthicus
anthelmínthicus (-a, -um), – van Gr. anti, tegen; helmins
(helminthos), worm: wormdrijvend.
anthelmius
anthélmius (-a, -um), – van Gr. anti, tegen; helmins, worm:
wormdrijvend.
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anthemidifolius
anthemidifólius (-a, -um), – van Anthĕmis (Anthemĭdis),
plantengesl. (Composĭtae), Roomsche kamille; Lat. folĭum, blad: met bladeren als
die eener Anthĕmis.
Anthemis
Ánthemis L. [C. Linnaeus], – (Gr.) kamille. Het woord staat in
verband met anthĕmon, bloem, en schijnt te zinspelen op den rijken bloei der plant.
anthemoides
anthemoídes, – van Anthĕmis, plantengesl. (Composĭtae); īdes
(Gr. eidês), welke gelijkenis uitdrukt: Anthĕmis-achtig.
Anthericum
Anthéricum L. [C. Linnaeus], – van Gr. antherĭkos, oude naam
van een bolgewas.
antherisosus
antherisósus (-a, -um), – (Schima – Korth. [P. W. Korthals]),
– Korthals (zie Korthalsella), de auteur der soort, verklaart den naam niet, doch
vermeldt nadrukkelijk de zaagtanden der bladeren. Het woord schijnt daarom afgeleid
te moeten worden van Gr. anthĕrix, naald, en te beteekenen: van naalden (langs den
bladrand) ruim voorzien. Korthals sprong met de klassieke talen nog al eens op zeer
vrijmoedige wijze om. Vgl. quiscosaurus.
antherotrichus
antherótrichus (-a, -um), – van Gr. anthêra, (als bot. term)
helmknop; thrix (trĭchos), haar: met behaarde helmknoppen.
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Antherura
Antherúra Lour. [J. Loureiro], – van Gr. anthêra, (als bot. term)
helmknop; oura, staart. Het helmbindsel is staartvormig verlengd.
Anthistiria
Anthistíria L. f. [C. von Linné (1741-83)], – van Gr. anthistănai,
beschermen; steira, (scheeps)kiel. De aren worden ingesloten door gekielde
schutbladen.
Anthobembix
Anthobémbix Perk. [Janet Perkins (1853, Lafayette, Indiana,
U.S.A.; 1933, Hindsdale, Illinóis), plantkundige, die twintig jaren (tot 1914) te Berlijn
werkte], – van Gr. anthos, bloem; bembix, tol: plant met tolvormige bloemen.
Anthocephalus
Anthocéphalus A. Rich. [A. Richard], – van Gr. anthos,
bloem; kephălê, hoofd: plant met tot hoofdjes vereenigde bloemen.
Anthocoma Anthócoma Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi], – van Gr. anthos,
bloem; kŏmê, kuif: plant met tot een soort van kuif vereenigde bloemen.
anthodioides
anthodioídes, – van Nieuwlat. anthodĭum (van anthos, bloem;
eidos, gedaante), bloeiwijze, welke op een bloem gelijkt, bloemhoofdje; īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een bloemhoofdje gelijkend.
Antholoma
Antholóma Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr.
anthos, bloem; lôma, zoom. De bloemkroon heeft een opvallenden,
geplooid-gekarteld-getanden zoom.
Antholyza
Antholýza L. [C. Linnaeus], – van Gr. anthos, bloem; lussa,
razernij, hondsdolheid: razende bloem, dolle bloem. De naam zinspeelt op den vorm
van het bloemdek, dat aan den openhangenden muil van een (dollen) hond doet
denken.
anthotrichus anthótrichus (-a, -um), – van Gr. anthos, bloem; thrix (trĭchos),
haar: met behaarde bloemen.
Anthoxanthum
Anthoxánthum L. [C. Linnaeus], – van Gr. anthos, bloem;
xanthos, geelbruin, lichtbruin, blond. De naam zinspeelt op de kleur der oudere
bloeiwijzen.
anthracinus
anthrácinus (-a, -um), – van Gr. anthrax (anthrăkos), kool:
koolzwart.
anthrene
anthréne, – Lat. transcr. van Gr. anthrênê, bij (insect). De naam
zinspeelt op den vorm der bloemen.
anthriscifolius
anthriscifólius (-a, -um), – van Anthriscus, plantengesl.
(Umbellifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Anthriscus.
Anthriscus / anthriscus
Anthríscus Bernh. [J. J. Bernhardi] / antríscus, –
Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam anthriskos, welks afleiding niet vaststaat.
anthropophagorum antropophagórum, – 2e nv. mv. van Lat. anthropophăgus
(van Gr. anthrôpos, mensch; phăgein, eten), menscheneter: der menscheneters, in
het land der menscheneters groeiend.
anthropophorus
anthropóphorus (-a, -um), – van Gr. anthrôpos, mensch;
pherein, dragen: een mensch of iets daarop gelijkends dragend.
Anthurium
Anthúrium Schott. [H. W. Schott], – van Gr. anthos, bloem;
oura, staart: plant met staartvormige bloeiwijzen.
anthyllidifolius
anthyllidifólius (-a, -um), – van Anthyllis (Anthyllĭdis),
plantengesl. (Leguminōsae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Anthyllis.
Anthyllis
Anthýllis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam anthullis, welks beteekenis niet vast staat.
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anthylloides
anthylloídes, – van Anthyllis, plantengesl. (Leguminōsae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Anthyllis-achtig.
antiacanthus antiacántus (-a, -um), – van Gr. anti, tegenover; akantha, stekel,
doorn: aan twee tegenoverstaande zijden gestekeld.
Antiaris
Antiáris Lesch. [L. Th. Leschenault de la Tour], – Latinizeering van
den Mal. boomnaam (pohon) antjar, antjarboom.
Antiaropsis
Antiarópsis K. Schum. [K. M. Schumann], – van Antiāris,
plantengesl. (Moracĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Antiāris gelijkend gesl.
anticarius
anticárius (-a, -um) (Linarĭa – Boiss. et Reut. [E. Boissier en G.
Fr. Reuter]), – afkomstig van (de Sierra del Torcal bij) Antequera (Lat. Anticarĭa,
N.W. van Malaga, Z.-Spanje) of daar het eerst gevonden.
Antidesma
Antidésma L. [C. Linnaeus], – J. Burman (zie Burmannĭa), aan
wien Linnaeus (zie Linnaea) den naam Antidesma ontleende, geeft (Thesaurus
zeylanĭcus, p. 22) daarbij de volgende toelichting: “Ik vorm voor deze plant den
geslachtsnaam Antidesma (van Gr. anti, tegen; desma, venijn), omdat zij een middel
is tegen den beet der uiterst giftige brilslang.” – Burman vergiste zich echter: het Gr.
woord desma, een meervoudsvorm, beteekent niet vergif, doch boeien. Gr. woorden
voor vergif zijn: pharmăkon, toxĭkon, ios. De zinledige naam Antidesma moet
desniettemin gehandhaafd blijven.
antidesmifolius
antidesmifólius (-a, -um), – van Antidesma, plantengesl.
(Euphorbiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Antidesma.
antidysentericus antidysentéricus (-a, -um), – van Gr. anti, tegen; dusenterĭa
(van dus, slecht; entĕron, darm), dysenterie: als geneesmiddel tegen dysenterie
aangewend.
Antigonon
Antígonon Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. anti, in plaats van;
gŏnon, gegraecizeerde tweede helft van den naam Polygŏnum. Het woord wil op de
verwantschap met Polygŏnum wijzen.
antihystericus
antihystéricus (-a, -um), – van Gr. anti, tegen; Nieuwlat.
hysterĭa (van Gr. hustĕra, baarmoeder), hysterie, een vooral bij vrouwen voorkomende
zenuwziekte, van welke men vroeger meende, dat zij voortsproot uit een ziekelijken
toestand der geslachtsorganen: als geneesmiddel tegen hysterie aangewend.
antipodus
antípodus (-a, -um), – van Gr. anti, tegen; pous (pŏdos), voet:
tegenvoeter, dwz. aan de andere zijde (dan Europa) van den aardbol voorkomend. –
Ilysanthes antipŏda Merr. [E. D. Merrill] dankt haar soortnaam aan het feit, dat deze
[door Linnaeus (zie Linnaea) met dien soortnaam aanvankelijk onder Ruellĭa
vermelde] plant in O.-Indië thuisbehoort, terwijl de overige toen bekende
Ruellĭa-soorten alleen in W.-Indië voorkwamen.
antiquorum
antiquórum, – 2e nv. mv. van Lat. antĭquus, oud: der Ouden,
dwz. der voor den aanvang der Christelijke jaartelling levende volkeren.
antirrhina
antirrhína, – zie antirrhīnus.
antirrhiniflorus
antirrhiniflórus (-a, -um), – van Antirrhīnum, plantengesl.
(Scrophulariacĕae), leeuwenbek; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van
een Antirrhīnum.
Antirrhinum
Antirrhínum L. [C. Linnaeus], – van Gr. anti, de plaats
innemend van; rhis (rhīnos), neus: op een neus (bedoeld wordt op een kalfssnuit)
gelijkende bloem.
antirrhinus
antirrhínus (-a, -um), – van Antirrhīnum, plantengesl.
(Scrophulariacĕae), leeuwenbek: met een leeuwenbek overeeenkomend. – Silēne –
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L. [C. Linnaeus] werd zoo genoemd, omdat de bladeren op die van een leeuwenbek
zouden gelijken.
Antirrhoea Antirrhóéa Comm. [Ph. Commerson], – van Gr. anti, tegen; rhoia
[als tweede lid van samenstellingen (van rhein, vloeien)], vloed, loop. De
eerstbeschreven soort wordt aangewend als geneesmiddel tegen dysenterie
(roodeloop).
antisepticus
antisépticus (-a, -um), – van Gr. anti, tegen; sêpein, doen
verrotten: verrotting verhinderend; bederfwerend.
Antitaxis
Antitáxis Miers. [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], – van
Gr. anti, tegenover; taxis, plaatsing: tegenoverplaatsing. De bloembekleedselen staan
twee aan twee tegenover elkander.
antrophyoides
antrophyoídes, – van Antrophўum, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Antrophўum-achtig.
Antrophyum
Antróphyum Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – van Gr. antron, grot,
hol (znw); phuesthai, groeien: in grotten en holen groeiende plant.
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antrorsus antrórsus (-a, -um), – samengetrokken uit Lat. ante, naar voren; vorsus
(van vortĕre, wenden), gewend: naar voren gewend.
anulatus
anulátus (-a, -um), – van Lat. anŭlus, ring: ringvormig, geringd.
aoristisorus aoristisórus (-a, -um), – van Gr. aoristos, onbepaald, onbegrensd,
zonder vasten vorm; sôros, hoop(je), (als bot. term) sporenhoopje, sorus: met sori
van obepaalden vorm.
aortisorus
aortisórus (-a, -um) (Phegoptĕris – V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh]), – foutief voor aoristisōrus.
Apalatoa
Apalatóa Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van den
Guiaanschen plantennaam apalatoua.
Apalophlebia
Apalophlébia K. B. Presl. [K. B. Presl], – zie Hapalophlebĭa.
Apama
Ápama Lmk. [J. B. P. A. Monet de Lamarck], – Latinizeering van
den Engelschind. plantennaam alpam.
aparine
aparíne, – Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam aparīnê
(van apairein, wegvoeren), gemakkelijk weggevoerd wordend kruid, kleefkruid. Het
woord wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten, welker stengels, bladeren of
vruchten, evenals die van het kleefkruid, met haakjes of teruggeslagen, stijve borstels
zijn bezet, zich daardoor gemakkelijk aan andere voorwerpen hechten en meegevoerd
worden.
aparines
aparínes, – Lat. transcr. van Gr. aparīnês, 2e nv. van aparīnê,
kleefkruid: van (de gedaante van) kleefkruid; evenals kleefkruid met haakjes bezet.
aparinoides
aparioídes, – van Gr. aparīnê, kleefkruid (Galĭum aparīne L. [C.
Linnaeus]); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: kleefkruidachtig.
Aparisthmium
Aparísthmium Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. a, ontk.
voorv.; paristhmĭa, amandel (keelklier). De bloemen bevatten geen (schijf)klieren.
apatelius
apatélius (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. apatêlĭos, bedrieglijk,
hier gebezigd in de beteekenis van: schijnbaar tot een andere soort of een ander gesl.
behoorend.
Apatemone
Apatémone Schott. [H. W. Schott], – van Gr. apatêmôn
(apatêmŏnos), bedrieglijk: bedrieglijke plant. De top der kolfas is bezet met onzijdige,
op vruchtbeginsels gelijkende organen.
Apaturia
Apatúria Lindl. [J. Lindley], – van Gr. apătê, bedrog; oura, staart.
De lip bezit aan den voet een zakvormige verdieping, welke aan een spoor (een
“staart”) doet denken.
apenninus
apennínus (-a, -um), – afkomstig van de Apennijnen (gebergte
dat Italië voor een groot deel doorsnijdt) of daar het eerst gevonden, Apennijnsch.
Apera
Apéra Adans. [M. Adanson], – van Gr. apêros (van a, ontk. voorv.;
pêros, verminkt, geschonden), onverminkt, ongeschonden: onverminkt gras,
ongeschonden gras. – De naam zinspeelt op de, in tegenstelling tot die van het
naverwante gesl. Agrostis, zeer lange kafnaalden. Deze tot punt van vergelijking
nemend maakt Agrostis den indruk geschonden, Apēra dien van ongeschonden te
zijn.
aperantus
aperántus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. aperantos (van a, ontk.
voorv.; perainein, eindigen), oneiding, eindeloos, onbegrensd.
apertus
apértus (-a, -um), – van Lat. aperīre, openen: (wijd) geopend,
onbedekt, duidelijk.
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Aperula
Apérula Bl. [C. L. Blume], – van Gr. a, ontk. voorv.; Lat. perŭla,
knopschub: plant zonder knopschubben; plant met naakte knoppen.
apetala
apétala, – zie apetălus.
Apetalon
Apétalon Wight [R. Wight], – van Gr. a, ontk. voorv.; petălon,
kroonblad: kroonbladlooze plant. – De beide zijdelingsche kroonbladen dezer orchidee
zijn met het achterste kelkblad tot een 3-spletig geheel vergroeid en schijnen daardoor
als zelfstandig orgaan te ontbreken.
Apetalum
Apétalum Vesque [J. Vesque], – van Gr. a, ontk. voorv.; petălon,
kroonblad. – Plant zonder kroonbladen.
apetalus
apétalus (-a, -um), – van Gr. a, ontk. voorv.; petălon, kroonblad:
zonder kroonbladen, kroonbladloos.
aphaca
áphaca, – oude Lat. plantennaam, door Plinius (Historĭa Naturālis
XXVII, 21) gebezigd voor een Leguminose, waarvan hij zegt: “aphăca tenuĭa
admŏdum folĭa habet, pusillo altĭor lenticŭla est. Silĭquas majōres fert in quibus terna
aut quaterna semĭna sunt nigriōra et madidiōra lenticŭla. Nascĭtur in arvis” (Aphăca
bezit zeer fijne bladeren en wordt een weinig hooger dan de linze; zij draagt grootere
peulen, welke 3 of 4 zaden bevatten; deze zijn zwarter en minder droog dan die der
linze. De plant groeit op akkers). Deze beschrijving kan geen betrekking hebben op
Lathўrus aphăca L. [C. Linnaeus], waaraan Linnaeus (zie Linnaea) den soortnaam
willekeurig heeft geschonken.
Aphaenandra
Aphaenándra Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. a, ontk.
voorv.; phainein, toonen; anêr (andros), man: plant, welke haar mann. organen niet
vertoont, dwz. met binnen de kroonbuis besloten meeldraden.
Aphanamixis / aphanamixis Aphanamíxis Bl. [C. L. Blume] / aphanamíxis,
– van Gr. aphănês, onzichtbaar; mixis, vleeschelijke vermenging, geslachtelijke
omgang. De bloemen zijn aan den top slechts weinig geopend; de helmknoppen en
de stempel zijn geheel binnen de meeldradenbuis besloten, zodat de bestuiving in
het verborgen geschiedt.
Aphananthe
Aphanánte Planch. [J. E. Planchon], – van Gr. aphănês,
onzichtbaar, verborgen; anthê, bloem: kleinbloemige plant.
Aphania
Aphanía Bl. [C. L. Blume], – Latinizeering van Gr. aphaneia (van
aphănês, onzichtbaar), onzichtbaarheid. Plant met kleine, niet opvallende bloemen.
aphanochila / aphanochilum
aphanochíla / aphanochilum, – zie
aphanochīlus.
Aphanochilus
Aphanochílus Bth. [G. Bentham], – van Gr. aphănês,
onzichtbaar, verborgen; cheilos, lip. De lippen der bloemkroon zijn slechts zwak
ontwikkeld.
aphanochilus
aphanochílus (-a, -um), – van Gr. aphănês, onzichtbaar,
verborgen; cheilos, lip: met verborgen lip, met zeer kleine lip.
Aphanococcus
Aphanocóccus Radlk. [L. Radlkofer], – van Gr. aphănês,
onzichtbaar, verborgen; kokkos, hier = vruchtnootje. Van de drie nootjes, waaruit de
vrucht bestaat, zijn er 1 of 2 zeer klein.
Aphanomyrtus
Aphanomýrtus Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. aphănês,
onzichtbaar, verborgen, duister, onzeker; Myrtus, gesl. dat als type geldt van de fam.
der Myrtacĕae: Myrtacĕa, welker plaats in de fam., tengevolge van het onbekend
zijn der vruchten, nog onzeker was, toen het gesl. in 1855 werd opgesteld.
aphanopetalus
aphanopétalus (-a, -um), – van Gr. aphănês, onzeker,
verborgen; petălon, kroonblad: met verborgen of althans niet opvallende kroonbladen.
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aphanosorus
aphanosórus (-a, -um), – van Gr. aphănês, onzichtbaar,
verborgen; sôros, hoop(je): met verborgen of althans niet opvallende sporenhoopjes
of sori.
Aphelandra Aphelándra R. Br. [Robert Brown], – van Gr. aphĕlês, eenvoudig;
anĕr (andros), man: plant met eenvoudige (bedoeld wordt éénhokkige) helmknoppen
(mann. organen).
aphlebia
aphlébia, – zie aphlebĭus.
aphlebioides
aphlebioídes, – van aphlebĭum, aphlebie (zie onder) of van
aphlebĭus, ongeaderd; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. op
aphlebiën gelijkend (aphlebiën zijn afwijkend gebouwde vinnen van varens, welke
tot beschutting van knoppen of van jonge bladeren of tot wateropname dienen. Zeer
fraai vindt men ze
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bij Stenochlaena aculeāta Kunze [G. Kunze] en bij de vorkvertakkingen van
Gleichenĭa laevigāta Hook. [W. J. Hooker]). 2. gelijkend op de soort aphlebĭus.
aphlebius
aphlébius (-a, -um), – van Gr. a, ontk. voorv.; phleps (phlĕbos),
ader: ongeaderd.
aphrodisiacus
aphrodisíacus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. aphrodisiăkos
(van Aphrodītê, de godin der liefde, bij uitbreiding geslachtelijke omgang), bij
geslachtelijken omgang behoorend, de geslachtsdrift opwekkend.
aphrodite
aphrodíte, – Lat. transcr. van Gr. Aphrodītê (= Venus), de schoone
godin der liefde. De naam zinspeelt op de schoonheid der plant. Het woord aphrodīte
wordt wel afgeleid van Gr. aphrôdês (van aphros, schuim), met schuim bedekt, en
zinspeelt op de sage, dat de godin geboren zou zijn uit het schuim, dat zich had
afgezet op de schaamdeelen van haar vader Ourănos (hemel), nadat deze hem van
het lichaam waren gesneden door zijn zoon Kronos en in zee geworpen. – Anderen
ontkennen de juistheid dezer afleiding.
aphylla
aphýlla, – zie aphyllus.
Aphyllorchis Aphyllórchis Bl. [C. L. Blume], – van Lat. aphyllus (zie aldaar),
bladerloos; Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: bladerlooze
orchidacĕa.
aphyllostachys aphyllóstachys, – van Gr. aphullos (zie aphyllus), bladerloos,
onbebladerd; stăchus, aar: met onbebladerde aren.
aphyllus
aphýllus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. aphullos (van a, ontk.
voorv.; phullon, blad), bladerloos, onbebladerd.
apicalis
apicális (-is, -e), – van Lat. apex (apĭcis), top: aan den top geplaatst.
apicatus
apicátus (-a, -um), – van Lat. apex (apĭcis), spits (znw.), ook een
soort muts: een spits dragend, een muts dragend.
apiciflorus
apiciflórus (-a, -um), – van Lat. apex (apĭcis), top; flos (flōris),
bloem: met aan den top geplaatste bloemen of sori.
apiculatus
apiculátus (-a, -um), – van Lat. apicŭlus [verkleinw. van apex
(apĭcis), spits (znw.)], spitsje: door een spitsje gekroond.
apiculifer / apiculiferus
apicúlifer (apiculífera, apiculíferum) / apiculíferus
(-a, -um), – van Lat. apicŭlus [verkleinw. van apex (apĭcis), spits (znw.)], spitsje;
ferre, dragen: een spitsje dragend.
apifer / apiferus
ápifer (apífera, apíferum) / apíferus (-a, -um), – van Lat.
apis, bij (insect); ferre, dragen: iets dragend, dat aan een bij doet denken.
apiifolius apiifólius (-a, -um), – van Apĭum, plantengesl. (Umbellifĕrae), eppe,
selderie, selderij; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Apĭum.
apiocarpus
apiocárpus (-a, -um), – van Gr. apĭon, peer; karpos, vrucht: met
peervormige vruchten; bij uitbreiding: met peervormige vijgen.
Apios
Ápios Moench [K. Moench], – (Gr.) pereboom. – De naam zinspeelt
op de min of meer peervormige onderaardsche knollen.
Apiospermum
Apiospérmum Klotzsch [J. F. Klotzsch], – van Gr. apĭon,
peer; sperma, zaad: plant met peervormige zaden.
Apista Apísta Bl. [C. L. Blume], – van Gr. apistos (van a, ontk. voorv.; pistos,
betrouwbaar), onbetrouwbaar: onbetrouwbare plant. – De naam schijnt te zinspelen
op het feit, dat de plant wel een Podochīlus scheen, doch naar Blume’s (zie Blumĕa)
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meening toch tot een ander gesl. behoorde. Tegenwoordig echter is het gesl. Apista
met Podochīlus vereenigd.
Apium
Ápium L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam van onbekende
afkomst; eppe, selderie, selderij.
Aplectrum
Apléctrum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. a, ontk. voorv.; plêktron,
spoor: plant met ongespoorde helmknoppen.
AploAplo-, – zie Haplo-.
Apluda
Aplúda L. [C. Linnaeus], – (Lat.) kaf. De verdroogde aartjes doen
aan kaf denken.
apoanus
apoánus (-a, -um), – afkomstig van den Apo [den ruim 2900 M.
hoogen, hoogsten berg (±125° O.L.; ±7° N.B.) van Mindanao, het zuidelijkste van
de groote eilanden der Philippijnen] of daar het eerst gevonden.
Apoballis
Apobállis Schott [H. W. Schott], – van Gr. apoballein (van apo,
weg; ballein, werpen), wegwerpen, afwerpen: plant welke (het bovenste deel der
kolfscheede aan het einde van den bloei) afwerpt (laat vallen).
Apocopis Apócopis Nees. [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. apokoptein
(van apo, weg; koptein, houwen), afhouwen, afsnijden. De beide onderste kafjes zijn
afgeknot, als het ware afgesneden.
Apocynaceae
Apocynáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Apocўnum geldt.
Apocynum
Apócynum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam apokŭnon [van apo, weg, heen; kuôn (kŭnos), hond]: hondendood, voor
honden giftige plant.
apoda
ápoda, – zie apŏdus.
apodanthes
apodántes, – van Gr. a, ontk. voorv.; pous (pŏdos), voet, steel;
anthos, bloem: met ongesteelde bloemen.
apodectus
apodéctus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. apodektos (van
apodechesthai, ontvangen, goedkeuren), goedgekeurd, wel ontvangen.
apodiscias
apodíscias, – van Gr. a, ontk.; voorv.; pous (pŏdos), voet, steel;
skĭas, scherm: met ongesteelde schermen.
apodus
ápodus (-a, -um), – van Gr. a, ontk. voorv.; pous (pŏdos), voet, steel:
zonder (zuil)voet; ongesteeld.
Apodytes Apódytes E. Mey [E. H. F. Meyer], – van Gr. apodŭein, ontkleeden.
De naam zinspeelt op de geringe afmetingen van den kelk, het “kleedingstuk”
(bekleedsel) der bloemkroon.
apoensis
apoënsis (-is, -e), – afkomstig van den Apo [den ruim 2900 M.
hoogen, hoogsten berg (±125° O.L.; ±7° N.B.) van Mindanao, het zuidelijkste van
de groote eilanden der Philippijnen] of daar het eerst gevonden.
apoesensis
apoesénsis (-is, -e), – afkomstig uit de omgeving van het riviertje
Tji Apoes (tji = rivier; apoes, een soort bamboe), een op den Salak ontspringend en
daar gedeeltelijk door een zeer diepe kloof stroomend linkerzijriviertje van de Tji
Sadáné (de rivier, welke de kota Buitenzorg in het W. begrenst; de Tji Liwoeng
begrenst haar in het O.) of daar het eerst gevonden.
apogon
apógon, – van Gr. a, ontk. voorv.; pôgôn, baard: ongebaard.
Apolepsis Apolépsis Hassk. [J. K. Hasskarl], – Lat. transcr. van Gr. apolêpsis,
insluiting. De naam zinspeelt op de groote schutbladen.
apollinis apóllinis, – 2e nv. van Apollo, de Grieksche god: van Apollo. – Abĭes
– Link [H. Fr. Link] werd zoo genoemd, omdat de plant het eerst gevonden werd op
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den Parnassos (zie Parnassĭa), aan welks voet Apollo een beroemd heiligdom (Delphi)
bezat.
Aponogeton
Aponogéton L. f. [C. von Linné (1741-83)], – van Lat. Aquae
Apŏni, oude naam van een stadje (tegenwoordig Albano Bagni, Z.W. van Padua),
reeds in den Romeinschen tijd bekend om zijn warme bronnen (Apŏni fontes); Gr.
geitôn, buurman: bij Aquae Apŏni groeiende plant. De in de Oudheid Aponogēton
genoemde plant (tegenwoordig Zannichellĭa) werd het eerst bij die badplaats
gevonden. Later is de naam overgedragen op het hem tegenwoordig voerende gesl.,
dat in Europa alleen verwilderd voorkomt.
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Aponogetonaceae
Aponogetonáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Aponogēton geldt.
Aporetica
Aporética Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
aporêtĭkos (van apŏrein, geen uitweg weten, in verlegenheid zijn), twijfelachtig. –
Plantengesl., dat zijn auteurs, vader en zoon Forster (zie forstēri), in 1776 in
verlegenheid bracht, daar zij het niet goed wisten thuistebrengen.
aporoides
aporoídes, – van Apŏrum, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Apŏrum-achtig.
Aporosa
Aporósa Bl. [C. L. Blume], – van Gr. apŏros, behoeftig, armoedig.
De bloemen bezitten geen bloemkroon en geen schijf; de eerstbeschreven soort had
slechts twee meeldraden; de bloemen waren, bij vele andere vergeleken, arm.
Aporuellia Aporuéllia Clarke [Ch. Baron Clarke], – van Gr. apo, weg (bijw.);
Ruellĭa, plantengesl. (Acanthacĕae): uit het gesl. Ruellĭa verwijderde planten.
Aporum
Áporum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. apŏros, armoedig. De kleine
en onsierlijke bloemen staan alleen of in kleinen getale bijeen; wat bloemen betreft,
maakt de plant een armoedigen indruk.
Aposeris
Apóseris Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige], – van
Gr. apo, weg; sĕris, salade: wegtewerpen salade. – De naam zinspeelt op het
onaangenaam riekende melksap.
Apostasia
Apostásia Bl. [C. L. Blume], – (Gr.) scheiding, afvalligheid. Het
gesl. onderscheidt zich van verreweg de meeste (andere) Orchidacĕae door het bezit
van twee volkomen meeldraden.
apostasioides
apostasioídes, – van Apostasĭa, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Apostasĭa-achtig.
Apoterium
Apotérium Bl. [C. L. Blume], – van Gr. a, ontk. voorv.; potêrĭon,
kelk, (drink)beker. Plant, welker bloemen geen kelk bezitten.
apoxys
apóxys, – Lat. transcr. van Gr. apoxus, toegespitst.
Appendicula / appendicula
Appendícula Bl. [C. L. Blume] / appendícula,
– verkleinw. van Lat. appendix (appendīcis), aanhangsel. De zaam zinspeelt op de
1-2 aanhangsels, welke de plaat der lip draagt. Als soortnaam gebezigd om gelijkenis
met het gesl. Appendicŭla uittedrukken.
appendiculatus appendiculátus (-a, -um), – van Lat. appendicŭla [verkleinw.
van appendix (appendīcis), aanhangsel], klein aanhangsel: een of meer kleine
aanhangsels dragend.
appendiculifer /appendiculiferus
appendicúlifer (appendiculífera,
appendiculíferum) / appendiculíferus (-a, -um), – van Lat. appendicŭla [verkleinw.
van appendix (appendīcis), aanhangsel], klein aanhangsel; ferre, dragen: een of meer
kleine aanhangsels dragend.
appendiculiformis appendiculifórmis (-is, -e), – van Appendicŭla, plantengesl.
(Orchidacĕae); Lat. forma, vorm, gedaante: van de gedaante eener Appendicŭla,
Appendicŭla-achtig.
appendiculoides
appendiculoídes, – van Appendicŭla, plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Appendicŭla-achtig.
appensus
appénsus (-a, -um), – van Lat. appendēre, ophangen: opgehangen,
hangend.
applanatus
applanátus (-a, -um), – (Lat.) afgeplat.
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applicatus
applicátus (-a, -um), – van Lat. applicāre (van ad, hier
geassimileerd tot ap, aan, tegen; plicāre, vouwen), tegen iets aanvouwen, tegen iets
aan leggen: tegen iets liggend, aansluitend.
appressa
appréssa, – zie appressus.
appressicaulis
appressicáúlis (-is, -e), – van Lat. appressus, aangedrukt;
caulis, stengel: met aangedrukten (bv. tegen de schijnknollen) stengel.
appressus
appréssus (-a, -um), – van Lat. apprimĕre (van ad, hier
geassimileerd tot ap, aan; premĕre, drukken), aandrukken: aangedrukt.
approximatus
approximátus (-a, -um), – van Lat. approximāre [van ad, hier
geassimileerd tot ap, aan; proximāre (van proxĭmus, nabij), nabijkomen], nabijkomen,
nabijbrengen: nabijgebracht, nabijzijnd, dicht opeen, nauw verwant.
aprica
apríca, – zie aprīcus.
apricorum
apricórum, – 2e nv. mv. van Lat. aprīcum, zonnig terrein: van
zonnige terreinen, op zonnig terrein groeiend.
apricus aprícus (-a, -um), – van Lat. aperīre, openen, blootleggen, blootstellen:
aan de zon blootgesteld, zonnig.
aprina
aprína, – zie aprīnus.
aprinoides
aprinoídes, – van den soortnaam aprīnus (zie aldaar); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort aprīnus gelijkend.
aprinus
aprínus (-a, -um), – van Lat. aper (apri), wild zwijn, ever: in eenig
opzicht met een wild zwijn overeenkomend (bv. door het bezit van op everslagtanden
gelijkende organen); bij een ever behoorend.
apronianus
aproniánus (-a, -um), – genoemd naar Lucĭus Apronĭus,
Romeinsch ridder, stadhouder van het Romeinsche rijk aan den Beneden-Rijn, in
het jaar 28 n. Chr. door de opgestane Friezen verslagen. – Naar hem werd door de
Oude Romeinen een soort felroode kersen (zie Plinius Historĭa Naturālis XV, 30)
cerăsa Aproniāna, Apronische kersen, genoemd.
aptenodytes aptenódytes, – van Gr. a, ontk. voorv.; ptênos, gevleugeld; dŭtês,
duiker: ongevleugelde duiker, dwz. de pinguin, een uitnemend duikende vogel met
weinig ontwikkelde vleugels. – Als soortnaam gebezigd voor een Lipăris om gelijkenis
der bloemen met een pinguin aanteduiden.
aptera
áptera, – zie aptĕrus.
apterantherus
apteranthérus (-a, -um), – van Gr. aptĕros, ongevleugeld;
anthêra, (als bot. term) helmknop: met ongevleugelde helmknoppen.
apterus
ápterus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. aptĕros (van a, ontk. voorv.;
ptĕron, vleugel), ongevleugeld.
Apteuxis
Aptéúxis Griff. [W. Griffith], – van Gr. a, ontk. voorv.; ptux, plooi.
De naam zinspeelt op het ontbreken van plooien bij den kelk.
apulus
ápulus (-a, -um), – afkomstig van Apulië (Z.O.-Italië) of daar het eerst
gevonden, Apulisch.
apus
apus, – 1. Lat. transcr. van den Jav. plantennaam apoes. 2. Lat. transcr.
van Gr. apous (van a, ontk. voorv.; pous, voet, steel), zonder voet(en), ongesteeld.
aquaticus / aquatilis
aquáticus (-a, -um) / aquátilis (-is, -e), – van Lat. aqua,
water: in of aan water groeiend, water-.
aquatiloides
aquatiloídes, – van den soortnaam aquatĭlis (zie aldaar); īdes
(Gr. eidês), uitgang welke gelijkenis uitdrukt: op de soort aquatĭlis gelijkend.
aqueus
áqueus (-a, -um), – van Lat. aqua, water: waterig, waterhelder.
aquifolia
aquifólia, – zie aquafolĭus.
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Aquifoliaceae
Aquifoliáceae, – plantenfam. als type waarvan het voormalige
gesl. Aquifolĭum (= Ilex, hulst) geldt.
Aquifolium / aquifolium
Aquifólium Adans. [M. Adanson] / aquifólium, –
van Lat. acus, naald; folĭum, blad: plant, welker bladtanden in een naaldscherpe spits
uitloopen. – Als soortnaam gebezigd voor den hulst en voor planten, welke in
bladvorm op hulst gelijken.
aquifolius
aquifólius (-a, -um), – van Lat. acus, naald; folĭum, blad: met
bladeren, welker tanden in een naaldscherpe spits uitloopen.
aquila
áquila, – zie aquĭlus.
Aquilaria / aquilaria
Aquilária Lmk. [J. B. P. A. Monet de Lamarck] /
aquilária, – van Lat. aquĭla, adelaar, arend, als vertaling van Port. aguila. Naar den
vorm beteekent het Portug. woord eveneens adelaar; het heeft echter niets met deze
vogel te
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maken, doch is de verbastering van Sanskr. agaru of aguru, naam eener kostbare,
geurige houtsoort (agelhout, aloëhout, eagle-wood, bois d’aigle, Adlerholz). – Als
soortnaam gebezigd voor een boom om uittedrukken, dat het hout van dien boom
overeenkomt met dat van Aquilarĭa.
Aquilariella
Aquilariélla V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Aquilarĭa, plantengesl. (Thymelaeacĕae): aan Aquilarĭa verwant
gesl.
Aquilegia
Aquilégia L. [C. Linnaeus], – volgens sommigen van Lat. aqua,
water; legĕre, verzamelen, met zinspeling op de veronderstelling, dat de plant met
haar bladeren of bloemen regenwater zou opvangen en bewaren. – Anderen leiden
den naam af van Lat. aquĭla, arend. Indien deze afleiding juist is, zou de naam
zinspelen op de gekromde sporen der Europeesche Aquilegia vulgāris, welke aan
arendsklauwen zouden doen denken. Vroeger heette de plant, behalve Aquilegĭa,
ook Aquileia en Aquilīna. Vlg. haar Ned. volksnaam akelei.
aquilegiaefolius
aquilegiaefólius (-a, -um), – zie aquilegiifolĭus.
aquilegifolius / aquilegiifolius
aquilegifólius (-a, -um) / aquilegiifólius (-a,
-um), – van Aquilegĭa, plantengesl. (Ranunculacĕae), akelei; Lat. folĭum, blad: met
bladeren als die eener Aquilegĭa.
Aquilicia
Aquilícia L. [C. Linnaeus], – van Lat. aqua, water; elicĕre,
aantrekken: water aantrekkende plant. De plant werd gekozen naar aanleiding eener
mededeeling van Rumpius (Herbarium Amboinense IV, 102), die de stammen dezer
door hem “De Wateragtige Struik” genoemde plant beschrijft als: “in de
morgenstonden altyt vogtig schynende, als of zy zweeten.”
aquilinus
aquilínus (-a, -um), – van Lat. aquĭla, adelaar: in een of ander
opzicht gelijkenis met een adelaar vertoonend, van een adelaar afkomstig, bij een
adelaar behoorend. De bladsteelvoet van Pteridĭum – Kuhn [Fr. A. M. Kuhn
(1842-94), leeraar te Berlijn, varenkundige] (= Euptĕris – Newman [Edward Newman
(1801-76), Eng. plantkundige]) vertoont op dwarse doorsnede een figuur, waarin
men gelijkenis heeft meenen te zien met den dubbelen adelaar van het Oostenr. en
het (vroegere) Russ. wapen.
aquilus
áquilus (-a, -um), – (Lat.) donkerbruin, zwartbruin.
aquisgranensis aquisgranénsis (-is, -e), – van Nieuwlat. Aquisgrānum, Aken
(D. Aachen), stad in Pruisen nabij het uiterste Z.O. van Nederland: Akensch.
aquosus
aquósus (-a, -um), – van Lat. aqua, water: waterig, waterrijk.
araba
áraba, – zie arăbus.
arabicus
arábicus (-a, -um), – afkomstig uit Arabië (Lat. Arabĭa), of daar het
eerst gevonden, Arabisch.
Arabidopsis
Arabidópsis Heynh. [G. Heynhold, D. plantkundige van
omstreeks het midden der 19de eeuw], – van Arăbis (Arabĭdis), plantengesl.
(Crucifĕrae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Arăbis gelijkend gesl.
Arabis Arabis L. [C. Linnaeus], – naamsoorsprong niet met zekerheid bekend.
Velen, waaronder Linnaeus (zie Linnaea), leiden den naam af van Lat. Arăbĭa, Arabië;
hij zou dan te vertalen zijn met Arabische plant, wat niet letterlijk moet worden
opgevat, doch waaraan men de beteekenis moet hechten van “plant van zandige of
steenachtige terreinen”, gelijk men veelvuldig in Arabië aantreft. – Anderen
beschouwen hem als in de Middeleeuwen door een schrijffout ontstaan uit Gr. Drabê

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

(Δράβη), naam van een scherp smakend, insgelijks tot de Crucifĕrae behoorend kruid.
Zie ook Draba.
arabum
árabum (znw.), 2e nv. mv. van Lat. Arabs (Arăbis), Arabier: der
Arabieren, in Arabië groeiend.
arabus
árabus (-a, -um), – van Lat. Arabs (Arăbis), Arabier: Arabisch.
Araceae
Aráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Arum geldt.
Arachis
Árachis L. [C. Linnaeus], – van den ouden Gr. plantennaam arăchos
of arăkos, waarmede echter een ander peulgewas werd aangeduid dan thans met den
naam Arăchis. – Arăchis hypogaea L. [C. Linnaeus] is pas na 1492 uit Amerika naar
Europa overgebracht en was den Ouden onbekend.
Arachnanthe / arachnanthe Arachnánthe Bl. [C. L. Blume] / arachnánthe,
– van Gr. arachnê, spin; anthos, bloem: orchidacĕa met spinachtige bloemen. Als
soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Arachnanthe uittedrukken.
arachne
aráchne, – Lat. transcr. van Gr. arachnê, spin. – Volgens een
Romeinsche sage was Arachne een meisje, dat met de godin Minerva een wedstrijd
in het weven aanging en haar overwon, waarop de jaloersche godin in onredelijke
woede het weefsel harer mededingster verscheurde. Deze hing zich uit wanhoop op;
Minerva echter veranderde haar in een spin, die wel kunstig kan weven, doch moet
blijven hangen.
arachnideus
arachnídeus (-a, -um), – van Gr. arachnê, spin; idĕus, uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: spinachtig.
Arachniodes
Arachniódes Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr.
arachniôdês (van arachnĭon, spinneweb, en dit weer van arachnê, spin),
spinnewebachtig. De naam zinspeelt op het ragfijne dekvliesje.
Arachnis / Arachnites / arachnites Aráchnis Bl. [C. L. Blume] / Arachnítes
F. W. Schmidt [Fr. W. Schmidt (1763-96), hoogleeraar te Praag] / arachnítes, – van
Gr. arachnê, spin. – De naam zinspeelt op den vorm der bloemen.
arachnoidea
arachnoídea, – zie arachnoidĕus.
arachnoides
arachnoídes, – van Gr. arachnĭon, spinneweb; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: spinnewebachtig (behaard).
arachnoideus
arachnoídeus (-a, -um), – van Gr. arachnĭon, spinneweb; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: spinnewebachtig (behaard).
arachnostachyus arachnostáchyus (-a, -um), – van Gr. arachnê, spin; stăchus,
aar: met tot aarvormige bloeiwijzen vereenigde, spinachtige bloemen.
Aracium
Arácium Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige], –
willekeurige vervorming van den naam Hieracĭum, om verwantschap met dat gesl.
uittedrukken.
arogoanus arogoánus (-a, -um) (Nervilĭa – Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré]),
– genoemd naar J. E. V. Arago (1790, Estagel bij Perpignan, Z.O.-Frankrijk; 1855,
in Brazilië), in 1817 toegevoegd aan de door De Freycinet (zie Freycinetĭa) geleide
expeditie der korvet L’Uranie om de aarde (1817-20). Volgens getuigenis van
Gaudichaud maakte Arago een uitnemende teekening der naar hem genoemde
Nervilĭa-soort. In 1821 kwam hij in Frankrijk terug; hij werkte verder voor de letteren
en het toneel. In 1837 werd hij blind.
aragonensis
aragonénsis (-is, -e), – afkomstig van Aragón, landschap
(hoofdplaats Zaragoza = Saragossa) in N.O.-Spanje, of daar het eerst gevonden,
Aragonsch.
araiophyllus
araiophýllus (-a, -um), – van Gr. araios, dun, smal; phullon,
blad: dunbladig, smalbladig.
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Araiostegia Araiostégia Copel. [E. B. Copeland], – van Gr. araios, dun; stegê,
dek. De naam zinspeelt op de dunne dekvliesjes.
Aralia Arália L. [C. Linnaeus], – naam van onbekende afkomst en beteekenis,
mogelijk van Canadeeschen oorsprong.
Araliaceae
Araliáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Aralĭa geldt.
Aralidium
Aralídium Miq. [F. A. W. Miquel], – van Aralĭa, plantengesl.
(Araliacĕae); Gr. eidos, gedaante: op Aralĭa gelijkend gesl.
aralioides aralioídes, – van Aralĭa, plantengesl. (Araliacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Aralĭa-achtig.
aranea
aránea, – zie aranĕus.
araneifer / araneiferus aranéifer (araneífera, araneíferum) / araneíferus (-a,
-um), – van Lat. aranĕa, spin; ferre, dragen: spinachtige organen dragend.
araneola
aranéola, – verkleinw. van Lat. aranĕa, spin: spinnetje.
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araneosus
araneósus (-a, -um), – van Lat. aranĕa, spin, spinneweb:
spinnewebachtig behaard.
araneus
aráneus (-a, -um), – van Lat. aranĕa, spin: op een spin gelijkend,
spinachtig.
Ararocarpus
Ararocárpus Scheff. [R. H. C. C. Scheffer], – van Gr. arârôs
(= arêrôs), dicht aan(een)sluitend; karpos, vrucht. Annonacêa met onderling
vergroeide en dus dicht aaneensluitende vruchtjes.
aratrifer / aratriferus
arátrifer (aratrífera, aratríferum) / aratríferus (-a,
-um), – van Lat. arātrum, ploeg; ferre, dragen: een orgaan dragend, dat op een ploeg
of eenig deel daarvan gelijkt.
araucanus
araucánus (-a, -um), – afkomstig van het gebied der Araucanen,
een Zuidchil. Indianenstam, of daar het eerst gevonden.
Araucaria
Araucária A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – genoemd naar de Araucanen, een Zuidchil. Indianenstam, in wier gebied
de eerst bekend geworden soort, Araucária araucāna K. Koch [C. (K.) H. E. Koch
(1809-79), hoogleeraar te Berlijn] = Araucária imbricāta Pav. [J. Pavon] groote
wouden vormt.
araucarioides
araucarioídes, – van Araucarĭa, plantengesl. (Pinacêae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Araucarĭa-achtig.
Arausiaca
Arausíaca Bl. [C. L. Blume], – van Arausĭa, naam eener
Romeinsche stad, N. van het huidige Avignon, tegenwoordig Orange (Oranje):
oranjeplant. – Het gesl. werd in 1836 zoo genoemd ter eere van F. G. L. Willem van
Nassau (1792, ’s Gravenhage; 1849, Tilburg), prins van Oranje en kroonprins der
Nederlanden, van 1840 tot aan zijn dood als Willem II koning van Nederland. – Vgl.
Oranĭa.
arayatensis
arayaténsis (-is, -e), – afkomstig van Arayat (op de Philippijnen)
of daar het eerst gevonden.
arbórea
arbórea, – zie arborĕus.
arborescens arboréscens, – van Lat. arborescĕre [van arbor (arbŏris), boom],
een boom worden: een boom wordend, boomachtig, een duidelijken stam krijgend.
arboreus
arbóreus (-a, -um), – van Lat. arbor (arbŏris), boom: boomachtig.
arboricola
arborícola, – van Lat. arbor (arbŏris), boom; cŏlĕre, wonen,
bewonen: boombewonende plant, epiphyt.
arboricolus
arborĭcolus (-a, -um), – van Lat. arbor (arbŏris), boom; cŏlĕre,
wonen, bewonen: boombewonend, epiphytisch.
arbor tristis
arbor tristis, – (Lat.) arbor, boom; tristis, droevig: droevige
boom. De naam zinspeelt op het afvallen van alle bloemen in de vroege ochtenduren;
de plant legt al heur sieraden af, gaat als het ware in den rouw.
arbuscula
arbúscula, – verkleinw. van Lat. arbor, boom: boompje.
arbutifolius
arbutifólius (-a, -um), – van Arbŭtus, plantengesl. (Ericacĕae);
Lat. folium, blad: met bladeren als die van een Arbŭtus.
Arbutus
Árbutus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam van onbekende
afkomst en beteekenis.
Arcangelisia Arcangelísia Becc. [Odoardo Beccari], – genoemd naar Giovanni
Arcangeli (1840, Florence; 1921, Pisa), eerst leeraar aan de technische school te
Livorno, sedert 1879 hoogleeraar in de plantkunde te Turijn, sinds 1881 hoogleeraar
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te Pisa en directeur van den bot. tuin aldaar, welken hij tot grooten bloei bracht. Hij
schreef vele publicaties op anatomisch, physiol., teratol. en systematisch gebied,
waaronder een goede, beknopte flora van Italië. Beccari (zie beccariānus), de auteur
van het gesl., getuigde in 1877 van hem: “zijn onderzoekingen over de
voortplantingsorganen der Cryptogamen hebben hem doen kennen als een der
nauwgezetste en scherpzinnigste Ital. plantkundigen.”
arcaniflorus arcaniflórus (-a, -um), – van Lat. arcānus, verborgen; flos (flŏris),
bloem: met verborgen bloemen.
Arcaula / arcaula
Arcáúla Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz] / arcáúla, –
in Nepal gebruikelijke plantennaam (arkaula).
Arceuthobium
Arceuthóbium Bieb. [Fr. A. vrijheer Marschall von
Bieberstein], – van Gr. arkeuthos, jeneverbes, Junipĕrus; bĭos, leven (znw.) of bĭoun,
leven (ww.): op Junipĕrus levend (parasiteerend) gesl. Het gesl. leeft echter ook op
andere naaldboomen.
archangelicus
archangélicus (-a, -um), – van Lat. archangĕlus (Gr.
archangĕlos; van archein, heerschen; angĕlos, engel), heerscher over engelen,
hoofdman over engelen, aartsengel: van een aartsengel afkomstig. – Volgens een
oude legende zou de aartsengel Raphăël den mensch bekend gemaakt hebben met
de geneeskrachtige eigenschappen van Angelĭca – L. [C. Linnaeus], welke in de
Middeleeuwen o.a. gebezigd werd als geneesmiddel tegen de haastige ziekte, d.i. de
pest. Zie voorts Angelĭca.
archeri
archéri, – 2e nv. van Archērus, latinizeering van Archer: van Archer,
genoemd naar Archer. Hibiscus – Wats. [W. Watson] werd in 1896 genoemd naar
den geestelijke S. Archer op Barbádos, die de plant aan den bot. tuin van Kew
gezonden had.
Archidendron
Archidéndron F. v. M. [Ferdinand von Müller], – van Gr.
archein, voorgaan, de eerste zijn; dendron, boom: voornaamste boom (van
N.-Australië).
Archontophoenix
Archontophóénix H. Wendl. et Drude [H. Wendland en
C. G. O. Drude], – van Gr. archôn (archontos) (van archein, voorgaan, de eerste
zijn, heerschen), voorganger, heerscher; Phoenix, plantengesl. (Palmae): op een
Phoenix gelijkende, hooge en fraaie palm.
Archytaea
Archytáéa Mart. [K. Fr. Ph. Von Martius], – genoemd naar
Arch tas, beroemd wijsgeer van omstreeks 400 v. Chr., geboren te Tarente (Z.-Italië),
vriend van Plato en redder van diens leven, “toonbeeld van wijsheid, zelfbeheersching,
zachtmoedigheid en weldadigheid.”
arcta
arcta, – zie arctus.
arcticus
árcticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. arktĭkos (van arktos, beer,
berin, bij uitbreiding: de plaats, waar zich de sterrenbeelden hai arktoi, de berinnen,
door ons de Groote en de Kleine Beer genoemd, bevinden, dus het noorden),
noordelijk; bij uitbreiding: ten N. van den noordpoolcirkel groeiend.
arctioideus
arctioídeus (-a, -um), -van Arctĭum, plantengesl. (Composĭtae),
klis, klit; idĕus uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: klitachtig.
Arctium
Árctium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam arktĭon. De naam wordt wel afgeleid van Gr. arktos, beer (roofdier),
en zou, als deze afleiding juist is, zinspelen op de ruige hoofdjes.
Arctostaphylos Arctostáphylos Adans. [M. Adanson], – van Gr. arktos, beer;
staphŭlê, druif: berendruif, dwz. plant met door beren gegeten wordende, druifachtige
bessen.
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Arctotis
Arctótis L. [C. Linnaeus], – van Gr. arktos, beer (roofdier); ous
(ôtos), oor: berenoor. Waarop de naam zinspeelt, is niet duidelijk.
arctum
arctum, – zie arctus.
arcturus
arctúrus (-a, -um), – van Gr. arktos, beer (roofdier); oura, staart:
berenstaart.
arctus
arctus (-a, -um), – (Lat.) gedrongen.
arcuatus
arcuátus (-a, -um), – van Lat. arcus, boog: boogvormig.
Arculus Árculus Van Tiegh. [Ph. Van Tieghem (1839-1914), Fr. plantkundige],
– verkleinw. van Lat. arcus, boog: kleine boog; ringvormig kussen. De top van het
vruchtbeginsel draagt een ringvormig kussen, in welks midden de stijl is ingeplant.
ardens
ardens, – van Lat. ardēre, branden: brandend, met brandharen bezet.
Ardisia
Ardísia Sw. [O. Swartz], – van Gr. ardis, pijlspits. De naam zinspeelt
op den vorm der helmknoppen.
ardisioides
ardisioídes, – van Ardisĭa, plantengesl. (Myrsinacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ardisĭa-achtig.
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ardjunensis
ardjunénsis (-is, -e), – afkomstig van den Ardjoeno (vulkaan in
O.-Java) of daar het eerst gevonden.
ardoini
ardóíni, – 2e nv. van Ardoinus, Latinizeering van Ardoino: van
Ardoino, gevonden door Ardoino, genoemd naar Ardoino. – Cytĭsus – Fourn. [Eug.
P. N. Fournier] is genoemd naar den ontdekker der plant, H. Ardoino (1819, Mentone;
1874, Mentone), schrijver van een flora der Zee-Alpen.
ardosiacus ardosíacus (-a, -um), – (Nieuwlat.) van Fr. ardoise, lei: leikleurig.
arduennensis
arduennénsis (-is, -e), – van Lat. Arduenna, de Ardennen,
gebergte in Z.O.-België: afkomstig uit de Ardennen of daar het eerst gevonden.
Arduina
Arduína Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige], –
genoemd naar P. Arduino (1728, Caprino di Verona, O. van het Lago di Garda; 1805,
Padua), eerst tuinman van den bot. tuin van Padua, later hortulanus en vervolgens
onderdirecteur dier instelling, in 1763 benoemd tot hoogleeraar in de landbouwkunde
te Padua, stichter (1776) en directeur van een tuin voor landbouwgewassen aldaar,
correspondent van Linnaeus (zie Linnaea), wiens nomenclatuur hij in Italië invoerde,
schrijver van een aantal bot. en landbouwkundige publicaties.
arduini
arduíni, – 2e nv. van Arduīnus, Latinizeering van Arduino: van
Arduino, genoemd naar Arduino. – Sorghum – Jacq. [N. J. baron Von Jacquin] is
genoemd naar P. Arduino (zie Arduīna).
Areca
Aréca L. [C. Linnaeus], – Portug. plantennaam, welke verbasterd zou
zijn uit adike of adake, Engelschind. naam voor denzelfden palm.
arecinus arecínus (-a, -um), – van Arēca, plantengesl. (Palmae): Arēca-achtig.
Aregelia Aregélia O. K. [C. E. Otto Kuntze], – genoemd naar a Regelĭo, dwz.,
in ge-latinizeerden vorm, (E. A.) von Regel (1815, Gotha; 1892, St.-Petersburg, het
tegenwoordige Leningrad), van 1842-55 directeur van den bot. tuin van Zürich, sinds
1855 directeur van den Keizerlijken bot. tuin te St.-Petersburg, dien hij tot grooten
bloei bracht, goed kenner der flora van Centraal-Azië, schrijver van vele bot.
publicaties (o.a. een monographie van het gesl. Allĭum), stichter van het tijdschrift
Gartenflora.
Arenaria
Arenária L. [C. Linnaeus], – van Lat. arēna, zand. Verscheidene
soorten van het gesl. groeien op zandgrond.
arenaria
arenária, – zie arenarĭus.
arenarioides
arenarioídes, – van Arenarĭa, plantengesl. (Caryophyllacĕae)
of van den soortnaam arenarĭus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: 1. Arenarĭa-achtig. 2. op de soort arenarĭus gelijkend.
arenarius arenárius (-a, -um), – van Lat. arēna, zand: op zandgrond groeiend,
zand-.
Arenga
Arénga Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – Latinizeering van
den Mal. plantennaam arèng.
arenicola arenícola, – van Lat. arena, zand; cŏlĕre, wonen, bewonen: op zand
wonende, d.i. op zandgrond groeiende plant.
arenicolus
arenícolus (-a, -um), – van Lat. arēna, zand; cŏlĕre, wonen,
bewonen: op zand wonend, op zandgrond groeiend.
arenosus
arenósus (-a, -um), – van Lat. arēna, zand: zanderig, zandig, op
zandgrond groeiend.
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areolaris / areolatus areoláris (-is, -e) / areolátus (-a, -um), – van Lat. areŏla,
(als bot. term) een door lijnen, ribben, aderen of nerven omsloten figuur, maas van
een adernet: met duidelijke areolen.
areschougii
areschoúgii, – 2e nv. van Areschougĭus, Latinizeering van
Areschoug: van Areschoug, genoemd naar Areschoug. – Rumex – Beck [G. ridder
Beck van Mannagetta (1856-1931), hoogleeraar te Praag] is genoemd naar Fr. W.
Chr. Areschoug (1830, Simrishamn, Z.O.-Zweden; 1908, Lund), van 1879-98
hoogleeraar in de plantkunde te Lund, kenner van Rubus en Rumex, schrijver van
belangrijke bot. publicaties.
Arethusa Arethúsa L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van Gr. Arethousa, naam
eener schoone nimf, die om aan de vervolging van den riviergod Alpheios (Alphēus)
te ontkomen naar Sicilië vluchtte, waar zij door de godin Artĕmis (Diāna) in een
bron veranderd werd. De naam zinspeelt op de schoonheid en vochtige standplaats
der eerstbeschreven soort.
Aretia
Arétia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Benedictus Aretĭus (1505,
Petterkinden, kanton Bern, Zwitserland; 1574, Bern), hoogleeraar te Bern, schrijver
over de Zwitsersche bergen en de daarop groeiende planten.
aretioides
aretioídes, – van Aretĭa, plantengesl. (Primulacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Aretĭa-achtig.
arfakanus / arfakensis arfakánus (-a, -um) / arfakénsis (-is, -e), – afkomstig
van het Arfak-gebergte (in het N.W. van Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
arfaki
árfaki, – 2e nv. van Arfăkus, Latinizeering van Arfak, dwz. het
Arfak-gebergte in het N.W. van Nieuw-Guinea: afkomstig van het Arfak-gebergte
of daar het eerst gevonden.
arfakianus
arfakiánus (-a, -um), – afkomstig van het Arfak-gebergte (in het
N.W. van Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
arfakii
arfákii, – 2e nv. van Arfakĭus, Latinizeering van Arfak, dwz. het
Arfak-gebergte in het N.W. van Nieuw-Guinea: (afkomstig) van het Arfak-gebergte
of daar het eerst gevonden.
Argemone / argemone Argemóne L. [C. Linnaeus] / argemóne, – Lat. transcr.
van Gr. argemônê (van argĕmon, witte vlek op het hoornvlies), naam eener
Papāver-soort (Papāver argemōne L. [C. Linnaeus]), waarvan het witte melksap als
middel tegen dat ooglijden werd aangewend (signatuurleer). Het gesl. Argemōne
werd zoo genoemd om verwantschap met Papāver argemōne uittedrukken.
argentaceus
argentáceus (-a, -um), – van Lat. argentum, zilver: zilverwit,
zilverglanzend.
argentatus
argentátus (-a, -um), – van Lat. argentum, zilver: met zilver
ingelegd, met zilverwitte vlekken, zilverwit, zilverglanzend.
argentea
argéntea, – zie argentĕus.
argenteo-reticulatus
argénteo-reticulátus (-a, -um), – van Lat. argentĕus,
zilverwit; reticulātus, netvormig geteekend: met zilverwitte, netvormige teekening.
argenteus argénteus (-a, -um), – van Lat. argentum, zilver: zilveren, zilverwit,
zilverglanzend.
argentinae
argentínae, – 2e nv. van Argentīna (van Sp. argento of Lat.
argentum, zilver), het Zilverland, d.i. Argentinië: Argentijnsch.
argillaceus
argilláceus (-a, -um), – van Lat. argilla (verwant aan Gr. argos,
wit), wit leem, witte klei: de kleur van witte klei hebbend, dofwit, geelachtig wit.
argophyllus
argophýllus (-a, -um), – van Gr. argos, glanzend wit; phullon,
blad: met (glanzend) witte bladeren.
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Argostemma
Argostémma Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. argos, (glanzend) wit; stemma, krans. De naam zinspeelt
op de helderwitte bloemen, welke bij sommige soorten in grooten getale bijeenstaan
en dan soms een soort krans vormen.
arguens
árguens, – van Lat. argŭĕre, beschuldigen, berispen: beschuldigend,
berispend. Waarom deze naam voor een Themĕda-soort gekozen werd, blijkt uit het
volgende citaat uit Rumphius (Herbarĭum Amboinense VI, 15). “By de Ternatanen
is een kinderlyk dog gemeen” (d.i. algemeen) “gebruik. Want als iemant eenen
anderen ... wil beschul-
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digen of verwyten, dat men om des anderen wil eenig verdriet, droefheid of zwarigheid
moet uitstaan, zoo zenden ze hem een geschenkje met de stekende aairen van dit
gewas bewonden.”
arguta
argúta, – zie argūtus.
argutatus
argutátus (-a, -um), – van Lat. argutāri, duidelijk waarneembaar
zijn: duidelijk waarneembaar. Het woord wordt zonderlingerwijze door botanici vaak
gebezigd in de beteekenis van scherp, spits toegespitst.
argutidens
argútidens, – van Lat. argūtus, duidelijk, door botanici vaak
gebezigd in de beteekenis van scherp; dens, tand: duidelijk getand, scherp getand.
argutus
argútus (-a, -um), – (Lat.) duidelijk waarneembaar, door botanici
vaak gebezigd in de beteekenis van scherp (gezaagd).
argyraceus
argyráceus (-a, -um), – van Gr. argŭros, zilver: zilverwit,
zilverglanzend.
argyraeus argyráéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. argureios (van argŭros,
zilver), zilveren, zilverwit, zilverglanzend.
argyratus
argyrátus (-a, -um), – van Gr. argŭros, zilver: zilverwit,
zilverglanzend.
argyrea
argýrea, – zie argyrĕus.
Argyreia
Argyréía Lour. [J. Loureiro], – van Gr. argureios (van argŭros,
zilver), zilveren, zilverwit: zilverwitte plant. De naam zinspeelt op de kleur der
bladonderzijde bij de eerstbeschreven soort.
argyrescens
argyréscens, – van Nieuwlat. argyrescĕre (van Gr. argŭros,
zilver), zilverkleurig worden: eenigszins zilverkleurig, zilverachtig.
argyreus
argýreus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. argurĕos (van argŭros,
zilver), zilveren, zilverwit, zilverkleurig, zilverglanzend.
argyrites
argyrítes, – van Gr. argŭros, zilver: met zilverwitte vlekken of
strepen.
Argyrocalymna
Argyrocalýmna Schum. et Laut. [K. M. Schumann en C.
G. A. Lauterbach], – van Gr. argŭros, zilver; kalumma, bedekking, omhulsel. De
naam zinspeelt op de zilverwitte beharing.
Argyrocalymna
Argyrocalýmna, – foutief voor Argyrocalymma.
argyrocalyx
argyrócalyx, – van Gr. argŭros, zilver; kălux, kelk: met
zilverwitten of zilverwit behaarden kelk.
argyrocarpus
argyrocárpus (-a, -um), – van Gr. argŭros, zilver; karpos,
vrucht: met zilverwitte vruchten.
Argyrodendron Argyrodéndron Klotzsch [J. Fr. Klotzsch], – van Gr. argŭros,
zilver; dendron, boom: zilverboom. De naam zinspeelt op de van onder zilverwitte
bladeren.
argyroglochin
argyroglóchin, – van Gr. argŭros, zilver; glôchin, spits: met
zilverwitte spitsen, zilverpuntig, bij uitbreiding: met zilverwitte kafjes.
argyrolepis argyrólepis, -van Gr. argŭros, zilver; lĕpis, schub: met zilverwitte
schubben, zilverbeschubd.
argyroneura
argyronéúra, – zie argyroneurus.
argyroneuros / argyroneurus
argyronéúros (-os, -on) / argyronéúrus (-a,
-um), – van Gr. argŭros, zilver; neuron, nerf: met zilverwitte nerven, zilvernervig.
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argyrophyllus
argyrophýllus (-a, -um), – van Gr. argŭros, zilver; phullon,
blad: met zilverwitte bladeren, zilverbladig.
argyropus
argýropus, – van Gr. argŭros, zilver; pous, voet, steel: met
zilverwitten voet, zilvervoetig, met zilverwitten steel, met zilverwitten wortelstok
(als voet der plant beschouwd).
Argyrorchis Argyrórchis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. argŭros, zilver; Orchis,
gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: orchidacĕa met langs de randen
en langs de nerven zilverwit gekleurde bladeren.
argyrostachyus
argyrostáchyus (-a, -um), – van Gr. argŭros, zilver; stăchus,
aar: met zilverwitte aren, zilverarig.
argyrostictus
argyrostíctus (-a, -um), – van Gr. argŭros, zilver; stiktos,
gestippeld: met zilverwitte stippels.
argyrostigma argyrostígma, – van Gr. argŭros, zilver; stigma, puntje, stippel:
met zilverwitte stippels.
argyrotaenius
argyrotáénius (-a, -um), – van Gr. argŭros, zilver; tainĭa, lint,
band: met een of meer zilverkleurige banden of strepen.
argyrotrichus
argyrótrichus (-a, -um), – van Gr. argŭros, zilver; thrix
(trĭchos), haar: met zilverwitte haren.
Aria / aria
Ária A. P. DC [A. P. de Candolle] / ária, – oude Gr. naam van
een boom, welks identiteit niet vast staat.
ariadna
ariádna, – Ariadna, dochter van Minos, koning van Creta, en diens
gemalin Pasiphăë, ontbrandde in liefde voor den Atheenschen prins Theseus, toen
deze de 7 jongelingen en 7 jonge maagden kwam leveren, welke eens in de 9 jaren
door de Atheners als offer gebracht moesten worden aan den door een stier bij
Pasiphăë verwekten Minotaurus, een monster van menschelijke gedaante, doch met
een stierenkop, dat in den door Daedălus op Creta gebouwden doolhof huisde. Ariadna
schonk Theseus een kluwen garen, waarvan hij één einde bij den ingang van den
doolhof bevestigde en dat hij afrolde, tot hij het monster gevonden had, dat door hem
werd gedood, waarna het hem gemakkelijk viel den uitgang terugtevinden. Hij voerde
de geredde Atheners terug naar hun vaderstad en schaakte bij die gelegenheid Ariadna,
welke hij later achterliet op het eiland Naxos (±25 1/2° O.L.; 37° N.B.). Daar vond
haar de god Dion sus, die haar ten huwelijk nam. Op de bruiloft schonken de goden
haar een gouden krans, welke na haar dood als sterrenbeeld aan den hemel werd
opgenomen. Op die sterren zinspeelt de soortnaam van Hoya ariadna Decsne [J.
Decaisne], welke een groote, stervormige bloemkroon bezit.
ariaefolius
ariaefólius (-a, -um), – zie ariifolĭus.
arida
árida, – zie arĭdus.
Aridarum
Arídarum Ridl. [H. N. Ridley], – van Lat. arĭdus, dor, droog;
Ărum, gesl., dat als type geldt van de fam. der Aracĕae: Aracĕa van dor terrein.
aridicola
aridícola, – van Lat arĭdus, dor, droog; cŏlĕre, wonen, bewonen:
op dorre plaatsen groeiende plant, op dor terrein groeiende plant.
aridicolus
aridícolus (-a, -um), – van Lat. arĭdus, dor, droog; cŏlĕre, wonen,
bewonen: op dorre plaatsen wonend, op dor terrein groeiend.
aridus
áridus (-a, -um), – (Lat.) dor, droog.
ariel
áriel, – (Hebr.) Leeuw Gods (persoonsnaam, zie Ezra VIII, 16). – Bij
Shakespeare een luchtgeest, die van zich zelven verklaart (The Tempest, Act V, 93,
94): Merrily, merrily shall I live now Under the blossom that hangs on the bough.
(Vroolijk, vroolijk zal ik nu wonen onder de bloemen, die aan de zware takken

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

hangen). Bij Bulbophyllum – Ridl. [H. N. Ridley] zinspeelt de soortnaam op de
epiphytische levenswijze der plant.
aries
áries, – (Lat.) ram: op een ram of eenig deel van dit dier, zijn hoornen
bv., gelijkend.
arietinus
arietínus (-a, -um), – van Lat. arĭes (ariĕtis), ram: in een of ander
opzicht op eenig deel van een ram, zijn kop bv., gelijkend. Dodoens [Cruydeboeck,
2e druk, (1563), 409] beschrijft de zaden van Cicer arietīnum L. [C. Linnaeus] als
“cantich, ghehoeckt en schier ghelijck een weeren hoofdeken.” Weer of weder is een
thans weinig gebruikelijk woord voor ram. Vgl. D. Widder, Eng. wether, Zw. vädur.
arifolius
arifólius (-a, -um), – van Arum, plantengesl. (Aracĕae), aronskelk;
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Arum.
ariifolius
ariifólius (-a, -um), – van arĭa, soortnaam van een Sorbus; Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die van Sorbus arĭa Crantz [H. J. N. von Crantz].
Arisaema
Arisáéma Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Arum, gesl., dat
als type geldt van de fam. der Aracĕa; Gr. haima, bloed: –
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Aracĕa met (althans bij sommige soorten) rood gevlekte kolfscheeden.
Aristaria
Aristária Jungh. [Fr. W. Junghuhn], – van Lat. arista, kafnaald.
Gras met lange naalden.
aristatus
aristátus (-a, -um), – van Lat. arista, kafnaald: genaald.
Aristida
Aristída L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, afgeleid van
arista, vischgraat, kafnaald. Bij de Oude Romeinen was aristīda een gras, dat, op
het voorhoofd of op den bovenarm gebonden, geacht werd het vermogen te bezitten
vischgraten en splinters uit het lichaam te verwijderen. Hetzelfde gras werd ook wel
Holcus (zie aldaar) genoemd. De naam is door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig
overgedragen op het hem thans voerende gesl., dat genaalde aartjes bezit.
aristidoides aristidoídes, – van Aristīda, plantengesl.; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: Aristīda-achtig.
aristifer / aristiferus
arístifer (aristífera, aristíferum) / aristíferus (-a, -um),
– van Lat. arista, (kaf)naald; ferre, dragen: een of meer naalden dragend, genaald,
met naaldvormige schutbladen; met in een naald eindigende bladeren.
aristifolius
aristifólius (-a, -um), – van Lat. arista, (kaf)naald; folium, blad:
met genaalde bladeren; met naaldvormige bladeren.
aristilabris aristílabris (-is, -e), – van Lat. arista, (kaf)naald; lăbrum, lip: met
genaalde lip.
Aristolochia
Aristolóchia L. [C. Linnaeus], – van Gr. aristos, zeer goed;
lochĭa, baring, geboorte: plant, welke een voorspoedige bevalling bevordert. Een
Aristolochĭa-soort werd vroeger aangewend als middel ter uitdrijving der nageboorte
en tot bevordering der kraamzuivering.
Aristolochiaceae
Aristolochiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Aristolochĭa geldt.
Aristotelea / aristotelea
Aristoteléa Lour. [J. Loureiro] / aristoteléa, –
genoemd naar Aristotĕlês (384 v. Chr., Stageira, Chalkidĭkê; 322 v. Chr., Chalkis,
Euboia), beroemd wijsgeer en natuurkenner, schrijver over planten.
aristulatus
aristulátus (-a, -um), – van Lat. aristŭla (verkleinw. van arista,
kafnaald), kafnaaldje: een naaldje dragend, kort genaald.
arizelus
arizélus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. arizêlos, zeer kenbaar,
gemakkelijk waartenemen, opvallend.
arizonicus arizónicus (-a, -um), – afkomstig van Arizóna (een der Vereenigde
Staten van N.-Amerika; centrum op ±112° W.L.; ±34° N.B.) of daar het eerst
gevonden, Arizonisch.
arjuna
árjuna, – Engelschind. boomnaam.
armandii
armándii, – 2e nv. van Armandĭus, Latinizeering van Armand: van
Armand, gevonden door Armand, genoemd naar Armand. – Pinus – Franch. [A.
Franchet] is genoemd naar Armand David (1826, Espelette bij Bayonne; 1900, Parijs),
missionaris, in 1862 naar China gezonden om als onderwijzer aan een missieschool
te Pe-king werkzaam te zijn. Terstond na zijn aankomst begon hij de omstreken van
Pe-king in zeer wijden kring te doorvorschen: de vlakte bleek geheel in cultuur
gebracht te zijn, de omliggende bergen leverden zeer rijke bot. en zoöl. oogsten. Hij
bestudeerde de geologie, mineralogie, botanie en zoölogie van het land en zond
groote verzamelingen uit het gebied van elk dier wetenschappen naar Parijs. Het
gelukte hem eenige exemplaren eener in het wild uitgestorven hertensoort (Elaphūrus
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davidiānus E. Milne-Edw. [Henry Milne Edwards (1800-1885), Fr. zoöloog]), alleen
bekend van een kudde, welke in het keizerlijk park bij Jehol (N.O. van Pe-king)
gehouden werd, levend naar Frankrijk overtebrengen. [Noot: In 1900 werd deze
kudde bijna geheel uitgeroeid door ter plaatse gekampeerde D. soldaten; de weinige
gespaarde dieren kwamen door gebrek aan voedsel en verzorging om. In het
dierenpark van den hertog van Bedford te Woburn (N.W. van Londen) leefden in
1930 echter nog 150 nakomelingen der door David voor algeheele uitroeing bewaarde
diersoort.] David’s verzamelingen werden van zoo groot belang voor de wetenschap
geacht, dat hij in de gelegenheid werd gesteld zich geheel aan zijn natuurhistorische
nasporingen te wijden. Hij maakte daarop drie groote reizen, alle geheel te voet,
waarop hij ijverig verzamelde en van dag tot dag alle merkwaardigheden op alle
gebied opteekende. Zijn eerste reis (1866), van 9 1/2 maand, ging door Z.-Mongolië,
een toen aan Europeanen geheel, aan geletterde Chineezen schier onbekend gebied.
De tweede reis (1868-70), waarop hij ongeveer 20000 K.M. aflegde, ging door
Centraal-Azië naar Sze-Tsjoean (zie szechuanĭcus); op dien tocht, waarop hij drie
malen zeer ernstig ziek werd, bleef hij ongeveer 9 maanden te Mu-pin (zie
moupinensis), waar hij zeer rijke en belangrijke verzamelingen bijeenbracht. Na zijn
terugkeer te Pe-king vertrok hij in het laatst van 1870 tot herstel zijner gezondheid
naar Europa. In 1872 was hij in China terug en ondernam hij zijn derde, 3200 K.M.
lange reis, nu door de provincies Schansi, Schensi, Hoepé, Kiangsi en Tsjekiang.
Ook nu werd hij onderweg zwaar ziek. Toen hij in 1874 Sjanghai bereikt had, keerde
hij datzelfde jaar, en nu voor goed, naar Europa terug. – Te Pe-king had hij een
museum gesticht, dat 800 vogels, verscheidene fraaie zoogdieren, ongeveer 3000
insekten, een rijk herbarium en talrijke geologische specimina bevatte. In 1885 werd
dit museum overgedragen aan China, met het gevolg, dat de fraaie verzamelingen
spoedig verdwenen waren. – In het geheel heeft hij ongeveer 3500 soorten planten
verzameld, waarvan echter een aanzienlijk deel door allerlei ongevallen verloren is
gegaan; ongeveer 2000 soorten zijn overgebleven, waaronder 60 nieuwe Gentiāna’s,
ruim 50 nieuwe Rhododendrons en meer dan 40 nieuwe Primŭla’s. Ook zijn zoöl.
en andere verzamelingen zijn zeer belangrijk. Hij is de ontdekker van tal van nieuwe
diersoorten. Hij schreef een groot aantal wetensch. publicaties; doordat deze te Parijs
buiten zijn toezicht werden gedrukt, zijn er vele onnauwkeurigheden in geslopen,
waarover hij zich – en terecht – zeer ergerde. – De Chineezen beschouwden hem als
een spion, als een dwaas, als een soort slaaf, als hoogstens een leeglooper, die niet
beter wist te doen, dan dieren achterna te loopen, planten uit den grond te trekken
en steenen stuk te slaan; voor zijn collega’s missionarissen was hij een voorwerp
van medelijdenden spot; de wetensch. wereld echter eert zijn nagedachtenis als die
van voortreffelijksten natuuronderzoeker, die in China heeft gewerkt.
armatus
armátus (-a, -um), – van Lat. armāre [van arma, wapenen (znw.,
mv.)], wapenen (ww.): gewapend, dwz. doornen, stekels, nerfspitsjes, kafnaalden of
brandharen dragend.
armena
arména, – zie armēnus.
Armeniaca / armeniaca
Armeníaca Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng.
tuinbouwkundige] / armeníaca (znw.), – van Lat. Armenĭa, Armenië (landschap aan
de Euphraat): uit Armenië afkomstige plant; abrikoos.
armeniacus
armeníacus (-a, -um), – 1. (Bulbophyllum – J. J. S. [J. J. Smith];
– Erĭa – J. J. S. [J. J. Smith]), – van Lat. armeniăca, abrikoos: abrikoosachtig,
abrikooskleurig, naar abrikozen riekend. 2. van Lat. Armenĭa, Armenië (landschap
aan de Euphraat): uit Armenië afkomstig of daar het eerst gevonden, Armeniaansch.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

armenus
arménus (-a, -um), – van Lat. Armenĭa, Armenië, landschap aan de
Euphraat: afkomstig uit Armenië of daar het eerst gevonden, Armeniaansch.
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Armeria / armeria Arméria Willd. [K. L. Willdenow] / arméria, – van Keltisch
ar of are, nabij; mor, zee: nabij de zee groeiende plant (Vgl. Armoracĭa). – De
eerstbeschreven soort, Arméria maritĭma Willd. [K. L. Willdenow], groeit nabij de
zee. Als soortnaam gebezigd om overeenkomst in eenigerlei opzicht met het gesl.
Armerĭa uittedrukken, of omdat de zóó genoemde plant vroeger tot het gesl. Armerĭa
gerekend werd.
Armeriastrum
Armeriástrum Jaub. et Spach [Graaf H. F. Jaubert (1798,
Parijs; 1874, Parijs), Fr. staatsman-plantkundige en E. Spach], – van Armerĭa,
plantengesl. (Plumbaginacĕae); astrum, uitgang met kleineerende beteekenis: onechte
Armerĭa, op Armerĭa gelijkende plant. – Zie voorts alsinastrum.
armerioides
armerioídes, – van Armerĭa, plantengesl. (Plumbaginacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Armeria-achtig.
armiger / armigerus
ármiger (armígera, armígerum) /armígerus (-a, -um),
– van Lat. arma,
wapenen (znw., mv.); gĕrĕre, dragen: wapenen dragend, gewapend.
armillatus
armillátus (-a, -um), – van Lat. armilla, een uit aaneengehechte,
breede stukken bestaande armband; breede, ijzeren ring: iets dragend, dat aan een
dusdanigen armband of ring doet denken.
armiti
ármiti, – 2e nv. van Armĭtus, Latinizeering van Armit: gevonden door
Armit, genoemd naar Armit. – Ficus – King [G. King] werd in 1887 genoemd naar
W. E. Armit (?, ?; 1886 of ’87, ?), kapitein der bereden politie te Georgetown
(Queensland), die N.-Queensland en Nieuw-Guinea bereisde, schrijver van
Ethnological Notes of Papua. – King (zie kingi) noemde een Ficus-soort naar hem,
omdat hij in 1883 leider was geweest der door een Australisch dagblad, The
Melbourne Argus, uitgeruste expeditie, welke ten doel had het oostelijke schiereiland
van Nieuw-Guinea in O.N.O. richting van Port Moresby tot Dyke Acland-baai te
doorkruisen, doch, door ziekte geteisterd, met verlies van een harer leden onverrichter
zake naar Queensland moest terugkeeren.
Armodorum
Armódorum Breda [J. G. S. van Breda (1788-1867), Ned.
plantkundige], – van Gr. harmos, gewricht; dŏros, zak. De lip is aan den zakvormigen
voet met de stempelzuil geleed. De spelling Harmodŏrum zou beter geweest zijn.
Armoracia / armoracia
Armorácia G. M. Sch. [Ph. G. Gärtner (1754-1825),
apotheker te Hanau; B. Meyer (1767-1836), D. plantkundige, en J. Scherbius
(1769-1813) D. plantkundige] / armorácia, – oude Lat. naam van den mierikswortel
(Cochlearĭa armoracĭa L. [C. Linnaeus] = Armoracĭa lapathifolĭa Gilib. [J. E.
Gilibert]). Het woord is afgeleid van Keltisch ar of are, nabij; mor, zee, en beteekent:
nabij de zee groeiende plant. Vgl. Armerĭa.
armoracioides
armoracioídes, – van Armoracĭa, plantengesl. (Crucifĕrae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Armoracĭa-achtig.
Arnebia
Arnébia Forsk. [P. Forskål], – Latinizeering van het laatste deel van
den Arab. plantennaam sagaret el arneb.
arnhemicus
arnhémicus (-a, -um) (Thunbergĭa – F. v. M. [Ferdinand von
Müller]), – afkomstig van het schiereiland Arnhemsland (in het N. van Australië
tusschen 130 en 137° O.L.) of daar het eerst gevonden. Het schiereiland is
waarschijnlijk genoemd naar het jacht Arnhem. – In 1623 werd aan Jan Carstensz
(zie carstenszensis) door den gouverneur van Amboina, Herman van Speult,
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opgedragen met de schepen Pera en Arnhem het onbekende zuidland te ontdekken.
Hij bereikte de O. kust van de Golf van Carpentaria. Het jacht Arnhem, waarvan
schipper en stuurman steeds weinig lust en ijver voor deze reis hadden betoond, liet
de Pera, waarop Carstensz zich bevond, den 27sten April op 16 1/2° Z.B. eensklaps
in den steek “met voordacht en opgezette malitieusheit.” Den 15den Mei werd het
vaartuig, dat den vorigen dag zijn roer had verloren, dicht bij Banda ontdekt en
daarheen gesleept. – Van deze terugreis van de Arnhem is verder zoo goed als niets
bekend. Het journaal schijnt verloren gegaan te zijn. De Pera onder Carstensz
onderzocht verder de O. kust van de Golf van Carpentaria en keerde vervolgens via
de Kei-eilanden naar Ambon terug. – Het is dus volgens Mr. L. C. D. van Dijk (Twee
Togten naar de Golf van Carpentaria) niet duidelijk, waarom de W. kust van de Golf
van Carpentaria den naam van Arnhemsland heeft gekregen: die kust werd, naar het
schijnt, volstrekt niet bezocht, zelfs niet gezien. – Hoe het ook zij, de naam
Arnhemsland is in dezen tijd ontstaan en de waarschijnlijkheid is dus groot, dat hij
ontleend is aan dien van het schip Arnhem (Mededeeling van den archivaris van het
Molukken-Instituut).
Arnica
Árnica L. [C. Linnaeus], – afleiding en beteekenis onbekend.
arnoldi arnóldi, – 2e nv. van Arnoldus, Latinizeering van Arnold: van Arnold,
gevonden door Arnold, genoemd naar Arnold. – Rafflesĭa – R. Br. [Robert Brown]
is genoemd naar J. Arnold (1782, Beccles, Z.O. van Norwich; 1818, Padang), in
1808 benoemd tot scheepsarts bij de Eng. marine; in 1815 arts op de Northhampton,
welke een lading vr. veroordeelden vervoerde naar de strafkolonie Botany Bay (Z.
van het tegenwoordige Sydney), waar hij een verzameling insecten bijeenbracht. Op
de terugreis via Batavia en Straat Soenda verbrandden echter schip en verzameling.
In 1816 was Arnold in Engeland terug; in 1818 werd hij aangesteld tot naturalist bij
Raffles (zie Rafflesĭa), toen luitenant-gouverneur van Benkoelen. Op den tweeden
tocht, dien hij in die functie maakte, ontdekte hij de naar Raffles en hem genoemde
plant. Kort daarop overleed hij, een verzameling planten, schelpen en fossielen
nalatend.
Arnoldia Arnóldia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar J. Arnold (zie arnoldi).
arnoldianus
arnoldiánus (-a, -um), – 1. (Angraecum – De Wildem. [E. de
Wildeman (1866, St-Josse-ter-Noode, Brussel; X), eeredirecteur van den bot. tuin
te Brussel]); – Musa – De Wildem. [E. de Wildeman (1866, St-Josse-ter-Noode,
Brussel; X), eeredirecteur van den bot. tuin te Brussel], – in 1906 genoemd naar
Nicolas Joseph Arnold (1860, Petit-Rechain, O. van Luik, België; X), in 1884 in
dienst getreden bij de administratie van den Congostaat, in 1901 benoemd tot directeur
van financiën van dien staat, in 1904 tot directeur-generaal, in 1911 tot
secretaris-generaal van het Belgische Ministerie van Koloniën, in 1926 gepensionneerd
met den rang van Administrateur Général Honoraire des Colonies. Hij betoonde zich
steeds een ijverig bevorderaar van het wetenschappelijk onderzoek (vooral op het
gebied van plant- en landbouwkunde) van den Congostaat en maakte, door het
toekennen of doen toekennen van subsidies, de uitgave van wetensch. publicaties
mogelijk. 2. (Crataegus – Sarg. [Ch. Sprague Sargent]), – het eerst in het
Arnold-arboretum te Boston, U.S.A., gevonden.
Arnoseris
Arnóseris Gaertn. [J. Gärtner], – van het in den nominatief
ongebruikelijke Gr. arên (arnos), lam, jong schaap; sĕris, salade: lamssalade,
lammertjessla.
arnottianus
arnottiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar G. A. Walker Arnott (1799, Edinburgh; 1868, Glasgow),
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rechtsgeleerde-plantkundige, sinds 1845 hoogleeraar in de plantkunde te Glasgow,
schrijver van eenige bot. publicaties, waaronder te zamen met Wight (zie Wightĭa)
een Prodrŏmus Florae Peninsŭlae Indĭae Orientālis (Voorlooper eener Flora van
Voor-Indië).
Aromadendron Aromadéndron Bl. [C. L. Blume], – van Gr. arôma, specerij;
dendron, boom: boom met specerijachtig riekende bloemen.
aromaticus
aromáticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. arômatĭkos (van
arôma, geurig kruid, specerij), geurig, specerijachtig riekend, aromatisch.
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Aronia / aronia Arónia Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog] / arónia, – Latinizeering van Gr. arônĭa, naam eener
mispelachtige vrucht.
Arrabidaea Arrabidáéa A. P. DC. [A. P. de Candolle], -genoemd naar Antonio
da Arrabida, omstreeks 1827 bisschop van Anemurium I. P. I., biechtvader van den
Braz. keizer Dom Pedro I (1822-31), uitgever van den tekst en de daarbij behoorende
platen der Flora Fluminensis van Vellozo (zie Vellozĭa).
arrectus
arréctus (-a, -um), – van Lat. arrigĕre, oprichten: opgericht.
Arrhenatherum
Arrhenátherum P. B. [Α. Μ. Fr. J. Palisot, baron de
Beauvois], – van Gr. arrhên (arrhĕnos), mannelijk; athêr (athĕros), (kaf)naald. –
De onderste bloem van het aartje is ♂; haar onderste kafje (g3) draagt een lange naald.
arrhenii
arrhénii, – 2e nv. van Arrhenĭus: van Arrhenĭus, gevonden door
Arrhenius, genoemd naar Arrhenius. – Rubus – J. Lange [J. M. Lange (1818-98),
hoogleeraar te Kopenhagen] is genoemd naar J. P. Arrhenius (1811, Järeda in
Småland, Zweden; 1889, Järeda), schrijver eener in 1839 verschenen verhandeling
over de Zw. bramen.
arrhizus
arrhízus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. arrhizos (van a, ontk.
voorv.; rhiza, wortel), zonder wortels, wortelloos.
Arrhostoxylum
Arrhostóxylum Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr.
arrhôstos, krachteloos, zwak; xŭlon, hout, boom: plant met zwakke stengels.
arriensii
arriénsii, – 2e nv. van Arriensĭus, Latinizeering van Arriëns: van
Arriëns, genoemd naar Arriëns. – Semeiocardĭum – Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi]
is genoemd naar N. A. Th. Arriëns (1819, Velp; 1870, in de Ind. wateren, aan boord
van het S.S. Padang Packet), na 1840 vele jaren werkzaam als controleur bij de
Landelijke Inkomsten en Cultures te Kediri, in het begin van de tweede helft der
19de eeuw resident van Madoera, waar hij Zollinger (zie zollingēri) van dienst was
bij diens bezoek aan het eiland in 1858, laatstelijk gouverneur van Sumatra’s W.
kust, vriend van natuurstudie.
arrigens
árrigens, – van Lat. arrĭgĕre, oprichten: oprichtend, opgericht,
omhoogstekend.
arrophula
arróphula, – Latinizeering van arrophul, Nepalschen volksnaam
der plant.
arrovicus
arróvicus (-a, -um), – afkomstig van den “Archipel des Arrou”,
dwz. van de Aroe-eilanden (134 – 135° O.L.; 5 – 7° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
arsoanus
arsoánus (-a, -um), – afkomstig van Arso in Ned. Nieuw-Guinea
of daar het eerst gevonden.
arta
arta, – zie artus.
Artabotrys
Artábotrys R. Br. [Robert Brown], – van Gr. artân, ophangen;
bŏtrus, druif. – De aan druiven herinnerende bessen zijn bevestigd aan een haakvormig
takje, waarmede zij, als het ware, zijn opgehangen.
Artanema
Artanéma D. Don. [David Don], – van Gr. artân, ophangen,
aanhangen; nêma, draad. – De beide voorste meeldraden dragen aan den voet een
aanhangsel.
Artanthe
Artánthe Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. artŭein, samenvoegen,
dicht aaneen doen sluiten; anthê, bloem. – De naam zinspeelt op de zeer dichtbloemige
katjes.
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Artemisia
Artemísia L. [C. Linnaeus]. – “Artemisĭa heet hueren naem naer
Artemisĭa Coninginne van Halicarnasso huysvrouwe van Mausōlus” († 352 v. Chr.)
“Coninck van Carien, die dit cruyt vercosen heeft ende met hueren naem Artemisĭa
ghenaemt, dat te voren parthĕnis, dat es Virginālis en Maeghden cruyt ghenoemt
was. Som andere zeggen dat Artemisĭa ghenaemt es naer die Goddinne Diāna die
Artĕmis oock gheheeten wordt, ende dat omdat dit cruyt seer sonderlinghe voor der
vrouwen ghebreken es, daer die Heydenisse Dianam overste ende Goddinne af
ghemaeckt heeft” [Dodoens Cruydeboeck, 2de druk (1563), 15]. – Van oude tijden
her is Artemisĭa vulgāris L. [C. Linnaeus] hoog geschat als emmenagōgon
(maandstonden bevorderend middel).
artemisiae
artemísiae, – 2e nv. van Artemisĭa, plantengesl. (Composĭtae):
van (de gedaante eener) Artemisĭa, op een Artemisĭa gelijkend (in bladvorm bv.),
Artemisĭa-achtig.
artemisiaefolius
artemisiaefólius (-a, -um), – zie artemisiifolĭus.
artemisiiflorus
artemisiiflórus (-a, -um), – van Artemisĭa, plantengesl.
(Composĭtae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Artemisĭa.
artemisiifolius
artemisiifólius (-a, -um), – van Artemisĭa, plantengesl.
(Composĭtae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Artemisĭa.
artemisioides artemisioídes, – van Artemisĭa, plantengesl. (Composĭtae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Artemisĭa-achtig.
Arthraxon
Arthráxon P. B. [Α. Μ. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van
Gr. arthron, gewricht, geleding; axôn, as. De naam zinspeelt op de gelede aarspil.
Arthrocnemum
Arthrocnémum Moq.-Tand. [Chr. H. B. A. Moquin-Tandon
(1804-63), Fr. plantkundige], – van Gr. arthron, geleding; knêmis, scheenplaat. De
opvallend gelede stengels dragen aan den top van elk lid twee (bij scheenplaten
vergeleken) vergroeide bladeren, welke den voet van het naasthoogere lid omsluiten.
Arthrophyllum
Arthrophýllum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. arthron,
geleding; phullon, blad. De bladeren zijn samengesteld en bezitten duidelijk gelede
spillen.
arthropodus arthrópodus (-a, -um), – van Gr. arthron, geleding; pous (pŏdos),
voet, steel: met geleden voet, met geleden steel.
Arthropteris
Arthrópteris J. Sm. [J. Smith], – van Gr. arthron, geleding;
ptĕris, varen. Varen, welker blaadjes met de algemeene bladspil zijn geleed.
arthropterygius
arthropterýgius (-a, -um), – van Gr. arthron, geleding;
pterugĭon [verkleinw. van pterux (pterŭgos), vleugel], (kleine) vleugel: met gelede
vleugels of, bij varens, vinnen.
Arthrosprion
Arthrósprion Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. arthron,
geleding; osprĭon, peul: plant met gelede peulen.
Arthrotaxis
Arthrotáxis Endl. [St. L. Endlicher], – foutief voor Athrotaxis.
arthrotrichus
arthrótrichus (-a, -um), – van Gr. arthron, geleding; thrix
(trĭchos), haar: met gelede haren bezet.
articularis / articulatus articularis (-is, -e) / articulatus (-a, -um), – van Lat.
articŭlus (verkleinw. van artus, lid), lid, leedje: geleed.
Artocarpus
Artocárpus Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
artos, brood; karpos, vrucht: broodvrucht. Gebakken schijven der vrucht van
Artocarpus commŭnis Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster] worden op de
Zuidzee-eilanden en in vele andere streken bij wijze van brood genuttigd.
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artosquameus
artosquámeus (-a, -um), – van Lat. artus, gedrongen, stevig;
squama, schub: met dicht opeengedrongen schubben, met stevig aangedrukte
schubben.
artus
artus (-a, -um), – (Lat.) gedrongen.
aruanus / aruensis
aruánus (-a, -um) / aruénsis (-is, -e), – afkomstig van de
Aroe-eilanden (134 – 135° O.L.; 5 – 7° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Arum Arum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam
aron, waarmede een of andere Aracĕa werd aangeduid.
Aruncus / aruncus
Arúncus Adans. [M. Adanson] / arúncus, – (Lat.)
geitebaard, sik. -Voor-Linnaeaansche botanici noemden de plant barba caprae, d.i.
geitebaard, met zinspeling op de gedaante der bloeiwijze. Vgl. de volksnamen D.
Geissbart, Ziegenbart, – E. goat’s beard, – Fr. barbe de bouc, barbe de chèvre, – Ital.
barba di capra, alle van dezelfde beteekenis.
arundastrum
arundástrum, – zie arundinastrum.
Arundina
Arúndina Bl. [C. L. Blume], – van Lat. arundo (arundĭnis), riet.
In haar vegetatieve deelen op riet gelijkende plant.
arundinaceus
arundináceus (-a, -um,), – van Lat. arundo (arundĭnis), riet:
rietachtig.
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Arundinaria Arundinária L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Lat. arundo
(arundĭnis), riet: rietachtige plant.
arundinastrum
arundinástrum, – van Lat. arundo (arundĭnis), riet; astrum,
uitgang met kleineerende beteekenis: onecht riet. – Zie voorts alsinastrum.
Arundindella / arundinella
Arundinélla Raddi [G. Raddi] / arundinélla, –
van Lat. arundo (arundĭnis), riet: rietachtig gras. Als soortnaam gebezigd om
gelijkenis met het gesl. Arundinella uittedrukken.
arundinoides
arundinoídes, – 1. van Arundĭna, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Arundĭna-achtig. 2. van Arundo
(Arundĭnis), plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: Arundo-achtig. 3. van Lat. arundo (arundĭnis), riet; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: rietachtig.
Arundo / arundo Arúndo L. [C. Linnaeus] / arúndo, – oude Lat. plantennaam,
riet.
arupa
arúpa, – Amb. plantennaam (aroepa).
arvalis / arvensis
arvális (-is, -e) / arvénsis (-is, -e), – van Lat. arvum,
bouwland: op bouwland voorkomend, op akkers groeiend, akker-.
Arytera
Arytéra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. arutêr (arutêros), scheplepel.
De naam zinspeelt op den vorm der vruchtlobben.
asa foetida
asa fóétida, – zie assa foetĭda.
asarifolius
asarifólius (-a, -um), – van As rum, plantengesl.
(Aristolochiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een As rum.
asarina
asarína (znw.), – Sp. volksnaam van Antirrhīnum – L. [C Linnaeus].
asarinus
asárinus (-a, -um), – van As rum, plantengesl. (Aristolochiacĕae):
op een As rum gelijkend, As rum-achtig.
Asarum
Ásarum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam as ron. De naam wordt wel afgeleid van Gr. asê, walging, en zou
zinspelen op het gebruik, dat van de plant gemaakt werd als braakmiddel. Vgl.
Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 272: “Die bladeren van Haselwortel met
wijn ghestooten ende tsap daer af ghedroncken doen ouergheuen ende iaghen met
dat braken af taye fluymen en geele vochticheit.”
asbestinus
asbéstinus (-a, -um), – van Gr. asbestos (van a, ontk. voorv.;
sbennŭnai, blusschen), onbluschbaar, onvergankelijk, bij uitbreiding asbest, een
vuurvast, vezelig, meestal wit of geelwit mineraal: asbest-kleurig, wit, geelwit.
ascalonicus
ascalónicus (-a, -um), – afkomstig van Askalon (=Askalân, in
Palestina aan de Middellandsche Zee op ±31 2/3° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Ascarina Ascárina Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr. ask ris,
ingewandsworm, made. De helmknoppen doen aan wormen denken.
ascendens ascéndens, – van Lat. ascendĕre (van ad, naar; scandĕre, klimmen),
opstijgen: opstijgend, dwz. aan den voet kruipend of liggend, daarboven opgericht
of schuin opstaand.
aschersonianus
aschersoniánus (-a, -um) (Dactўlis-Graebn. [K. O. R. P. P.
Graebner];- Orchis -Hausskn. [H. K. Haussknecht (1838-1903), D. plantkundige]),
– genoemd naar Paul Fr. A. Ascherson (1834, Berlijn; 1913, Berlijn), sedert 1873
hoogleeraar in de plantkunde aan de universiteit te Berlijn, schrijver van een aantal
bot. publicaties, waaronder een flora der provincie Brandenburg, en, te zamen met
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Graebner, het hoogst belangrijke standaardwerk, Synopsis der Mitteleuropäischen
Flora. Hij maakte eenige reizen in N.-Afrika.
asciiformis
asciifórmis (-is, -e), – van Lat. ascĭa, timmermansbijl, houweel,
troffel; forma, vorm: den vorm van een timmermansbijl, houweel of troffel hebbend.
asclepiadacea
asclepiadácea, – zie asclepiadacĕus.
Asclepiadaceae
Asclepiadáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Asclepĭas (Asclepi dis) geldt.
asclepiadaceus / asclepideus
asclepiadáceus (-a, -um) / asclepiadéus (-a,
-um), -van Asclepĭas (Asclepi dis), – plantengesl. (Asclepiadacĕae): Asclepĭas-achtig.
Asclepias
Asclépias L. [C. Linnaeus], – “Dit cruyt heeft zynen naem naer den
ouden Esculapĭus, die in Griecx Asklêpĭos ghenaempt wordt. Dien die Griecken ende
Heydenen toe scrijven, dat hy die ierste gheweest es die de conste der Medecynen
ghevonden heeft, ende daerom oock voor een Godt van denseluen ghehouwen ende
gheeert es.” [Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 271].
Asclerum
Asclérum V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. a, ontk. voorv.; sklêros, dor, uitgedroogd, hard. De naam
zinspeelt op het ontbreken van sclerenchymcellen in de schors en het merg der twijgen
en in de opperhuid der bladeren, welke cellen wel aanwezig zijn bij het verwante
gesl. Gonyst lus Miq. [F. A. W. Miquel].
Ascocentrum Ascocéntrum Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. askos,
zak; kentron, spoor: orchidacĕa met zakvormige spoor.
ascochiloides
ascochiloídes, – van Ascochīlus, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ascochīlus-achtig.
Ascochilopsis
Ascochilópsis Carr. [E. A. Carrière], – van Ascochīlus,
plantengesl. (Orchidacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Ascochīlus gelijkend
gesl.
Ascochilus
Ascochílus Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. askos, zak; cheilos, lip:
orchidacĕa met zakvormige lip.
Ascoglossum
Ascoglóssum Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. askos,
zak; glôssa, tong of (bij orchideeën) lip: orchidacĕa met zakvormige lip.
Ascolepis Ascólepis Nees. [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. askos, zak;
lĕpis, schub. De bloemen worden omsloten door twee tot een zakvormig geheel
vergroeide, hier bij schubben vergeleken schutblaadjes.
Ascotainia
Ascotaínia Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. askos, zak; Tainĭa,
plantengesl. (Orchidacĕae): aan Tainĭa verwant, gesl. met zakvormige spoor.
Ascyrum
Ascyrum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. askŭron, oude
naam eener Hyperĭcum-soort.
ashworthiae
ashwórthiae, – 2e nv. van Ashworthĭa, Latinizeering (vr. vorm)
van Ashworth: van mevr. (mej.) Ashworth, genoemd naar mevr. (mej.) Ashworth. –
Dendrobĭum – O’Brien [James O’Brien] is genoemd naar de echtgenoote van Elijah
Ashworth van Harefield Hall te Wilmslow (Z. van Manchester), waar de plant
gekweekt werd en in 1901 bloeide.
asiaticus
asiáticus (-a, -um), – van Lat. Asĭa, Azië: afkomstig uit Azië of daar
het eerst gevonden, Aziatisch.
asininus
asinínus (-a, -um), – van Lat. asĭnus, ezel: op een of andere wijze
tot een ezel in betrekking staand, bij een ezel behoorend, op eenig deel van een ezel
(de ooren bv.) gelijkend, ezelachtig.
Asiphonia
Asiphónia Griff. [W. Griffith], – van Gr. a, ontk. voorv.; siphôn,
buis: plant zonder bloemdekbuis, dus met losbladig bloemdek.
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askhabadensis askhabadénsis (-is, -e), – afkomstig van Askhabad of Aschabad
(plaats in Turkestan nabij de Perz. grens; ruim 58 1/2° O.L.; bijna 38° N.B.) of daar
het eerst gevonden.
asnijkii
asníjkii, – foutief voor aswijkĭi.
asoca
asóca, – Engelschind. plantennaam (asōka).
Aspalathus
Aspálathus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam aspal thos. Het Gr. woord zou afgeleid zijn van Aspal thê, in de
Oudheid naam van een eiland voor de kust van Klein-Azië, waar de plant veel
voorkwam.
asparagodes
asparagódes, – van Aspar gus, plantengesl. (Liliacĕae) of van
aspar gus, asperge; ōdes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in eenig
opzicht
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met een Asparăgus of met een asperge overeenkomend, Aspar gus-achtig,
aspergeachtig.
asparagoides
asparagoídes, – van Aspar gus, plantengesl. (Liliacĕae) of
van aspar gus, asperge; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Aspar gus-achtig, aspergeachtig.
Asparagopsis Asparagópsis Kth. [K. S. Kunth], – van Aspar gus, plantengesl.
(Liliacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: Aspar gus-achtige plant.
Asparagus
Aspáragus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. aspar gos,
asperge.
asper
ásper (-ra, -rum), – (Lat.) ruw.
asperatus
asperátus (-a, -um), – van Lat. asperāre (van asper, ruw), ruw
maken: ruw gemaakt, ruw.
asperibracteus
asperibrácteus (-a, -um), – van Lat. asper, ruw; bractĕa,
schutblad: met ruwe schutbladen.
aspericaulis
aspericáúlis (-is, -e), -van Lat. asper, ruw; caulis, stengel, steel:
ruwstengelig; met ruwen steel.
asperifolius
asperifólius (-a, -um), – van Lat. asper, ruw; folĭum, blad:
ruwbladig.
asperior
aspérior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. asper, ruw: ruwer dan
gewoonlijk, tamelijk ruw.
asperiusculus
asperiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. asper, ruw:
tamelijk ruw.
aspermus
aspérmus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. aspermos (van a, ontk.
voorv.; sperma, zaad), zaadloos.
asperococcus
asperocóccus (-a, -um), – van Lat. asper, ruw; coccus,
vruchtkluisje: met ruwe vruchtkluisjes.
asperrimus
aspérrimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. asper, ruw: zeer
ruw.
aspersus
aspérsus (-a, -um), – van Lat. aspergĕre (van ad, hier verzacht tot
a, op; spargĕre, sprenkelen), besprenkelen: besprenkeld, d.i. gestippeld.
Asperugo Asperúgo L. [C. Linnaeus], – van Lat. asper, ruw: ruwharige plant.
Asperula Aspérula L. [C. Linnaeus], – vr. vorm van Lat. asperŭlus, eenigszins
ruw: eenigszins ruwe plant. Sommige soorten van het gesl. hebben eenigszins ruwe
bladeren.
asperula
aspérula, – zie asperŭlus.
asperulipes asperúlipes, – van Lat. asperŭlus, eenigszins ruw; pes, voet, steel:
met eenigszins ruwen voet of steel.
asperulus
aspérulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. asper, ruw: eenigszins
ruw.
asperum
ásperum, – zie asper.
Asphodeline Asphodéline Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – wijziging van den
naam Asphodĕlus (Liliacĕae) om gelijkenis met dat gesl. uittedrukken.
asphodeloides
asphodeloídes, – van Asphodĕlus, plantengesl. (Liliacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Asphodĕlus-achtig.
Asphodelus
Asphódelus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam asphodĕlos.
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Aspidandra
Aspidándra Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. aspis (aspĭdos),
schild; anêr (andros), man. De meeldraden (mann. organen) zijn vergroeid tot een
zuil met schildvormigen top.
aspidioides
aspidioídes, – van Aspidĭum, plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Aspidĭum-achtig.
Aspidistra
Aspidístra Ker. [John Gawler], – van Gr. aspis (aspĭdos), schild.
De naam zinspeelt op den breeden stempel.
Aspidium
Aspídium Sw. [O. Swartz], – Lat. transcr. van Gr. aspidĭon
[verkleinw. van aspis (aspĭdos), schild], schildje. De naam zinspeelt op de ronde,
schildvormig aangehechte dekvliesjes.
Aspidixia
Aspidíxia V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. aspis (aspĭdos), schild; ixos, vogellijm, Viscum: aan Viscum
verwante plant, welker bloemen schijnen ingeplant te zijn op schildvormige schubben.
Aspidocarya
Aspidocárya Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th. Thomson],
– van Gr. aspis (aspĭdos), schild; karŭon, noot, overdrachtelijk: vrucht. Plant met
samengedrukte, langs den rand gevleugelde en daardoor op een schild gelijkende
vruchtjes.
Aspidopterys / Aspidopteryx Aspidópterys A. Juss. [Adrien H. L. de Jussieu
(1797-1853), plantkundige te Parijs] / Aspidópteryx A. Juss. [Adrien H. L. de Jussieu
(1797-1853), plantkundige te Parijs], – van Gr. aspis (aspĭdos), schild; ptĕrux, vleugel.
De naam zinspeelt op de rondom gevleugelde, schildvormig aangehechte vruchtjes.
asplenifolius / aspleniifolius asplenifólius (-a, -um) / aspleniifólius (-a, -um),
– van Asplenĭum, plantengesl. (Polypodiacĕae); Lat. folium, blad: met bladeren als
die van een Asplenĭum.
asplenioides
asplenioídes, – van Asplenĭum, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Asplenĭum-achtig.
Asplenium
Asplénium L. [C. Linnaeus], – van Gr. a, ontk. voorv.; splên,
milt: plant, welker gebruik het steken der milt deed ophouden, zoodat men van dit
orgaan geen last meer ondervond, zoo te zeggen geen milt meer had. – Vgl. Dodoens,
Cruydeboeck, 2e druk (1563), 350: “De bladeren ... veertich daghen met azijn
inghenomen ghenezen die verherde ende verstopte milte.”
Asplenum
Asplénum Asch. et Graebn. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P.
P. Graebner], – Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam asplênon. – Zie voorts
Asplenĭum.
Assa / assa
Assa Houtt. [M. Houttuyn] / assa, – naam aan een tegenwoordig
tot het gesl. Tetracĕra gerekende plant geschonken in de onjuiste veronderstelling,
dat zij de Ay assa van Rumphĭus (Herbarium Amboinense VII, 20; mogelijk een
Rutacĕa) was, tot welke veronderstelling wellicht de Mal. naam der plant, kajoe
asahan, heeft medegewerkt.
assa foetida
assa fóétida, – van Perz. assa, stok; Lat. foetĭdus, stinkend:
stinkende stok, naam geschonken aan de dikke wortels eener Westaziatische
schermbloemige (Ferŭla – L. [C. Linnaeus]) en de daaruit gewonnen, hevig stinkende,
als geneesmiddel dienende harsachtige stof (duivelsdrek).
assamicus
assámicus (-a, -um), – afkomstig van Assam (provincie van Eng.
Indië; ±9097 1/2° O.L.; 24 – 28° N.B.) of daar het eerst gevonden.
assimilatus
assimilátus (-a, -um), – van Lat. assimilāre (van ad, hier
geassimileerd tot as, aan; simĭlis, gelijk), gelijkmaken: gelijk gemaakt, gelijkend op
een andere soort.
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assimilis assímilis (-is, -e), – van Lat. ad, hier geassimileerd tot as, aan; simĭlis,
gelijk: gelijk aan, gelijkend, nabijkomend. – Andropōgon – Steud. [C. G. Steudel]
ontving dien naam, omdat de plant zeer veel gelijkt op Andropōgon capilliflōrus
Steud. [C. G. Steudel].
assimulatus
assimulátus (-a, -um), – van Lat. assimulāre (van ad, hier
geassimileerd tot as, aan; simĭlis, gelijk), gelijkmaken: gelijkgemaakt, gelijkend op
een andere soort.
assurgens
assúrgens, – van Lat. assurgĕre, zich oprichten: opstijgend, dwz.
aan den voet kruipend of liggend, daarboven opgericht of schuin opstaand.
assyria
assýria, – zie assyrĭus.
assyriacus / assyrius
assyríacus (-a, -um) / assýrius (-a, -um), – van Lat.
Assyrĭa, Assyrië, in de Oudheid naam eener door den Tigris doorsneden landstreek;
hoofdplaats Ninivé: Assyrisch.
Astelia
Astélia Banks et Sol. [J. Banks en D. C. Solander], – van Gr. a, ontk.
voorv.; stêlê, zuil, stijl. De stijl is zeer kort of ontbreekt geheel.
Aster
Aster L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. astêr (astĕros), ster. De
naam zinspeelt op den vorm der bloemhoofdjes.
Asteracantha
Asteracántha Nees. [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
astêr (astĕros), ster; akantha, doorn, stekel: plant met stervormig uitstaande doornen
of stekels.
asterias
astérias, – van Gr. astêr (astĕros), ster, bij Plinĭus (Historĭa Naturālis
X, 60) naam eener gevlekte
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(met sterren bezaaide) reigersoort. Asterĭas is ook de Nieuwlat. naam van een gesl.
van zeesterren. – Waarom de naam op de hem tegenwoordig voerende soort Silēne
is overgedragen, is mij onbekend.
Asteriscus Asteríscus Moench. [K. Moench], – Lat. transcr. van Gr. asteriskos
[verkleinw. van astêr (astĕros), ster], sterretje. – De naam zinspeelt op den vorm der
bloemhoofdjes.
asterocalyx
asterócalyx, – van Gr. astêr (astĕros), ster; k lux, kelk: met
stervormigen kelk.
Asterochaete
Asterocháéte Nees. [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
astêr (astĕros), ster; chaitê, borstel. De vrucht wordt omringd door een bij een ster
vergeleken krans van borstels.
asteroides asteroídes, – van Aster, plantengesl. (Composĭtae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Aster-achtig.
Asteromoea
Asteromóéa Bl. [C. L. Blume], – van Aster, plantengesl.
(Composĭtae); Gr. homoios, gelijkend: op Aster gelijkend gesl. – Vgl. Campanumoea,
Cyrtandromoea, Ipomoea, Omoea.
asterosorus
asterosórus (-a, -um), – van Gr. astêr (astĕros), ster; sôros,
hoopje: met sterharen in de sporenhoopjes of sori.
Asterostemma Asterostémma Decsne. [J. Decaisne], – van Gr. astêr (astĕros),
ster; stemma, krans. De naam zinspeelt op de in een krans geplaatste, te zamen een
ster vormende bijkroonschubben.
Asterostoma
Asteróstoma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. astêr (astĕros), ster;
stŏma, mond: plant met besterden mond. Bij sommige soorten draagt de kelkbuis
aan den mond stervormig uiteenwijkende haren.
asthenes
ásthenes (-es, -es), – Lat. transcr. van Gr. asthĕnês (van a, ontk.
voorv.; sthĕnos, kracht), krachteloos, zwak.
Asthenochloa
Asthenóchloa Buse [L. H. Buse], – van Gr. asthĕnês (van a,
ontk. voorv.; sthĕnos, kracht), zwak; chlŏa, gras: tenger gras.
asthenostachys
asthenóstachys, – van Gr. asthĕnês (van a, ontk. voorv.;
sthĕnos, kracht), zwak; st chus, aar: met zwakke aren, met dunne aren.
asthmaticus
asthmáticus (-a, -um), – Latinizeering van Gr. asthmatĭkos (van
asthma, aamborstigheid), aamborstig, asthmatisch, bij uitbreiding als geneesmiddel
tegen asthma gebezigd. Asclepĭas-Willd. [Κ. L. Willdenow] (=Tylophŏra – W. et A.
[R. Wight en G. A. Walker]) werd zoo genoemd, omdat de wortel der plant beschouwd
werd als een uitnemend geneesmiddel tegen met slijm opgeven gepaard asthma.
astictus
astíctus (-a, -um), – van Gr. a, ontk. voorv.; stiktos, gestippeld:
ongestippeld.
Astilbe
Astílbe Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – van Gr. a, ontk.
voorv.; stilbê, glans: de glanslooze. – De naam zinspeelt op de onaanzienlijke,
groengele bloemen der eerstbeschreven soort, Astílbe rivulāris Buch.-Ham. [Fr.
Buchanan-Hamilton].
astilboides
astilboídes, – van Astilbe, plantengesl. (Saxifragacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Astilbe-achtig.
Astragalus
Astrágalus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. astrag los,
kootje, bikkel, wervel. – De naam zinspeelt op de kantige zaden.
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Astrantia
Astrántia L. [C. Linnaeus], – oude plantennaam, welks afleiding
en beteekenis onbekend zijn.
Astrebla
Ástrebla F. v. M. [Ferdinand von Müller], – van Gr. a, ontk. voorv.;
strĕblos, gedraaid. De naam zinspeelt op de niet-gewrongen kafnaalden.
Astrocaryum
Astrocáryum G. F. Mey. [G. Fr. W. Meyer (1782-1856),
hoogleeraar te Göttingen], – van Gr. astron, ster; karŭon, noot. De buitenvruchtwand
springt stervormig open en ontbloot daarbij de steenkern, welke als een noot in het
midden der ster ligt.
astrolabes
astrólabes, – 2e nv. van Astrol be, naam eener vlakte aan de
Astrol be-baai (±145 3/4° O.L.; ±5 1/4° Z.B.) in Kaiser Wilhelmsland: van de
Astrol be-vlakte; gevonden in de Astrol be-vlakte. De baai werd in 1826 door haar
ontdekker, Dumont d’Urville (zie durvillaei), genoemd naar zijn vaartuig, de korvet
L’Astrolabe, waarop hij van 1826-29 een ontdekkings- en opnemingsreis in den
Stillen Oceaan maakte. Het vaartuig, hetzelfde dat vroeger La Coquille had geheeten
en waarop Duperrey van 1822-25 een ontdekkingsreis gemaakt had, ontving zijn
nieuwen naam kort voor het uitvaren in 1826 als zinspeling op het doel van den tocht.
Astrol be [van Gr. astron, ster; lambănein (stam l b), nemen] is de naam van een
thans verouderd instrument, vroeger gebezigd voor het bepalen van de plaats eener
ster aan het hemelgewelf en bij het landmeten.
Astronia
Astrónia Nor. [F. de Noronha], – van Gr. astron, ster. De naam
zinspeelt op de stervormig openspringende vruchten.
Astrostemma Astrostémma Bth. [G. Bentham], – van Gr. astron, ster; stemma,
krans. – De naam zinspeelt op de in een krans geplaatste, te zamen een ster vormende
bijkroonschubben.
astrostictus
astrostíctus (-a, -um), – van Gr. astron, ster; stiktos, gestippeld:
met stervormige stippels, d.i. met niet zeer dicht opeengeplaatste sterharen.
Astrothalamus
Astrothálamus Rob. [Ch. B. Robinson], -van Gr. astêr
(astĕros), ster; thal mos, woning. De bloemen zijn bijeengezeten op een verbreeden,
min of meer stervormig gelobden algemeenen bloembodem.
astrotrichus
astrótrichus (-a, -um), – van Gr. astron, ster; thrix (trĭchos),
haar: met stervormige haren, sterharig.
astylus
astýlus (-a, -um), – van Gr. a, ontk. voorv.; stūlos, zuil, (als bot. term)
stijl: zonder stijl.
aswijkii aswíjkii, – 2e nv. van Aswijkĭus, Latinizeering van Aswijk: van Aswijk,
genoemd naar Aswijk. – Naar welken Aswijk Trichom nes – Rac. [M. Raciborski]
in 1900 genoemd werd, deelt de sindsdien (1917) overleden auteur der soort,
Raciborski (zie raciborskĭi), niet mede; ik heb het niet kunnen uitvorschen.
asymmetricus
asymmétricus (-a, -um), – van Gr. asummetrĭa (van
asummĕtros, onsymmetrisch), gebrek aan symmetrie: niet symmetrisch, asymmetrisch,
ongelijkzijdig.
Asystasia
Asystásia Bl. [C. L. Blume], -Lat. transcr. van Gr. asustasĭa,
tweedracht. De vier meeldraden hangen twee aan twee samen, zijn als het ware in
twee partijen verdeeld.
Ataccia
Atáccia K. B. Presl [K. B. Presl], – willekeurige vervorming van den
naam Tacca voor een aan Tacca verwant gesl.
ataktophyllus
ataktophýllus (-a, -um), – van Gr. ataktos, ongeregeld,
onregelmatig; phullon, blad: met onregelmatige bladeren. Bij Ficus – Miq. [F. A.
W. Miquel] zijn de bladstelen kort tot lang, is de bladvoet stomp, afgerond of
uitgerand, de bladtop spits, stomp of afgerond.
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Atalantia
Atalántia Corr. [J. Fr. Correa da Serra], – genoemd naar Atalanta,
de snelvoetige Gr. prinses, die de naar haar hand dingende jongelingen tot een
wedloop uitdaagde, daarbij steeds overwon en de overwonnenen doodde. Eindelijk
werd zij zelve overwonnen door Hippomĕnes, die haar tijdens den loop gouden
appelen voor de voeten wierp, welke zij, als elke niet-on-vrouwelijke vrouw tot
sieraden aangetrokken, niet kon nalaten opterapen, waardoor zij tijd verloor. – De
naam zinspeelt op de goudgele vruchten sommiger soorten.
atalantoides atalantioídes, – van Atalantĭa, plantengesl. (Rutacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Atalantĭa-achtig.
Atalaya Ataláýa Bl. [C. L. Blume], – Latinizeering van den Tim. plantennaam
atalai.
atamasco
atamásco, – Noordamer. plantennaam.
atasripii
atasrípii, – 2e nv. van Atasripĭus, Latinizeering van Atasrip: van
Atasrip, gevonden door Atasrip, genoemd naar Atasrip. – Dryoptĕris – Rosenst. [E.
Rosenstock] is ge-
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noemd naar haar ontdekker, Atasrip († 1921), inlandsen beambte (laatstelijk mantri
2e klasse) bij het Buitenzorgsche Herbarium, die in 1899 planten verzamelde op de
Molukken en in 1903 als plantenverzamelaar was toegevoegd aan de door Wichmann
(zie wichmanni) geleide expeditie naar N. Nieuw-Guinea.
atavus átavus, – (Lat.) betovergrootvader. Het woord wordt wel als soortnaam
gebezigd voor planten, welke een terugslag schijnen te vertoonen naar een
veronderstelden ouden stamvorm, bv. aan pelorische vormen van orchideeën.
Ataxia
Atáxia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. a, ontk. voorv.; taxis, orde:
onordelijke plant. De onderste bloemen van het aartje zijn ♂ met 2 of 3 meeldraden;
de bovenste bloem is ♀ en veel kleiner dan de beide andere.
ater
ater (-ra, -rum), – (Lat.) dofzwart.
aterrimus atérrimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. ater, dofzwart: pikzwart.
Athamantha
Athamánta L. [C. Linnaeus], – naamsoorsprong niet met
zekerheid bekend. Sommigen leiden den naam af van dien van den mythischen Gr.
vorst Ath mas (Athamantos), anderen van den berg Ath mas in Thessalië.
athamanthicus
athamánticus (-a, -um), – afkomstig van den berg Ath mas
in Thessalië of daar het eerst gevonden, Athamantisch.
Athanasia Athanásia L. [C. Linnaeus], – (Gr.) [van a, ontk. voorv.; thnêiskein
(stam than), sterven], onsterfelijkheid. – De bloemhoofdjes van afgesneden takken
behouden lang hun vorm en kleur.
Atherandra
Atherándra Decsne. [J. Decaisne], – van Gr. athêr (athĕros),
naald; anêr (andros), man. De helmknoppen (mann. organen) zijn naaldvormig
toegespitst.
Atherostemon
Atherostémon Bl. [C. L. Blume], – van Gr. athêr (athĕros),
naald; stêmôn, draad. De helmknoppen (deel der meeldraden) zijn naaldvormig
toegespitst.
athlianthus
athliánthus (-a, -um), – van Gr. athlĭos, rampzalig, ongelukkig,
ellendig; anthos, bloem: met in ongelukkige omstandigheden verkeerende bloemen.
athous
athóus (-a, -um), – afkomstig van het voorgebergte Athôs (= Athos,
het oostelijkste der drie schiereilanden, welke van Chalkidië in de Aegaeische Zee
dringen) of daar het eerst gevonden.
athroanthus
athroánthus (-a, -um), – van Gr. athrŏos, opeengedrongen;
anthos, bloem: met opeengedrongen bloemen.
athrocarpus
athrocárpus (-a, -um), – van Gr. athrŏos, opeengedrongen;
karpos, vrucht: met opeengedrongen vruchten, vruchtjes of sporangiën.
Athrodactylis
Athrodáctylis Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van
Gr. athrŏos, opeengedrongen; daktŭlos, dadel: De vrucht bestaat uit opeengedrongen,
dadelachtige vruchtjes.
Athroisma
Athróísma A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. athroizein,
bijeenbrengen, opeenhoopen: opeenhooping. De naam zinspeelt op den bouw der
bloeiwijze, welke uit opeengedrongen bloemhoofdjes bestaat.
athroocarpus
athroocárpus (-a, -um), – van Gr. athrŏos, opeengedrongen;
karpos, vrucht: met opeengedrongen vruchten, vruchtjes of sporangiën.
Athrotaxis
Athrotáxis D. Don. [David Don], – van Gr. athrŏos, dicht
opeengedrongen; taxis, rangschikking. – De naam zinspeelt op de dicht

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

opeengedrongen naalden der beide eerstbeschreven soorten (Athrotáxis cupressoīdes
D. Don [David Don], – Athrotáxis selaginoīdes D. Don [David Don]).
athyriocarpus
athyriocárpus (-a, -um), – van Athyrĭum, plantengesl.
(Polypodiacĕae); karpos, vrucht: met vruchten, dwz. sori, als die van een Athyrĭum.
Athyrium
Athýrium Roth. [A. W. Roth], – van Gr. athŭros [van a, ontk.
voorv.; thŭris (verkleinw. van thŭra, deur), deurtje, venster], deurloos, vensterloos.
De naam schijnt te zinspelen op het feit, dat de mazen van het adernet der
wortelstokschubben ondoorschijnend of althans donkergekleurd zijn en daarom niet
als vensters beschouwd kunnen worden. – Roth, de auteur van het gesl. geeft, zonder
toelichting, als grondwoord athŏros (van a, ontk. voorv.; thŏros, mannelijk zaad,
sperma), spermaloos. Klaarblijkelijk is dit een drukfout. Een afleiding van athŏros
geeft geen zin, afgezien van het feit, dat dit woord niet het grondwoord van Athyrĭum
kan zijn. Sommigen leiden den naam af van Gr. athūrein, spelen, waaraan zij dan
willekeurig de beteekenis hechten van veranderlijk zijn (denk aan het Ned. speling)
en achten den naam te zinspelen op de veranderlijkheid in vorm der sori. – Het Gr.
woord athūrein heeft echter nimmer de beteekenis van veranderlijk zijn, zoodat deze
laatste verklaring onaannemelijk is.
atjeensis / atjehensis
atjeénsis (-is, -e) / atjehénsis (-is, -e), – afkomstig van
Atjèh (N.-Sumatra) of daar het eerst gevonden.
atlanticus
atlánticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. atlantĭkos [van Atlas
(Atlantos), een hoog gebergte in N.W.-Afrika, Z. van Gibraltar, waarop, volgens de
mythe, de hemel rustte]: afkomstig van den Atlas of daar het eerst gevonden,
Atlantisch.
atomrius
atomárius (-a, -um), – van Lat. atŏmus (= Gr. atŏmos, van a, ontk.
voorv.; temnein, stuksnijden), iets wat niet stuktesnijden is, iets ondeelbaars, een
atoom, een stip: gestippeld.
atoto atóto, – naamsoorsprong onbekend, mogelijk een op de Zuidzee-eilanden
gebruikelijke plantennaam.
atra
atra, – zie ater.
atractodes
atractódes, – van Gr. atraktos, spoel; ôdês, uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: op een spoel gelijkend, spoelvormig.
Atragena / Atragene Atrágena L. [C. Linnaeus] / Atrágene L. [C. Linnaeus],
– wijziging van den ouden Gr. plantennaam atragĕnê, waarmede een klimplant,
mogelijk een Clem tis-soort, werd aangeduid. Vgl. Tridax.
atramentarius
atramentárius (-a, -um), – van Lat. atramentum [van ater
(atri), dofzwart], inkt: inktzwart.
atratus
atrátus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart: in het (dof)zwart
gekleed, dofzwart.
Atrema
Atréma A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. a, ontk. voorv.;
trêma, opening. Schermbloemige, welker vruchthelften, in tegenstelling tot die van
het verwante gesl. Bifŏra, geen opening zouden vertoonen aan de naar elkander
toegekeerde zijden. Deze waarneming was gedaan aan een onrijpe vrucht, bij welke
de opening nog niet ontstaan was.
atricapillus
atricapíllus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), zwart; capillus,
hoofdhaar: met zwart hoofdhaar, bij uitbreiding: met zwarte of donkerkleurige
hoofdjes.
atricha
átricha, – zie atrĭchus.
atrichos / atrichus
átrichos (-os, -on) / átrichus (-a, -um), – van a, ontk.
voorv.; thrix (trĭchos), haar: onbehaard, kaal.
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atricolor atrícolor, – van Lat. ater (atri), dofzwart; cŏlor, kleur: dofzwart van
kleur, dofzwart.
Atriplex
Átriplex L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, melde.
atriplicifolius atriplicifólius (-a, -um), – van Atrĭplex (Atriplĭcis), plantengesl.
(Chenopodiacĕae), melde; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Atrĭplex.
atripurpureus
atripurpúreus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart;
purpurĕus, purperrood: zwartpurper.
atrobrachiatus
atrobrachiátus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart;
brachĭum, (onder)arm: met zwarte armen of daarop gelijkende organen, stelidiën bv.
atrobrunneus
atrobrúnneus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart;
brunnĕus, bruin: donkerbruin, bij zwart af.
atrocarpus
atrocárpus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart; Gr. karpos,
vrucht: met zwarte vruchten. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai;
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beter is melanocarpus. – Vgl. ook athrocarpus.
atrococcineus
atrococcíneus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart;
coccinĕus, karmijnrood: zeer donker karmijnrood, bij zwart af.
atrocoeruleus
atrocoerúleus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart;
coerulĕus, (donker)blauw: zeer donker blauw, bij zwart af; zwartblauw, blauwzwart.
atroferrugineus
atroferrugíneus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart;
ferruginĕus, roestbruin: zeer donker roestbruin, bij zwart af.
atrolabius
atrolábius (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart; labĭum, lip:
met zwarte lippen.
atromarginatus
atromarginátus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart;
margo (margĭnis), rand: zwart gerand.
Atropa
Átropa L. [C. Linnaeus], – gelatinizeerde vr. vorm van Gr. Atrŏpos
(van a, ontk. voorv.; trepein, wenden), de onafwendbare, de onverbiddelijke, naam
van diegene der Schikgodinnen, welke den menschelijken levensdraad afsneed. De
naam zinspeelt op de giftigheid der plant. – Er waren drie Schikgodinnen of Parcen
(Lat. Parcae; Gr. Moirai), godinnen van het Noodlot, die over den draad van het
menschelijk lot gingen. Elke mensch ontving bij zijn geboorte een draad; Klôthô
(spinster) spon dien; Lachĕsis (lotbeschikster) bepaalde de lengte ervan; Atrŏpos (zie
boven) sneed hem bij den dood af.
atropoides
atropoídes, – van Atrŏpa, plantengesl. (Solanacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Atrŏpa gelijkend, Atrŏpa-achtig.
atropurpurascens
atropurpuráscens, – van Lat. ater (atri), dofzwart;
purpurascens, purper van kleur wordend: donkerpurper van kleur wordend, tamelijk
donkerpurper.
atropurpureus
atropurpúreus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart;
purpurĕus, purperrood: zwartpurper.
atrorubens
atrórubens, – van Lat. ater (atri), dofzwart; rŭbens, rood:
zwartrood.
atrosanguineus
atrosanguíneus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart;
sanguinĕus, bloedrood: donkerbloedrood, bij zwart af.
atroschistaceus
atroschistáceus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart;
schistacĕus (zie aldaar), leikleurig: donker leikleurig, bij zwart af.
atrospinosus
atrospinósus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart; spina,
doorn, stekel: met dofzwarte doornen of stekels.
atroviolaceus
atrovioláceus (-a, -um), – van Lat. ater (atri), dofzwart;
violacĕus, paars: donkerpaars, bij zwart af.
atrovirens
atróvirens, – van Lat. ater (atri), dofzwart; vĭrens, groen:
zwartgroen, zeer donkergroen.
atroviridis
atrovíridis (-is, -e), – van Lat. ater (atri), dofzwart; virĭdis, groen:
zwartgroen, zeer donkergroen.
atrox
atrox, – (Lat.) grimmig, vreeselijk.
atrum
atrum, – zie ater.
Attalea
Attálea H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A.
Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar Attălus I (269-197 v. Chr.), eerste koning
van Pergămum (= Troje, stad in Klein-Azië), ijverig bevorderaar van kunsten en
wetenschappen, stichter der beroemde bibliotheek van Pergămum.
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attenuata
attenuáta, – zie attenuātus.
attenuatifolius
attenuatifólius (-a, -um), – van Lat. attenuātus, versmald;
folĭum, blad: met versmalde bladeren of blaadjes.
attenuatus
attenuátus (-a, -um), – van Lat. attenuāre (van ad, hier
geassimileerd tot at, naar; tenŭis, dun), dunner maken, smaller maken: versmald.
attenuifolius
attenuifólius (-a, -um), – van Lat. attenuāre, verdunnen,
verkorten, verkleinen; folĭum, blad: met dunne, korte of kleine bladeren of blaadjes.
atter
atter, – Mal. en Soend. plantennaam (ten rechte atĕr).
attimeeralo(o)
attimeerálo(o), – Malab. plantennaam (attiméralú).
Atylosia
Atylósia W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van Gr. a, ontk.
voorv.; tulos, knobbel. In tegenstelling tot vele andere vlinderbloemen draagt de vlag
bij dit gesl. geen knobbels aan den voet.
auberti aubérti, – 2e nv. van Aubertus, Latinizeering van Aubert: van Aubert,
gevonden door Aubert, genoemd naar Aubert. – Polygŏnum – L. Henry [Louis Henry,
van 1884-1903 hoofdtuinman van het Museum van Natuurlijke Historie te Parijs] is
genoemd naar Georges Eleosippe Aubert (1871, Lannes, Dépt. Creuse, Frankrijk;
X), van 1895-1901 missionaris in Tibet, sinds 1901 professor aan een seminarium
te Parijs. – De naar hem genoemde plant had hij in 1899 aan Louis Henry, den auteur
der soort, gezonden.
Aubletia
Aublétia Gaertn. [J. Gärtner], – genoemd naar J. B. Chr. Fusée
Aublet (1720, Salon, Provence; 1778, Parijs), die te Montpellier en te Parijs studeerde
in plantkunde, pharmacie, scheikunde, dierkunde en mineralogie. Naar Mauritius
(Ile de France) gezonden om daar een pharmakol. laboratorium en een bot. tuin te
stichten, verbleef hij van 1753-61 op het eiland, vanwaar hij vele planten, dieren en
mineralen naar Frankrijk zond. Van 1762-64 hield hij in opdracht der Fr. Regeering
verblijf in Fr. Guiana, waar hij tal van planten verzamelde en beschreef. Na nog
eenige jaren een bestuursfunctie op Háiti te hebben vervuld keerde hij naar Frankrijk
terug, waar hij in 1775 zijn Histoire des Plantes de la Guiane Française uitgaf.
aubletii aublétii, – 2e nv. van Aubletĭus, Latinizeering van Aublet: van Aublet,
gevonden door Aublet, genoemd naar Aublet. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar C. B. Chr. Fusée Aublet, voor wien men zie onder Aubletĭa.
Aubrietia
Aubriétia Adans. [M. Adanson], – genoemd naar Claude Aubriet
(1651, Châlons sur Marne; 1743, Parijs), planten- en dierenschilder, die Tournefort
(zie Tournefortĭa) vergezelde op zijn reis door Klein-Azië.
aubrietioides
aubrietioídes, – van Aubrietĭa, plantengesl. (Crucifĕrae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Aubrietĭa-achtig.
aucheri auchéri, – 2e nv. van Auchērus, Latinizeering van Aucher: van Aucher,
gevonden door Aucher, genoemd naar Aucher. – Campanŭla – A. DC. [A. L. P. P.
de Candolle] is genoemd naar P. M. R. Aucher-Eloy (1792, Blois; 1838, Djulfa bij
Ispahán, Perzië), die een groot deel van Voor-Azië bereisde en daar groote
plantenverzamelingen bijeenbracht.
auctumnalis
auctumnális (-is, -e), – van Lat. auctumnus, herfst: in den herfst
bloeiend, herfst-.
Aucuba
Áúcuba Thunb. [C. P. Thunberg], – Lat. transcr. van den Jap. naam
der plant, aokuba of aokiba. De naam wordt wel afgeleid van Jap. aoku, groen, en
zou beteekenen altijd groene, d.i. nimmer bladerloos staande heester.
aucubaefolius
aucubaefólius (-a, -um), – zie aucubifolĭus.
aucubifolius
aucubifólius (-a, -um), – van Aucŭba, plantengesl. (Cornacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Aucŭba.
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aucuparius
aucupárius (-a, -um), – van Lat. auceps (aucŭpis) (van avis,
vogel; capĕre, vangen), vogelaar: door vogelaars gebezigd (als lokaas).
Auganthus
Augánthus Link [H. Fr. Link], – van Gr. augê, glans, luister;
anthos, bloem: luisterrijke bloem, zeer fraaie bloem.
augusta
augústa, – zie augustus.
augustae augústae, – 2e nv. van Augusta: van Augusta, genoemd naar Augusta.
– Begonĭa – Irmsch. [Edgar Irmscher (1887-X), hoogleeraar in de plantkunde te
Hamburg] is niet rechtstreeks genoemd naar een persoon van den naam Augusta,
doch naar de Keizerin Augusta-rivier (= Sepik) in Kaiser Wilhelmsland, uitmondend
aan de N. kust op ±144 1/2° O.L., en augustae is in dit geval te vertalen met:
afkomstig van de

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

47
omgeving der Keizerin Augusta-rivier of daar het eerst gevonden. De rivier is
genoemd naar Augusta Maria Louise Catharina, prinses van Saksen Weimar (1811,
Weimar; 1890, Berlijn), in 1829 gehuwd met Wilhelm Friedrich Ludwig, prins van
Pruisen (1797-1888), die later als Wilhelm I koning van Pruisen en sinds 1871 Duitsch
Keizer was. Zij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het Roode Kruis. Voor
de beteekenis van Augusta zie men onder augustus.
augustae-victoriae
augústae-victóriae, – 2e nv. van Augusta Victorĭa,
Latinizeering van Auguste Victoria: van Auguste Victoria, genoemd naar Auguste
Victoria. – Dendrobĭum – - Kränzl. [Fr. Kränzlin (1847-1934)] is genoemd naar
Auguste Victoria, prinses van Sleeswijk Holstein Sonderburg Augustenburg (1858,
Dolzig bij Sommerfeld; 1921, Doorn, Nederland), van 1881 tot aan haar overlijden
gehuwd met den in 1918 uit zijn rijk gevluchten Wilhelm II, koning van Pruisen en
Duitsch keizer. – Voor de beteekenis harer namen zie men onder augustus en Victorĭa.
augusti
augústi, – 2e nv. van Augustus: van August(us), gevonden door
August(us), genoemd naar August(us). – Cyrtandra – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]
is genoemd naar haar ontdekker, August A. Pulle (zie Pullĕa). – Voor de beteekenis
van den naam zie men onder augustus.
augustianus augustiánus (-a, -um) (Calămus – L. Lind. et Em. Rod. [L. Linden
en E. Rodigas]), – genoemd naar den ontdekker der plant, Auguste Ch. J. Linden (zie
lindēni).
augustinii
augustínii, – 2e nv. van Augustinĭus, Latinizeering van Augustine:
van Augustine, gevonden door Augustine, genoemd naar Augustine. – Rhododendron
– Hemsl. [W. Botting Hemsley] is genoemd naar Augustine Henry (1857, in het
graafschap Londonderry, Ierland; 1930, Dublin), medicus, in 1881 in dienst getreden
bij de Chin. douane. Na ongeveer een jaar te Shanghai geplaatst te zijn geweest werd
hij overgeplaatst naar Ichang (zie ichangensis), waar hij de flora van China begon
te bestudeeren; in 1886 zond hij zijn eerste verzameling, waaronder vele nieuwe
gesl., naar Kew. Een hem toegestaan verlof van 6 maanden besteedde hij aan het
bestudeeren der flora van Hu-pei (zie hupehensis), waar hij twintig nieuwe gesl. en
500 nieuwe soorten ontdekte. Van 1889-91 vertoefde hij met verlof in Europa; in
1891 keerde hij naar China terug en werd spoedig daarop overgeplaatst naar Formosa,
waar hij twee jaren bleef en 2000 planten verzamelde. Vervolgens werd hij in
Z.-Yun-nan (zie yunnannensis) geplaatst, een streek rijker aan nieuwe planten dan
eenige andere te voren door hem doorzochte. In 1900 keerde hij voor goed terug naar
Europa; in het geheel had hij 158000 planten verzameld, behoorende tot 6000 soorten,
waaronder 1000 nieuwe; hij ontdekte 30 à 40 nieuwe gesl. – Na in Europa boschbouw
bestudeerd te hebben werd hij in 1907 benoemd tot lector in de boschbouwkunde
aan de boschbouwschool te Cambridge (Engeland); van 1913 tot aan zijn
pensionneering in 1926 was hij te Dublin werkzaam als hoogleeraar in de
boschbouwkunde. – Hij schreef een aantal wetensch. publicaties.
augustus
augústus (-a, -um), – van Lat. augēre, vermeerderen, tot aanzien
brengen: in aanzien staand, verheven, eerbiedwaardig.
Aulacia Aulácia Lour. [J. Loureiro], – van Gr. aulax (aulăkos), vore. De naam
zinspeelt op de sterk gewelfde, daardoor als het ware gegroefde kroonbladen.
aulacocarpus aulacocárpus (-a, -um), – van Gr. aulax (aulăkos), vore; karpos,
vrucht: met gevoorde vruchten.
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Aulacodiscus Aulacodíscus Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. aulax (aulăkos),
vore; diskos, schijf. Plant met groote, gevoorde schijf.
aulacospermus
aulacospérmus (-a, -um), – van Gr. aulax (aulăkos), vore;
sperma, zaad: met gevoorde zaden.
Aulandra
Aulándra H. J. Lam. [H. J. Lam], – van Gr. aulos, buis; anêr
(andros), man. De helmdraden (mann. organen) zijn tot een buis vergroeid.
aulicus
áúlicus (-a, -um), – van Lat. aula, hofhouding, hof: voor het hof
geschikt, fraai.
Aulizeum
Aulízeum Lindl. [J. Lindley], – van Gr. aulizesthai, in de open
lucht vereenigd zijn, groepsgewijs onder den blooten hemel overnachten, bivakkeeren.
De naam zinspeelt op den groepsgewijzen groei der plant op haar natuurlijke
standplaats.
Aulostylis
Aulostýlis Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. aulos, buis;
stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), zuiltje. De randen der stempelzuil zijn aan de
voorzijde verbreed en vergroeid tot een buis, waarbinnen zich de stempel bevindt.
aurantia
aurántia, – zie aurantĭus.
aurantiacus
aurantíacus (-a, -um), – van Lat. aurantĭum, sinaasappel,
oranjeappel: (in kleur) met een rijpen sinaasappel overeenkomend, oranje.
aurantifolius / aurantiifolius
aurantifólius (-a, -um) / aurantiifólius (-a,
-um), – van Lat. aurantĭum, sinaasappel; folĭum, blad: met bladeren als die van een
sinaasappelboom.
aurantioides aurantioídes, – van Lat. aurantĭum, sinaasappel; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een sinaasappel of een sinaasappelboom
gelijkend.
aurantiola
aurantíola, – verkleiningsvorm van Lat. aurantĭum, sinaasappel:
sinaasappeltje.
aurantium
aurántium, – (Lat.) sinaasappel. Het woord wordt wel in verband
gebracht met Lat. aurum, goud, en zou zinspelen op de kleur der vruchten.
aurantius aurántius (-a, -um), – van Lat. aurantĭum, sinaasappel, oranjeappel:
sinaasappelkleurig, oranje.
auratus
aurátus (-a, -um), – van Lat. aurāre (van aurum, goud), vergulden:
verguld, met goud versierd, met goudgele vlekken of strepen.
aurea
áúrea, – zie aurĕus.
aureiflorus
aureiflórus (-a, -um), – van Lat. aurĕus (van aurum, goud),
gouden, goudgeel; flos (flōris), bloem: met goudgele bloemen.
aureilabris aureílabris (-is, -e), – van Lat. aurĕus (van aurum, goud), gouden,
goudgeel; lăbrum, lip: met goudgele lip.
aureilobus aureílobus (-a, -um), – van Lat. aurĕus (van aurum, goud), gouden,
goudgeel; lŏbus, lob: met goudgele lobben.
aureoapex aureóapex, – van Lat. aurĕus (van aurum, goud), gouden, goudgeel;
ăpex, top: met goudgelen top.
aureobrunneus
aureobrúnneus (-a, -um), – van Lat. aurĕus, gouden,
goudgeel; Nieuwlat. brunnĕus, bruin: goudgeel met bruin; bruin met goudgeel.
aureofulvus
aureofúlvus (-a, -um), – van Lat. aurĕus, gouden, goudgeel;
fulvus, geelbruin: goudgeelbruin.
aureostriatus
aureostriátus (-a, -um), – van Lat. aurĕus, gouden, goudgeel;
stria, streep: met goudgele strepen.
aureoviridis
aureovíridis (-is, -e), – van Lat. aurĕus, gouden, goudgeel;
virĭdis, groen: goudgeel met groen; geelgroen.
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aureus
áúreus (-a, -um), – van Lat. aurum, goud: gouden, goudgeel.
auricolor
aurícolor, – van Lat. aurum, goud; cŏlor, kleur: goudkleurig,
goudgeel.
auricomus
aurícomus (-a, -um), – van Lat. aurum, goud; cŏma, kuif (van
haren, bladeren, bloemen, schutbladen en dgl.): goudgeelgekuifd.
auricula
aurícula, – verkleinw. van Lat. auris, oor: oortje. – Primŭla – L. [C.
Linnaeus] heette vóór Linnaeus (zie Linnaea)

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

48
wel Auricŭla ursīna, berenoortje. De naam zinspeelt op den bladvorm.
auricularia
auriculária, – zie auricularĭus.
auricularis / auricularius
auriculáris (-is, -e) / auriculárius (-a, -um), – van
Lat. auricŭla (verkleinw. van auris, oor), oortje: op eenigerlei wijze tot oortjes in
betrekking staand, op oortjes gelijkend, van oortjes voorzien.
auriculatus
auriculátus (-a, -um), – van Lat. auricŭla (verkleinw. van auris,
oor), oortje: van oortjes voorzien, geoord.
auriculifer / auriculiferus
auricúlifer (auriculífera, auriculíferum) /
auriculíferus (-a, -um), – van Lat. auricŭla (verkleinw. van auris, oor), oortje: ferre,
dragen: een of meer oortjes dragend, geoord.
auriculiformis
auriculifórmis (-is, -e), – van Lat. auricŭla (verkleinw. van
auris, oor), oortje; forma, vorm: oorvormig, op een oor gelijkend.
auriculiger / auriculigerus
auricúliger (auriculígera, auriculígerum) /
auriculígerus (-a, -um), – van Lat. auricŭla (verkleinw. van auris, oor), oortje;
gĕrĕre, dragen: een of meer oortjes dragend, geoord.
auriculilobus
auricolílobus (-a, -um), – van Lat. auricŭla (verkleinw. van
auris, oor), oortje; lŏbus, lob: met op oortjes gelijkende lobben.
auritus
aurítus (-a, -um), – van Lat. auris, oor: geoord.
auroreus
auróreus (-a, -um), – van Lat. aurōra, het morgenrood: de kleur
van het morgenrood hebbend, zacht rood, zacht oranje.
auroroseus
auroróseus (-a, -um), – van Lat. aurum, goud; rosĕus, rozerood:
goudgeel met rozerood, oranjerood.
austerus
austérus (-a, -um), – (Lat.) samentrekkend, wrang.
australasiae
australásiae, – 2e nv. van Australiasĭa (van Lat. austrālis,
zuidelijk; Asĭa, Azië), Zuid-Azië: van Z.-Azië, Zuidaziatisch.
australasicus
australásicus (-a, -um), – van Lat. Australiasĭa (van austrālis,
zuidelijk; Asĭa, Azië), Zuid-Azië: Zuid-aziatisch.
australe
austrále, – zie austrālis.
australia
austrália, – zie australĭus.
australianus
australiánus (-a, -um), – van Nieuwlat. Australĭa (van Lat.
austrālis, zuidelijk), het Zuidland, dwz. Australië: Australisch.
Australina
Australína Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – van Nieuwlat.
Australĭa (van Lat. austrālis, zuidelijk), het Zuidland, dwz. Australië: Australische
plant.
australis
austrális (-is, -e), – van Lat. auster (austri), zuiden: zuidelijk, in het
zuiden groeiend, op het zuidelijk halfrond groeiend.
australius
austrálius (-a, -um), – van Nieuwlat. Australĭa (van Lat. austrālis,
zuidelijk), het Zuidland, dwz. Australië: Australisch.
austriacus
austriácus (-a, -um), – van Nieuwlat. Austrĭa, Oostenrijk:
Oostenrijksch.
Austrobuxus Austrobúxus Miq. [F. A. W. Miquel], – van Lat. auster (austri),
zuiden; Buxus, plantengesl. (Buxacĕae): aan Buxus verwant gesl. van het zuidelijk
halfrond.
austrocaledonicus
austrocalodónicus (-a, -um), – van Nieuwlat.
Austro-Caledonĭa, Nieuw-Caledonië (164 – 167 1/2° O.L.; 20 – 22 1/2° Z.B.):
Nieuwcaledonisch. – Het woord Austro-Caledonĭa is afgeleid van Lat. auster (austri),
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zuiden; Caledonĭa, Caledonië (waarmede de Ouden de Schotsche Hooglanden
bedoelden) en beteekent: het op het zuidelijk halfrond gelegen Caledonië.
autumnalis
autumnális (-is, -e), – van Lat. autumnus, herfst: in den herfst
bloeiend, herfst-.
avellana
avellána, – zie avellānus.
avellaneus avelláneus (-a, -um), – van Lat. (nux) avellāna, Avellaansche noot,
hazelnoot: hazelnootbruin.
avellanus
avellánus (-a, -um), – afkomstig van Avella, stad in Italië,
tegenwoordig Avella vecchia (dwz. Oud-Avella), oost van Napels, of daar het eerst
gevonden, Avellaansch. De hazelnoot kwam daar veel voor en werd daarom nux
avellāna, Avellaansche noot, genoemd.
avellinus
avellínus (-a, -um), – van Lat. (nux) avellāna, Avellaansche noot,
hazelnoot: hazelnootbruin.
Avena
Avéna L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam van onbekenden
oorsprong, haver.
avenaceus avenáceus (-a, -um), – van Avēna, plantengesl. (Graminĕae), haver:
op een Avēna gelijkend, haverachtig.
avene
avéne, – zie avēnis.
avenia
avénia, – zie avenĭus.
avenis / avenius
avénis (-is, -e) / avénius (-a, -um), – van Gr. a, ontk. voorv.;
Lat. vena, ader: ongeaderd. Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter
is evenĭus.
Averrhoa
Avérrhoa L. [C. Linnaeus], – genoemd naar den in zijn tijd zeer
beroemden Arab. geneesheer en wijsgeer Averr(h)oes (ten rechte Abul Walid
Muhammad ibn-Ahmad ibn-Muhammad ibn-Rushd; 1126-98) van Cordóba (Spanje),
vereerder van den Gr. wijsgeer en natuurkenner Aristotĕlês (zie Aristotelēa), wiens
werken hij in het Arab. vertaalde.
avicella
avicélla, – verkleinw. van Lat. avis, vogel: vogeltje.
avicennae
avicénnae, – 2e nv. van Avicenna, ten rechte Abu Ali Husain
ibn-Abdallah ibn-Sina (980-1037), beroemd Arab. arts en wijsgeer: van Avicenna,
genoemd naar Avicenna.
Avicennia
Avicénnia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Avicenna (zie
avicennae).
avicenniaefolius
avicenniaefólius (-a, -um), – zie avicenniifolĭus.
avicenniifolius
avicenniifólius (-a, -um), – van Avicennĭa, plantengesl.
(Verbenacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Avicennĭa.
aviculare
aviculáre, – zie aviculāris.
Avicularia
Aviculária Steud. [C. G. Steudel], – van Lat. avĭcula (verkleinw.
van avis, vogel), vogeltje. Plant, welker vruchten door vogels worden gegeten.
avicularis
aviculáris (-is, -e), – an Lat. avĭcula (verkleinw. van avis, vogel),
vogeltje: op eenigerlei wijze tot vogels in betrekking staand, als vogelvoeder dienst
doend.
avicularum
aviculárum, – 2e nv. mv. van Lat. avĭcula (verkleinw. van avis,
vogel), vogeltje: der vogeltjes, door vogels gegeten wordend.
avis paradisiacae
avis paradisíacae, – 2e nv. enkv. van Lat. avis paradisiăca
[van avis, vogel; paradisiăcus (zie aldaar), uit het paradijs afkomstig], paradijsvogel.
Van Myristĭca – - kende de auteur der soort O. Warburg (zie warburgiānus), alleen
de zaden, welke in de maag van een paradijsvogel waren aangetroffen.
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avium
ávium, – 2e nv. mv. van Lat. avis, vogel: der vogels, door vogels
gegeten wordend, vogel-.
awabuki
awabúki, – Jap. plantennaam.
axantha
axántha, – zie axanthus.
Axanthes
Axánthes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. axôn, as; anthos, bloem:
plant met op de asssen, dwz. op den stengel en zijn takken geplaatste, zittende of
nagenoeg zittende bloemen.
Axanthopsis
Axanthópsis Korth. [P. W. Korthals], – van Axanthes,
plantengesl. (Rubiacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Axanthes gelijkend
gesl.
axanthus
axánthus (-a, -um), – van Gr. axôn, as; anthos, bloem: met op de
assen, dwz. op den stengel en zijn takken geplaatste, zittende of nagenoeg zittende
bloemen.
Axenfeldia Axenféldia Baill. [H. E. Baillon], – in 1858 genoemd naar Auguste
Axenfeld (1825, Odessa; 1876, Parijs), die te Parijs in de geneeskunde studeerde en
zich tot Franschman liet naturaliseeren. Hij vestigde zich als ge-
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neesheer te Parijs, werd chef van het hospitaal Beaujon en hoogleeraar aan de Faculté
de Médecine. Tijdens de choleraepidemieën, die in 1849 en 1854 Parijs teisterden,
onderscheidde hij zich door toewijding aan zijn patiënten. Hij schreef een aantal
publicaties over zenuwaandoeningen, waarvan vooral zijn Traité des névroses roem
verwierf. Hij was bevriend met Baillon, den auteur van het naar hem genoemde gesl.
Axia
Áxia Lour. [J. Loureiro], – vr. vorm van Gr. axĭos, waardig: waardige
plant, waardevolle plant. Een soort van dit gesl. werd meer dan een eeuw geleden
door de inlandsche geneesheeren van Cochinchina hoog ingeschat als geneeskrachtige
plant.
axillanthus
axillánthus (-a, -um), -van Lat. axilla, (blad)oksel; Gr. anthos,
bloem: met okselstandige bloemen. Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet
fraai; beter zijn axilliflōrus en maschalanthus.
axillaris
axilláris (-is, -e), – van Lat. axilla, (blad)oksel: (blad)okselstandig.
axilliflorus
axilliflórus (-a, -um), – van Lat. axilla, (blad)oksel; flos (flōris),
bloem: met okselstandige bloemen.
axillifolius
axillifólius (-a, -um), – van Lat. axilla, (blad)oksel; folĭum, blad:
met in de oksels van andere bladeren geplaatste bladeren.
axilliparus axillíparus (-a, -um), – van Lat. axilla, (blad)oksel; părĕre, baren,
voortbrengen: uit de bladoksels (bloemen) voortbrengend.
Axinaea
Axináéa Ruiz. et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – van Gr. axīnê,
bijl: bijlplant. De naam zinspeelt op den vorm der kroonbladen.
Axinandra
Axinándra Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr. axīnê,
bijl; anêr (andros), man: plant met bijlvormige mann. organen (meeldraden).
axinantherus
axinanthérus (-a, -um), – van Gr. axīnê, bijl; anthêra, (als bot.
term) helmknop: met bijlvormige helmknoppen.
Axonopus
Axónopus P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van
Gr. axôn, as; pous, voet, steel. De aarspillen zitten op een gemeenschappelijken steel
als spaken om een wielas.
Axyris
Áxyris L. [C. Linnaeus], – van Gr. axŭros (van a, ontk. voorv.; xŭrein,
scheren), ongeschoren. – De naam zinspeelt op de dichte beharing der plant.
ayapana
ayapána, – Guiaansche plantennaam.
aylapi
aylápi, – Amb. plantennaam.
Aylmeria
Aylméria Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – genoemd naar Aylmer
Bourke Lambert (1761, Bath; 1842, Kew), verdienstelijk plantkundige, medeoprichter
(1788) en van 1796 tot aan zijn dood vicepresident van de Linnean Society te Londen,
bezitter van een zeer rijk herbarium, schrijver van eenige bot. werken, o.a. van een
uitnemende monographie van het gesl. Pinus.
Azadirachta
Azadiráchta A. Juss. [Adrien H. L. de Jussieu (1797-1853),
plantkundige te Parijs], – verhaspeling van Perz. ázáddhirakt, d.i. edele boom.
Azalea
Azálea L. [C. Linnaeus], – vr. vorm van Gr. azalĕos, droog, dor.
Linnaeus (Philosophĭa Botanĭca, 1e dr., p. 185) plaatst dezen naam onder het hoofd:
“Solum natāle in nomĭne receptum” (standplaats door den naam uitgedrukt), zoodat
hij beteekenen moet: plant van droog of dor terrein.
azaleiflorus
azaleiflórus (-a, -um), – van Azalĕa, (voormalig) plantengesl.
(thans Rhododendron, Ericacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener
Azalĕa.
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azaleoides
azaleoídes, – van Azalĕa, (voormalig) plantengesl. (thans
Rhododendron, Ericacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Azalĕa-achtig.
Azanza Azánza Alef. [Fr. Alefeld (1820-72), medicus-botanicus te Darmstadt],
– Mexic. plantennaam.
Azaola / azaolanus
Azaóla Blanco [M. Blanco] / azaolanus (-a, -um), –
genoemd naar Inigo Gonzalez y Azaola, die Blanco (zie Blancŏa) bijstond bij het
schrijven van diens flora der Philippijnen (1837).
Azara
Azára Ruiz. et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd naar J.
N. de Azara (1731, Barbuñales in Aragon, N.O. Spanje; 1804, Parijs), uitnemend
staalgraveur, vriend van bot. studie.
azarolus azarólus, – Latinizeering van azarólo of azzeruólo, Ital. volksnamen
van Crataegus – L. [C. Linnaeus].
azedarach
azédarach, – verhaspeling van Perz. ázáddhirakt, d.i. edele boom.
azedarachta
azedaráchta, – verhaspeling van Perz. ázáddhirakt, d.i. edele
boom. Bignonĭa azedarachta Koen. et Sims werd zoo genoemd, omdat de bladeren
gelijken op die van Melĭa azedărach L.
Azima
Azíma Lmk. [J. P. B. A. Monet de Lamarck], – verwijzing van den
Malg. plantennaam azimena.
Azolla
Azólla Lmk. [J. P. B. A. Monet de Lamarck], – afleiding en beteekenis
onbekend.
azollae
azóllae, – 2e nv. van Azolla, plantengesl. (Salviniacĕae): van Azolla,
in Azolla levend.
Azorella
Azorélla Lmk. [J. P. B. A. Monet de Lamarck], – afleiding en
beteekenis onbekend. Het gesl. komt niet voor op de Azoren.
azureus azúreus (-a, -um), – Latinizeeering van Perz. lajuward, blauw: azuur,
lazuur, hemelsblauw, hoogblauw.

B.
babakan
bábakan, – (Soend.) nieuwe vestiging op tot dusverre onontgonnen
terrein. Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke op zulk terrein aangetroffen
werd.
babakensis
babakénsis (-is, -e), – van Soend. bábakan, nieuwe vestiging op
tot dusverre onontgonnen terrein: op een bábakan gevonden.
Babiana
Babiána Ker. [John Gawler], – van Eng. bābian, een tegenwoordig
weinig meer gebezigd woord voor baboon, baviaan. Plant, welker onderaardsche
knollen door bavianen worden genuttigd.
babiensis
babiénsis (-is, -e), – afkomstig van Batoe babi in Z.O.-Borneo of
daar het eerst gevonden.
babingtonii
babingtónii, – 2e nv. van Babingtonĭus, Latinizeering van
Babington: van Babington, gevonden door Babington, genoemd naar babington. –
Atrĭplex – Woods is genoemd naar Ch. C. Babington (1808, Ludlow, W. van
Birmingham; 1895, Cambridge, Engeland), hoogleeraar in de plantkunde aan de
universiteit te Cambridge, schrijver van bot. werken, in een waarvan de naar hem
genoemde plant het eerst beschreven werd.
babylonicus
babylónicus (-a, -um), – van Babўlon (Babel), de groote stad
der Oudheid (aan den benedenloop der Euphraat bij het tegenwoordige Hilleh; ±44
1/2° O.L.; ±32 1/2° N.B.), waarheen de Israëlieten in 606 v. Chr. door Nebukadnezar
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(zie II Koningen XXIV, II seq.) in ballingschap werden gevoerd en waar zij 70 jaren
verbleven, treurende om hun verloren vaderland (Jeremia, Klaagliederen): afkomstig
van Babylon of daar het eerst gevonden, Babylonisch. De soortnaam babylonĭcus
werd aan den treurwilg geschonken, omdat men dezen hield voor den wilg, waarvan
gesproken wordt in psalm 137, vers 1 en 2: “Aen de rivieren van Babel daer saten
wij; oock weenden wij, als wij gedachten aan Zion. Wij hebben onse harpen gehangen
aen de wilgen die daerinne syn.” – Tegenwoordig echter
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zijn deskundigen van meening, dat de wilgen, waaraan de harpen gehangen werden,
populieren waren (Popŭlus euphratĭca Oliv.).
baccans baccans, – van Lat. baccāre (van bacca, bes), bessen vormen: bessen
vormend, besachtige vruchten dragend, besachtige urntjes dragend.
baccatus baccátus (-a, -um), – van Lat. bacca, bes: met bessen bezet, besachtig.
Baccaurea
Baccáúrea Lour. [J. Loureiro], – van Lat. bacca, bes; aurĕus,
gouden, goudgeel: plant met goudgele bessen.
Baccharis Báccharis L. [C. Linnaeus], – oude Gr. naam eener plant, uit welker
wortel een welriekende olie werd gestookt, door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig
op het hem thans voerende gesl. overgedragen.
baccifer / bacciferus
báccifer (baccífera, baccíferum) / baccíferus (-a, -um),
– van Lat. bacca, bes; ferre, dragen: bessen dragend, besdragend.
bacciformis
baccifórmis (-is, -e), – an Lat. bacca, bes; forma, vorm:
besvormig.
bachemianus
bachemiánus (-a, -um), – (Calathĕa – Morren [Ch. J. E.
Morren]), – genoemd naar Fr. W. A. Bachem (1806, Niewied; 1878, Keulen). Hij
studeerde te Bonn en te Heidelberg in de rechten, werd in 1833 Gerichtsassessor, in
1841 Oberbürgermeister van Koblentz en in 1863 in gelijke betrekking gekozen te
Keulen, welk ambt hij tot 1875 vervulde. In dit laatste jaar werd te Keulen een
bloemententoonstelling gehouden, wat voor Morren (zie morreniānus) aanleiding
was een der tentoongestelde planten naar Bachem te noemen.
bacillaris
bacciláris (-is, -e), – van Lat. bacillus (verkleinw. van bacŭlus,
staf), staafje: den vorm van een staafje hebbend.
bacillifer / bacilliferus
bacíllifer (bacillífera, bacillíferum) / bacillíferus (-a,
-um), – van Lat. bacillus (verkleinw. van bacŭlus, staf), staafje; ferre, dragen: een
of meer staafjes of iets daarop gelijkends dragend.
bacillus
bacíllus, – verkleinw. van bacŭlus, staf: staafje.
backeri backéri, – 2e nv van Backērus, Latinizeering van Backer: van Backer,
gevonden door Backer, genoemd naar Backer. – Nederlandschind. planten van dezen
naam zijn genoemd naar C. A. Backer (1874, Oudenbosch; 1963), schrijver van dit
boekje.
backhousei
backhoúsei, – 2e nv. van Backhousĕus, Latinizeering van
Backhouse: van Backhouse, gevonden door Backhouse, genoemd naar Backhouse.
Ficus – Miq. [F. A. W. Miquel] is genoemd naar James Backhouse (1794, Darlington;
1869, York), kweeker van beroep, die van 1831-41 als zendeling Australië bereisde
en daar planten verzamelde, waaronder de naar hem genoemde soort. Hij schreef
een verhandeling over de eetbare planten van Tasmanië (Van Diemensland).
Backhousia
Backhoúsia Hook. et Harv. [W. J. Hooker en J. G. Harvey], –
genoemd naar James Backhouse (zie backhousĕi).
baclei
báclei, – 2e nv van Baclĕus, Latinizeering van Bacle: van Bacle,
gevonden door Bacle, genoemd naar Bacle. – Ipomoea – Choisy [J. D. Choisy] is
genoemd naar C. H. Bacle (1794, Versoix, N. van Geneve; 1836, Santiago, Chili),
reizend botanicus van Fr. afkomst, die in het eerste vieredeel der 19de eeuw deze en
andere planten verzamelde in Senegambië. – In zijn laatste levensjaren was hij
boekdrukker-lithograaf.
Bacopa
Bacópa Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Guiaansche plantennaam.
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bacteriophilus
bacterióphilus (-a, -um), – van Nieuwlat. bacterĭum (Lat.
transcr. van Gr. baktêrĭon, staafje), bacterie; Gr. phĭlein, beminnen: van bacteriën
houdend, d.i. in symbiose met bacteriën levend.
Bactris
Bactris Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. baktron, staf. –
Van de dunne stammen worden wel wandelstokken gemaakt.
Bactyrilobium / Bactyrolobium
Bactyrilóbium / Bactyrolóbium Willd. [K.
L. Willdenow], – van Gr. baktĕrion (verkleinw. van baktron, staf), staafje; lŏbos,
peul: plant met op staafjes gelijkende peulen.
baculare
baculáre, – zie baculāris.
Bacularia
Baculária F. V. M. [Ferdinand von Müller], – van Lat. bacŭlus of
bacŭlum, staf, stok: palm met op staven of stokken gelijkende stammetjes.
bacularia
baculária, – zie bacularĭus.
bacularis / bacularius
baculáris (-is, -e) / baculárius (-a, -um), – van Lat.
bacŭlus of bacŭlum, staf, stok: op een staf of een stok gelijkend, voor de vervaardiging
van (wandel)stokken gebezigd.
baculifer / baculiferus
bacúlifer (baculífera, baculíferum) / baculíferus (-a,
-um), – van Lat. bacŭlus of bacŭlum, staf, stok; ferre, dragen: een op een staf of een
stok gelijkend orgaan dragend.
Badamia
Badámia Gaertn. [J. Gärtner], – Latinizeering van den Hind.
plantennaam badami.
badensis badénsis (-is, -e), – afkomstig van Baden of daar het eerst gevonden.
Centaurēa scabiōsa L. [C. Linnaeus] var. – Koch [W. D. J. Koch] is het eerst gevonden
bij Baden, Z.Z.W. van Weenen.
badia
bádia, – zie badĭus.
badian
bádian, – Philipp. plantennaam (badiang).
Badiera
Badiéra A. P. Dc. [A. P. de Candolle], – genoemd naar Badier, van
wien mij niets bekend is, dan dat hij tegen het einde der achttiende eeuw op
Guadeloupe planten verzamelde.
badius
bádius (-a, -um), – Lat. kastanjebruin.
Badula
Bádula A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – Latinizeering (met metathĕsis) van den Ceylonschen plantennaam balu-dan.
Baea
Baea Comm. [Ph. Commerson], – foutief voor Boēa.
Baeckea
Báéckea L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Abraham Baeck (1713,
Gefle; 1795, Stockholm), sinds 1749 lijfarts van den koning van Zweden, zeer
bevriend met Linnaeus (zie Linnaea), met wien hij een levendige briefwisseling
onderhield, loopende van 1741-76 (niet minder dan 523 brieven van Linnaeus aan
hem zijn bewaard gebleven). Toen Linnaeus in 1778 gestorven was, hield Baeck,
als diens oudste en trouwste vriend zijn lijkrede in de Zw. Akademie van
Wetenschappen. De naar Baeck genoemde plant was uit China medegebracht door
Osbeck (zie Osbeckĭa), die haar aan boord gebruikte om insekten uit zijn kleederen
te weren.
Baeobotris
Baeóbotris, – foutief voor Baeobŏtrys.
Baeobotrys
Baeóbotrys Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Dr.
baios, klein; bŏtrus, (als bot. term) tros: plant met korte bloemtrossen.
Baeothryon / baeothryon /Baeothryum
Baeóthryon Ehrh. [J. Fr. Ehrhart]
/ baeóthryon / Baeóthryum, – van Gr. baios, klein; thrŭon, bies: kleine bies.
Baeria
Báéria Fisch. et Mey. [Fr. E. L. von Fischer en C. (K.) A. Meyer], –
genoemd naar K. E. von Baer (1792, landgoed Piep, Estland; 1876, Dorpat),
medicus-zoöloog-embryoloog, in 1819 benoemd tot hoogleeraar te Koningsbergen,
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waar hij in 1827 het menschelijk ei ontdekte, in 1834 benoemd tot bibliothecaris en
buitengewoon lid der Akademie van Wetenschappen te St.-Petersburg, in welke
functie hij vele reizen maakte en studiën over visscherij verrichtte; in 1864 werd hij
gepensionneerd. Hij schreef vele wetensch. publicaties en was een der voornaamste
zoölogen van zijn tijd.
baeticus
báéticus (-a, -um), – (Lat.) van Baetis, oude Lat. naam voor den
Guadalquivir, rivier in Z.W.-Spanje: in het stroomgebied van den Baetis of
Guadalquivir (dwz. in Andalusië) voorkomend, Andalusisch, bij uitbreiding: Spaansch.
baeuerleni baeuerléni, – 2e nv. van Baeuerlēnus, Latinizeering van Baeuerlen:
van Baeuerlen, gevonden door
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Baeuerlen, genoemd naar Baeuerlen. – Ficus – King [G. King] is genoemd naar W.
Baeuerlen, die in 1885 deelnam aan een door de Australian Geographical Society
uitgeruste expeditie naar Nieuw-Guinea en daar vele planten verzamelde. – Overigens
is mij van hem niets bekend.
baeuerlenii
baeuerlénii, – 2e nv. van Baeuerlenĭus, Latinizeering van
Baeuerlen: van Baeuerlen, gevonden door Baeuerlen, genoemd naar Baeuerlen. –
Dendrobium – F. v. M. [Ferdinand von Mueller] is genoemd naar W. Baeuerlen (zie
baeuerlēni).
bagea
bagéa, – afkorting van daoen bagéa (= bagéa-blad), Mol. volksnaam
eener Pandănus-soort. Bagéa is een gebak, bereid uit de zaden van den kanariboom.
Het deeg wordt gewikkeld in de bladeren eener Pandănus-soort, welke daarnaar de
namen daoen (blad) bagéa, Pandănus bagēa Miq. [F. A. W. Miquel], heeft ontvangen.
Bagnisia
Bagnísia Becc. [Odoardo Beccari (1843-1920)], – genoemd naar
Carlo Bagnis (1854, Cuneo, Z. van Turijn; 1879, Rome), mycoloog, schrijver eener
monographie van het gesl. Puccinĭa (Pucciniacĕae).
bahaiensis / bahajensis
bahaiénsis (-is, -e) / bahajénsis (-is, -e), – afkomstig
van den berg Bahai in Z.O. Borneo of daar het eerst gevonden.
Bahia
Bahía Lag. [M. Lagasca y Segura], – genoemd naar Juan Francisco
Bahí y Fonseca (1775, Blanes a/d O. kust van Spanje, N.O. van Barcelona; 1841,
Barcelona), hoogleeraar te Burgos en directeur van den bot. tuin aldaar, schrijver
eener wetensch. publicatie. Bij het uitbreken der gele koorts te Barcelona in 1821
ijverde hij voor het isoleeren der aangetaste wijk, wat hem vele verdrietelijkheden
op den hals haalde.
bahiensis
bahiénsis (-is, -e), – afkomstig van de Braz. stad Bahía (= San
Salvador, aan de O. kust van Z.-Amerika op ±13° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
bahobab
báhobab, – Afr. plantennaam (baobab).
baicalensis
baicalénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving van het
Baikal-meer in Centraal Azië (103 1/4 – ±110° O.L.; 51 1/2 – 56° N.B.; wat grooter
dan Nederland) of daar het eerst gevonden.
baileyanus
baileyánus (-a, -um) (Acacĭa – F. v. M. [Ferdinand von Mueller]),
– genoemd naar Frederick Manson Bailey (1827, Hackney, Middlesex, Engeland;
1915, Brisbane, Queensland), die in 1838 naar Australië verhuisde, zich in 1861 te
Brisbane vestigde en in 1884 Colonial Botanist van Queensland werd. Hij is de
schrijver van verscheidene publicaties over de flora van dien staat.
baileyi
bailéýi, – 2e nv. van Baileyus, Latinizeering van Bailey: van Bailey,
gevonden door Bailey, genoemd naar Bailey. 1. (Cornus – Coulter et Evans [John
Merle Coulter (1851-1928), Amer. plantkundige en Walter Harrison Evans (1863,
Delphi, Indiana, U.S.A.; X), van 1891-1933 verbonden aan het Unites States
Department of Agriculture, schrijver van vele bot. publicaties]), – genoemd naar
Liberty Hyde Bailey (1856, South Haven, Michigan; X), van 1885-88 professor in
tuinbouwkunde en parkaanleg aan het Michigan Agricultural College, van 1888-1903
professor in de tuinbouwkunde aan de Cornell University te Ithaca, New York, van
1903-13 directeur van het College of Agriculture aan die universiteit, thans
gepensionneerd en te Ithaca woonachtig, uitnemend tuinbouwkundige, schrijver van
vele land- en tuinbouwkundige werken. 2. (Meconopsis – Prain [D. Prain]; –
Rhododendron – Balf. f. [I. Bailey Balfour]), – genoemd naar Frederick Marsh Bailey
(?, ?; X), officier in het Eng. leger, die in 1911 een exploratietocht leidde in W.-China,
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Z.O.-Tibet en het heuvelland van Mischmi (±96° – ±97° O.L.; ±27° – ±29° N.B.) en
in 1913 den bovenloop der Brahmapoetra in Z.O.-Tibet verkende, bij welke
gelegenheid hij de naar hem genoemde planten ontdekte.
Baillieria
Bailliéria Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa),
in 1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting.
baillierioides
baillierioídes, – van Baillierĭa, voormalig plantengesl.
(Composĭtae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Baillierĭa-achtig.
baillonii
baillónii, – 2e nv. van Baillonĭus, Latinizeering van Baillon: van
Baillon, genoemd naar Baillon. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar H. E.
Baillon (1827, Calais; 1895, Montreuil bij Parijs), medicus, hoogleeraar in de
natuurwetenschappen te Parijs, schrijver van vele belangrijke bot. publicaties,
waaronder een Histoire des Plantes en een Dictionnaire de Botanique.
Baillonodendron Baillonodéndron Heim [Frédéric Louis Heim (1869, Metz;
X), schrijver over Dipterocarpacĕae], – van Baillon (zie baillonĭi); Gr. dendron,
boom: Baillon’s boom; ter eere van Baillon zoo genoemde boom.
Baissea
Baíssea A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – genoemd naar Nicolas
Sarrabat Dela Baïsse S.J. (1698, Lyon; 1737, Parijs), natuurkundige, leeraar in de
wiskunde te Versailles, die in 1733 een bekroond werk uitgaf over den sapstroom in
planten, schrijver van nog verscheidene andere publicaties.
bakeri
bakéri, – 2e nv. van Bakērus, Latinizeering van Baker: van Baker,
genoemd naar Baker. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar John Gilbert
Baker (1834, Guisborough, Cleveland, Yorkshire; 1920, Kew), van 1866-99 (sinds
1890 als conservator) verbonden aan het Kew-Herbarium, schrijver van tal van bot.
publicaties, o.a. over Amaryllidacĕae, Bromeliacĕae, Iridacĕae, Liliacĕae, voorts
Fern Allies, Flora of Mauritius and the Seychelles en vele andere.
bakerianus
bakeriánus (-a, -um) (Iris – Foster [M. Foster]), – genoemd naar
J. G. Baker (zie bakēri).
bakhuisii
bakhuísii, – 2e nv. van Bakhuisĭus, Latinizeering van Bakhuis: van
Bakhuis, genoemd naar Bakhuis. – Diosp ros – Boerl. et Kds [J. G. Boerlage en S.
H. Koorders] en Paropsĭa – Boerl. et Kds [J. G. Boerlage en S. H. Koorders] zijn
genoemd naar L. A. Bakhuis (1855, Cheribon; 1932, ’s Gravenhage), in 1872 in dienst
getreden bij het Ned. leger, in 1877 benoemd tot 2den luitenant der infanterie bij het
Nederlandschind. leger, in 1898 bevorderd tot majoor. In 1879 werd hij bij den
Topographischen Dienst geplaatst, van 1885-87 bezocht hij de Hoogere Krijgsschool,
van 1888-91 was hij wederom geplaatst bij den Topographischen Dienst; in 1891
werd hij tot het verrichten van astronomische plaatsbepalingen en het doen van
topographische en photographische opnamen aangewezen als deelnemer aan een
door J. W. IJzerman (zie ijzermanni) geleide expeditie dwars door Sumatra, van
Padang naar Siak, welke expeditie tot doel had de mogelijkheid van het aanleggen
van een spoorweg door dat gebied nategaan. Op dien tocht werden de naar hem
genoemde planten verzameld door Koorders (zie koordersi), die als botanicus
denzelfden tocht medemaakte. In 1901 was Bakhuis leider van een topographischen
exploratietocht door het stroomgebied der rivieren Coppename en Saramacca in
Suriname, waar zoöl., bot. en geol. materiaal verzameld werd; van 1903 tot aan zijn
pensionneering in 1921 was hij verbonden aan het Departement van Koloniën te ’s
Gravenhage. – Van zijn hand verschenen een aantal publicaties in het Tijdschrift van
het Koninklijk Ned. Aardrijkskundig Genootschap.
bakhuizenii
bakhuizénii, – 2e nv. van Bakhuizenĭus, Latinizeering van
Bakhuizen: van Bakhuizen, gevonden door Bakhuizen, genoemd naar Bakhuizen. –
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Hymenolĕpis spicāta Presl. [J. Sv. Presl] var. – V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh] en Taenio-
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phyllum – J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd naar Reinier Cornelis Bakhuizen van
den Brink (1881, Pasoeroean, Java; X), na opleiding in Nederland eerst werkzaam
bij de rubber- en theecultuur (laatstelijk op de onderneming Tjidádap, Z. van Tjibĕbĕr,
S.S.W.L.),van 1917 tot aan zijn pensionneering in 1935 verbonden, eerst als assistent,
later met den titel van plantkundige, aan het Buitenzorgsche Herbarium, enthousiast
en uitermate verdienstelijk florist, die de kennis der flora van West-Java grootelijks
heeft verrijkt. Hij doorvorschte o.a., vaak te zamen met Winckel (zie winckelĭi), de
omstreken van Tjidadap (zie tjidadapensis), waaronder het fraaie natuurmoment
Tjadasmalang (zie tjadasmalangensis) en, dikwerf te zamen met zijn zoon en
naamgenoot, de omstreken van Buitenzorg, waar hij tal van merkwaardigheden
aantrof. Hij schreef een aantal bot. publicaties, o.a. over de Verbenacĕae van Ned.
Indië (te zamen met H. J. Lam; zie onder lamiānus), voorts over de Bombacĕae en
Ebenacĕae van Ned. Indië en verscheidene kleinere en was medewerker aan J. J.
Ochse’s Indische Groenten en Indische Vruchten.
balabacénsis balabacénsis (-is, -e), – afkomstig van Balabac (een der Philipp.
eilanden) of daar het eerst gevonden.
baladamba
baladámba, – Latinizeering van den Malab. plantennaam
beladamboe.
balangeran
balángeran, – Mal. plantennaam (bĕlangiran).
balangeroides
balangeroídes, – van balangĕran, soortnaam eener Hopĕa;
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort balangĕran gelijkend.
balanghas
balánghas, – Engelschind. plantennaam.
Balanocarpus
Balanocárpus Bedd. [R. H. Beddome], – van Gr. balănos,
eikel; karpos, vrucht: plant met eikelachtige vruchten.
Balanophora
Balanóphora Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van
Gr. balănos, eikel; pherein, dragen: eikeldragende plant. De naam zinspeelt op den
vorm der ♀ kolven.
Balanophoraceae Balanophoráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Balanophŏra geldt.
Balanopteris
Balanópteris Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. balănos, eikel;
ptĕron, vleugel: plant met gevleugelde, bij eikels vergeleken wordende vruchten.
Balanostreblus
Balanóstreblus Kurz [S. Kurz], – van Gr. balănos, eikel;
Strĕblus, plantengesl. (Moracĕae): aan Streblus verwante plant, welker vrucht binnen
het bloemdek besloten is gelijk een eikel binnen zijn napje.
Balantium
Balántium Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – Lat. transcr. van Gr.
balantĭon, buidel. De naam zinspeelt op den vorm der dekvliesjes.
balapiusensis
balapiusénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Balapioe
(Z.-Celebes) of daar het eerst gevonden.
balata
baláta, – volksnaam voor het rubberachtige product, dat gewonnen
wordt uit het melksap eener in Venezuela en Guiana inheemsche Mimūsops-soort.
balatonus
balatónus (-a, -um), – afkomstig van de Balaton (= Platten-See,
groot meer Z.W. van Budapest) of daar het eerst gevonden.
balbisii
balbísii, – 2e nv. van Balbisĭus, Latinizeering van Balbis: van Balbis,
gevonden door Balbis, genoemd naar Balbis. – Dianthus – Ser. [N. Ch. Seringe]; –
Primŭla – Lehm [J. G. Chr. Lehmann (1792-1860), directeur van den bot. tuin te
Hamburg] en Scrophularĭa – Hornem. [J. W. Hornemann] zijn genoemd naar G. B.
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Balbis (1765, Moretta, Z. van Turijn; 1831, Turijn), medicus, hoogleeraar in de
plantkunde, eerst aan de universiteit te Turijn, later aan die te Lyon, schrijver van
vele bot. werken.
balcooa
balcóoa, – Latinizeering van balku, Beng. naam eener bamboesoort.
baldensis
baldénsis (-is, -e) (Anemōne – L. [C. Linnaeus]), afkomstig van
den Monte (berg) Baldo langs den oostoever van het Garda-meer (N.-Italië) of daar
het eerst gevonden.
Baldingera
Baldingéra Gaertn. [J. Gärtner], – genoemd naar E. G. Baldinger
(1738, Grosz Vargula bij Erfurt; 1804, Marburg, N. van Frankfort a/M.), in 1768
benoemd tot hoogleeraar in de geneeskunde te Jena, in 1773 te Göttingen, in 1783
te Frankfort, schrijver van geneeskundige en bot. publicaties.
baldota
baldóta, – foutief voor balāta.
baldschuanicus
baldschuánicus (-a, -um), – afkomstig van Baldschuan
(landschap in Turkestan) of daar het eerst gevonden, Baldschuaansch.
balearicus
baleáricus (-a, -um), – afkomstig van de Balearen (eilandengroep
in het westelijk bekken der Middellandsche Zee) of daar het eerst gevonden,
Baleaarsch.
balem
balem, – Mal. plantennaam (balam).
balfouri
balfoúri, – 2e nv. van Balfoūrus, Latinizeering van Balfour: van
Balfour, genoemd naar Balfour. – Clerodendron – Hort. [onder dezen naam in tuinen
gekweekt] werd in 1869 genoemd naar J. Hutton Balfour (1808, Edinburgh; 1884,
Edinburgh), medicus, in 1841 benoemd tot hoogleeraar in de plantkunde te Glasgow,
van 1845-79 hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Edinburgh, dien hij
aanmerkelijk vergrootte, schrijver van een aantal leerboeken, van een werk over de
in den bijbel genoemde planten, redacteur van de Annals of Natural History en van
de Edinburgh New Philosophical Journal.
balfourianus
balfouriánus (-a, -um) (Rhododendron – Diels [L. Diels]), – in
1912 genoemd naar Sir Isaac Bailey Balfour (1853, Edinburgh; 1922, Haslemere,
Surrey, Engeland), zoon van J. Hutton Balfour (zie balfoúri), van 1879-85 hoogleeraar
in de plantkunde te Glasgow, van 1885-88 hoogleeraar en directeur van den bot. tuin
te Oxford, van 1888-1921 hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot.
tuin te Edinburgh, schrijver van vele bot. publicaties (o.a. over Primŭla en
Rhododendron). In 1874 bereisde hij als botanicus-geoloog het eiland Rodrigues (O.
van Mauritĭus), in 1879/80 Sokotra.
balfourii
balfoúrii, – 2e nv. van Balfourĭus, Latinizeering van Balfour: van
Balfour, genoemd naar Balfour. -Blumĕa – Hemsl. [W. Botting Hemsley] werd in
1894 genoemd naar den kapitein der Eng. oorlogsmarine, A. F. Balfour, die aan H.
B. Guppy (zie guppўi) en R. B. Comins (zie Cominsĭa) de gelegenheid geschonken
had op de Salomo-eilanden planten te verzamelen.
balicus / baliensis
bálicus (-a, -um) / baliénsis (-is, -e), – afkomstig van het
eiland Bali (O. van Java; ±114 1/2 – 115 3/4 ° O.L.; ±8 – ±9° Z.B.) of daar het eerst
gevonden.
Baliospermum
Baliospérmum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. balĭos, gevlekt;
sperma, zaad: plant met gevlekte of gespikkelde zaden.
balkanus
balkánus (-a, -um), – afkomstig van den Balkan (gebergte ten Z.
van den Donau, reikende van ±22° O.L. tot de Zwarte zee; ±43° N.B.) of daar het
eerst gevonden.
ballantianus ballantiánus (-a, -um) (Aërīdes – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]),
– in 1885 genoemd naar Henry Ballantine (1834, Monzie, Pertshire, Schotland; 1929,
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Egham, Surrey, Engeland), eerst tuinman op enkele groote landgoederen (Drummond
Castle, Pertshire; Grimthorpe Castle, Lincoln; beide het eigendom van den Graaf
van Ancaster), daarna werkzaam in de kweekerij van Lee & Sons te Hammersmith,
sinds 1862 tuinman van Sir John H. W. von Schroeder Bar. (zie schroedēri) op het
landgoed The Dell, Englefield Green, bij Egham, W. van Londen. In 1911 legde hij
het werk neder. Voor zijn verdiensten werd hem door de Royal Horticultural Society
de V(ictoria) M(edal of) H(onour) toegekend. De naar hem genoemde plant was
onder zijn zorgen op The Dell gekweekt.
Ballota
Ballóta L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam ballôtê, welks beteekenis onbekend is.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

53
ballota
ballóta (Quercus – Desf. [R. L. Desfontaines]), – Latinizeering van Sp.
bellóta, eikel.
baloen-idjoek
baloen-idjoek, – Sum.-Mal. plantennaam.
balongai
balóngai, – Philipp. plantennaam.
balota
balóta, – zie balata.
Balsamaria / Balsamaria Balsamária Lour. [J. Loureiro] / Balsamaría Lour.
[J. Loureiro], – samentrekking van Lat. balsămum Marĭae of balsămum Marīae
(balsem van Maria, Maria-balsem), oude naam voor de o.a. als wondheelend middel
gebezigde hars van den boom. Maria is hier de weldoende maagd Maria, de moeder
Gods.
balsameus
balsámeus (-a, -um), – van Lat. balsămum, balsem: balsemachtig,
balsemiek, geurig.
balsamifer / balsamiferus
balsámifer (balsamífera, balsamíferum) /
balsamíferus (-a, -um), – van Lat. balsămum, balsem, geurige hars; ferre, dragen,
voortbrengen: balsem of een geurige hars voortbrengend, bij uitbreiding: geurig.
Balsamina / balsamina
Balsámina Gaertn. [J. Gärtner] / balsámina, – Lat.
transcr. van den ouden Gr. plantennaam balsamĭnê, waarvan de beteekenis niet vast
staat.
Balsaminaceae Balsamináceae, – plantenfam. als type waarvan het voormalige
gesl. Balsamĭna geldt.
balsamita
balsamíta, – (van Gr. balsămon, balsem), Middeleeuwsche
plantennaam, waarmede eenige geurige gewassen werden aangeduid.
balsamitae
balsamítae, – 2e nv. van balsamīta (zie aldaar): van (de gedaante
van) balsamīta; op Tanacētum balsamīta L. [C. Linnaeus] gelijkend.
Balsamona / balsamona
Balsámona Vand. [D. Vandelli] / balsámona, – van
Gr. balsămon, balsem, geurige hars: geurige plant.
balticus bálticus (-a, -um), – van Lat. baltĕus, gordel (Eng. belt), bij uitbreiding
de nog heden ten dage Belt genoemde zeestraten tusschen Jutland en de grootere
Deensche eilanden en deze onderling (Kleine Belt; Groote Belt; Samsö Belt; Fehmarn
Belt; Langelands Belt), welke straten deze eilanden als gordels omringen. De Oostzee,
welke men van de Noordzee uit door deze straten bereikte, heette de Mare Baltĭcum
(in het Eng. nog Baltic), d.i. de Gordelzee. Vandaar baltĭcus = aan de Oostzee of in
de daaromheen gelegen landstreken groeiend of daar het eerst gevonden.
Baltimora
Baltimóra L. [C. Linnaeus], – in 1771 genoemd naar Frederick
Calvert, zevenden en laatsten Lord Báltimore (1731 ?; 1771, Napels), schatrijk
eigenaar van het geheele grondgebied (iets kleiner dan Nederland) van den
tegenwoordigen staat Maryland in N. Amerika (de eerste Lord Baltimore had het
terrein in 1632 met souvereiniteitsrechten ontvangen van Karel I van Engeland en
naar diens gemalin Henriette Maria Maryland genoemd). Zooals in zijn tijd onder
aanzienlijke lieden mode was (zie Cliffortĭa), “deed” de zevende Lord Baltimore aan
natuurstudie. Hij reisde vele jaren; op de laatste dier reizen bezocht hij in 1769
Linnaeus, die op zijn landhuis Hammarby bij Upsala gedurende een geheelen
voormiddag een voorlezing voor Baltimore hield, welke deze beloonde met een
gouden snuifdoos ter waarde van 100 dukaten (ruim 500 gulden) en een verguld
zilveren nécessaire van 12000 thaler. – Baltimore, met al zijn rijkdommen een
volmaakt onbeduidend man, bleef in even onbeduidende correspondentie met
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Linnaeus; beiden overstelpten elkander met loftuitingen. Baltimore schreef o.a. aan
Linnaeus: “Als allen over U dachten gelijk ik, zou men U niet slechts gouden doozen
schenken, doch de allerhoogste eer bewijzen en de rijkste belooningen toekennen.
Gelukkig hij, die U hoort; driewerf gelukkig uw vaderland, dat u bezit.” – En Linnaeus
antwoordde: “O, zeer doorluchtige Heer Graaf, gelijk ik mij verwonderde, toen Gij
mij bezocht, dat in een rijk man zooveel wijsheids wonen kon, zoo verwonder ik mij
thans over Uw mildheid, nu gij gouden geschenken toewerpt aan alleronbeduidenste
menschen, gelijk ik er een ben.” Baltimore’s gedichten in slecht Latijn werden door
Linnaeus “divīna carmĭna”, goddelijke zangen, genoemd. Men was in de achttiende
eeuw hoffelijker dan thans; Mej. Stauffacher had volkomen gelijk. [Noot: Zie
Novellen door Mr. J. van Lennep, Een vertelling van Mejuffrouw Stauffacher. – Mej.
Stauffacher is het door J. van Lennep geschapen pseudoniem van Jeanne Wägeli
(1751, ?; 1834, Amsterdam), een zeer ontwikkelde Zwitsersche, sedert 1788
gouvernante in het gezin van Cornelis van Lennep (1751-1813) en later in dat van
diens zoon David Jacobus van Lennep (1774-1853), resp. grootvader en vader van
den indertijd zeer bekenden, thans door vrijwel niemand meer gelezen schrijver
(1802-68)].
bambos
bambos, – Latinizeering van den Mal. plantennaam bamboe.
Bambusa
Bambúsa Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – Latinizeering van
bamboes, verbastering van bamboe, Mal. naam der plant.
bambusetorum
bambusetórum, – 2e nv. van Nieuwlat. bambusētum (van
Bambūsa, bamboe), bamboebosch: der bamboebosschen, in bamboebosschen groeiend
of daar het eerst gevonden. – Vgl. cinchonetōrum, ericetōrum, imperatetōrum,
oryzetōrum, palmetōrum, pan-danēti, rhizophorēti, rhizophoretōrum, sagetōrum.
bambusifolius
bambusifólius (-a, -um), – van Bambūsa, plantengesl.
(Graminĕae), bamboe; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van bamboe; met
bamboeachtige bladeren.
bambusiformis
bambusifórmis (-is, -e), – van Bambūsa, plantengesl.
(Graminĕae), bamboe; Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante van bamboe,
bamboeachtig.
bambusinus bambusínus (-a, -um), – van Bambūsa, plantengesl. (Graminĕae),
bamboe: op bamboe gelijkend, bamboeachtig.
bambusoides
bambusoídes, – van Bambūsa, plantengesl. (Graminĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Bambūsa-achtig, bamboeachtig.
bamleri
bamléri, – 2e nv. van Bamlērus, Latinizeering van Bamler: van
Bamler, gevonden door Bamler, genoemd naar Bamler. – Amyēma – Dans. [B. H.
Danser] is genoemd naar den D. zendeling G. Bamler, die in 1894 planten verzamelde
op de nabij Finschhafen gelegen Tami-eilanden en in 1898/1899 fraaie verzamelingen
bijeenbracht in Kaiser Wilhelmsland. Overigens is mij van hem niets bekend.
bamlerianus
bamleriánus (-a, -um), – Nederlandschind. planten van dezen
naam zijn genoemd naar G. Bamler (zie bamlēri).
banaibanai
banaibánai, – Philipp. plantennaam.
banalo
banálo, – Philipp. plantennaam.
banati
banáti, – Philipp. plantennaam.
banaticus
banáticus (-a, -um), – afkomstig van de Banaat (van Temesvar)
of daar het eerst gevonden. – Deze Banaat is een landstreek in het N. begrensd door
de Maros, in het W. door de Theiss, in het Z. door den Donau, in het O. door het
bergland N. van de IJzeren Poort. bancanus
bancánus (-a, -um), – afkomstig
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van het eiland Ban(g)ka; (±105 – ±107° O.L.; ±1 1/2 – ±3° Z.B.) of daar het eerst
gevonden.
bandaensis / bandanus bandaënsis (-is, -e) / bandánus (-a, -um), – afkomstig
van het eiland Banda (±130° O.L.; ±4 1/2° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
bandhuca
bandhúca, – Lat. transcr. van den Sanskr. plantennaam bandhúka.
bandonganus / bandongensis
bandongánus (-a, -um) / bandongénsis (-is,
-e), – afkomstig van de omstreken van Bandong (plaats in
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W.-Java; bijna 107 2/3° O.L.; bijna 7° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
banghamii banghámii, – 2e nv. van Banghamĭus, Latinizeering van Bangham:
van Bangham, gevonden door Bangham, genoemd naar Bangham. – Ardisĭa – Merr.
[E. D. Merrill]; – Dendrobĭum – Ames et Schweinf. [O. Ames en Ch. Schweinfurth];
– Endospermum – Merr. [E. D. Merrill] en Rubus – Merr. [E. D. Merrill] zijn genoemd
naar Walter Nicholas Bangham (1903, Wilmington, Ohio, U.S.A.; X), cytoloog, die
van 1926-28 als botanist werkzaam was op de Firestone-rubberplantages te Monrovia
(W. kust van Afrika; ruim 6° N.B.), in 1929 Cuba, Honduras en Guatemala bereisde,
waar hij de flora bestudeerde, en sinds 1930 werkzaam is op de Goodyear
rubberplantages te Dolok Merangir (Gt. O. kust van Sumatra). – Te zamen met zijn
echtgenoote, C. M. Bangham (zie catharīnae), verzamelde hij in 1931/32 ten behoeve
van het Arnold Arboretum te Boston een aantal planten in het Gt. O. kust van Sumatra
en in de bergstreken van Atjèh. – Deze verzameling werd in 1934 bewerkt door E.
D. Merrill (zie Elmerrillĭa). – Bangham schreef eenige cytol. publicaties.
banghamiorum banghamiórum, – 2e nv. mv. van Banghamĭus, Latinizeering
van Bangham: der Banghams, gevonden door de Banghams, genoemd naar de
Banghams. – Rhododendron pubigermen J. J. S. [J. J. Smith] var. – J. J. S. [J. J.
Smith] is genoemd naar Walter N. Bangham (zie banghamĭi) en diens echtgenoote,
Catherine M. Bangham (zie catharīnae), die te zamen in 1931/32 een aantal planten
verzamelden in het Gt. O. kust van Sumatra en de bergstreken van Atjèh. Zie voorts
banghamĭi.
bangkanus
bangkánus (-a, -um), – afkomstig van het eiland Ban(g)ka (±105
– ±107° O.L.; ±1 1/2 – ±3° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Bangkaasch.
Bania Bánia Becc. [Odoardo Beccari (1843-1920)], – genoemd naar het eiland
Bani (aan de N. kust van Nieuw-Guinea), waar de eerste soort van het gesl. door
Beccari (zie beccariānus) werd ontdekt.
banisteri
banistéri, – 2e nv. van Banistērus, Latinizeering van Banister: van
Banister, gevonden door Banister, genoemd naar Banister. – Quercus – Mich. [A.
Michaux], is genoemd naar J. Banister (1650, Twigham, Gloucestershire, Engeland;
1692, in Virginië, omgekomen door een val van een rots of, volgens anderen, bij
ongeluk doodgeschoten door een tochtgenoot), geestelijke, die zich in 1678 als
zendeling in Virginië vestigde, de planten van dien staat bestudeerde, in
correspondentie stond met bekende botanici van zijn tijd, o.a. Lister (zie Listēra),
Ray (zie Rajanĭa) en Sloane (zie Sloanĕa) en een niet uitgegeven Natural History of
Virginia schreef.
Banisteria
Banistéria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Banister (zie
banistēri).
bankae
bankae, – 2e nv. van Ban(g)ka, (eiland in den O.I. Archipel; ±105 –
±107° O.L.; ±1 1/2 – 3° Z.B.): afkomstig van Ban(g)ka of daar het eerst gevonden.
bankénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Ban(g)ka (in den O.I. Archipel;
±105 – ±107° O.L.; ±1 1/2 – ±3° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Banksea / Banksia
Bánksea Koen. [J. G. Koenig] / Bánksia L. fil. [C. von
Linnée (1741-83)], – genoemd naar Sir Joseph Banks (1743, Londen; 1820, Spring
Grove, Isleworh, Middlesex), die van 1766-67 de kusten van Newfoundland en
Labrador onderzocht en later met zijn bibliothecaris Solander (zie Solandra) deelnam
aan de eerste wereldreis van James Cook (1768-71, op de Endeavour), op welken
tocht door hen zeer vele planten werden verzameld, o.a. in 1770 bij Batavia en op
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het Prinseneiland, te voren reeds in de omgeving der sindsdien Botany-bay genoemde
baai, Z. van het tegenwoordige Sydney. In 1772 togen Banks en Solander samen
naar IJsland. Door aankoop kwam Banks in het bezit der herbaria van Clifford (zie
Cliffortĭa) en Hermann (zie hermanni). Hij was mede-oprichter der Linnean Society
of London (1788) en sinds het oprichtingsjaar tot aan zijn dood voorzitter van dat
genootschap. Zijn rijke bibliotheek en zijn particulier museum voor nat. historie
werden door hem vermaakt aan het British Museum.
banksiae bánksiae, – 2e nv. van Banksĭa, Latinizeering (vr. vorm) van Banks:
van mevr. (mej. Banks), genoemd naar mevr. (mej.) Banks. – Rosa – R. Br. [Robert
Brown] is genoemd naar Lady Dorothea Banks, geb. Weston-Hugessen, echtgenoote
van Sir Joseph Banks (zie Banksĕa), welke de in 1807 in Engeland geïmporteerde
plant ter afbeelding en beschrijving afstond aan den redacteur van The Botanical
Magazine (tab. 1954).
banksiaefolius
banksiaefólius (-a, -um), – zie banksiifolĭus.
banksianus
banksiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn. genoemd
naar Sir Joseph Banks (zie Banksĕa).
banksii
bánksii, – 2e nv. van Banksĭus, Latinizeering van Banks: van Banks,
gevonden door Banks, genoemd naar Banks. – Grevillĕa – R. Br. [Robert Brown]en
Leptaspis – R. Br. [Robert Brown] zijn genoemd naar Sir Joseph Banks (zie Banksĕa).
banksiifolius banksiifólius (-a, -um), – van Banksĭa, plantengesl. (Proteacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Banksĭa.
bantaengensis
bantaëngénsis (-is, -e), – afkomstig van den Bantaëng (ook
wel Piek van Bonthain en Lompo Batang genoemd, een ruim 3000 m hoogen,
rustenden vulkaan in Z.-Celébes) of daar het eerst gevonden.
bantamensis
bantaménsis (-is, -e), – afkomstig van Bantam (de weselijkste
residentie van Java) of daar het eerst gevonden.
baobab / baobab
báobab / baóbab, – Seneg. plantennaam.
Baobabus
Baobábus O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Latinizeering van den
Seneg. plantennaam baobab.
bapang
bapang, – Soend. naam eener manggasoort.
Baphia
Báphia Afz. [A. Afzelius], – van Gr. baphê, het in verfstof dompelen.
Het hout van Baphia nitĭda Lodd. [G. Loddiges] wordt gebezigd om rood te verven.
Baptisia
Baptísia Vent. [E. P. Ventenat], – van Gr. baptein, indompelen,
verven. – Baptisĭa tinctorĭa R. Br. [Robert Brown] levert een blauwe verfstof.
baramensis
baraménsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der rivier
Baram (uitmondende aan de N.W. kust van Borneo op ±114° O.L.) of daar het eerst
gevonden.
barametz
bárametz, – zie barănetz.
baramicus
barámicus (-a, -um), – afkomstig van het stroomgebied der rivier
Baram (uitmondende aan de N.W. kust van Borneo op ±114° O.L.) of daar het eerst
gevonden.
baranetz
báranetz, – Russ. plantennaam (baranèts).
Barathranthus
Barathránthus Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. barăthron,
kloof, kuil; anthos, bloem: plant met in kuiltjes geplaatste bloemen.
barathrophyllus barathrophýllus (-a, -um), – van Gr. barăthron, kloof, kuil;
phullon, blad: met kuiltjes in de bladeren.
baratra-beccarii
baratra-beccárii, – verhaspeling van den naam
Barathranthus beccarĭi. Zie onder deze beide woorden.
Baratranthus
Baratránthus, – foutief voor Barathranthus.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

baratra-scortechinii
baratra-scortechínii, – verhaspeling van den naam
Barathranthus scortechinĭi. – Zie onder deze beide woorden.
Barbacenia
Barbacénia Vand. [D. Vandelli], – in 1788 genoemd naar den
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graaf van Barbacēna, gouverneur van den staat Minas Geraës in Brazilië, van welken
edelman mij niets bekend is.
barbadensis
barbadénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Barbados (±59
1/2° W.L.; ±13° N.B.) of daar het eerst gevonden.
barba felis
barba felis, – (Lat.) barba, baard; felis (2e nv. enkv. van felis,
kat), van een kat: baard van een kat, kattesnor. – De naam zinspeelt op de ver
úítstekende meeldraden. – Vgl. den Mal. naam koemis koetjing (kattesnor) voor
Orthosīphon grandiflōrus Bold. [Isaac Bolding, (1879 Purmerend; X)] welke
volksnaam eveneens zinspeelt op de úítstekende meeldraden.
barba jovis
barba jovis, – (Lat.) barba, baard; jovis (2e nv. enkv. van Jovis
= Jupĭter, den Romeinschen oppergod, welke met een fraaien baard wordt afgebeeld),
van Jupĭter: Jupĭter’s baard. – Naam geschonken aan planten, waarvan eenig deel
(bloeiwijze, beharing) aan een baard doet denken, vroeger vooral aan het huislook
(Sempervīvum tectōrum L. [C. Linnaeus]).
barbantherus
barbanthérus (-a, -um), – van Lat. barba, baard; anthēra, (als
bot. term) helmknop: met gebaarde helmknoppen.
barbapulvinatus barbapulvinátus (-a, -um), – van Lat. barba, baard; pulvīnus,
kussen: met gebaarde kussens, dwz. met langharige verdikkingen.
barbara
bárbara, – zie barbărus.
Barbaraea
Barbaráéa R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar de Heilige
Barbăra, in de derde eeuw na Christus de dochter van een heidensch koopman te
Nicomedīa (Klein-Azië, aan het oosteinde der Golf van Ismid). Zij omhelsde het
Christelijk geloof en werd daarom door haar vader in een kerkertoren opgesloten en
na gruwzame mishandelingen door hem zelven onthoofd. De vader had niet lang
voldoening van zijn strafoefening; onmiddellijk erna werd hij door den bliksem
gedood. Daarom wordt St. Barbăra bij onweder (en bij brandgevaar) als
beschermheilige aangeroepen en is zij ook de schutspatrones geworden van
artilleristen (vgl. donderbus = kanon; sainte-barbe, naam voor de kruitkamer op een
Fr. oorlogsschip). Vooral wordt zij vereerd als schutspatrones der stervenden. Dit
aanroepen door zieltogenden is een algemeen gebruik geworden, sinds zij in 1448
verscheen aan den slager Henrīcus te Gorkum, die, toen bij hem des nachts brand
was uitgebroken en hij trachtte zijn inboedel te redden, doodelijk gewond werd door
een instortend deel van het huis. Bevreesd niet tijdig de H.H. Sacramenten te kunnen
ontvangen, riep hij, volgens zijn dagelijksche gewoonte, de H. Barbăra aan, die hem
verscheen, hem uit de vlammen redde en hem de verzekering gaf, dat hij zou blijven
leven, tot het dag werd. Toen gevoelde hij, ofschoon over het geheele lichaam
verbrand, de kracht zich naar het huis zijner dochter Eduarda te begeven, waar hij
de H.H. Sacramenten ontving en overleed. – Voorts werd naar de H. Barbăra een
plant [tegenwoordig Barbar(a)ēa vulgāris R. Br. [Robert Brown]] genoemd, de herba
Sanctae Barbărae (kruid der H. Barbăra), waarvan Dodoens [Cruydeboeck, 2e druk
(1563), p. 554] zegt: “Dit cruyt suyvert oock die vervuylde wonden ende sweeringhen
ende neempt af dat overtollich vleesch daerop gheleyt oft tsap daer of daer in
ghedruypt.” Eenerzijds beschermde zij hen, die de wonden toebrachten; anderzijds
heelde zij die wonden weder. Zij wordt vaak afgebeeld met een toren, het symbool
harer gevangenschap, op de hand. Haar naamdag valt op 4 December.
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barbaraeifolius
barbaraeifólius (-a, -um), – van Barbaraea, plantengesl.
(Crucifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van Barbaraea (vulgāris R. Br.
[Robert Brown]).
Barbarea
Barbaréa, – zie Barbaraea.
barbareaefolius
barbareaefólius (-a, -um), – zie barbaraeifolĭus.
barbarus
bárbarus (-a, -um), – (Lat.) buitenlandsch, woest.
barbata
barbáta, – zie barbātus.
barbatocalyx
barbatócalyx, – van Lat. barbātus, gebaard; călyx, kelk: met
gebaarden kelk.
barbatulus
barbátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. barbātus, gebaard:
kort gebaard, min of meer gebaard.
barbatus
barbátus (-a, -um), – van Lat. barba, baard: gebaard; lange haren
dragend.
barbellatus
barbellátus (-a, -um), – van Lat. barbella (verkleinw. van barba,
baard), baardje: met een baardje, met een groepje haren.
barberae barbérae, – 2e nv. van Barbēra, Latinizeering (vr. vorm) van Barber:
van mevr. (mej.) Barber, gevonden door mevr. (mej.) Barber, genoemd naar mevr.
(mej.) Barber. Diascĭa – Hook. f. [J. D. Hooker] is genoemd naar mevr. M. E. Barber,
geb. Bowker (1820, in Engeland; 1899, Pietermaritzburg, Z.-Afrika), die in Z.-Afrika
vele planten verzamelde. Van de naar haar genoemde Diascĭa-soort had zij in 1870
zaden gezonden aan den bot. tuin van Kew.
barberi barbéri, – 2e nv. van Barbērus, Latinizeering van Barber: van Barber,
gevonden door Barber, genoemd naar Barber. – Dictyoptĕris – Bedd. [R. H. Beddome]
en Polypodĭum – Hook. [W. J. Hooker] zijn genoemd naar Edmund Barber Scott,
omstreeks het midden der 19de eeuw Eng. bestuurshoofd van het eiland Laboean
(voor de N.W. kust van Borneo op ±5° N.B.), die een groote plantenverzameling
bijeenbracht in N.-Borneo en op Laboean. Toen Motley (zie motleyānus) in 1859
vermoord was, kocht hij diens herbarium en schonk het aan den bot. tuin van Kew.
barberianus
barberiánus (-a, -um) (Pothos – Schott [H. W. Schott]), –
genoemd naar E. Barber Scott (zie barbēri).
barbeyanus
barbeyánus (-a, -um) (Melastŏma – Cogn. [A. Cogniaux]), –
genoemd naar William Barbey (1842, Genthod bij Geneve; 1914, Chambésy bij
Genève), ingenieur-plantkundige te Genève, schoonzoon van E. Boissier (zie boissiēri)
en bij diens overlijden in 1885 erfgenaam van diens herbarium (dat na den dood van
Barbey overging aan de universiteit te Genève), vrijgevig bevorderaar der bot.
wetenschap. Hij bereisde Spanje, Palestina, Griekenland en Klein-Azië, publiceerde
verslagen van zijn reizen en gaf van 1893-1908 het Bulletin de l’Herbier Boissier
uit.
barbifrons
bárbifrons, – van Lat. barba, baard; frons, voorhoofd, voorzijde:
met gebaarde voorzijde, (bij orchideeën) met gebaarde lip.
barbifultus
barbifúltus (-a, -um), – van Lat. barba, baard; fultus (van fulcīre,
stutten, steunen), gesteund: door een baard (groep haren of borstels) gesteund, dwz.
met een groep haren of borstels aan den voet.
barbiger / barbigerus
bárbiger (barbígera, barbígerum) / barbígerus (-a,
-um), – van Lat. barba, baard; gĕrĕre, dragen: een baard dragend, gebaard, plaatselijk
langharig.
barbilabius
barbilábius (-a, -um), – van Lat. barba, baard; labĭum, lip: met
gebaarde lip.
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barbinervis
barbinérvis (-is, -e), – van Lat. barba, baard; nervus, nerf: met
gebaarde, dwz. langharige nerven.
barbinoda
barbinóda, – zie barbinōdus.
barbinodis / barbinodus
barbinódis (-is, -e) / barbinódus (-a, -um), – van
Lat. barba, baard; nōdus, knoop: met gebaarde, dwz. langharige knoopen.
barbipulvinatus barbipulvinátus (-a, -um), – van Lat. barba, baard; pulvīnus,
kussen: met gebaarde kussens, dwz. met langharige, kussenvormige verdikkingen.
barbisetus
barbisétus (-a, -um), – van Lat. barba; baard; sēta, borstel: met
gebaarde borstels.
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barbispicus
barbispícus (-a, -um), – van Lat. barba, baard; spīca, aar: met
gebaarde, dwz. langharige aren.
barbulatus
barbulátus (-a, -um), -van Lat. barbŭla (verkleinw. van barba,
baard), baardje: een baardje dragend, een haargroepje dragend.
Barkhausia
Barckháúsia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – zie Barkhausĭa.
barclaianus
barclaiánus (-a, -um), – zie barclayānus.
Barclaya
Barcláya Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – genoemd naar Robert Barclay (1751, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.;
1830, Bury Hill, Surrey), die zich in 1781 in Engeland vestigde, waar hij in den
handel een groot vermogen verwierf, medeoprichter van de Linnean Society of
London (1788), bezitter van een grooten tuin, kweeker van uitheemsche planten; van
welke er vele door hem het eerst in Engeland waren ingevoerd, bevorderaar van de
oprichting van The Botanical Magazine (1786).
barclayanus
barclayánus (-a, -um), – 1. (Maurandĭa – Lindl. [J. Lindley]),
– genoemd naar R. Barclay (zie Barclaya). 2. Piper – C. DC. [C. P. de Candolle], –
genoemd naar George Barclay (?, Huntley, Aberdeenshire, Schotland; ? Buenos
Aires), tuinman van den bot. tuin te Kew, die als verzamelaar voor dien tuin deelnam
aan de door Belcher geleide expeditie van de Sulphur (1836-42) om de aarde. Hij
verzamelde de naar hem genoemde plant op het eiland Tobi (Helen-Riff, N. van den
“vogelkop” van Nieuw-Guinea; ±131° O.L.; ±3° N.B.). – Zie ook hindsĭi.
bariensis
bariénsis (-is, -e), – afkomstig van de Bari-kloof in Kaiser
Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
barisana
barisána, – zie barisānus.
barisanicus / barisanus
barisánicus (-a, -um) / barisánus (-a, -um), –
afkomstig van het Barisan-gebergte (Boekit Barisan, dwz. in een rij geschaarde
bergen, bergketen) op Sumatra of daar het eerst gevonden.
Barkania
Barkánia Ehrenb. et Hempr. [Chr. G. Ehrenberg en Fr. W.
Hemprich], – genoemd naar het eiland Barkan, waar de plant verzameld werd.
barkerianus
barkeriánus (-a, -um) (Laelĭa – Knowles et Westc. [B. G.
Knowles (bloeitijd 1829-52), medicus-botanicus te Birmingham, en Fr. Westcott
(?-1861), plantkundige te Birmingham]), -genoemd naar George Barker (1776-1845),
te Birmingham, die zich aan maatschappelijk werk wijdde, stichter was van de
Birmingham Philosophical Society, een fraaie orchideeënverzameling bezat en veel
belang stelde in de uitvindingen van James Watt ter verbetering der stoommachines.
Door zijn toedoen werd de wet tot het aanleggen van een spoorbaan van Londen naar
Birmingham aangenomen, wat kortzichtige tijdgenooten voor een reusachtige
dwaasheid uitkreten.
Barkerwebbia Barkerwébbia Becc. [Odoardo Beccari (1843, Florence; 1920,
Florence)], – genoemd naar Philip Barker Webb (1793, Milford, Surrey, Engeland;
1854, Parijs), zeer gefortuneerd plantkundige, die een deel van Azië (1818), voorts
Spanje (1826), de Kanarische eilanden (1828-30), N.-Afrika en Ierland (1851) bereisde
en in die landen vele, thans te Florence berustende planten verzamelde. Zijn herbarium
telde ten slotte 80 000 soorten. Te zamen met Berthelot schreef hij een plaatwerk
over de nat. historie der Kanarische eilanden.
Barkhausia / Barkhusenia Barkháúsia Moench [K. Moench] / Barkhusénia
Hoppe [D. H. Hoppe (1760-1846), D. plantkundige], – zou genoemd zijn naar
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Barckhausen of Barchusen (1666, Horn, Z.O. van Detmold; 1723, Utrecht), sedert
1703 hoogleeraar in de scheikunde te Utrecht, schrijver over chemische en
pharmaceutische onderwerpen. Hij liet zijn belangrijke kruidkundige werken
bevattende bibliotheek na aan de stad Utrecht. – Het komt mij echter waarschijnlijker
voor, dat de plant genoemd is naar G. Barckhausen, die in 1775 een kleine publicatie
over de flora van het graafschap Lippe het licht deed zien.
barleei
barléei, – 2e nv. van Barleĕus, Latinizeering van Barlee: van Barlee,
genoemd naar Barlee. – Aechmēa – Baker [J. G. Baker] is genoemd naar F. R. Barlee,
in 1877 gouverneur van Britsch Honduras (Midden-Amerika), die de plant naar den
bot. tuin van Kew had gezonden.
Barleria Barléria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Jacques Barrelier (1606,
Parijs; 1673, Parijs), pater-Dominicaan, die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn
naam latinizeerde tot Barlerĭus. Hij bereisde Frankrijk, Spanje en Italië en
vervaardigde een pas lang na zijn dood door A. de Jussieu (zie Jussieua) uitgegeven
beschrijving der door hem op zijn reis waargenomen planten.
barlerioides
barlerioídes, – van Barlerĭa, plantengesl. (Acanthacĕae); ides
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Barlerĭa-achtig.
Barnardia Barnárdia Lindl. [J. Lindley], – in 1826 genoemd naar E. Barnard
(1786, ?; 1861, ?), vice-secretaris van de Royal Horticultural Society, die een
werkzaam aandeel had genomen aan de voorbereiding eener door die instelling
bekostigde expeditie naar China, waarop de naar Barnard genoemde plant werd
ontdekt, schrijver over de groeisnelheid van planten.
barnesii
barnésii, – 2e nv. van Barnesĭus, Latinizeering van Barnes: van
Barnes, gevonden door Barnes, genoemd naar Barnes. 1. (Elytranthe – Gamble [J.
S. Gamble (1847-1925), ambtenaar bij het boschwezen in Eng. Indië]), – genoemd
naar Warren Delabere Barnes (1865-1911), van 1888-1910 burgerlijk ambtenaar te
Singapore, later Colonial Secretary te Hongkong. In 1900 verzamelde hij op instigatie
van Ridley (zie ridleyānus) planten in Pahang. 2. (Pavetta – Elm. [A. D. E. Elmer]),
-genoemd naar Parker Thayer Barnes (1874, Marshfield, Mass. U.S.A.; X), die in
1903/04 op de Philippijnen planten verzamelde ten behoeve van het Bureau of
Forestry, Manila. Hij schreef: “House plants and how to grow them”. 3. (Dryoptĕris
filix mas Schott. [H. W. Schott] var. – Th. Moore [Th. Moore] = Polystĭchum – Hort.
[onder dezen naam in tuinen gekweekt]), – genoemd naar James Martindale Barnes
(1814, Selside, N. van Lancaster, Engeland; 1890, Levens, tusschen Lancaster en
Selside), verzamelaar en kenner van varens en mossen, ontdekker der naar hem
genoemde plant.
barnhartii
barnhártii, – 2e nv. van Barnhartĭus, Latinizeering van Barnhart:
van Barnhart, gevonden door Barnhart, genoemd naar Barnhart. – Euphorbĭa – Croizat
[L. C. M. Croizat (1894, Turijn; X) verbonden aan den dienst der openbare parken
te New York] is genoemd naar John Hendley Barnhart (1871, Brooklyn, New York;
X), sedert 1903 verbonden aan den bot. tuin van New York, van 1903-12 als editorial
assistant, van 1906-12 als bibliothecaris, sedert 1913 als bibliograaf, afgevaardigde
naar de bot. congressen van Weenen (1905), Brussel (1910), Ithaca (1926) en
Cambridge (1930), lid van vele geleerde genootschappen. Hij heeft alle deelen der
Vereenigde Staten bereisd en is de schrijver van ongeveer 160 wetensch. publicaties
op bot., biographisch en bibliographisch gebied, voorts over de taxonomie der
Lentibulariacĕae. – Sedert 1905, het jaar, waarin de North-American Flora begon te
verschijnen, waarvan thans 74 deelen het licht hebben gezien, was hij lid van de
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commissie van uitgave daarvan; het leeuwendeel van het uitgeverswerk werd door
hem verricht. De schrijver van dit woordenboek dankt hem vele inlichtingen.
barnumae
barnúmae, – 2e nv. van Barnūma, Latinizeering (vr. vorm) van
Barnum: van mevr. (mej.) Barnum, gevonden door mevr. (mej.) Barnum, genoemd
naar mevr. (mej.) Barnum. – Iris – Foster et Baker [M. Foster en J. G. Baker] werd
in 1888 genoemd naar mevr. Barnum van de Amer. zending te Kharput (Charput)
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in Armenië (±39 1/2° O.L.; ±38 2/3° N.B.), welke een levend, door haar bij Van (=
Wan, a/d oost-oever van het Wanmeer; ruim 43° O.L.; ±38 1/2° N.B.) ex. aan Sir
M. Foster (zie fosteriānus) gezonden had.
barometz
bárometz, – Russ. plantennaam (= baranèts).
barrelieri
barreliéri, – 2e nv. van Barreliērus, Latinizeering van Barrelier:
van Barrelier, genoemd naar Barrelier. Anchüsa – Vitm. [F. Vitman]; – Oxălis – L.
[C. Linnaeus] en Ocĭmum – Roth [A. W. Roth] zijn genoemd naar Jacques Barrelier
(zie Barlerĭa).
barrina
barrína, – zie barrīnus.
Barringtonia
Barringtónia Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – door
J. R. Forster en J. G. A. Forster (zie forstēri) in 1776 genoemd naar den met hen zeer
bevrienden Eng. rechtsgeleerde en oudheidkundige Daines Barrington (1727, ?;
1800, Londen), “wegens zijn groote verdiensten voor de geheele letterkunde, zijn
scherp oordeel in natuurwetensch. aangelegenheden, zijn grondige kennis der Eng.
flora en den door hem aan alle natuuronderzoekers verleenden steun.” Hij schreef
eenige bot. en vele andere publicaties.
barringtonianus
barringtoniánus (-a, -um) (Erĭa -), – foutief voor
berringtoniānus.
barringtonioides
barringtonioídes, – van Barringtónia, plantengesl.
(Lecythidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Barringtonĭa-achtig.
barrinus
barrínus (-a, -um), – van Lat. barrus, olifant: bij een olifant
behoorend, in eenig opzicht met een olifant overeenkomend. De zijlobben der lip
van Bulbophyllum – Ridl. zijn breed, de middenslip is lang en smal; de geheele lip
doet denken aan een olifantsslurf met de beide flapooren.
Barrotia Barrótia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar Adolphe
Barrot, die, benoemd tot Fr. consul te Manila, passagier was aan boord van de korvet
La Bonite, waarop Gaudichaud (zie gaudichaudi), de auteur van het gesl., in 1836/37
een reis om de aarde maakte.
Barteria
Bartéria Welw. [Fr. Welwitsch], – genoemd naar Charles Barter
(?, ?; 1859, Rabba, West-Afrika), tuinman van den bot. tuin te Kew, die sinds 1857
als plantenverzamelaar deelnam aan een door William Balfour Baikie geleide expeditie
in het stroomgebied van den Niger en overleed voor de expeditie ten einde was.
bartlettii
bartléttii, – 2e nv. van Bartlettĭus, Latinizeering van Bartlett: van
Bartlett, gevonden door Bartlett, genoemd naar Bartlett. – Diplycosĭa – Merr. [E. D.
Merrill]; – Ficus – Merr. [E. D. Merrill]; – Gomphostemma – Merr. [E. D. Merrill];
– Ilex – Merr. [E. D. Merrill]; – Macaranga – Merr. [E. D. Merrill]; – Osmelĭa –
Merr. [E. D. Merrill]; – Pentaphragma – Merr. [E. D. Merrill]; – Photinĭa – Merr.
[E. D. Merrill]; – Schefflēra -Merr. [E. D. Merrill] en Vaccinĭum – Merr. [E. D.
Merrill] zijn genoemd naar Harley Harris Bartlett (1886, Anaconda, Montana, U.S.A.;
X), van 1909-15 chemical biologist aan het Bureau of Plant Industry te Washington,
sinds 1915 verbonden aan de hoogeschool van Michigan, thans hoogleeraar in de
plantkunde en directeur van den bot. tuin aldaar. In 1918 was hij werkzaam als
botanist bij de U.S. Rubber Co te Kisaran, Asahan, Sumatra, waar hij te zamen met
C. D. LaRue (zie laruĕi) een aantal planten verzamelde; in 1926/27 maakte hij een
verzamelreis naar Formosa en Sumatra; op het laatste eiland liet hij ook in 1928 nog
verzamelen (zie ook hamelĭi, rahmatĭi, Siraitĭa). – In 1930 nam hij deel aan een
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wetensch. expeditie naar Mexico, in 1931 aan een naar Centraal-Amerika. – Hij is
de auteur van vele wetensch. publicaties.
bartoni bartóni, – 2e nv. van Bartōnus, Latinizeering van Barton: van Barton,
gevonden door Barton, genoemd naar Barton. – Platyclīnis – Ridl. [H. N. Ridley]
werd in basilicum 1908 genoemd naar majoor F. R. Barton (†), die de plant in Eng.
Nieuw-Guinea verzameld en aan Ridley (zie ridleyānus) gezonden had. Overigens
is mij omtrent hem niets bekend.
Bartonia
Bartónia Sims [J. Sims], – genoemd naar Benjamin Smith Barton
(1766, Lancaster, Penn., U.S.A.; 1815, Philadelphia), medicus, sinds 1790 hoogleeraar
te Philadelphia, bevorderaar van bot. studie, schrijver van bot. en medische werken.
Bartramia / bartramia
Bartrámia Gaertn. [J. Gärtner] / bartrámia, –
genoemd naar den kwaker J. Bartram (1699, Marple, bij Darby, Delaware, U.S.A.;
1777, Philadelphia, Penns. U.S.A.), boerenzoon, die zich met ijver op de plantkunde
en de geologie toelegde en door eigen studie de noodige bekwaamheid verwierf. Hij
bereisde voor bot. doeleinden een groot deel der. Vereenigde Staten, stichtte bij
Philadelphia een bot. tuin (thans een stadspark), voerde vele levende planten uit
Amerika in Europa in en omgekeerd en zond gedroogde planten aan Linnaeus (die
zeer met hem was ingenomen) en aan andere botanici; voorts schreef hij eenige
natuurhistorische publicaties. – Het woord wordt wel als soortnaam gebezigd voor
een plant, welke vroeger tot het geslacht Bartramĭa gerekend werd.
Baryosma
Baryósma Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. barus, zwaar; osmê,
geur; plant met zwaren geur. De zaden rieken sterk naar cumarine.
barystachys
barýstachys, – van Gr. barus, zwaar; stăchus, aar: met zware
aren.
Baryxylum
Barýxylum Lour. [J. Loureiro], – van Gr. barus, zwaar; xŭlon,
hout: boom met zwaar hout.
basalis
basális (-is, -e), – van Lat. (oorspronkelijk Gr.) basis, voet (fig.): aan
den voet geplaatst, voetstandig.
Basella
Basélla L. [C. Linnaeus], – Malab. plantennaam (basella-kira).
Basellaceae
Baselláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Basella
geldt.
baselloides
baselloídes, – van Basella, plantengesl. (Basellacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Basella-achtig.
basianthus
basiánthus (-a, -um), – van Gr. basis, voet (fig.); anthos, bloem:
aan den voet bloemen dragend, van den voet af bloemen dragend.
basidentulus
basidéntulus (-a, -um), – van Lat. (oorspronkelijk Gr.) basis,
voet (fig); dentŭlus [verkleinw. van dens (dentis), tand], tandje: met tandjes aan den
voet.
basiflorus
basiflórus (-a, -um), – van Lat. (oorspronkelijk Gr.) basis, voet
(fig.); flos (flōris), bloem: met aan den voet (der plant) geplaatste bloemen.
Basigyne
Basígyne J. J. S. [J. J. Smith], – van Gr. basis, voet (fig.); gunê,
vrouw. Orchidacĕa, bij welke het vr. geslachtsorgaan, de stempel, aan den voet der
stempelzuil is geplaatst.
basilaris
basiláris (-is, -e), – van Lat. (oorspronkelijk Gr.) basis, voet (fig.),
voetstuk: aan den voet geplaatst, op een voetstuk staand, met breeden voet.
basilica
basílica, – zie basilĭcus.
basilicum
basílicum (znw.), – van Gr. basilĭkos (van basileus, koning),
koninklijk: koninklijk kruid, koningskruid. De naam zinspeelt op de geneeskrachtige
eigenschappen. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 206: “Plinius schrijft
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dat Basilicom ingenomen der maghen seer goet ende bequaem es, ende dat hy met
azijn gedroncken die winden verdrijft endĕ dat ripsemen ende opworpen van der
maghen stilt, ende die vrine doet lossen, ende mits dyen goet es den watersughtigen
ende die de geelsucht hebben. Die medecyns dezer tyt scrijven den Basilicom toe,
dat hy het herte ende thooft sterckt, blijscap ende vrolickheyt maeckt, goet es alle
swaere melancoluese menschen ende,
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met wijn ingenomen den verouderden hoest gheneest. . . . Basilicom met azijn
ghewreven ende voor die nuese ghehouwen brengt dieghene die in onmacht zijn
weder om tot huer selven. Ende tsaet daer af gheroken doet den mensche niesen.”
basilicus
basílicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. basilĭkos (van basĭleus),
koning, koninklijk.
Basilima
Basilíma Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – afleiding en
beteekenis onbekend, mogelijk een letterverbinding zonder beteekenis.
basirotundatus
basirotundátus (-a, -um), – van Lat. (eigenlijk Gr.) basis,
voet (fig.); rotundātus, afgerond: met afgeronden voet.
basisorus
basisórus (-a, -um), – van Gr. basis, voet (fig.); sôros, hoopje: met
aan den voet geplaatste sporenhoopjes of sori.
Bassia / Bássia
Bassia All. [C. Allioni] / Bássia Koen. [J. G. Koenig], –
genoemd naar Ferdinando Bassi (±1714; Bologna; 1774, Bologna), van 1760 tot aan
zijn dood directeur van den bot. tuin van Bologna, beschrijver van een aantal nieuwe
planten.
bassiaefolius
bassiaefólius (-a, -um), – zie bassiifolĭus.
bassiifolius
bassiifólius (-a, -um), – van Bassĭa, (voormalig) plantengesl.
(Sapotacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Bassĭa.
bastardi
bastárdi, – 2e nv. van Bastardus, Latinizeering van Bastard: van
Bastard, gevonden door Bastard, genoemd naar Bastard. – Verbascum – R. et S. [J.
J. Roemer en J. A. Schultes] is genoemd naar T. Bastard te Angers, auteur eener in
1809 verschenen verhandeling over de flora van het Fr. departement Maine-et-Loire.
bataanensis bataanénsis (-is, -e), – afkomstig van Bataän op het eiland Luzon
(het noordelijkste van de groote eilanden der Philippijnen) of daar het eerst gevonden.
batacorum batacórum, – 2e nv. mv. van Batăcus, latinizeering van Bátak(ker),
inwoner der Batak-landen in N.-Sumatra: der Bataks, dwz. afkomstig uit de
Batak-landen of daar het eerst gevonden.
batakensis
batakénsis (-is, -e), – van Mal. Batak, Batakker, inwoner der
Batak-landen in N.-Sumatra: afkomstig uit de Batak-landen of daar het eerst gevonden.
batalini
batalíni, – 2e nv. van Batalīnus, Latinizeering van Batalin: van
Batalin, genoemd naar Batalin. -Tulĭpa -Reg. [E. A. von Regel] is genoemd naar A.
F. Batalin (1847, St.-Petersburg; 1896, St.-Petersburg), sedert 1870 verbonden aan
den bot. tuin van St.-Petersburg, na den dood van Von Regel (zie Aregelĭa) in 1892
directeur dier instelling, schrijver van verscheidene bot. publicaties.
Batatas / batátas
Batatas Choisy [J. D. Choisy] / batátas, – van batāta,
volksnaam van de plant (den zg. zoeten aardappel) op Haïti. Vgl. Vlaamsch patat
en Eng. potato voor den gewonen aardappel.
bataviae
batáviae, – 2e nv. van Batavĭa (hoofdplaats van Ned Indië, aan de
N. kust van W.-Java; ±106°48' O.L.; ±6° 7 1/2' Z.B.): (afkomstig van) Batavia of
daar het eerst gevonden, Bataviaasch.
batavicus
batávicus (-a, -um), – van Lat. Batāvus, Batavier: afkomstig uit het
land der Batavieren (Nederland) of uit een der Ned. bezittingen, speciaal Ned.
O.-Indië.
bataviensis
bataviénsis (-is, -e), – afkomstig van Batavĭa (hoofdplaats van
Ned. Indië, aan de N. kust van W.-Java; ±106°48' O.L.; ±6° 7 1/2' Z.B.) of daar het
eerst gevonden, Bataviaasch.
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batemani
batemáni, – 2e nv. van Batemānus, Latinizeering van Bateman:
van Bateman, genoemd naar Batemen. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
James Bateman (1811, Bury bij Manchester; 1897, Worthing, W. van Brighton),
bewoner van Knypersly Hall, groot liefhebber van orchideeën, waarvan hij vele
buitenlandsche soorten (o.a. door tusschenkomst van G. Ure Skinner; zie skinnēri)
in Engeland importeerde, schrijver van verscheidene publicaties over orchideeën.
batemanii
batemánii, – 2e nv. van Batemanĭus, Latinizeering van Bateman:
van Bateman, genoemd naar Bateman. – Vanda – Lindl. [J. Lindley] is genoemd
naar James Bateman (zie batemāni).
batemanni batemánni, – 2e nv. van Batemannus, Latinizeering van Bateman:
van Bateman, genoemd naar Bateman. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
James Bateman (zie batemāni).
batemannii batemánnii, – 2e nv. van Batemannĭus, Latinizeering van Bateman:
van Bateman, genoemd naar Bateman. Planten van dezen naam zijn genoemd naar
James Bateman (zie batemāni).
Bathmium
Báthmium Link [H. Fr. Link] – van Gr. bathmos, traptrede,
laddersport. De naam zinspeelt op de wijd afstaande, smalle bladslippen, welke aan
de sporten eener ladder doen denken.
batino
batíno, – Philipp. plantennaam.
Batis
Batis L. [C Linnaeus], – oude Gr. naam eener strandplant. Ook de door
Linnaeus (zie Linnaea) zoo genoemde plant groeit aan zee.
batjanensis / batjanicus
batjanénsis (-is, -e) / batjánicus (-a, -um), –
afkomstig van het eiland Batjan (127 1/2 – 128° O.L.; 1/2 – 1° Z.B.) of daar het eerst
gevonden, Batjansch. batoeensis / batoensis
batoeénsis (-is, -e) / batoénsis (-is,
-e), – afkomstig van de Batoe-eilanden (voor de W. kust van Sumatra, even Z. van
den aequātor) of daar het eerst gevonden.
batrachioides batrachioídes, – van Batrachĭum, plantengesl. (Ranunculacĕae),
waterranonkel; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Batrachĭum-achtig,
waterranonkelachtig.
Batrachium Batráchium Wimm. [Fr. Wimmer], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam batrachĭon (van batrăchos, kikker), ranonkel, waterranonkel. De
naam zinspeelt op den groei der plant in en bij slooten. Vgl. Ranuncŭlus.
Batratherum
Batrátherum Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
bathron, fundament, voetstuk; athêr (athĕros), naald. G4 draagt even boven den voet
een naald.
Batschia
Bátschia Vahl [M. Vahl] – genoemd naar A. J. G. K. Batsch (1761,
Jena; 1802, Jena), hoogleeraar te Jena, schrijver van vele bot. werken.
battandieri
battandiéri, – 2e nv. van Battandiērus, Latinizeering van
Battandier: van Battandier, gevonden door Battandier, genoemd naar Battandier. –
Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. A. Battandier (1848, Annonay, Dépt.
Ardèche, Z.O. van St.-Etienne; 1922, Algiers), leeraar aan de Ecole de Médecine en
de Ecole de Pharmacie te Algiers, verdienstelijk onderzoeker der flora van Algiers,
schrijver eener flora van Algiers.
battich
battich, – Arab, plantennaam, ook wel battikh gespeld.
batuanus / batuensis
batuánus (-a, -um) / batuénsis (-is, -e), – afkomstig
van de Batoe-eilanden (voor de W. kust van Sumatra, even Z. van den aequātor) of
daar het eerst gevonden.
batukauensis
batukauénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg)
Batoekaoe op Bali of daar het eerst gevonden.
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bauanguicus
bauangúicus (-a, -um), – afkomstig van Bauang de Batangas
(op Luzon, het noordelijkste van de groote eilanden der Philippijnen) of daar het
eerst gevonden.
baudii
báúdii, – 2e nv. van Baudĭus, Latinizeering van Baud: van Baud,
genoemd naar Baud. – Diptero-

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

59
carpus – Korth. [P. W. Korthals] is genoemd naar J. Chr. Baud (1789, ’s Gravenhage;
1859, ’s Gravenhage), van 1834-36 gouverneur-generaal van Ned. Indië, later minister
van Koloniën, bekend door zijn bevordering van het door Van den Bosch (zie Boschĭa)
uitgedachte en ingevoerde cultuurstelsel.
baudotii
baudótii, – 2e nv. van Baudotĭus, Latinizeering van Baudot: van
Baudot, gevonden door Baudot, genoemd naar Baudot. – Ranuncŭlus – Godron [D.
A. Godron] (Batrachĭum – V. d. Bosch [R. B. van den Bosch]) is genoemd naar De
Baudot, rechterlijk ambtenaar, die de plant bij Saarburg (Lotharingen) had ontdekt.
bauerianus
baueriánus (-a, -um) (Anamirta – Endl. [St. L. Endlicher]; –
Trichomănes – Endl. [St. L. Endlicher]; – Zehnerĭa – Endl. [St. L. Endlicher]), –
genoemd naar F. Bauer (1760, Feldsberg, tusschen Brünn en Presburg, Oostenrijk;
1826, Hietzing bij Weenen), beroemd plantenteekenaar, die in 1786/87 met J. Sibthorp
(zie sibthorpĭi) Griekenland bereisde, van 1801-03 met Robert Brown (zie browniānus
1) deelnam aan de expeditie van Flinders (zie Flindersĭa) naar Australië, in 1804/05
vele planten verzamelde op het eiland Norfolk (tusschen Nieuw-Holland en
Nieuw-Zeeland; ±168° O.L.; ±29° Z.B.) en in 1813 afbeeldingen van Austral. planten
uitgaf.
bauerleni / bauerlenii
bauerléni / bauerlénii – foutief voor baeuerlēnĭ(i).
bauerleni / bauerlenii
bäuerléni / bäuerlénii, – zie baeuerlēnĭ(i).
bauhini bauhíni, – 2e nv. van Bauhīnus, Latinizeering van Bauhin: van Bauhin,
genoemd naar Bauhin. -Hieracĭum – Schult. [J. A. Schultes] is genoemd naar Kaspar
Bauhin (zie Bauhinĭa).
Bauhinia
Bauhínia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar de in hun tijd zeer
beroemde geleerden Johann Bauhin [1541, Bazel; 1613, Mont Béliard (Mömpelgard),
Z. van Belfort], medicus, schrijver van eenige bot. werken, die een groot deel van
Europa bereisde voor het bijeenbrengen van bouwstoffen voor een reusachtig
kruidboek (Historĭa Plantārum Universālis), dat pas lang na zijn dood werd uitgegeven
en zijn broeder, Kaspar Bauhin (1560, Bazel; 1624, Bazel), medicus, die, na Italië
bereisd te hebben, hoogleeraar te Bazel werd, schrijver van verscheidene bot. werken,
waaronder het beroemde Pinax Theātri Botanĭci, vrucht van een veertigjarigen arbeid,
waarin hij meer dan 6000 planten opsomde. In den Prodrŏmos (1620) bij dit laatste
werk gaf hij een goede beschrijving en afbeelding van den aardappel en deelde hij
mede, dat bij de Bourgondiërs het gebruik der knollen verboden was, omdat zij
overtuigd waren, dat zij lepra veroorzaakten.
bauhiniaefolius
bauhiniaefólius (-a, -um), – zie bauhiniifolĭus.
bauhiniifolius
bauhiniifólius (-a, -um), – van Bauhinĭa, plantengesl.
(Leguminōsae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Bauhinĭa.
bauhinorum
bauhinórum, – 2e nv. mv. van Bauhīnus, Latinizeering van
Bauhin: der Bauhin’s, genoemd naar de Bauhin’s. – Alsīne – J. Gay [J. E. Gay] is
genoemd naar de gebroeders Bauhin (zie Bauhinĭa).
Baumea Bauméa Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar A. Baumé
(1728, Senlis, N.N.O. van Parijs; 1804, Parijs), beroemd scheikundige, schrijver van
hooggeschatte leerboeken, uitvinder van den naar hem genoemden areometer (1768),
fabrikant van diverse chemische produkten, waarmede hij een groot vermogen
verwierf, dat hij in de Fr. revolutiejaren weer verloor, waarna hij als apotheker in
zijn onderhoud voorzag.
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baumeanus
baumeánus (-a, -um) (Melastŏma – Naud. [Ch. Naudin]), – in
1849 genoemd naar Baume, die de plant op Luzon (het noordelijkste van de groote
eilanden der Philippijnen) verzameld had en van wien mij overigens niets bekend
is.
bavaricus
baváricus (-a, -um), – van Nieuwlat. Bavarĭa, Beieren: Beiersch.
bawun
bawun, – Nieuwguin. plantennaam (bawun, baun).
bealii beálii, – 2e nv. van Bealĭus, Latinizeering van Beale: van Beale, genoemd
naar Beale. – Mahonĭa – Carr. [E. A. Carrière] is genoemd naar Thomas Chay Beale
(?, ?; vóór 1860, ?), hoofd der firma Dent, Beale & Co en Portug. consul te Shanghai,
die aan Fortune (zie fortuneānus), den ontdekker en eersten naamgever der naar hem
genoemde soort, groote diensten bewezen had.
Baucarnea
Beaucárnea Lem. [Charles E. Lemaire (1801-71), hoogleeraar te
Gent], – in 1861 genoemd naar den notaris Beaucarne te Eename bij Oudenaarde
(in België, W. van Brussel), in wiens tuin een plant van dit gesl. in Europa het eerst
in bloei kwam.
Baumontia
Beaumóntia Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – in 1824 genoemd naar Lady Diana Beaumont, echtgenoote van kolonel
Thomas Richard Beaumont van Bretton Hall (tusschen Leeds en Sheffield), omdat
zij Europ. planten had gezonden aan den bot. tuin van Calcutta.
beauverdianus
beauverdiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar Gustave Beauverd (1867, Genève; X), teekenaar-graveur, daarbij
uitnemend botanicus, sedert 1900 conservator van het Herbarium Boissier (zie
boissiēri) te Genève. Hij maakte vele bot. reizen door Zwitserland, Frankrijk, N.-Italië,
Hongarije, Roemenië, Boheme, Saksen, bezocht talrijke bot. tuinen,
vertegenwoordigde het Herbarium Boissier op de congressen te Weenen (1905) en
Brussel (1910), schreef meer dan 300 bot. publicaties, o.a. monographieën der gesl.
Nothoscordum, Cicerbĭta en Melamp rum, en verleende hulp bij de bewerking der
Umbellifĕrae en Composĭtae in Hegi’s Illustrierte Flora von Mittel-Europa.
Beauvisagea Beauviságea Pierre [L. Pierre], – genoemd naar Georges Eugene
Charles Beauvisage (1852, Parijs; 1925, Lyon), van 1869-75 ambtenaar bij de Caisse
des Dépôts et Consignations, in 1881 te Parijs gepromoveerd tot Med. Dr. op een
dissertatie getiteld: Contribution à 1’étude des origines botaniques de la guttapercha,
sedert 1883 verbonden aan de Medische en Pharmaceutische Faculteit te Lyon, aan
welke instelling hij medicinale botanie doceerde en in 1887 een bot. tuin stichtte,
waarvoor hij in 1889 een gids schreef, waarvan in 1923 de 6de druk verscheen, sedert
1903 hoogleeraar-titulair aan dezelfde faculteit, sedert 1895 lid van den gemeenteraad
en later wethouder van Lyon, stichter (1901) van een fonds voor het uitzenden van
kinderen naar de bergen en naar zee, van 1909-20 sénateur van het Dépt. du Rhône,
als zoodanig ijveraar voor het lager onderwijs en voor de verzorging van abnormale
kinderen, in zijn laatste levensjaren directeur van het door hem gestichte, pas na zijn
dood officieel geopende (1927) Koloniaal Museum van Lyon, schrijver van vele
aardrijkskundige, bot. en technol. publicaties, o.a. over de door den missionaris
Montrouzier in Nieuw Caledonië verzamelde planten, over nuttige gallen, over vetten,
over eenige houtsoorten van het rijk der farao’s, over de giftige eigenschappen van
Ricĭnus-zaden.
beauvisagei
beauviságei, – 2e nv. van Beauvisagĕus, Latinizeering van
Beauvisage: van Beauvisage, genoemd naar Beauvisage. – Palaquĭum – Burck [W.
Burck] is genoemd naar G. E. Ch. Beauvisage (zie beauvisagĕi).
bebeak
bebéak, – Soend. plantennaam.
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beccabunga
Bachbungen.
beccariana

beccabúnga, – Latinizeering van den D. plantennaam
beccariána, – zie beccariānus.
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Beccarianthus
Beccariánthus Cogn. [A. Cogniaux], – van Odoardo Beccari
(zie beccariānus); Gr. anthos, bloem: Beccari’s bloem; ter eere van Beccari genoemde
plant.
beccarianus
beccariánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar den beroemden plantkundige Odoardo Beccari (1843, Florence; 1920, Florence),
die in gezelschap van zijn vriend, den markies Dorĭa (zie Abaurĭa), van 1865-66
Bórneo bereisde, daar vele belangrijke waarnemingen deed en meer dan 30000
planten verzamelde. In 1871 begaf hij zich naar Nieuw-Guinea, vergezeld van den
zoöloog D’Albertis (zie Albertisĭa), die in 1872 naar Italië terugkeerde. Beccari
doorvorschte het land tot 1873, bracht daarna een bezoek aan de Aroe- en de
Kei-eilanden en keerde via Makasar naar Italië terug. In 1875 maakte hij een tweede
reis naar Nieuw-Guinea en bezocht het Arfak-gebergte in den “Vogelkop”; in 1876
bezocht hij het eiland ten derde male. Daarna keerde hij voor goed naar Italië terug
en werd directeur van den bot. tuin en het bot. museum te Florence. Hij schreef vele
belangrijke publicaties, o.a. het beroemde Malesia, voorts Nelle Foreste di Borneo
(In de Wouden van Borneo) en monographieën van palmgeslachten en was de
oprichter van Il Nuovo Giornale Botanico Italiano.
Beccariella
Beccariélla Pierre [L. Pierre], – van Odoardo Beccari (zie
beccariānus): ter eere van Beccari genoemde plant.
beccarii
beccárii, – 2e nv. van Beccarĭus, Latinizeering van Beccari: van
Beccari, gevonden door Beccari, genoemd naar Beccari. Nederlandschind. planten
van dezen naam zijn genoemd naar Odoardo Beccari (zie beccariānus).
Beccarimnea
Beccarimnéa Pierre [L. Pierre], – van Odoardo Beccari (zie
beccariānus); Gr. mneia, herinnering: plant reeds vóór Beccari’s dood zoo genoemd
te zijner gedachtenis.
Beccariodendron
Beccariodéndron Warb. [O. Warburg], – van Odoardo
Beccari (zie beccariānus); Gr. dendron, boom: boom van Beccari; ter eere van
Beccari genoemde boom.
Beckmannia
Beckmánnia Host [N. Th. Host], – genoemd naar J. Beckmann
(1739, Hoya a/d Weser; 1811, Göttingen), eerst leeraar in de natuurwetenschappen
te St.-Petersburg, later hoogleeraar te Göttingen, schrijver van bot. en physische
werken.
beddomeanus
beddomeánus (-a, -um) (Cyclopbŏrus – Christensen [C. Fr.
A. Christensen]), -genoemd naar R. H. Beddome (1830, ?; 1911, Wandsworth,
Londen), hoofdambtenaar bij het Boschwezen in Eng. Indië, schrijver van eenige
bot. werken, vooral over de boschflora en de varens van Eng. Indië.
beddomei
beddómei, – 2e nv. van Beddomĕus, Latinizeering van Beddome:
van Beddome, gevonden door Beddome, genoemd naar Beddome. – Dryoptĕris –
O. K. [C. E. Otto Kunze] is genoemd naar R. H. Beddome (zie beddomeānus).
beddomii
beddómii, – 2e nv. van Beddomĭus, Latinizeering van Beddome:
van Beddome, gevonden door Beddome, genoemd naar Beddome. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar R. H. Beddome (zie beddomeānus).
Beesha / beesha
Beésha Kth [K. S. Kunth] / beésha, – Malab. naam eener
bamboesoort.
beesianus
beesiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
de kweekersfirma Bees Ltd. te Liverpool (zie bulleyānus).
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Begonia Begónia L. [C Linnaeus], – genoemd naar Michel Bégon (1638, Blois;
1710, Rochefort), intendant van San Domingo (Haïti), later gouverneur van Canada,
eindelijk intendant der galeien van Rochefort en La Rochelle, bezitter van een kabinet
van naturaliën, beschermer der bot. wetenschap. Hij gaf den stoot tot de uitzending
van Surian (zie Suriāna) en Plumier (zie Plumerĭa) naar W.-Indië (1689).
Begoniaceae
Begoniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Begonĭa
geldt.
begoniaceus begoniáceus (-a, -um), – van Begonĭa, plantengesl. (Begoniacĕae):
Begonĭa-achtig.
begoniaefolius / begonifolius
begoniaefólius (-a, -um) / begonifólius (-a,
-um), – zie begoniifolĭus.
begoniicarpus
begoniicárpus (-a, -um), – van Begonĭa, plantengesl.
(Begoniacĕae); Gr. karpos, vrucht: met vruchten als die eener Begonĭa.
begoniifolius
begoniifólius (-a, -um), – van Begonĭa, plantengesl.
(Begoniacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Begonĭa.
begonioides
begonioídes, – van Begonĭa, plantengesl. (Begoniacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Begonĭa-achtig.
beguinii
beguínii, – 2e nv. van Beguinĭus, Latinizeering van Beguin: van
Beguin, gevonden door Beguin, genoemd naar Beguin. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar Victor M. A. Beguin (1886, Amsterdam; X), van 1904-19 werkzaam
in de cultures op Java, van 1919-23 inzamelaar voor het Museum voor Economische
Botanie te Buitenzorg, in welke functie hij den Kangean-Archipel, Bengkalis en
omstreken, Ternate, Tidore, Halmaheira en omliggende eilanden bereisde en
uitnemende verzamelingen bijeenbracht, later weer werkzaam in de cultures, thans
(1933) op de onderneming Soekaati bij Bandoeng.
behrmannianus
behrmanniánus (-a, -um) (Cyrtandra – Schltr [F. R. Rudolf
Schlechter]), – genoemd naar Walter Behrman (1882, Oldenburg; X), thans
hoogleeraar in de aardrijkskunde aan de hoogeschool te Frankfort a/M. In 1912/13
nam hij als aardrijkskundige deel aan een expeditie langs de Sepik (= Keizerin
Augusta-rivier, in Kaiser Wilhelmsland, uitmondend aan de N. kust op ±144 1/2°
O.L.). Over dien tocht schreef hij Der Sepik und sein Stromgebiet (1917) en Im
Stromgebiet des Sepik (1922).
behrmannii
behrmánnii, – 2e nv. van Behrmannĭus, Latinizeering van
Behrmann: van Behrmann, gevonden door Behrmann, genoemd naar Behrmann. –
Octamyrtus – Diels [L. Diels] is genoemd naar Walter Behrmann (zie behrmanniānus).
Beilschmiedia
Beilschmiédia Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – genoemd
naar Karl Traugott Beilschmied (1793, Langenöls in Silezië; 1848, Herrnstadt, N.N.W.
van Breslau), apotheker, schrijver van eenige plantengeographische werken.
beladamboe
beladámboe, – Malab. plantennaam.
Belamcanda
Belamcánda Adans. [M. Adanson], – Malab. plantennaam.
bela-modagan
bela-modágan, – Malab. plantennaam.
belangeri
belangéri, – 2e nv. van Belangērus, Latinizeering van Bélanger:
van Bélanger, gevonden door Bélanger, genoemd naar Bélanger. – Asplenĭum –
Kunze [G Kunze]; Selaginella – Spring [A. Fr. Spring] en Trichomänes – Bory [J.
B. M. baron Bory de Sainr Vincent] zijn genoemd naar Ch. P. Bélanger (1805, Parijs;
1881, Saint-Pierre, Martinique), die zich in opdracht van het Fr. ministerie van
Koloniën naar Pondicherry (= Pondichéry, O. kust van Voor-Indië, ±12° N.B.) begaf
om daar een bot. tuin aanteleggen. In Jan. 1825 reisde hij van Parijs door Duitschland,
Polen, Z.-Rusland, den Kaukasus, Georgië, Perzië en Voor-Indië naar Pondicherry,
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waar hij in 1826 aankwam. Vandaar uit maakte hij tochten naar Pegu en naar Java.
In 1828 bezocht hij Buitenzorg en kreeg hij van de Ind. Regeering verlof uit den
door het vertrek van Blume (zie Blumĕa) directeurloos geworden en nog niet door
Teysmann (zie teysmanni) beschermden planten-
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tuin alles te nemen, wat hij noodig had. Over Mauritius (Ile de France), Réunion,
Kaap de Goede Hoop en St. Helĕna reisde hij terug naar Parijs, waar hij in 1829
aankwam. In 1853 werd hij benoemd tot directeur van den bot. tuin van Saint-Pierre,
waar hij tot aan zijn dood bleef. Een deel der door hem verzamelde planten werden
door hemzelven en anderen beschreven.
belerica
belérica, – afkorting van nux bel(l)erĭca, bellerische noot, de
looisstofhoudende vrucht van Terminalĭa belerĭca Roxb. [W. Roxburgh]. Het wooord
is verbasterd uit balilaj, Arab. naam der vrucht.
belgraveanus
belgraveánus (-a, -um) (Himantandra – F. v. M. [Ferdinand
von Müller]), – in 1887 genoemd naar den Austral. medicus T. B. Belgrave, die zich
verdienstelijk gemaakt heeft voor de wetensch. exploratie van Nieuw-Guinea.
bella
bella, – zie bellus.
belladonna belladónna, – van Ital. bella donna, schoone dame. – Bij Amaryllis
belladonna L. [C. Linnaeus] zinspeelt de naam op de schoonheid der plant; bij Atrŏpa
belladonna L. [C. Linnaeus] waarschijnlijk op het feit, dat door het indrupppelen van
het sap der zeer giftige bessen de oogpupil vergroot wordt, wat als kenmerk van
vrouwelijke schoonheid gold.
bellardi
bellárdi, 2e nv. van Bellardus, Latinizeering van Bellardi: van
Bellardi, genoemd naar Bellardi. – Andropōgon – Bieb. [Fr. A. vrijheer Marschall
von Bieberstein] en Campanŭla – All. [C. Allioni] zijn genoemd naar C. A. L. Bellardi
(1741, Cigliano, Piemont; 1826, Turijn), medicus-botanicus, hoogleeraar in de
geneeskunde te Turijn, goed kenner der flora van Piemont, schrijver van bot.
publicaties.
Bellardia
Bellárdia All. [C. Allioni], – genoemd naar C. A. L. Bellardi (zie
bellardi).
bellardii
bellárdii, – 2e nv. van Bellardĭus, Latinizeering van Bellardi: van
Bellardi, gevonden door Bellardi, genoemd naar Bellardi. – Polygŏnum – All. [C.
Allioni] en Rubus – Weihe et Nees [K. E. H. Weihe en Chr. G. Nees von Esenbeck]
zijn genoemd naar C. A. L. Bellardi (zie bellardi).
bellatulus
bellátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. bellus, fraai: mooi,
aardig.
bellericus
belléricus (-a, -um), – zie belerĭcus.
Bellidiastrum / bellidiastrum Bellidiástrum Cass. [A. H. G. graaf van Cassini]
/ bellidiástrum – van Bellis (Bellĭdis), plantengesl.(Composĭtae); astrum uitgang
met kleineerende beteekenis: onechte Bellis, op Bellis gelijkende plant. – Zie voorts
alsinastrum.
bellidiflorus
bellidiflórus (-a, -um), – van Bellis (Bellĭdis),
plantengesl.(Composĭtae), madeliefje; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die
van een madeliefje.
bellidifolius
bellidifólius (-a, -um), – van Bellis (Bellĭdis),
plantengesl.(Composĭtae), madeliefje; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van
een madeliefje.
bellidiformis
bellidifórmis (-is, -e), – van Bellis (Bellĭdis),
plantengesl.(Composĭtae), madeliefje; Lat. forma, gedaante: van de gedaante van
een madelliefje, madeliefjeachtig.
Bellis
Bellis L. [C. Linnaeus], – oude Lat. naam voor het madeliefje.
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Bellium
Béllium L. [C. Linnaeus], – van Bellis, plantengesl.(Composĭtae):
aan Bellis verwant gesl.
belloides
belloídes, – van den soortnaam bellus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort bellus gelijkend.
Bellucia
Bellúcia Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige], –
genoemd naar Toma Belluci (?, Pistoja, N.W. van Florence; 1672, Pisa), hoogleeraar
in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Pisa, schrijver van een catalogus
der planten van dien tuin.
bellulus
béllulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. bellus, fraai: mooi, lief.
bellus
bellus (-a, -um), – (Lat.) fraai.
Beloanthera
Beloanthéra Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. belos, spies;
anthêra, (als bot. term) helmknop. De naam zinspeelt op den vorm der helmknoppen.
Beloperone
Belopérone Nees. [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. belos,
spies, pijl; perŏnê, spits (znw.): pijlspits. De naam zinspeelt op den vorm van het
helmbindsel.
belophyllus
belophýllus (-a, -um), – van Gr. belos, spies; phullon, blad: met
spiesvormige bladeren.
Belvisia
Belvísia Mirbel. [Ch. Fr. Brisseau de Mirbel], – genoemd naar (A.
M. Fr. J. Palisot, baron de) Beauvois (gelatinizeerd tot Belvisĭus) (1752, Arras; 1820,
Parijs), rechtsgeleerde, vriend van natuurstudie, die zich in 1786 aansloot bij een
door zijn vriend, den kapitein Landolphe, uitgeruste en geleide expeditie, welke tot
doel had in Oware aan de golf van Guinea een handelsetablissement te vestigen. In
1786/87 bereisde Beauvois Oware en het aangrenzende Bénin, waar hij planten en
insekten verzamelde; een deel zijner verzamelingen zond hij naar Parijs; het grootste
deel bleef achter onder hoede van Landolphe, doch ging verloren, toen het
etablissement in 1791 door de Engelschen genomen en geplunderd werd. Door zware
koortsen verzwakt scheepte Beauvois zich in 1788 in naar Haïti, waar hij liefderijk
opgenomen en verpleegd werd en na zijn herstel nieuwe verzamelingen bijeenbracht.
Tengevolge van een negeropstand was hij in 1791 gedwongen het eiland te verlaten;
toen hij er in 1793 terugkeerde, bleken zijn aanteekeningen over Afrika en zijn
verzamelingen van Haïti verbrand te zijn. Toen begaf hij zich naar N.-Amerika, doch
werd onderweg door zeeroovers uitgeplunderd, zoodat hij geheel berooid in
Philadelphia aankwam; inmiddels waren zijn bezittingen in Frankrijk tengevolge der
revolutie verbeurd verklaard, zoodat hij door het geven van taal- en muzieklessen in
zijn onderhoud moest voorzien. Wederom bracht hij aanzienlijke verzamelingen
bijeen, welke ten deele door schipbreuk verloren gingen. In 1798 keerde hij naar
Frankrijk terug, bewerkte daar zijn Flore d’Oware et de Bénin (1804-21) en de door
hem in Afrika en Amerika verzamelde insekten en schreef een uitnemende
verhandeling over grassen.
bemban
bemban, – Mal. plantennaam (kajoe bĕmban).
bembem
bembem, – Soend. naam eener vrucht (bĕmbĕm).
bembicicarpus
bembicicárpus (-a, -um), – van Gr. bembix (bembīkos), tol;
karpos, vrucht: met tolvormige vruchten of vijgen.
benculensis / benculuanus
benculénsis (-is, -e) / benculuánus (-a, -um), –
afkomstig van Ben(g)koelen (landschap langs de W.-kust van Z.-Sumatra, ook wel
Bengkoeloe genoemd, met gelijknamige hoofdplaats) of daar het eerst gevonden,
Ben(g)koelensch.
beneckei
benéckei, – 2e nv. van Beneckĕus, Latinizeering van Benecke: van
Benecke, gevonden door Benecke, genoemd naar Benecke. – Isachne – Hack. [E.
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Hackel] is genoemd naar haar ontdekker, Franz Benecke (1857, Berlijn; 1903, Berlijn),
die te Berlijn, Halle en Heidelberg in de plantkunde studeerde en, na op verschillende
plaatsen als assistent werkzaam te zijn geweest, in 1886 op Java kwam als botanist
aan het Suikerproefstation Midden-Java te Semarang, waarvan hij in 1890, na den
dood van Soltwedel (zie soltwedēli), directeur werd. Het proefstation kwijnde onder
zijn leiding, werd in 1893 naar Bojolali verplaatst en in 1894 opgeheven, waarop
Benecke Java verliet om nog hetzelfde jaar optetreden als hoofd der pathol. afdeeling
van het Landbouwkundig Instituut te Campinas (in Brazilië, staat Sao Paulo, W. van
Rio de Janeiro, ±47° W.L.). Deze betrekking legde hij in 1895 neder, waarop hij,
ongeschikt voor verderen gees-
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telijken arbeid, naar Berlijn terugkeerde. Ziek en in geldelijke moeilijkheden geraakt,
werd hij eindelijk commissionnair in wijnen, doch overleed voor zijn geschokte
gezondheid en financiën zich hersteld hadden.
benedictus benedíctus (-a, -um), – van Lat. benedicĕre [van bene, goed (bijw.);
dicĕre, zeggen, spreken], zegenen: gezegend.
benekeni
benekéni, – 2e nv. van Benekēnus, Latinizeering van Beneken: van
Beneken, gevonden door Beneken, genoemd naar Beneken. – Bromus ramōsus Huds.
var. – Asch. et Gr. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P. P. Graebner] is genoemd naar
Ferdinand Beneken (1800, ?; 1859, ?), apotheker te Naumburg a. Saale, die het eerst
deze plant onderscheidde.
bengalensis / benghalensis
bengalénsis (-is, -e) / benghalénsis (-is, -e), –
afkomstig van Bengalen (provincie van Eng. Indië; 82-97° O.L.; ±19 1/4-28 1/4°
N.B.) of daar het eerst gevonden.
benghas
benghas, – foutief voor renghas.
bengkulensis
bengkulénsis (-is, -e), – afkomstig van Ben(g)koelen (=
Bengkoeloe, landschap langs de W. kust van Z.-Sumatra, met gelijknamige
hoofdplaats) of daar het eerst gevonden, Ben(g)koelensch.
benguetensis
bengueténsis (-is, -e), – afkomstig van Benguet (provincie van
Luzon, het noordelijkste van de groote eilanden der Philippijnen) of daar het eerst
gevonden.
Benincasa
Benincása Savi [G. Savi], – genoemd naar Jozef Goodenhuyse
(Goedenhuyse ?) (?, in Vlaanderen; 1596, Florence), die zich in Italië vestigde en
daar zijn naam Italianiseerde tot Guiseppe Benincasa (ook wel Casabona). Hij werd
botanicus van den groothertog van Toscane en was eerst verbonden aan den bot. tuin
van Florence, dien hij met vele buitenlandsche planten verrijkte; later werd hij belast
met het toezicht op den bot. tuin te Pisa. Hij verzamelde planten op de Alpen en de
Apennijnen en maakte in 1590 een bot. reis naar Creta, van welk eiland hij planten
en zaden aan Clusius (zie Clusĭa) en Prospero Alpino (zie Alpinĭa) zond. Zijn
aanteekeningen zijn verloren geraakt, doch zijn onvermoeide werkzaamheid blijkt
uit zijn correspondentie, vooral uit die met Clusius.
benjamina
benjamína, – 1. (Ficus – L. [C. Linnaeus]), – Latinizeering van
Eng banian(-tree), een in Eng. Indië vaak op marktpleinen aangeplante waringin-soort,
waaronder kooplieden (Sanskr. banij) hun waren aanboden. – Linnaeus (zie Linnaea)
heeft zich met de naamgeving vergist; Ficus benjamīna is geen banian. 2. (Eugenĭa
– King [G. King]), – zoo genoemd, omdat de bladeren van dezen boom op die van
Ficus – L. [C. Linnaeus] gelijken.
benjamini
benjamíni, – 2e nv. van Benjamīnus, Latinizeering van Benjamin:
gevonden door Benjamin, genoemd naar Benjamin. – Panĭcum – Steud. [C. G.
Steudel] is genoemd naar Benjamin Heyne (?, ?; 1819, Vepery, voorstad van Madras),
arts der Moravische zending, die in 1777 naar Madras vertrok en daar tevens optrad
als botanicus der Eng. O.I. Compagnie. In 1793 stond hij aan het hoofd van peperen kaneelplantages. Hij verzamelde in Madras vele planten, welke later door Roth
(zie rothiānus) werden bewerkt. – De naam Benjamin (zie Genĕsis XXXV, 18) is
Hebreeuwsch en beteekent “zoon der rechterhand”, dwz. “zoon des geluks”.
Benjaminia
Benjamínia Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – genoemd naar L.
Benjamin (1825, Hamburg; ?, ?), arts te Hamburg, die voor Von Martius’ Flora
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Brasiliensis het gesl. Utricularĭa bewerkte. Voor de beteekenis van den naam Benjamin
zie men onder benjamīni.
Benjoin / benjoin
Bénjoin Hayne [Fr. G. Hayne (1763-1832), hoogleeraar te
Berlijn] / bénjoin, – verbasterd uit Arab. lubān jāwī, wierook van Java (met welken
naam vroeger vaak Sumatra bedoeld werd), benzŏë (mĕnjan, m), een geurige hars,
opgeleverd o.a. door Styrax benzŏin Dryand [J. Dryander].
benjuifer / benjuiferus benjúifer (benjuífera, benjuíferum) / benjuíferus (-a,
-um), – van benjuin, verbastering van benzoin, benzoë; Lat. ferre, dragen,
voortbrengen: benzoë leverend. Benzŏë (mĕnjan, m) is een geurige hars, opgeleverd
o.a. door Styrax benzŏin Dryand [J. Dryander].
benkulensis
benkulénsis (-is, -e), – afkomstig van Ben(g)koelen (landschap
langs de W. kust van Z.-Sumātra, ook wel Bengkoeloe genoemd, met gelijknamige
hoofdplaats) of daar het eerst gevonden, Ben(g)koelensch.
Bennettia
Bennéttia Miq. [F. A. W. Miquel], – genoemd naar John Joseph
Bennett (1801, Tottenham, Londen; 1876, Maresfield, Sussex), plantkundige, van
1827-70 verbonden aan het British Museum te Londen, eerst als assistent-keeper,
later als keeper, gedurende vele jaren secretaris van de Linnean Society, medeschrijver
van een plaatwerk over de flora van Java (Plantae Javanĭcae rariōres, 1838-52).
bennettianus
bennettiánus (-a, -um) (Loranthus – B. et H. [G. Bentham en
J. D. Hooker]), genoemd naar J. J. Bennett (zie Bennettĭa).
bennettii
bennéttii, – 2e nv. van Bennettĭus, Latinizeering van Bennett: van
Bennett, genoemd naar Bennett. 1. (Cerasiocarpum – Cogn. [A. Cogniaux]; – Quercus
– Miq. [F. A. W. Miquel]), – genoemd naar J. J. Bennett (zie Bennettĭa). 2. (Canrĭum
– Engl. [H. G. A. Engler]), – genoemd naar A. W. Bennett (1833, Clapham, Londen;
1902, Londen), verdienstelijk plantkundige, medewerker aan Von Martius’ Flora
Brasiliensis, bewerker van een aantal familiën (Burseracĕae, Simarubacĕae,
Ochnacĕae, Polygalacĕae) in Hooker’s Flora of British India, schrijver van
verscheidene zelfstandige bot. publicaties.
benoitianus
benoitiánus (-a, -um), – (Polystĭchum – Gaud. [Ch.
Gaudichaud-Beaupré]), – in 1826 genoemd naar Benoît, apotheker te Parijs,
leermeester van Gaudichaud (zie gaudichaudi), den auteur der soort. Overigens is
mij van hem niets bekend.
bensei
bénsei, – 2e nv. van Bensĕus, Latinizeering van Bense, gevonden door
Bense, genoemd naar Bense. – Vittarĭa – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt
van Rosenburgh] is genoemd naar haar ontdekker, H. L. Bense (1868, ’s Gravenhage;
X), van 1888-1918 officier in het Nederlandsind. leger, gepensionneerd als kolonel.
bensoniae
bensóniae, – 2e nv. van Bensonĭa, Latinizeering (vr. vorm) van
Benson: van mevr. (mej.) Benson, genoemd naar mevr. (mej.) Benson. – Thunĭa –
Hook. f. [J. D. Hooker] werd in 1868 genoemd naar de echtgenoote van kolonel
Robson Benson (1822-94). Deze, van 1839-91 officier in het Engelschind. leger, was
van 1865-69 verbonden aan den bot. tuin van Rangoon, in de omgeving welker plaats
hij vele orchideeën verzamelde, waaronder de naar zijn echtgenoote genoemde soort.
Van 1872-76 was hij verbonden aan den bot. tuin van Madras. Ook daar verzamelde
hij; evenzoo in Burma.
Benthamia
Benthámia Auct. div. [van verschillende schrijvers], – genoemd
naar George Bentham (1800, Stoke, Plymouth; 1884, Londen), beroemd plantkundige,
van 1861-74 voorzitter der Linnaen Society, schrijver van vele belangrijke bot.
werken, waaronder een groote flora van Australië, een flora van Hongkong, en, te
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zamen met J. D. Hooker (zie hookēri 2), van de beroemde Genĕra Plantārum, een
beschrijving aller in zijn tijd bekende gesl. van hoogere planten.
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benthamianus benthamiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar G. Bentham (zie Benthamĭa).
Benthamidia
Benthamídia Spach. [E. Spach (1801-79), plantkundige te
Straatsburg], – van Benthamĭa, (voormalig) plantengesl. (Cornacĕae); Gr. eidos,
gedaante: op Benthamĭa gelijkend gesl.
benthamii
benthámii, – 2e nv. van Benthamĭus, Latinizeering van Bentham:
van Bentham, genoemd naar Bentham. – Cupressus – Endl. [St. L. Endlicher] is
genoemd naar G. Bentham (zie Benthamĭa).
Benthamina
Benthamína V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – genoemd naar G. Bentham (zie Benthamĭa).
Bentinckia
Bentínckia Berry [A. Berry], – genoemd naar Lord William
Cavendish Bentinck (1774, ?; 1839, Parijs), van 1803-07 gouverneur van Madras
(langs de O. kust van Voor-Indië, met gelijknamige hoofdplaats op ±13° N.B.), van
1827-35 gouverneur-generaal van Bengalen. In 1829 verbood hij de suttee
(weduwenverbranding der Hindoes), welke sindsdien alleen nog maar clandestien
plaats vond. Hij wordt een beschermer der natuurwetenschappen genoemd.
benzoin
bénzoin, – verbasterd uit Arab. lubān jāwī, wierook van Java (met
welken naam vroeger vaak Sumatra bedoeld werd), benzŏë (mĕnjan, m), een geurige
hars, opgeleverd, o.a. door Styrax benzŏin Dryand. [J. Dryander] en, naar men vroeger
ten onrechte meende, door Lindēra – Meissn. [K. Fr. Meissner (1800-74), hoogleeraar
te Bazel].
Berberidaceae
Berberidáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Berbĕris (Berberĭdis) geldt.
Berberidopsis
Berberidópsis Hook. f. [J. D. Hooker], – van Berbĕris
(Berberĭdis), plantengesl. (Berberidacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Berbĕris
gelijkend gesl.
Berberis
Bérberis L. [C. Linnaeus], – oude plantennaam van onbekenden
oorsprong.
Berchemia
Berchémia Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige],
– afleiding onbekend. Het gesl. is mogelijk genoemd naar iemand van den naam
Berchem of Van Berchem. – Dit is echter slechts een gissing; Necker zelf, in 1790
de auteur van het gesl., geeft geenerlei toelichting.
bergamia
bergámia, – zou verbasterd zijn uit Arab. beg, heer; amroedi, peer:
peer des heeren, heerlijke vrucht.
Bergenia
Bergénia Moench [K. Moench], – genoemd naar K. A. von Bergen
(1704, Frankfort a. O.; 1760, Frankfort a. O.), medicus, hoogleeraar te Frankfort,
schrijver van eenige bot. publicaties, waaronder een flora van Frankfort.
Bergera
Bergéra Koen. [J. G. Koenig], – genoemd naar Chr. J. Berger (1724,
Weenen; 1789, Kiel), arts te Kopenhagen, sinds 1761 hoogleeraar aldaar, in 1772
medegesleept in Struensee’s val en naar Aalborg verbannen, in 1774 benoemd tot
hoogleeraar te Kiel (toen Deensch), beschermer van Koenig (zie koenīgi), den auteur
van het gesl.
Bergia
Bérgia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Peter Jonas Bergĭus (1730,
in Småland, Z.-Zweden; 1790, Stockholm). Daar hij wegens stotteren ongeschikt
was voor geestelijke en rechtsgeleerde, ging hij in de medicijnen studeeren, eerst te
Lund, sinds 1749 te Upsala, waar hij zoo geboeid werd door de lessen van Linnaeus
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(zie Linnnaea), dat hij besloot zich vooral aan de natuurhistorie te wijden. Hij trok
de aandacht door zijn naarstigheid en verwierf in 1750 op voorspraak van Linnaeus
een beurs. In 1753 werd hij arts en vestigde hij zich te Stockholm, waar hij een groote
praktijk verwierf en tot aan zijn dood werkzaam bleef. In 1761 werd hij er benoemd
tot hoogleeraar in de nat. historie. Hij beschreef een groot aantal bot. en medische
publicaties en legde door een ruime gift den grond tot den naar hem genoemden
Bergiaanschen (Bergianska) bot. tuin van Stockholm met bijbehoorende bibliotheek
en verzamelingen.
Bergsmia Bérgsmia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar C. A. Bergsma (1778,
Leeuwarden; 1859, Utrecht), van 1831 tot aan zijn dood hoogleeraar in de plantkunde
te Utrecht, schrijver van enkele bot. publicaties. Hij geldt voor dengene, die Helodēa
canadensis Mich. [A. Michaux] uit den Utrechtschen Hortus Botanicus heeft
overgebracht in de stadsgrachten van Utrecht, waar de plant het eerst in 1860 werd
aangetroffen en vanwaar zij zich over de zoete wateren van geheel Nederland heeft
verbreid [Zie A. P. C. Bijlhouwer in de Levende Natuur XXXVIII (1934), pp. 188
seq.].
berkeleyi
berkeléýi, – 2e nv. van Berkeleyus, Latinizeering van Berkeley: van
Berkeley, gevonden door Berkeley, genoemd naar Berkeley. – Saccolabĭum – Rchb.
f. [H. G. Reichenbach] werd in 1883 genoemd naar luitenant-kolonel Emeric
Streatfield Berkeley (? 1823, ?; 1898, Southampton), orchideeënliefhebber, die Eng.
Indië bereisde en daar de naar hem genoemde soort ontdekte.
berlandieri
berlandiéri, – 2e nv. van Berlandiērus, Latinizeering van
Berlandier: van Berlandier, gevonden door Berlandier, genoemd naar Berlandier. –
Chenopodĭum – Moq. Tand. [Chr. H. B. A. Moquin-Tandon] is genoemd naar J. L.
Berlandier (vóór 1805, Genève; 1851, in Mexico), in 1826 door Alphonse de Candolle
(zie candolleānus 2) als plantenverzamelaar naar Mexico gezonden, waar hij werd
toegevoegd aan de commissie, belast met het vaststellen der grens tusschen Mexico
en de Vereenigde Staten, en vooral in Z.W.-Texas (1826) verzamelde, zonder
bevredigend resultaat echter. Na afloop zijner tochten vestigde hij zich (1830) als
medicus te Matamóros (Mexico), vanwaaruit hij vele tochten naar het binnenland
ondernam en belangrijke plantenverzamelingen bijeenbracht, tot hij bij het oversteken
eener rivier verdronk. – Hij schreef eenige bot. publicaties.
bermudianus
bermudiánus (-a, -um), – afkomstig van de Bermuda-eilanden
(in den Atlantischen Oceaan; 64°50´ W.L.; 32°20´ N.B.) of daar het eerst gevonden.
De eilanden, ±390 in getale, zijn genoemd naar haar ontdekker, den Sp. zeevaarder
Juan Bermudez (1495-?), die er in 1522 schipbreuk leed met een lading varkens aan
boord.
bernardi
bernárdi, – 2e nv. van Bernardus, Latinizeering van Bernard: van
Bernard, genoemd naar Bernard. – Eugenĭa – King [G. King] is genoemd naar Sir
Charles Bernard, ambtenaar in de India Office te Londen, vriend van George King
(zie kingi), den auteur der soort. Overigens is mij van hem niets bekend.
Bernardia / bernardia
Bernárdia Adans. [M. Adanson] / bernárdia, –
genoemd naar Bernard de Jussieu (1699, Lyon; 1776, Parijs), directeur van den tuin
van Le Grand Trianon (kasteel in het park van Versailles, in 1687/88 op last van
Lodewijk XIV gebouwd voor Madame de Maintenon), waarin hij de planten
rangschikte volgens een door hem ontworpen systeem.
bernaysii
bernáýsii, – 2e nv. van Bernaysĭus, Latinizeering van Bernays: van
Bernays, gevonden door Bernays, genoemd naar Bernays. – Microst lis – F. v. M.
[Ferdinand von Müller]; Uncarĭa – F. v. M. [Ferdinand von Müller] en Ficus –
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[Ferdinand von Müller] zijn genoemd naar L. A. Bernays [1831, Londen; 1908,
Brisbane (O. kust van Nieuw-Holland; ±27 1/2 Z.B.)], geneesheer te Brisbane,
vicepresident van het genootschap voor acclimatisatie van planten aldaar, kweeker
van nuttige planten, die zich ook verdienstelijk heeft gemaakt voor het onderzoek
naar de flora van Nieuw-Zeeland en Nieuw-Guinea.
Bernhardia
Berhárdia Willd. [K. L. Willdenow], – gennoemd naar J. J.
Bernhardi (1774, Erfurt; 1850, Erfurt), hoogleeraar in de planntkunde te Erfurt,
schrijver van verscheidene bot. publicaties.
bernhardianus
bernhardiánus (-a, -um) (Aërīdes – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), – genoemd naar Th. Bernhardi, in de tweede helft der 19de eeuw
hortulanus van den bot. tuin van Leipzig, later te Erfurt, “die door niemand overtroffen
werd in bekwaamheid en ware liefde voor planten”.
Berria
Bérria Roxb. [W. Roxburgh], – zie Berrўa.
berringtonianus
berringtoniánus (-a, -um) (Erĭa – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), genoemd
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naar A. D. Berrington te Pant-y-Goitre bij Avergavenny (Wales, N. van Newport),
bij wien de plant in Engeland het eerst bloeide. Overigens is mij van hem niets
bekend.
Berrya
Bérrya A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar Andrew Berry,
in het einde der 18de en het begin der 19de eeuw geneesheer te Madras, bevriend
met Roxburgh (zie Roxburghĭa), wien hij planten zond voor den bot. tuin van Calcutta,
schrijver eener medisch-bot. verhandeling.
Bersama
Bersáma Fres. [J. B. G. W. Fresenius (1808-66), D.
medicus-plantkundige], – Abyss. plantennaam.
bersamifolius
bersamifólius (-a, -um), – van Bersāma, plantengesl.
(Melianthacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Bersāma.
berterianus
berteriánus (-a, -um) (Bidens – Spreng. [K. P. J. Sprengel]), –
genoemd naar C. G. L. Bertēro (1789, Santa Vittoria di Alba, Piemont; 1831,
verdwenen tussen Tahiti en Valparaiso), medicus-plantkundige, die in 1816 als
scheepsarts naar Guadeloupe voer. Wegens zijn goede zorgen voor de onderweg
door de gele koort aangetaste bemanning werd hij daar met onderscheiding ontvangen
en werd hem de betrekking aangeboden van directeur van den bot. tuin en van het
Kabinet van Nat. Historie, waarvoor hij bedankte om achtereenvolgens Sint Thomas,
Portorico, San Domingo-Haïti en een deel van Columbia botanisch te exploreeren.
Op deze eilanden verzamelde hij een groot aantal planten; in 1821 keerde hij naar
zijn geboorteplaats terug. A. P. de Candolle (zie Candollĕa) en baron Benjamin de
Lessert (zie lessertiānus) stelden hem in 1827 in staat een reis te maken naar Chili,
dat hij doorkruiste. Toen tengevolge van binnenlandsche onlusten het voortzetten
der exploratie onmogelijk werd, bezocht hij in 1830 Juan Fernandez, waar hij 300
soorten verzamelde. In 1830 vertrok hij met Moerenhout (zie Moerenhoutĭa) naar
Tahiti, waar hij wederom verzamelde en vanwaar hij het volgende jaar den terugtocht
aanvaardde met een door Moerenhout te zijner beschikking gesteld scheepje. Met
dat vaartuig zijn hij en zijn laatste verzamelingen spoorloos verdwenen. Meer dan
300 planten zijn naar hem genoemd. Hij is de schrijver van eenige bot. publicaties.
Berteroa
Bertéroa A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar C. G. L.
Bertēro (zie berteriānus).
berteroanus
berteroánus (-a, -um) (Sporobŏlus – Hitchc. et Chase [A. Sp.
Hitchcock (1865-1935) en Mary Agnes Chase, geb. Merrill (1869-X)]), – genoemd
naar C. G. L. Bertēro (zie berteriānus).
berteroi
bertéroï, – 2e nv. van Berterŏus, Latinizeering van Bertēro: van
Bertero, gevonden door Bertero, genoemd door Bertero. – Musa – Colla [L. Colla
(1766-1848), Ital. plantkundige] is genoemd naar C. G. L. Bertēro (zie berteriānus).
berteronianus
berteroniánus (-a, -um) (Tragus – Schult. [J. A. Schultes]), –
genoemd naar C. G. L. Bertēro (zie berteriānus).
Bertiera
Bertiéra Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa), in
1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geen toelichting. Volgens Wittstein
(Etymologisch-botanisches Handwörterbuch, in voce) werd het gesl. genoemd naar
een dame, die Aublet van dienst was geweest bij zijn onderzoek naar de flora van
Guiana. Uit welke bron deze mededeeling is gevloeid, is mij onbekend. Wittstein is
vaak fantastisch.
bertieroides
bertieroídes, – van Bertiēra, plantengesl. (Rubiacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Bertiēra-achtig.
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bertini
bertíni, – 2e nv. van Bertīnus, Latinizeering van Bertin: van Bertin,
genoemd naar Bertin. – Begonĭa – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt]
werd in 1894 genoemd naar den toen reeds overleden “welbekenden Fr. kweeker
Bertin”, van wien mij niets bekend is.
Bertolonia
Bertolónia Raddi [G. Raddi], – genoemd naar A. Bertoloni (1775,
Sarzana bij Spezia, tusschen Genus en Pisa; 1869, Bologna), van 1815 tot aan zijn
dood hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin van Bologna,
schrijver van vele bot. werken, waaronder een groote flora van Italië.
bertolonii
bertolónii, – 2e nv. van Bertolonĭus, Latinizeering van Bertoloni:
van Bertoloni, genoemd naar Bertoloni. – Phleum pratense L. [C. Linnaeus] var. –
Asch. et Gr. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P. P. Graebner] is genoemd naar A.
Bertoloni (zie Bertolonĭa).
Berula Bérula Hoffm. [G. Fr. Hoffmann], – oude Lat. plantennaam, waarmede
de Ouden echter een Crucifeer aanduidden.
besagiensis
besagiénsis (-is, -e), – foutief voor pesagiensis.
Bessera
Besséra Spreng. [K. P. J. Sprengel], – genoemd naar W. S. J. G. von
Besser (1784, Innsbruck; 1842, Kremenez in Polen, O. van Lemberg) schrijver van
werken over de flora van Gallicië en Z.-Rusland.
besserianus
besseriánus (-a, -um) (Brassĭca – Andrz. [A. L. Andrzejowski
(1784-1868), hoogleeraar te Wilna]), – genoemd naar W. S. J. G. von Besser (zie
Bessēra).
besukiensis
besukiénsis (-is, -e), – afkomstig van Bezoeki (de de oostelijkste
residentie van Java) of daar het eerst gevonden.
Beta
Beta L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, biet.
betaceus
betáceus (-a, -um), – van Lat. beta, biet: in een of ander opzicht met
een biet overeenkomend, bietrood bv.
Betckea
Bétckea A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar E. Fr. Betcke
(?, ?; 1865, Pentzlin in Mecklenburg), arts te Pentzlin, schrijver eener bot.
verhandeling (1826) over het (aan Betckĕa verwante) gesl. Valerianella, auteur eener
beschrijving der Mecklenburgsche Rubus-soorten.
bethuneanus
bethuneánus (-a, -um) (Clerodendron – Low [H. Low]), – in
1848 genoemd naar den kapitein der Eng. oorlogsmarine Bethune, die de plant kort
te voren van Borneo naar Engeland overgebracht had.
betimusensis
betimusénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving der Kali
(rivier) Betimoes in Deli (N. Sumatra) of daar het eerst gevonden.
betis
betis, – Philipp. plantennaam.
betle
betle, – Portug. naam der sirih, verbasterd uit het Tamil woord vettilai,
blad. (Het Tamil wordt gesproken in het Z. van Voor-Indië en op Ceylon).
Betonica /betonica
Betónica L. [C. Linnaeus] / betónica, – zeer oude
plantennaam van onbekende afkomst en beteekenis, oorspronkelijk gegeven aan de
tegenwoordig Stachys officinālis Trevisan [V. Trevisan (1818-97), Ital. plantkundige]
genoemde plant. – Als soortnaam gebezigd voor een Justicĭa om uit te drukken dat
deze op de betonĭca der Ouden gelijkt.
betonicifolius betonicifólius (-a, -um), – van betonĭca, oude naam van Stachys
officinālis Trevisan [V. Trevisan (1818-97), Ital. plantkundige]; Lat. folĭum, blad:
met bladeren als die der betonĭca.
Betula
Bétula L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, berk. Het woord
zou van Keltischen oorsprong zijn.
Betulaceae Betuláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Betŭla geldt.
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betulaebetulae-, – zie betulibetulifolius
betulifóliius (-a, -um), – van Betŭla, plantengesl. (Betulacĕae),
berk; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een berk.
betuliformis
betulifórmis (-is, -e), – van Betŭla, plantengesl. (Betulacĕae),
berk; Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een berk, berkachtig.
betulinus
betulínus (-a, -um), – van Betŭla, plantengesl. (Betulacĕae), berk:
op eenigerlei wijze tot een berk in betrekking staand, berkachtig, in berkebosschen
groeiend, op berken parasiteerend, enz.
betuloides betuloídes, – van Betŭla, plantengesl. (Betulacĕae), berk; īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: berkachtig.
betulus
bétulus, – van Lat. betŭla, berk: (in bladvorm) op een berk gelijkende
plant.
beuckeri
beuckéri, – 2e nv. van Beuckērus, Latinizeering van
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(De) Beucker: van De Beucker, genoemd naar De Beucker. – Cryptanthus – Morr.
[Ch. J. E. Moren] is in 1880 genoemd naar S. de Beucker te Antwerpen, die de plant
uit Brazilië had ingevoerd. Overigens is mij van hem niets bekend.
beumeei
beuméei, – 2e nv. van Beumeĕus, Latinizeering van Beumée: van
Beumée, gevonden door Beumée, genoemd naar Beumée. – Nervilĭa – J. J. S. [J. J.
Smith] is genoemd naar J. G. B. Beumée (1888, Veendam; X). sinds 1913 ambtenaar
bij het Departement van Landbouw in Ned. Indië, die als houvester bij het
Boschwezen aldaar vele planten verzamelde in de Jav. djatibosschen en over de
kruid- en heesterflora dier bosschen schreef.
Beureria
Beuréria Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – in 1760 genoemd naar
J. A. Beurer, toen apotheker te Neurenberg, ijverig bevorderaar van natuurstudie,
van wien mij niets naders bekend is.
Beurreria
Beurréria Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – zie Beureria.
beyerinckianus
beyerinckiánus (-a, -um) (Rhododendron – Kds [S. H.
Koorders]), genoemd naar M. W. Beyerinck (1851, Amsterdam; 1931, Gorssel), te
Delft opgeleid voor technoloog, welk diploma hij in 1872 verwierf, in 1876 benoemd
tot leeraar aan de Hoogere Landbouwschool te Wageningen, in 1885 tot leider van
het mikrobiol. laboratorium der Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Delft, van 1895-1921
hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, beroemd mikrobioloog,
physioloog en cecidoloog, schrijver van vele wetensch. publicaties.
Bhesa
Bhesa Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – afleiding en en
beteekenis onbekend, mogelijk een Engelschind. plantennaam.
bhutanensis bhutanénsis (-is, -e), – afkomstig van Bhutan (Bhootan, Bhoetan),
staat aan de Z. helling van het oostelijk deel (89-92° O.L.) van den Himálaya of daar
het eerst gevonden, Bhutansch.
biahy
biáhy, – zie bihāi.
biakenae
biakénae, – 2e nv. van Biakēna, Latinizeering van Biak (of Wiak,
het oostelijkste, tevens het grootste der Schouteneilanden voor de Geelvinkbaai;
±136° O.L.; ±1° Z.B.): afkomstig van Biak of daar het eerst gevonden.
biakensis
biakénsis (-is, -e), – afkomstig van Biak (of Wiak, het oostelijkste,
tevens het grootste der Schouteneilanden voor de Geelvinkbaai; ±136° O.L.; ±1°
Z.B.): afkomstig van Biak of daar het eerst gevonden.
bialatus
bialátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; ala, vleugel:
tweevleugelig.
Biancaea
Biancáéa Tod. [A. Todaro (1818-92), hoogleeraar te Palermo], –
genoemd naar G. Bianca (1801, Avola, Z.W. van Syracuse, Sicilië; 1883, ?), leeraar
te Avola, schrijver van een flora der omstreken dier plaats.
biantennatus
biantennátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
antenna, (voel)spriet: met twee sprietachtige organen.
biaristatus
biaristátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; arista,
naald: tweenaaldig.
biarticulatus
biarticulátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
articŭlus (verkleinw. van artus, lid), leedje: uit twee leedjes bestaand, tweeledig.
biauriculatus
biauriculátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
auricŭla (verkleinw. van auris, oor), oortje: met twee oortjes, tweeoorig.
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biauritus
biaurítus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; auris, oor:
tweeoorig.
bibracteatus
bibracteátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
bractĕa, schutblad: met twee schutbladen.
bibullatus
bibullátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; bulla,
bobbel: met twee bobbels.
bicalcaratus bicalcarátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; calcar,
spoor: tweesporig.
bicallosus
bicallósus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; callum of
callus, eelt, eeltknobbel, knobbel: tweeknobbelig.
bicalyculatus
bicalyculátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
calycŭlus [verkleinw. van calyx (calўcis), kelk], kelkje, bijkelk: met twee kleine
kelken of iets, dat daarop gelijkt.
bicameratus
bicamerátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
camĕra, gewelf, in Middeleeuwsch Lat. ook kamer: met twee kamers, met twee
kamertjes.
bicapsularis bicapsuláris (-is, -e), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; capsŭla,
(als bot. term) doosvrucht: met twee doosvruchten (bijeen).
bicarinatus
bicarinátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; carīna,
kiel: tweekielig.
bicarpellatus
bicarpellátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
Nieuwlat. carpellum (van Gr. karpos, vrucht), vruchtblad: met twee vruchtbladen,
uit twee vruchtbladen bestaand.
bicaudatus
bicaudátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; cauda,
staart: tweestaartig.
bicepas
biceps, – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; caput (capĭtis), hoofd:
tweehoofdig, met twee hoofdjes (bijeen).
biceras
bíceras, – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; Gr. kĕras, hoorn:
tweehoornig. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter zijn bicornis,
bicornūtus en dicĕras.
bichetii
bichétii, – 2e nv. van Bichetĭus, Latinizeering van Bichet(i): van
Bichet(i), genoemd naar Bichet(i). – Antherĭcum – Hort. [onder dezen naam in tuinen
gekweekt] is genoemd naar Bichet(i), van wien mij niets bekend is.
bicirrhosus
bicirrhósus (-a, -um), – foutief voor bicirrŏsus.
bicirrosus
bicirrósus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; cirrus,
krul, rank: met twee krullen, met twee ranken.
bicolor
bícolor, – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; cŏlor, kleur: tweekleurig.
bicolora
bicolóra, – zie bicolōrus.
bicoloratus bicolorátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; colorātus
(zie aldaar), gekleurd: tweemaal gekleurd, dwz. tweekleurig.
bicolorus
bicolórus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; color
(colōris), kleur: tweekleurig.
bicorne
bicórne, – zie bicornis.
bicorniculatus
bicorniculátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
cornicŭlum (verkleinw. van cornu, hoorn), hoorntje: met twee hoorntjes.
bicornis / bicornutus bicórnis (-is, -e) / bicornútus (-a, -um), – van Lat. bi(s),
dubbel, tweemaal; cornu, hoorn: tweehoornig.
bicostatus
bicostátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; costa,
ribbe: tweeribbig.
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bicostulatus bicostulátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; costŭla
(verkleinw. van costa, ribbe), dunne ribbe: met twee dunne ribben.
bicristatus
bicristátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; crista,
kam: met twee kammen.
bicruris
bicrúris (-is, -e), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; crus (crūris),
been: met twee beenen, tweebeenig, (als bot. term) tweearmig.
bicrurulus bicrúrulus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; crurŭlum
[verkleinw. van crus (crūris), been], beentje: met twee beentjes, (als bot. term) met
twee armpjes.
Bicuculia Bicucúlia Borkh. [M. B. Borkhausen (1760-1806), D. plantkundige],
– van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; cucullus, kap. – De naam zinspeelt op de beide
kapvormige uitzakkingen aan den voet der bloemkroon.
bicuspe
bicúspe, – zie bicuspis.
bicuspidatus / bicuspis
bicuspidátus (-a, -um) / bicúspis (-is, -e), – van Lat.
bi(s), dubbel, tweemaal; cuspis (cuspĭdis), spits (znw.): met twee spitsen, tweepuntig.
Bidara
Bidára Miq. [F. A. W. Miquel], – Mal. plantennaam.
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Bidaria Bidária Decsne. [J. Decaisne], – Latinizeering van den Mal. plantennaam
bidára.
Bidens L. [C. Linnaeus], – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; dens, tand: tweetand.
De naam zinspeelt op de dopvruchten, welke vaak gekroond worden door twee bij
tanden vergeleken naalden.
bidens / bidentatus
bidens / bidentátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel,
tweemaal; dens (dentis), tand: tweetandig.
bidenticulatus
bidenticulátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
denticŭlus [verkleinw. van dens (dentis), tand], tandje: met twee tandjes.
bidentifer / bidentiferus bidéntifer (bidentífera, bidentíferum) / bidentíferus
(-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; dens (dentis), tand; ferre, dragen: twee
tanden dragend, tweetandig.
bidentulus
bidéntulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. bidens (bidentis),
tweetandig: kort tweetandig, met twee tandjes.
bidiensis
bidiénsis (-is, -e), – afkomstig van Bidi (Z. van Sěrawak in
N.-Borneo) of daar het eerst gevonden.
bidur
bidur, – Soend. plantennaam (bidoer).
bidwillii
bidwíllii, – 2e nv. van Bidwillĭus, Latinizeering van Bidwill: van
Bidwill, gevonden door Bidwill, genoemd naar Bidwill. – Araucarĭa – W. J. Hook.
[W. J. Hooker] is genoemd naar haar ontdekker, J. C. Bidwill (1815, Exeter; 1853,
Tinana, Wide Bay, New-South-Wales), sinds 1847 directeur van den bot. tuin van
Sydney, schrijver over Nieuw-Zeeland.
biebersteinianus
biebersteiniánus (-a, -um) (Anthĕmis – C. Koch [C. (K.)
H. E. Koch (1809-79), hoogleeraar te Berlijn]; – Campanŭla – R. et S. [J. J. Roemer
en J. A. Schultes]), – genoemd naar Fr. A. vrijheer Marschall von Bieberstein (1768,
Stuttgart; 1826, Marow bij Charkow), verdienstelijk onderzoeker van en schrijver
over de flora van Z.-Rusland en den Kaukăsus. Zie ook stevēni.
biebersteinii
bieberstéínii, – 2e nv. van Biebersteinĭus, Latinizeering van
Bieberstein: van Bieberstein, gevonden door Bieberstein, genoemd naar Bieberstein.
– Cerastĭum – A. P. DC. [A. P. de Candolle] is genoemd naar Fr. A. vrijheer Marschall
von Bieberstein (zie biebersteiniānus).
biennis
biénnis (-is, -e), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; annus, jaar:
tweejarig.
bifalce
bifálce, – zie bifalcis.
bifalcifer / bifalciferus bifálcifer (bifalcífera, bifalcíferum) / bifalcíferus (-a,
-um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; falx (falcis), sikkel; ferre dragen: twee
sikkelvormige organen dragend.
bifalcis bifálcis (-is, -e), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; falx (falcis), sikkel:
met twee sikkelvormige organen.
Bifaria
Bifária V. Tiegh. [Ph. van Thieghem (1839-1914), Fr. plantkundige]
– van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; fari, spreken: naar twee zijden sprekende, dwz.
naar twee zijden gekeerde plant. De schutbladen zijn naar twee tegenovergestelde
zijden gekeerd.
bifarius
bifárius (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; fari, spreken:
naar twee zijden sprekend, dwz. naar twee zijden gekeerd, tweerijig. Vgl. quadrifarĭus.
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bifasciatus
bifasciátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; fascĭa,
band, streep: met twee banden, met twee strepen.
bifidus
bífidus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; findĕre (stam
fĭd), splijten: in tweeën gespleten, tweespletig.
biflorus
biflórus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; flos (flŏris),
bloem: tweebloemig, met twee bloemen of bloemhoofdjes bijeen.
bifolia
bifólia, – zie bifolĭus.
bifoliolatus bifoliolátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; foliŏlum
(verkleinw. van folĭum, blad), blaadje: met twee blaadjes.
bifolius
bifólius (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; folĭum, blad:
tweebladig.
Bifora
Bifora Hoffm. [G. Fr. Hoffmann], – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
fŏris, deur. De vruchthelften hebben aan de naar elkander toegekeerde zijden elk
twee openingen.
biformis
bifórmis (-is, -e), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; forma, vorm,
gedaante: tweevormig, dimorf, gelijksoortige organen van tweeërlei vorm dragend.
bifoveatus
bifoveátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; fovĕa,
kuil: met twee kuiltjes.
bifrons, – 1. van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; frons, voorhoofd, bij uitbreiding
aangezicht: met twee aangezichten, d.i. naar twee zijden gekeerd, met twee langs
den stengel afloopende vleugels, met verschillend gekleurde bladboven- en onderzijde.
2. van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; frons, loof: met twee soorten van bladeren.
bifurcatus
bifurcátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; furca,
vork: in tweeën vertakt, gevorkt.
Bigelovia Bigelóvia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – genoemd naar Jacob Bigelow
(1787, Sudbury, Mass. U.S.A.; 1879, Boston, Mass. U.S.A.), eerst medicus te Boston,
sinds 1817 hoogleeraar in de plantkunde en de pharmacie aan de Harvard University
te Cambridge bij Boston, schrijver eener flora van Boston, van een werk over de
geneeskrachtige planten der Vereenigde Staten en van geneeskundige werken, van
1847-63 president der American Academy of Arts and Sciences, waarvan hij 67 jaar
lang lid was.
bigelowlii
bigelówii, – 2e nv. van Bigelowĭus, Latinizeering van Bigelow: van
Bigelow, gevonden door Bigelow, genoemd naar Bigelow. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar J. Bigelow (zie Bigelovĭa).
bigeminus
bigéminus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; gemĭni,
tweelingen: met twee paren tweelingen, dubbeltweetallig.
bigibba
bigíbba, – zie bigibbus.
bigibbosus / bigibbus
bigibbósus (-a, -um) / bigíbbus (-a, -um), -van Lat.
bi(s), dubbel, tweemaal; gibbus, bult, bochel: tweebultig, tweeknobbelig.
biglandula
biglándula, – zie biglandŭlus.
biglandulosus / biglandulus biglandulósus (-a, -um) / biglandulus (-a, -um),
– van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; glandŭla, klier: met twee klieren.
biglobosus
biglobósus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; globus,
bol: uit twee bollen bestaand, dubbelbolvormig.
biglobulifer / biglobuliferus
biglobúlifer (biglobulifera, biglobuliferum) /
biglobulíferus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; globŭlus (verkleinw.
van globus, bol), bolletje; ferre, dragen: twee bolletjes dragend.
biglumis
biglúmis (-is, -e), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; glūma, kafje:
met twee kafjes.
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Bignonia
Bignónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. P. Bignon (1662,
Parijs; 1743, Ile Belle bij Melun, a/d Seine boven Parijs), hofprediker van Lodewijk
XIV, sinds 1718 koninklijk bibliothecaris, beschermer der geleerden van zijn tijd,
o.a. van Tournefort (zie Tournefortĭa).
Bignoniaceae Bignoniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Bignonĭa
geldt.
bignonioides bignonioídes, – van Bignonĭa, plantengesl. (Bignoniacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Bignonĭa-achtig.
bihai
bihái, – Amer. plantennaam.
bihamulatus
bihamulátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
hamŭlus (verkleinw. van hamus, haak), haakje: met twee haakjes, met twee
haakvormige organen.
Bihania
Bihánia, Meissn. [K. Fr. Meissner (niet Meisner) (1800, Bern; 1874,
Bazel) hoogleeraar te Bazel], – Latinizeering van den Born. plantennaam bihan.
bijugus
bíjugus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; jŭgum, juk:
tweejukkig.
bikanus
bikánus (-a, -um), – afkomstig van het stroomgebied der
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Soengei (rivier) Bikan in Centraal-Borneo of daar het eerst gevonden.
Bikka
Bíkkia Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – genoemd naar de
gebroeders A. J. Bik (1790, Duinkerken; 1872, Brussel) en J. Th. Bik (1796,
Amsterdam; 1875, Buitenzorg), zoons van een Amsterdamsch koopman, waarvan
de eerste Reinwardt (zie reinwardti) vergezelde op diens reis naar Java (1815), de
tweede door hem in Indië werd aangenomen. Beiden vergezelden Reinwardt op zijn
reizen door den O.I. Archipel (1817-21) als teekenaars en leverden o.a. de platen
voor het door De Vriese (zie devriesĕi) uitgegeven verslag der reis naar het oostelijk
deel van den O.I. Archipel. Na Reinwardt’s vertrek maakte A. J. Bik nog in opdracht
der Ind. Regeering een reis naar het O. van den Archipel en ging daarna over naar
de rechterlijke macht, waar hij snel promotie maakte. Hij keerde in 1847 naar
Nederland terug en kocht in 1851 het (reeds lang verdwenen) landgoed De Breesaap
bij Velzen. – J. Th. Bik vergezelde Van Hasselt (zie Hasseltĭa) op diens rampspoedige
reis (1823) door Bantam en maakte later een groot fortuin als landeigenaar.
bilabiatus
bilabiátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; labĭum,
lip: tweelippig.
Bilabium / bilabium
Bilábium Miq. [F. A. W. Miquel] / bilábium, – van
Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; labĭum, lip: plant met twee lippen, dwz. met tweelippigen
kelk. Als soortnaam gebezigd voor een vroeger tot het geslacht Bilabĭum gerekende
plant.
Bilacus
Bílacus O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Latinizeering van den Bal.
plantennaam bilak.
bilamellatus
bilamellátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
lamella, plaat (plat voorwerp, lijst, breede richel): met twee platen.
Bilderdýkia Dum. [B. Ch. Dumortier (1797-1878), Belg. staatsman-plantkundige],
– genoemd naar W. Bilderdijk (1756, Amsterdam; 1831, Haarlem), dichter,
taalkundige en geschiedschrijver, in zijn tijd zeer beroemd.
biligulatus
biligulátus (-a, -um), -van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; ligŭla
(verkleinw. van lingŭa, tong), tongetje: met twee tongetjes.
bilimbi
bilímbi, – Hind. en Beng. naam der vrucht.
bilineatus
bilineátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; linĕa, lijn,
streep: tweestrepig.
bilinguis
bilínguis (-is, -e), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; lingŭa, tong:
tweetongig.
Billardiera
Billardiéra J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar J. J. Houtou
de la Billardière (1755, Alençon; 1834, Parijs), medicus-plantkundige, die eerst
Z.-Europa bereisde, in 1786/87 in opdracht der Fr. Regeering een tocht door den
Libanon en Syrië maakte en van 1791-93, evenals L. Ventenat (zie ventenatĭi),
deelnam aan de door den Fr. marineofficier A. R. J. Bruny Dentrecasteaux geleide,
vruchtelooze expeditie van La Recherche en L’Espérance ter opsporing van den in
1788 verdwenen ontdekkingsreiziger Lapérouse, waarvan pas in 1826 bekend werd,
dat zijn vaartuigen schipbreuk hadden geleden op de Z.W.-kust van het eilandje
Tukopia tusschen de Salomo- en de Fidsji-eilanden. De opsporingsexpeditie bezocht
achtereenvolgens, steeds zonder resultaat, Teneriffe, De Kaap, Tasmanië,
Nieuw-Guinea en Ambon; op dit laatste eiland hield zij verblijf van 6 Sept. tot 14
Oct. 1792. Daarna bezocht zij Nieuw-Holland, vanwaar zij koers zette naar Java. Op
reis, het was in de aanvangsjaren der Fr. revolutie, was heftige oneenigheid ontstaan
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tusschen de aristocratische zeeofficieren eenerzijds, de tot den derden stand
behoorende bemanning en natuuronderzoekers anderzijds. In Oct. 1793 te Soerabaja
aangekomen, waar allen vernamen, hoe de toestand in Frankrijk was, weigerde
Dauribeau, de opvolger van den inmiddels overleden Dentrecasteaux, en zoo ook de
voornaamste andere scheepsofficieren, den tocht voorttezetten; Dauribeau droeg de
schepen over aan de Ind. Regeering, die de bemanning en zeven expeditieleden,
waaronder Billardière en Ventenat, gevangen zette, terwijl Dauribeau hun hun
verzamelingen ontnam. Billardière werd na een verblijf te Soerabaja en te Sĕmárang
geïnterneerd op het fortje Angké bij Batavia, doch had verlof zich in de omgeving
daarvan te bewegen. Tijdens zijn verblijf op Java, dat tot Maart 1795 duurde,
verzamelde hij (ook bij Semarang) een aantal planten. In 1795 keerde hij terug naar
Parijs, waar hij in 1800 lid werd van het Institut de France. Hij schreef verscheidene
bot. publicaties.
billardieri billardiéri, – 2e nv. van Billardiērus, Latinizeering van Billardière:
van Billardière, gevonden door Billardière, genoemd naar Billardière. Planten van
dezen naam zijn genoemd naar J. J. Houtou de la Billardière (zie Billardiēra).
billardierianus
billardieriánus (-a, -um) (Lepidagăthis – Nees [Chr. G. Nees
von Esenbeck]), – genoemd naar J. J. Houtou de la Billardière (zie Billardiéra).
Billbergia
Billbérgia Thunb. [C. P. Thunberg], – genoemd naar G. J. Billberg
(1772, Karlskrona; 1844, Stockholm), raadsheer, schrijver van een werk over de
flora van Scandinavië.
billitonensis / billitonicus
billitonénsis (-is, -e) / billitonicus (-a, -um), –
afkomstig van het eiland Billiton (±107 1/2-108 1/4o O.L.; ±2 1/2-3 1/4° Z.B.) of
daar het eerst gevonden, Billitonsch.
billotii
billótii, – 2e nv. van Billotĭus, Latinizeering van Billot: van Billot,
gevonden door Billot, genoemd naar Billot. – Bromus secalĭnus L. [C. Linnaeus]
ondersoort – A. et G. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P. P. Graebner] is genoemd
naar P. C. Billot (1796, Rambervillers, Z.O. van Nancy; 1863, Mutzig, W. van
Straatsburg), professor te Hagenau (N. van Straatsburg), verdienstelijk onderzoeker
der flora van den Elzas.
biloba
bíloba, – zie bilŏbus.
bilobatus
bilobátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; lobus, lob,
of lobātus, gelobd: 1. tweelobbig. 2. dubbelgelobd, dwz. gelobd met wederom gelobde
lobben.
bilobipetalus bilobipétalus (-a, -um), – van Lat. bilŏbus, tweelobbig; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met tweelobbige kroonbladen.
bilobulatus
bilobulátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; lobŭlus
(verkleinw. van lobus, lob), lobje: met twee lobjes, met twee kleine lobben.
bilobulifer / bilobuliferus
bilobúlifer (bilobulífera, bilobulíferum) /
bilobulíferus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; lobŭlus (verkleinw. van
lobus, lob), lobje; ferre, dragen: twee lobjes dragend.
bilobus
bílobus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; lŏbus, lob:
tweelobbig.
bilocularis
biloculáris (-is, -e), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; locŭlus
(verkleinw. van locus, plaats), vakje, (als bot. term) hokje: tweehokkig.
bimaculatus
bimaculátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
macŭla, vlek: met twee vlekken.
bimarginatus
bimarginátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
margo (margĭnis), rand: dubbelrandig, met een (schijn)nerf nabij den rand.
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bimensis
biménsis (-is, -e), – afkomstig van Bima (in het O. van het eiland
Soembáwa, aan de N. kust; bijna 119° O.L.; ±8 1/2° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
binacag
binácag, – Lat. transcr. van den Philipp, plantennaam binakag.
binatus binátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; natus (van nasci,
geboren worden), geboren: in tweevoud geboren, dwz. met twee gelijkwaardige
organen (blaadjes, aren, enz.) bijeen.
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binectarifer / binectariferus
binectárifer (binectarífera, binectaríferum) /
binectaríferus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; nectarĭfĕr(us) (zie
aldaar), honigklieren dragend: (telkens) twee honigklieren dragend.
binervatus
binervátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; nervus,
nerf: tweenervig, met in tweeën vertakte nerven, met gevorkte nerven.
binerve
binérve, – zie binervis.
binervia
binérvia, – zie binervĭus.
binervis / binervius
binérvis (-is, -e) / binérvius (-a, -um), – van Lat. bi(s),
dubbel, tweemaal; nervus, nerf: tweenervig.
biniflorus biniflórus (-a, -um), – van Lat. bini, telkens twee, paarsgewijs; flos
(flŏris), bloem: met paarsgewijs bijeenstaande bloemen.
binnendijkii
binnendíjkii, – 2e nv. van Binnendijkĭus, Latinizeering van
Binnendijk: van Binnendijk, gevonden door Binnendijk, genoemd naar Binnendijk.
– Garcinĭa – Pierre [L. Pierre] is genoemd naar S. Binnendijk (1821, Leiden; 1883,
Buitenzorg), van 1850-69 adjunct-hortulanus van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg,
van 1869 tot aan zijn dood hortulanus dier instelling. Te zamen met Teysmann (zie
teysmanni) beschreef hij vele planten uit dien tuin en stelde hij een nieuwen catalogus
van dezen samen. In 1866 bereisde hij de Molukken.
Binnendyckia
Binnendýckia, – foutief voor Binnendykĭa.
Binnendykia
Binnendýkia Kurz [S. Kurz] – genoemd naar S. Binnendijk (zie
binnendijkĭi).
binnendykianus
binnendykiánus (-a, -um), (Clianthus- Kurz [S. Kurz]), –
genoemd naar S. Binnendijk (zie binnendijkĭi).
binnendykii
binnendýkii, – 2e nv. van Binnendykĭus, Latinizeering van
Binnendijk: van Binnendijk, gevonden door Binnendijk, genoemd naar Binnendijk.
– Planten van dezen naam zijn genoemd naar S. Binnendijk (zie binnendijkĭi).
bintagor
bintágor, – verkeerd weergegeven Mal. plantennaam, ten rechte
bintangoer.
bintoco
bintóco, – Lat. transcr. van den Philipp, plantennaam bintoko.
bintulensis
bintulénsis (-is, -e), – afkomstig van Bintoeloe (Br. N.-Borneo)
of daar het eerst gevonden.
biocellatus
biocellátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; ocellus
(verkleinw. van ocŭlus, oog), oogje: met twee oogjes, dwz. op oogen gelijkende
vlekken (oogvlekken).
Biophytum
Bióphytum A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. bios, leven
(Eng. life); phŭton, plant: plant, welke opvallende levensverschijnselen vertoont.
Vgl. Rumphius, Herbarium Amboinense V, 301, 303: “Hetgeene het meest
verwonderenswaardige in deze plante is, dat de blaadjes gantsch geen aanraken van
menschen, beesten, of eenig ding konnen verdragen, zelfs van de regen, en wind
niet, en dat nog subtielder is geen aassem van de menschen, want als men ze maar
in ’t minste aanraakt of eenige zandkorls daar tegen aangooid, zoo sluiten zy haar
terstond na beneden digt t’zamen. – In de Morgenstonden vertoond het zig styfzinnig
dewyl het door de opgaande Zonnestralen verwarmd zynde op ’t kragtigste uitgebreid
staat, hier door bedryft men een beuzelagtige kortswyl, weddende dat men aan dit
kruid de zuivere maagden kan onderscheiden van de gecorrumpeerde de lieden wys
makende, dat het by de opregte niet of lankzaam, maar by de bedorvene terstond
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zich sluite. Die men nu beschaamd wil maken, moet men tegens de middag daar by
voeren, wanneer het zig op den minsten aassem sluit, maar wiens respect men
behouden wil, moet men in den morgenstond daarby voeren.”
Biota
Bíota D. Don [David Don], – van Gr. biŏtê of biŏtos, leven (Eng. life):
levensboom. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, Ed. 1618, p. 1438: “De Fransoyzen noemen
hem arbre de vie, dat is Boom des Levens, tzii omdat hii lang leeft tzii omdat sii
ghelooven, dat siinen reuck gesont is, al is hii heel sterk.”
biovulatus
biovulátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; ovŭlum
(verkleinw. van ovum, ei), eitje: tweeëiig.
bipartitus
bipartítus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel; partīri, deelen: in
tweeën gedeeld, tweedeelig.
bipenicillatus
bipenicillátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
penicillum of penicillus (verkleinw. van penis, staart), penseel: met twee
penseelvormige haargroepen.
bipennis bipénnis (-is, -e), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; penna, vleugel:
met twee vleugels, tweevleugelig.
bipinnata
bipinnáta, – zie bipinnātus.
bipinnatifidus
bipinnatífidus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
pinnātus, gevind; findĕre (stam fĭd), splijten: dusdanig gespleten, dat een schijnbaar
dubbelgevind geheel ontstaat, dubbelvinspletig, dubbelvindeelig.
bipinnatus bipinnátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; pinnātus,
gevind: dubbelgevind.
biplanatisporus
biplanatísporus (-a, -um), – van Nieuwlat. biplānus [van
bi(s), dubbel, tweemaal; plānus, vlak], met twee vlakke zijden, (als bot. term)
zijdelings samengedrukt; spŏra, (als bot. term) spore: met zijdelings samengedrukte
sporen.
biplicatus biplicátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; plica, plooi,
of plicāre, plooien: 1. met twee plooien. 2. in twee richtingen (overlangs en dwars)
geplooid.
bipulvinatus
bipulvinátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
pulvīnus, kussen: met twee op kussens gelijkende knobbels of welvingen (bij
Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] op de lip; bij Dissochaeta – Korth. [P. W. Korthals]
aan de onderzijde van den bladvoet).
bipunctatus
bipunctátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
punctum, stip: met twee stippels of iets daarop gelijkends (ronde sori bv.).
birariensis
birarénsis (-is, -e), – afkomstig van Birara (bij Kaap Gazelle, in
het N.O. van Nieuw Pommeren; ±152° 24' O.L.; 4° 20' Z.B.) of daar het eerst
gevonden.
birugatus
birugátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; ruga,
rimpel: tweerimpelig.
bisaetus
bisáétus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; saeta, borstel:
tweeborstelig.
Bischoffia
Bischóffia Decsne [J. Decaisne], – zie Bischofĭa.
Bischofia
Bischófia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar G. W. Bischoff (1797,
Dürkheim, Baden; 1854, Heidelberg), hoogleeraar te Heidelberg, schrijver van vele
bot. werken.
Biscutella
Biscutélla L. [C. Linnaeus], – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
scutellum (verkleinw. van scutum, schild), schildje. – De naam zinspeelt op den vorm
van het hauwtje.
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bisepalus
bisépalus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met twee kelkbladen.
biserialis / biseriatus biseriális (-is, -e) / biseriátus (-a, -um), – van Lat. bi(s),
dubbel, tweemaal; serĭes, rij: tweerijig.
biserratus
biserratus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; serrātus,
gezaagd: dubbelgezaagd.
biseta
biséta, – zie bisētus.
bisetosus bisetósus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; seta, borstel:
tweeborstelig.
bisetulosus
bisetulósus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; setŭla
(verkleinw. van seta, borstel), borsteltje: met twee borsteltjes.
bisetus
bisétus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; sēta, borstel:
tweeborstelig.
bisexualis
bisexuális (-is, -e), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; sexus,
geslacht, kunne, sexe: tweeslachtig.
bismarckensis
bismarckénsis (-is, -e), – afkomstig van het Bismarck-
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gebergte in Kaiser Wilhelmsland (±144-146° O.L.; ±5-6° Z.B.) of daar het eerst
gevonden. Het gebergte is genoemd naar O. E. L. graaf (later vorst) Von Bismarck
Schönhausen (zie bismarcki).
bismarcki
bismárki, – 2e nv. van Bismarckus, Latinizeering van Bismarck:
van Bismarck, genoemd naar Bismarck. – Begonĭa – Hort. [onder dezen naam in
tuinen gekweekt] is genoemd naar O. E. L. graaf (later vorst) Von Bismarck
Schönhausen (1815, Schönhausen bij Maagdenburg; 1898, Friedrichsruh bij
Hamburg), groot staatsman, stichter (1871) van het tweede D. keizerrijk en eerste
rijks-kanselier (tot 1890) daarvan.
bismarckianus bismarckiánus (-a, -um), – 1. (Iris – Regel [A. E. von Regel]),
– genoemd naar O. E. L. von Bismarck Schönhausen (zie bismarcki). 2.
(Nieuwguineaansche planten), – afkomstig van het Bismarck-gebergte in Kaiser
Wilhelmsland (±144-146° O.L.; ±5-6° Z.B.) of daar het eerst gevonden. Het gebergte
is genoemd naar O. E. L. von Bismarck Schönhausen (zie bismarcki).
bismarckiensis
bismarckiénsis (-is, -e), – = bismarckiānus 2.
bispicatus bispicátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; spica, aar:
met twee aren of aartjes, tweearig.
bispinosus
bispinósus (-a, -um), -van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; spina,
doorn, stekel: tweedoornig, tweestekelig.
bispirifer / bispiriferus
bispírifer (bispirífera, bispiríferum) / bispiríferus
(-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; spira, krul; ferre, dragen: twee krullen
(gekrulde organen) dragend.
bissula
bissúla, – Mak. plantennaam (bisoela).
bistigmatus bistigmátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; stigma,
puntje, stip, (als bot. vakterm) stempel: met twee puntjes, stippels of stempels.
bistipulatus bistipulátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; stipŭla,
steunblad: met twee steunbladen.
bistorta bistórta (znw.), – oude plantennaam, van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
tortus, gedraaid. – De wortelstok vertoont vaak een dubbele bocht.
bistortus
bistórtus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; tortus,
gedraaid: tweemaal gedraaid.
bisubulifer / bisubuliferus
bisubúlifer (bisubulífera, bisubulíferum) /
bisubulíferus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; subŭla, priem; ferre,
dragen: twee priemvormige organen dragend.
bisulca
bisúlca, – zie bisulcus.
bisulcatus / bisulcus bisulcátus (-a, -um) / bisúlcus (-a, -um), – van Lat. bi(s),
dubbel, tweemaal; sulcus, vore, groeve: met twee voren, met twee groeven.
bisumbellatus
bisumbellátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
umbellătus, tot schermen vereenigd: tweemaal tot schermen vereenigd, dwz. tot
samengestelde schermen vereenigd.
bisumbellulatus bisumbellulátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
umbellŭla (verkleinw. van umbella, scherm), schermpje: met twee schermpjes, met
twee kleine schermen.
bitaeniatus
bitaeniátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; taenĭa,
band: met twee banden.
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biternatus
biternátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; ternātus,
drietallig: dubbeldrietallig, dwz. drietallig met drietallige onderdeden.
bithynicus
bithýnicus (-a, -um), – (Lat.) van Bithynĭa, landschap in het N.W.
van Klein-Azië, Bithynië: Bithynisch.
bituberculatus
bituberculátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
tubercŭlum (verkleinw. van tuber, knol, knobbel, gezwel), knobbeltje: twee
knobbeltjes dragend.
bituminosus
bituminósus (-a, -um), – van Lat. bitūmen (bitumĭnis), asphalt,
aardpek: (als het ware) met aardpek bedekt, met zwarte, kleverige klieren bezet.
bitung
bitung, – Soend. plantennaam (awi bitoeng).
biumbonatus
biumbonátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
umbo (umbŏnis), knop in het midden van een schild: met twee knopvormige uitwassen.
biuncialis
blunciális (-is, -e), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; uncĭa, het
twaalfde deel van iets, bv. van een Romeinsch pond (as) en dan = ons; het twaalfde
deel van een voet en dan = duim: twee ons zwaar; twee duim lang.
bivaginatus bivaginátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; vagīna,
scheede: twee scheeden dragend.
bivalvantherus
bivalvanthérus (-a, -um), – van Lat. bivalvis, tweekleppig;
Nieuwlat. anthēra, helmknop: met tweekleppige helmknoppen.
bivalvis
biválvis (-is, -e), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; valva, (als bot.
term) klep: tweekleppig.
biverrucellus
biverrucéllus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal;
verrucella (verkleinw. van verrūca, wrat), wratje: met twee wratjes.
bivittatus
bivittátus (-a, -um), – van Lat. bi(s), dubbel, tweemaal; vitta, band:
met twee banden of breede strepen.
Bixa
Bixa L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van biché, Braz. volksnaam der
plant.
Bixaceae
Bixáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Bixa geldt.
Bixagrewia
Bixagréwia Kurz [S. Kurz], – van Bixa, plantengesl. (Bixacĕae);
Grewia, plantengesl. (Tiliacĕae): aan Grewĭa verwant gesl., welks vruchten op die
eener Bixa gelijken.
Blaberopus
Blabéropus A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – van Gr. blabĕros,
schadelijk, verderfelijk; ŏpos, sap: plant met schadelijk (giftig) sap.
Blachia
Bláchia Baill. [H. E. Baillon], – genoemd naar Jean Gaston Marie
Blache (1799, Senlis, N.N.O. van Parijs; 1871, Parijs), geneesheer te Parijs, eerst
aan het Hôpital Cochin, later aan het Hôpital des Enfants, schrijver van medische
publicaties, o.a. over kinkhoest. Baillon noemde in 1858 het geslacht Blachĭa naar
hem uit dankbaarheid voor de bewijzen van toegenegenheid en goedheid, welke hij
van hem ontvangen had.
Blackstonia Blackstónia Huds. [W. Hudson (1730-93), apotheker-plantkundige
te London], – genoemd naar J. Blackstone (1712, Harefield, Middlesex; 1753, ?),
apotheker te Londen, schrijver eener bot. publicatie.
Blackwellia Blackwéllia Comm. [Ph. Commerson], – genoemd naar Elizabeth
Blackwell (±1700, Aberdeen, Schotland; 1758, Chelsea, Londen), die, toen haar
echtgenoot, een boekdrukker, voor schuld gevangen zat, 500 kopergravures maakte
van geneeskrachtige planten, ze eigenhandig kleurde en ze met een door haar
echtgenoot gecompileerden beschrijvenden tekst uitgaf (1737-39), waardoor zij
genoeg verdiende om hem uit zijn gevangenschap te verlossen.
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Bladhia
Bládhia Thunb. [C. P. Thunberg], – genoemd naar P. J. Bladh, in de
tweede helft der 18de eeuw zaakgelastigde der Zw. O.I. Compagnie in Kanton (Z.O.
kust van China; ±23° N.B.). Hij verzamelde planten in de omgeving zijner standplaats
en schijnt omstreeks 1779 naar Europa teruggekeerd te zijn.
blagayanus
blagayánus (-a, -um) (Daphne – Freyer [H. Freyer (1802-66),
custos van het natuurhistorisch museum te Laibach]), – genoemd naar graaf Blagay,
die de plant in 1837 had ontdekt op den St.-Lorenzberg nabij zijn bezitting Billichgrătz
(W. van Laibach) en van wien mij overigens niets bekend is.
Blainvillea
Blainvíllea Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – genoemd naar
H. M. Ducrotay de Blainville (1778, Arques bij Dieppe; 1850, Parijs), beschermeling
van Cuvier, later met dezen gebrouilleerd, diens opvolger als hoogleeraar te Parijs,
schrijver van vele wetensch. publicaties.
Blairia
Bláíria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Patrick Blair (? 1666,
Dundee; 1728, Boston, Engeland), medicus achtereenvolgens te Dundee, Londen en
Boston, deelnemer aan den mislukten opstand der Schotten
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tegen George I van Engeland (1715), schrijver van bot. verhandelingen.
Blancoa
Bláncoa Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar Manoël Blanco (1780,
Navianos, Spanje; 1845, Manila), Augustijner monnik, sinds 1805 werkzaam als
missionaris op de Philippijnen. Hij verzamelde daar een groot aantal planten en
schreef een flora dier eilandengroep.
blancoanus
blancoánus (-a, -um) (Mimōsa – Llanos [Antonio Llanos (1806,
Spanje; 1881, Philippijnen), missionaris op de Philippijnen]), – genoemd naar M.
Blanco (zie Blancŏa).
blancoi bláncoï, – 2e nv. van Blancŏus, Latinizeering van Blanco: van Blanco,
gevonden door Blanco, genoemd naar Blanco. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar M. Blanco (zie Blancŏa).
blandus
blandus (-a, -um), – (Lat.) innemend, bekoorlijk, aanlokkelijk.
Blastus
Blastus Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. blastos, kiem, =
Lat. germen, met welk laatste woord Loureiro (zie Lourēa), de auteur van het gesl.,
ook het vruchtbeginsel aanduidt. De naam zinspeelt op het feit, dat de helmknoppen
(evenals bij vele andere Melastomatacĕae) in den knop binnenwaarts omlaag zijn
geslagen en met hun rugzijde tegen het vruchtbeginsel liggen, wat Loureiro iets zeer
merkwaardigs vond.
blattaria blattária, – oude Lat. plantennaam, van Lat. blatta, kakkerlak: plant,
welke geacht werd kakkerlakken aantetrekken.
blattarioides
blattarioídes, – van den soortnaam blattaria (zie aldaar); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort blattarĭa gelijkend.
Blatti
Blatti Adans. [M. Adanson], – Malab. plantennaam.
blechnoides blechnoídes, – van Blechnum, plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Blechnum-achtig.
Blechnopsis
Blechnópsis K. B. Presl. [K. B. Presl], – van Blechnum,
plantengesl. (Polypodiacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Blechnum gelijkend
gesl.
Blechnum
Blechnum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
varennaam blêchnon.
Bleekeria / Bleekeria
Bleekéria Hassk. [J. K. Hasskarl] / Bleekéria Miq. [F.
A. W. Miquel], – genoemd naar P. Bleeker (1819, Zaandam; 1878, ’s Gravenhage),
officier van gezondheid bij het Nederlandschind. leger, een der 8 oprichters der
Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Ned. Indië (19 Juli 1850), schrijver van
ongeveer 700 publicaties, waarvan ruim 500 over visschen.
Bleekrodea
Bleekródea Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar S. A. Bleekrode
(1814, Groningen; 1862, Delft), sinds 1844 leeraar in de nat. historie aan de
toenmalige Koninklijke Akademie te Delft, van 1846 tot aan zijn dood hoogleeraar
aan die instelling.
bleo
bleo, – in Columbia gebruikelijke plantennaam.
blepharicardius
blepharicárdius (-a, -um), – van Gr. blephăris, wimper;
kardĭa, hart: met een of meer gewimperde, hartvormige organen.
blepharicarpus
blepharicárpus (-a, -um), – van Gr. blephăris, wimper;
karpos, vrucht: met gewimperde vruchten.
blephariglossus
blephariglóssus (-a, -um), – van Gr. blephăris, wimper;
glôssa, tong: met gewimperde tong of (bij orchideeën) lip.
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Blepharis
Blépharis A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – (Gr.) wimper. De naam zinspeelt op de lange, randstandige borstels der
schutbladen van Blépharis maderaspatensis Roth [A. W. Roth].
blepharocarpus
blepharocárpus (-a, -um), – van Gr. blephăron, ooglid, hier
gebezigd in de beteekenis van wimper; karpos, vrucht: met gewimperde vruchten.
Blepharochloa
Blepharóchloa Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. blephăron,
ooglid, hier gebezigd in de beteekenis van wimper; chlŏa, gras: gras, welks aartjes
duidelijke wimpers dragen.
blepharoglossus blepharoglóssus (-a, -um), – van Gr. blephăron, ooglid, hier
gebezigd in de beteekenis van wimper; glôssa, tong: met gewimperde tong of (bij
orchideeën) lip.
blepharopetalus
blepharopétalus (-a, -um), – van Gr. blephăron, ooglid,
hier gebezigd in de beteekenis van wimper; petălon, kroonblad: met gewimperde
kroonbladen.
blepharophorus blepharóphorus (-a, -um), – van Gr. blephăron, ooglid, hier
gebezigd in de beteekenis van wimper; pherein, dragen: wimpers dragend, gewimperd.
blepharophyllus
blepharophýllus (-a, -um), – van Gr. blephăron, ooglid,
hier gebezigd in de beteekenis van wimper; phullon, blad: met gewimperde bladeren.
blepharosepalus
blepharosépalus (-a, -um), – van Gr. blephăron, ooglid,
hier gebezigd in de beteekenis van wimper; Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met
gewimperde kelkbladen.
Bletia
Blétia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – in 1794 genoemd
naar L. Blet, Sp. hofapotheker, die te Algeciras (W. van Gibraltar) een bot. tuin bezat.
Bletilla
Bletílla Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van Bletĭa, plantengesl.
(Orchidacěae); verkleiningsuitgang illa: op een Bletĭa gelijkende, kleine plant.
bleyi
bleyi, – 2e nv. van Bleyus, Latinizeering van Bley: van Bley, gevonden
door Bley, genoemd naar Bley. – Lipăris – J. J. S. [J. J. Smith] werd in 1928 genoemd
naar den ontdekker der plant, Franz Bley (1881, onderneming Sĕlakáton, Res.
Sĕmárang, Java; X), opgevoed te Jever (N.W. Duitschland), die te Halle en te Zürich
in de plantkunde studeerde en te Zürich promoveerde, gedurende eenigen tijd
werkzaam aan het Treublaboratorium te Buitenzorg, later administrateur van een
kinaland, daarna als plantkundige verbonden aan het Proefstation te Djember
(O.-Java), vandaar wegens ziekte naar Europa vertrokken en daar begin 1933 nog
verblijf houdend.
blitoides
blitoídes, – van Blitum, (voormalig) plantengesl. (Chenopodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Blitum-achtig.
Blitum / blitum
Blitum L. [C. Linnaeus] / blitum, – Lat. transcr. van den
ouden Gr. plantennaam bliton.
Bloomeria
Blooméria Kellogg [A. Kellogg], – in 1859 genoemd naar Hiram
G. Bloomer (1821, Marlborough, New York; 1874, San Francisco, Californië),
ambtenaar verbonden aan het herbarium der Californian Academy te Berkeley (bij
San Francisco).
Blumea
Blúmea A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar C. L. Blume
(1796, Brunswijk; 1862, Leiden), medicus, die, op jeugdigen leeftijd naar Indië
gekomen, spoedig aangesteld werd tot inspecteur der vaccine en tot adjunct-directeur
van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. In 1822 werd hij benoemd tot directeur dezer
instelling, welke betrekking door gouverneur-generaal Du Bus bij de groote
bezuiniging in 1826 werd opgeheven. Datzelfde jaar vertrok Blume naar Nederland,
waar hij in 1829 werd aangesteld tot directeur van ’s Rijks Herbarium, toen te Brussel,
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doch het volgende jaar verplaatst naar Leiden, waar het zich nog bevindt. Blume
bekleedde dezen post tot aan zijn dood. Hij is de schrijver van vele en daaronder zeer
belangrijke bot. publicaties.
blumeanus
blumeánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar C. L. Blume (zie Blumĕa).
blumei
blúmei, – 2e nv. van Blumĕus, Latinizeering van Blume: van Blume,
gevonden door Blume, genoemd naar Blume. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar C. L. Blume (zie Blumĕa).
Blumella Blumélla V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914) Fr. plantkundige],
– genoemd naar C. L. Blume (zie Blumëa).
Blumenbachia / Blumenbachia
Blumenbáchia Koeler [G. L. Koeler] /
Blumenbáchia Schrad. [H. A. Schrader], – genoemd naar J. Fr. Blumenbach (1752,
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Gotha; 1840, Göttingen), sinds 1776 hoogleeraar in de geneeskunde te Göttingen,
beroemd zoöloog-anthropoloog-physioloog, schrijver van verscheidene wetensch.
werken, bezitter eener beroemde verzameling schedels.
Blumeodendron
Blumeodéndron Kurz [S. Kurz], – van C. L. Blume (zie
Blumĕa); Gr. dendron, boom: Blume’s boom, ter eere van Blume zoo genoemde
boom.
Blumeopsis
Blumeópsis Gagnep. [F. Gagnepain], – van Blumĕa, plantengesl.
(Composĭtae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Blumĕa gelijkend gesl.
blumianus
blumiánus (-a, -um) – planten van dezen naam zijn genoemd naar
C. L. Blume (zie Blumĕa).
bluuensis bluuénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving der Soengei (rivier)
Bloeoe op Bórneo of daar het eerst gevonden.
Blysmus
Blysmus Panz. [G. W. F. Panzer], – van Gr. bluzein, vloeien: plant
van waterkanten en vochtig terrein.
Blyxa
Blyxa Nor. [F. de Noronha], – van Gr. bluzein, vloeien: waterplant.
bobartii
bobártii, – 2e nv. van Bobartĭus, Latinizeering van Bobart: van
Bobart, gevonden door Bobart, genoemd naar Bobart. – Vicĭa angustifolĭa Roth [A.
W. Roth] var. – Koch [W. D. J. Koch] is genoemd naar Jacob Bobart (1641, Oxford;
1719, Oxford), sedert 1680 als opvolger zijns gelijknamigen vaders directeur van
den bot. tuin van Oxford, uitgever en illustrator van het derde deel (1699) van
Morison’s (zie morisonĭi) Plantārum Historĭa Universālis.
Bobea
Bóbea Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar Jean Bobe
Moreau (1761, Poitiers; ?, ?), apotheker, in 1793 benoemd tot hoofdapotheker bij
de Fr. marine en geplaatst te Rochefort, waar hij tot aan zijn pensionneering in 1816
bleef. Hij stelde belang in nat. historie.
Bobua
Bóbua A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van den
Ceylonschen plantennaam bobu.
Bocagea
Bocágea A. St.-Hil. [A. Fr. C. de Saint-Hilaire (1779-1853), Fr.
plantkundige], – genoemd naar J. D. Barbier du Bocage (1760, Parijs; 1825, Parijs),
geograaf-kartograaf, sinds 1809 hoogleeraar aan het Collège de France, medeoprichter
(1821) der Société Géographique, schrijver van aardrijkskundige werken.
Bocconia
Boccónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Paolo Boccone (1633,
Palermo; 1703, Palermo), botanicus van den groothertog van Toscane. Hij verzamelde
planten in Italië, op Corsica en op Malta, bereisde Frankrijk, Duitschland, Holland
en Engeland en schreef verscheidene bot. werken. Op gevorderden leeftijd werd hij
Cisterciënser monnik in het klooster Parco bij Palermo, waar hij den naam Silvio
aannam.
bockii
bóckii, – 2e nv. van Bockĭus, Latinizeering van Bock: van Bock,
genoemd naar Bock. – Salix – Diels [L. Diels] is in 1900 genoemd naar Bock,
consul-generaal te Christiania, die een in 1891 door A. von Rosthorn voor hem in
China bijeengebrachte planten verzameling afstond aan het museum te Christiania.
Bocoa
Bocóa Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van den bij de
Europ. bevolking van Fr. Guiana gebruikelijken plantennaam bois boco.
bodenii
bodénii, – 2e nv. van Bodenĭus, Latinizeering van Boden (Kloss): van
Boden Kloss, gevonden door Boden Kloss, genoemd naar Boden Kloss.
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar C. Boden Kloss (1877,
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in Warwickshire; X), zoöloog, die in 1901 de Andamanen en de Nicobaren bereisde
en een verhaal schreef over zijn reis (In the Andamans and Nicobars). In 1903 en
1907 was hij werkzaam aan den bot. tuin te Singapore, later werd hij onderdirecteur
van het museum te Kuala Lumpur (op Malaka; bijna 102° O.L.; ruim 3° N.B.), in
1923 werd hij benoemd tot directeur van het Rafflesmuseum te Singapore, in 1931
werd hij gepensionneerd en vestigde hij zich te Londen, waar hij het door H. Ch.
Robinson (zie robinsonĭi 1.) aangevangen werk over vogels voltooit. In 1910/11 en
1912/13 ondernam hij met Wollaston (zie Neowollastonĭa) een expeditie naar het
Carstenszgebergte in Ned. Nieuw-Guinea, waarvan hij de sneeuwgrens bereikte op
31 Jan. 1913, daags na Van de Water (zie vandewatēri) die de eerste was, en
Wollaston, die een half uur na Van de Water kwam. [Noot: Op den Wilhelmina top
was de sneeuwgrens reeds ruim 3 jaren eerder (7 Nov. 1909) bereikt door Lorentz
(zie lorentzianus), Van Nouhuys (zie Nouhuysia) en Habbema (zie habbemae)] –
Voorts verzamelde Boden Kloss op de Mentawei-eilanden (zie mentaweiensis), op
de Anambas-eilanden en bij Mergui (zie merguensis).
bodinieri
bodiniéri, – 2e nv. van Bodiniērus, Latinizeering van Bodinier: van
Bodinier, gevonden door Bodinier, genoemd naar Bodinier. – Carex – Franch. [A.
Franchet] is genoemd naar Emile Marie Bodinier [1842, Vaiges, Dépt. Mayenne,
Frankrijk; 1901, in Kweitsjou (= Koueitchou), Z.-China], R.C. missionaris, in 1865
naar Kweitsjou vertrokken. In 1886 moest hij, tengevolge van plaatselijke onlusten,
Kweitsjou verlaten, waar hij eerst in 1896 terugkwam. In 1888 verrichtte hij, met
behulp van twee andere geestelijken, een onderzoek naar de flora der vlakte van
Pe-king en de deze in het W. begrenzende bergen, daarbij bijzondere aandacht
schenkende aan het Ku-lu-schan gebergte (W.N.W. van Pe-king op ±113 – 114°
O.L.), in het midden waarvan de paters Trappisten in 1883 een klooster, tevens
landbouwschool, hadden gesticht, en aan een berggroep ongeveer 60 K.M. ten N.W.
van Hsüan-hua-fu (=Süenhoafou, N.W. van Peking) gelegen. Hij verzamelde daar
ongeveer 930 nummers, welke hij in 1890 aan het Museum voor Natuurlijke Historie
te Parijs schonk. – Voorts stelde hij een nauwkeurig en methodisch onderzoek in
naar de flora van Hongkong, waar hij 1500 planten, waaronder de naar hem genoemde
Carex, verzamelde; deze verzameling schonk hij in 1892 eveneens aan het Museum
voor Natuurlijke Historie te Parijs. In Kweitsjou teruggekeerd zette hij zijn onderzoek
voort, vooral jacht makende op nieuwe soorten. De daar bijeengebrachte verzameling
is nog belangrijker dan die van Hongkong. Er schijnt uit te blijken, dat vele tropische
soorten ontstaan zijn op het grensgebergte tusschen Tibet en Tonkin, en zich vandaar
zuidwaarts hebben verbreid; het gebergte wordt dan ook wel beschouwd als de
omph los tês gês, de navel (middelpunt) der aarde, voorzoover het de Oude Wereld
betreft.
Boea
Boéa Comm. [Ph. Commerson], – van Gr. boeia (van bous, rund), riem
van runderleer. – De naam zinspeelt op den vorm der vrucht.
boeckeleri boeckeléri, – 2e nv. van Boeckelērus, Latinizeering van Boeckeler:
van Boeckeler, genoemd naar Boeckeler. – Fimbristўlis – Steud. [C. G. Steudel] is
genoemd naar Otto Boeckeler (1803, Hannover; 1899, Varel, Oldenburg), als
aankomende jongen gedurende 5 jaar als leerling werkzaam in een apotheek te
Hildesheim (Hannover), waar hij zelf een deel der in de apotheek verkocht wordende
geneeskrachtige kruiden uit het wild moest verzamelen, na dien leertijd
apothekersassistent te Altona, waar hij zich op de plantkunde toelegde. In 1829 kocht
hij een apotheek te Varel, die hij in 1857 weer overdeed om zich geheel aan de
plantkunde, vooral aan de studie der Cyperacĕae, te geven. Hij bezat een herbarium
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van bijna 15000 planten, waaronder 1600 Cyperaceeën en is de auteur van ruim 50
bot. publicaties.
boehmeri
boehmeri, – 2e nv. van Boehmērus, Latinizeering

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

72
van Boehmer: van Boehmer, gevonden door Boehmer, genoemd naar Boehmer. –
Phleum – Wibel [A. W. E. Chr. Wibel] is genoemd naar G. R. Boehmer (1723,
Liegnitz; 1803, Wittenberg), hoogleeraar in de ontleed- en plantkunde te Wittenberg,
schrijver eener flora van Wittenberg en van tal van andere bot. publicaties.
Boehmeria
Boehméria Jacq. [W. Jack], – genoemd naar G. R. Boehmer (zie
boehmēri).
boehmeriaefolius
boehmeriaefólius (-a, -um), – zie boehmeriifolĭus.
boehmeriifolius
boehmeriifólius (-a, -um), – van Boehmerĭa, plantengesl.
(Urticacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Boehmerĭa.
boehmerioides
boehmerioídes, – van Boehmerĭa, plantengesl. (Urticacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Boehmerĭa-achtig.
boenggang
boenggang, – zie bunggang.
Boenninghausenia
Boenninghausénia Rchb. [H. G. L. Reichenbach], –
genoemd naar Cl. M. Fr. von Boenninghausen (1785, landgoed Herinckhave bij
Tubbergen, N.O. van Almelo; 1864, Münster), arts te Münster, schrijver van eenige
publicaties over de flora van Westfalen. – Hij vermeldde het eerst (1824) voor
Nederland het voorkomen van Wahlenbergĭa hederacĕa Rchb. [H. G. L. Reichenbach],
welke plant na hem pas in 1933 – en wel in dezelfde streek – werd teruggevonden.
boenninghausenianus
boenninghauseniánus (-a, -um) (Carex – Weihe [Κ.
Ε. Η. Weihe (1779-1834), arts-plantkundige in Westfalen]), – genoemd naar Cl. M.
Fr. von Boenninghausen (zie Boenninghausenĭa).
Boerhaavia
Boerhaávia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar den in zijn tijd
wereldberoemden medicus, P. Boerhaave (1668, Voorhout; 1738, Leiden),
hoogleeraar in de genees-, plant- en scheikunde te Leiden, naar wiens meesterlijke
lessen jongelieden uit alle landen van Europa kwamen luisteren, sinds 1735
beschermer van den toen 28-jarigen Linnaeus (zie Linnaea), in wiens dagboek hij
zijn lijfspreuk schreef: “Simplex veri sigillum” (eenvoud is het kenmerk van het
ware). “De lokalen konden nauwelijks de toehoorders bevatten, die bij zijn lessen
zich als verdrongen, terwijl sommigen van de meest ijverigen of gegoeden dikwerf,
naar verhaald wordt, reeds een uur voor het begin der les door een bediende een
goede plaats voor zich lieten openhouden.” – Czaar Peter de Groote, die hem kwam
raadplegen, moest twee uren antichambreeren, voor hij werd toegelaten. Sinds 1724
eigenaar en bewoner van het landgoed Poelgeest bij Leiden, stond Boerhaave elken
dag des ochtends te vijf uur op, “ten einde een langen dag aan zijn werkzaamheden
in de stad te kunnen besteden”; behalve dat hij op zoo’n dag zijn colleges gaf,
behandelde hij tot veertig patiënten. Des avonds te 6 uur keerde hij huiswaarts. –
Boerhaave is de schrijver van geneeskundige werken, van een levensbeschrijving
van Swammerdam en van een catalogus der planten van den Academischen tuin te
Leiden, waar hij vaak vóór het aanbreken van den dag op klompen de ronde deed.
boerhaaviifolius
boerhaaviifólius (-a, -um), – van Boerhaavĭa, plantengesl.
(Nyctaginacëae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Boerhaavĭa.
boerhaavioides
boerhaavioídes, – van Boerhaavĭa, plantengesl.
(Nyctaginacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Boerhaavĭa-achtig.
Boerhav- / boerhavBoerhav- / boerhav-, – zie Boerhaav- / boerhaav-
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Boerlagea
Boerlágēa Cogn. [A. Cogniaux], – genoemd naar J. G. Boerlage
(1849, Uithoorn; 1900, Ternate), van 1881-96 conservator van ’s Rijks Herbarium
te Leiden, in welke functie hij in 1888 een studiereis naar Ned.-Indië maakte, van
1896 tot aan zijn dood chef der lste afdeeling van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg,
schrijver van verscheidene bot. publicaties, waaronder zijn magnum opus, de
tengevolge van zijn dood onvoltooid gebleven Handleiding tot de Kennis der Flora
van Ned. Indië. Hij overleed op een gezamenlijk met J. J. Smith (zie smithiānus 3)
ondernomen dienstreis door de Molukken.
boerlageanus
boerlageánus (-a, -um) (Oberonĭa – J. J. S. [J. J. Smith]), –
genoemd naar J. G. Boerlage (zie Boerlagĕa).
boerlagei
boerlágei, – 2e nv. van Boerlagĕus, Latinizeering van Boerlage:
van Boerlage, gevonden door Boerlage, genoemd naar Boerlage. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar J. G. Boerlage (zie Boerlagéa).
Boerlagella / Boerlagia
Boerlagélla Pierre [L. Pierre] / Boerlágia Pierre [L.
Pierre], – genoemd naar J. G. Boerlage. (zie Boerlagĕa).
boerlagii
boerlágii, – 2e nv. van Boerlagĭus, Latinizeering van Boerlage: van
Boerlage, gevonden door Boerlage, genoemd naar Boerlage. Planten van dezen naam
zijn genoemd naar J. G. Boerlage (zie Boerlagĕa).
Boerlagiodendron
Boerlagiodéndron Harms [H. Harms], – van (J. G.)
Boerlage (zie Boerlagĕa); Gr. dendron, boom: Boerlage’s boom, ter eere van Boerlage
genoemde boom.
Boesenbergia
Boesenbérgia O. K. [E. Otto Kuntze], – door Otto Kuntze (zie
kuntzĕi) in 1891 genoemd naar “zijn lieve zuster Clara en haar echtgenoot Walter
Boesenberg”, van welke beiden mij verder niets bekend is.
bogorensis
bogorénsis (-is, -e), – afkomstig van Bogor (Soend. voor
Buitenzorg) of daar het eerst gevonden, Buitenzorgsch.
Bogoria
Bogória J. J. S. [J. J. Smith], – genoemd naar Bogor (Soend. voor
Buitenzorg), in welks omstreken de plant gevonden werd.
bogoriensis
bogoriénsis (-is, -e), – afkomstig van Bogor (Soend. voor
Buitenzorg) of daar het eerst gevonden, Buitenzorgsch.
bogotensis
bogoténsis (-is, -e), – afkomstig van Bogotá (in Columbĭa; ±74°
W.L.; ±4 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
bohea
bohéa, -Eng. Latinizeering van Chin. woe-ie (volgens Chin. uitspraak
boe-ie), naam der heuvels waar Thea – L. [C. Linnaeus] wordt verbouwd.
bohemicus
bohémicus (-a, -um), – Boheemsch.
boiei
bóíeï, – 2e nv. van Boiĕus, Latinizeering van Boie: van Boie, genoemd
naar Boie. Ficus subulāta Miq. [F. A. W. Miquel] var. – Miq. [F. A. W. Miquel] is
genoemd naar Hendrik Boie (1794, Meldorf, N. van den Elbe-mond; 1827,
Buitenzorg), aanvankelijk rechtsgeleerde, in zijn vrijen tijd beoefenaar der
natuurwetenschappen, in 1821 benoemd tot conservator bij het Museum voor Nat.
Hist. te Leiden, in 1825 tot lid der Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië. In
1826, het bezuinigingsjaar van gouverneur-generaal Du Bus, kwam bij te Buitenzorg
aan, waar hij 6 maanden lang moest blijven, daar er geen fondsen beschikbaar waren
voor levensonderhoud en werkzaamheden der commissie, en waar hij studiën over
vogels verrichtte. Pas in Febr. 1827 werd zijn positie geregeld, waarop hij in Krawang
zoöl. nasporingen deed. Naar Buitenzorg teruggekeerd om de leiding eener expeditie
naar Sumatra op zich te nemen, overleed hij aan typhus, nog vóór hij op weg kon
gaan. Hij werd begraven in den Buitenzorgschen plantentuin, waar Reinwardt (zie
reinwardti) op zijn zerk een waardeerend opschrift deed plaatsen.
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boissieri
boissiéri, – 2e nv. van Boissiērus, Latinizeering van Boissier: van
Boissier, gevonden door Boissier, genoemd naar Boissier. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar E. Boissier (1810, Genève; 1885, Valeyres) te Genève, die
Z.-Spanje, Griekenland, Klein-Azië, Egypte, Palestina en Syrië bereisde en in die
landen een zeer groot herbarium bijeen-
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bracht, dat thans te Gèneve bewaard wordt. – Hij is de schrijver van vele bot.
publicaties, waaronder de beroemde Flora Orientālis. Voor den Prodrŏmus van De
Candolle (zie Candollĕa) bewerkte hij de Plumbaginacĕae (1848) en het geslacht
Euphorbia (1862).
boivini
boivíni, – 2e nv. van Boivīnus, Latinizeering van Boivin: van Boivin,
gevonden door Boivin, genoemd naar Boivin. – Gonatŏpus – Hook. f. [J. D. Hooker]
is genoemd naar L. H. Boivin (1808, Compiègne; 1852, Brest), die Afrika en
omliggende eilanden bereisde en daar vele planten verzamelde.
bojonyus bojónyus (-a, -um) (Piper – C. DC. [C. P. de Candolle]), – afkomstig
van Bojony of daar het eerst gevonden. – De naam der plaats is verminkt; bedoeld
wordt Bojong, een onderneming in de Minahasa, Z.W. van Amoerang, waar de
ontdekker der plant, O. Warburg (zie warburgiānus), tijdens zijn bot. onderzoek der
Minahasa in Sept. 1888 logeerde en van waaruit hij in den omtrek nasporingen
verrichtte.
bolanderi
bolandéri, – 2e nv. van Bolandērus, Latinizeering van Bolander:
van Bolander, gevonden door Bolander, genoemd naar Bolander. – Lilĭum – S. Wats.
[Sereno Watson (1826-92), Amer. plantkundige] en Pinus – Parl. [F. Parlatore
(1816-77), hoogleeraar te Florence] zijn genoemd naar H. N. Bolander (1831,
Schlüchtern in Hessen, Z.Z.W, van Fulda; 1897, Portland, Óregon, U.S.A.), die in
1846 in Amerika kwam en daar werd opgeleid tot Luthersch predikant, doch overging
naar het onderwijs, zich in 1861 in Californië vestigde en van 1864 tot aan het staken
van het onderzoek gouvernementsbotanist van dien staat was, in welke functie hij
zich een ijverig onderzoeker der flora betoonde, van 1871-75 hoofdinspecteur van
het onderwijs in Californië.
bolanicus
bolánicus (-a, -um), – afkomstig van het Bolan-gebergte in Kaiser
Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
Bolbophyllum
Bolbophýllum Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr.
bolbos, bol; phullon, blad. De bladeren zitten op den top van een schijnknol.
Bolborchis Bolbórchis Mor. [A. Moritzi], – van Gr. bolbos, bol; Orchis, plant,
welke als type geldt van de fam. der Orchidacĕae. Orchidacĕa met bollen, dwz.
schijnknollen.
Bolboxalis
Bolbóxalis Small [John Kunkel Small (1869, Harrisburg, Penn.,
U.S.A.; X), plantkundige, sedert 1898 verbonden aan den bot. tuin van New York],
-van Gr. bolbos, bol; Oxălis, plantengesl. (Oxalidacĕae). Aan Oxălis verwant gesl.
met bollen of knollen in den grond.
bolivianus boliviánus (-a, -um), – afkomstig van Bolivĭa (staat in het westelijk
deel van centraal Z.-Amerika) of daar het eerst gevonden. De staat is genoemd naar
Simon Bolivar (1783-1830), aanvoerder in den geslaagden opstand (1810-24) tegen
Spanje, aan welk rijk het land eerst onderworpen was.
bolleanus
bolleánus (-a, -um) (Popŭlus alba L. [C. Linnaeus] var. – Wesm.
[A. Wesmael (1821-1905), tuinbouwkundige-dendroloog]), – genoemd naar K. Bolle
(1821, Berlijn; 1909, Berlijn), dendroloog-ornitholoog, die Europa, de Kanarische
en de Kaapverdische eilanden bereisde, schrijver van vele bot. verhandelingen.
bolobensis / boloboensis bolobensis (-is, -e) / boloboénsis (-is, -e), – afkomstig
van Bolobo (in Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
bolojonicus
bolojónicus (-a, -um), – afkomstig van Bolohon op het eiland
Cebu (Philippinen, N.W. van Mindanao) of daar het eerst gevonden.
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boloniensis boloniénsis (-is, -e), -van Nieuwlat. Bolonĭa, Boulogne: afkomstig
van Boulogne of daar het eerst gevonden.
bolsteri bolstéri, – 2e nv. van Bolstērus, Latinizeering van Bolster: van Bolster,
gevonden door Bolster, genoemd naar Bolster. – Polypodĭum – Copel. [E. B.
Copeland] werd in 1906 genoemd naar Fr. H. Bolster (1876, Oppenheim, N.Y.,
U.S.A.; X), onderwijzer verbonden aan het Bureau of Education te Manila, die de
plant op Mindanao (het zuidelijkste van de groote eilanden der Philippijnen)
verzameld had.
Boltonia
Boltónia L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – genoemd naar J.
Bolton (?, Halifax, tusschen Manchester en Leeds; 1799, Halifax), schrijver over
varens en fungi, teekenaar der platen voor Relhan’s Flora Cantabrigiensis (Flora van
Cambridge).
Bombacaceae Bombacáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Bombax
geldt.
bombacifolius
bombacifólius (-a, -um), – van Bombax (Bombācis),
plantengesl. (Bombacacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Bombax.
Bombax
Bombax L. [C. Linnaeus], – van Gr. bombus, zijde (Eng. silk). De
zaden zijn gehuld in lange, zachte, aan zijden draden herinnerende haren.
bombom
bombom, – verkeerd opgevangen naam eener manggasoort (ten
rechte bĕmbĕm).
bombus
bombus, – (Nieuwlat.) van Gr. bombos, gegons: hommel. Als
soortnaam eener orchidee gebezigd om gelijkenis der lip met het lichaam eener
hommel aanteduiden.
Bombycidendron
Bombycidéndron, – zie Bombycodendron.
bombycinus bombýcinus (-a, -um), – van Gr. bombux (bombūkos), zijderups,
zijde (Eng. silk): (als het ware) van een zijderups afkomstig, op zijde gelijkend,
zijdeachtig glanzend.
Bombycodendron
Bombycodéndron Zoll. [H. Zollinger], – van Gr. bombux
(bombūkos), zijderups, zijde (Eng. silk); dendron, boom: zijdeboom. De bladeren
zijn bekleed met lange, zachte haren.
Bonamia
Bonámia Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – genoemd naar Fr.
Bonami (1710, Nantes; 1786, Nantes), schrijver eener flora van Nantes.
bona nox
bona nox, – (Lat.) bona, vr. van bonus, goed; nox, nacht: goede
nacht. – Calonyctĭon – Boj. [W. Bojer [1797 (of 1800) – 1856], conservator van een
museum op Mauritius] bloeit des nachts.
bonariensis
bonariénsis (-is, -e), – van Bonarĭa, Latinizeering van Buenos
Aires (Sp. = gunstige winden), de hoofdplaats van Argentinië (aan de Rio de la Plata,
aan de O. kust van Z.-Amerika, op ±34 1/2° Z.B.): afkomstig van Buenos Aires of
daar het eerst gevonden.
bonarota bonaróta (Veronĭca – Wettst. [R. ridder Von Wettstein (1863-1931),
directeur van den bot. tuin te Weenen]), – genoemd naar F. Buonarotti (1661,
Florence; 1733, Florence), raadsheer der stad Florence, archaeoloog-natuurhistoricus,
stichter der Florentijnsche Botanische Vereeniging.
bondot
bondot, – Jav. plantennaam.
bonduc
bonduc, – Latinizeering van Arab, bondoq, hazelnoot. – De zaden
van Caesalpinĭa – L. [C. Linnaeus] vertoonen een oppervlakkige gelijkenis met
hazelnoten.
bonducella
bonducélla, – verkleinw. van den soortnaam bonduc (zie aldaar):
kleine bonduc.
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bonduelli
bonduélli, – 2e nv. van Bonduellus, Latinizeering van Bonduelle:
van Bonduelle, gevonden door Bonduelle, genoemd naar Bonduelle. – Statĭce –
Lestib. [Th. Lestiboudois (1797-1876), Fr. staatsman-plantkundige] werd in 1851
genoemd naar E. Ch. L. V. Bonduelle (1813, Laventie, W. van Lille, Dépt.
Pas-de-Calais, Frankrijk; ?, ?), in 1832 als chirurgijnsleerling in dienst getreden bij
het Fr. leger, in 1838 gepromoveerd tot Med. Dr., in 1869 bevorderd tot dirigeerend
officier van gezondheid, in 1873 gepensionneerd en daarmede uit de geschiedenis
verdwenen, van 1844-60 herhaaldelijk deelnemer aan veldtochten in Algerije, waar
hij de naar hem genoemde plant ontdekte.
bongso
bongso, – genoemd naar Poeti bongso, geest, welke als bewaakster
optreedt van den vulkaan Merápi op Sumatra, alwaar Korthals (zie Korthalsella) de
door hem met haar naam beschonken Nepenthes-soort ontdekte.
boniensis
boniénsis (-is, -e), – afkomstig van het landschap Boni (= Bone,
aan de O. kust van het Z.W. schiereiland van Celébes) of daar het eerst gevonden.
boninensis
boninénsis (-is, -e), – afkomstig van de Bonin-eilanden (Z.O. van
Japan) of daar het eerst gevonden.
Bonnaya
Bonnáýa Link et Otto. [H. Fr. Link en Fr. Otto], – genoemd naar
Francois, markies De Bonnay (1750-1825), die na de vlucht
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van Lodewijk XVI, welke door diens domheid, traagheid en onbeholpenheid eindigde
met diens gevangenneming (21 Juni 1791) te Varennes-en-Argonne (tusschen Reims
en Verdun), beschuldigd werd de hand te hebben gehad in die poging tot ontvluchting,
waarin het grauw landverraad zag, en daarom, zijn leven bedreigd ziende, naar
Engeland uitweek. In 1814 keerde hij naar Frankrijk terug en werd gezant, eerst te
Kopenhagen, later te Berlijn, doch vroeg onder motief van slechte gezondheid nog
datzelfde jaar zijn ontslag, waarop hij naar Parijs terugkeerde, tot pair de France
werd verheven en zich in het ambtelooze leven terugtrok.
bononiensis
bononiénsis (-is, -e), – van Lat. Bononĭa, Bologna (stad in
N.-Italië): Bologneesch.
bonplandianus
bonplandiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar Aimé J. A. Bonpland (zoo genoemd door zijn vader wegens zijn
plantenliefde; hij heette eigenlijk Goujoud) (1773, La Rochelle; 1858, Santa Anna,
Corrientes, Argentinië), medicus, die van 1799-1804 Von Humboldt (zie Humboldtĭa)
vergezelde op diens tochten door tropisch Amerika en daar met dezen ongeveer 6200
plantensoorten in 60000 exemplaren verzamelde, welke voor een klein deel door
hemzelven, voor het grootste deel door Kunth (zie kunthiānus) beschreven werden.
In 1804 werd hij door keizerin Joséphine (zie Josephinĭa) belast met het beheer van
den tuin van haar slot Malmaison, dien hij sterk uitbreidde en waarover hij een fraai
plaatwerk samenstelde, doch die na haar dood (1814) door gebrek aan fondsen snel
verviel. In 1816 vertrok Bonpland naar Buenos Aires, waar hij als arts in zijn
onderhoud voorzag en de middelen verwierf om een landgoed te Santa Anna te
koopen, waarop hij maté (Paraguay-thee) kweekte. Vandaar uit maakte hij groote
bot. reizen; op een daarvan werd hij in 1821 gevangen genomen door Francia, dictator
van Paraguay, die hem als spion beschouwde en hem tot 1829 gevangen hield. In
vrijheid gesteld vestigde hij zich als arts te Santa Borja in den staat Rio Grande do
Sul (Brazilië) en vertrok in 1853 naar zijn landgoed te Santa Anna, waar hij tot zijn
dood bleef.
bonplandii bonplándii, – 2e nv. van Bonplandĭus, Latinizeering van Bonpland:
van Bonpland, gevonden door Bonpland, genoemd naar Bonpland. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar Aimé J. A. Bonpland (zie bonplandiānus).
bontei
bóntei, – 2e nv. van Bontĕus, Latinizeering van Bonte: van Bonte,
gevonden door Bonte, genoemd naar Bonte. – Rumex – Dans. [B. H. Danser] is
genoemd naar den ontdekker der plant, Louis Bonte (1860, Lindow in Brandenburg,
Pruisen; 1935, Essen), van Fransche afstamming, rechtsgeleerde, van 1883 tot aan
zijn pensionneering in 1926 in D. staatsdienst, laatstelijk te Essen (van 1923-25
verbannen door de Belg. militaire bezetting van Rijnland), sedert 1927 weer te Essen
woonachtig, verdienstelijk onderzoeker van en schrijver over de adventiefflora van
het Neder-Rijngebied.
bonthainensis bonthainénsis (-is, -e), – afkomstig van den Piek van Bonthain
(ook wel Bantaëng en Lompo Batang genoemd, een ruim 3000 M. hoogen, rustenden
vulkaan in Z.-Celebes) of daar het eerst gevonden.
Bontia
Bóntia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Jacobus Bontĭus (1592,
Leiden; 1631, Batavia), medicus, die in 1627 met J. P. Coen in Ned. Indië kwam en
in 1629 of 1630 overging naar de rechterlijke macht. In 1631 legde hij zijn ambt
neder om naar het vaderland terugtekeeren, doch overleed, vóór hij zich kon
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inschepen. Hij schreef over Ind. planten (waaronder Elephantŏpus scaber L. [C.
Linnaeus]).
bonus henricus
bonus henrícus, – (Lat.) bonus, goed; Henrīcus, Hendrik:
goede Hendrik, vertaling van den ouden D. volksnaam der plant, Guter Heinrich,
welke zinspeelt op haar voorkomen bij menschelijke woningen (Heinrich = Heimrih,
regeerder van het huis). Vgl. den D. volksnaam van weegbree, Wegerich, regeerder
der wegen.
boorsmae
boórsmae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam van Boorsma: van Boorsma, genoemd naar Boorsma. Piper – C. DC. [C. P. de
Candolle] is genoemd naar W. G. Boorsma (1867, Katwijk aan Zee; X), in 1891 te
Utrecht gepromoveerd tot doctor in de artsenijbereidkunde, datzelfde jaar als militair
apotheker naar Ned. Indië vertrokken, in 1892 benoemd tot chef van het Pharmacol.
Laboratorium van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, daarbij sinds 1904 tevens
leeraar aan de Middelbare Landbouwschool te Buitenzorg en sedert 1911 directeur
dier instelling, uitsluitend leeraar en directeur van 1914 tot aan zijn pensionneering
in 1924, schrijver van vele belangrijke chemische en pharmacol. publicaties, van
1911-22 redacteur van het tijdschrift Teysmannia. De naar hem genoemde Piper-soort
had hij met verscheidene andere soorten van het gesl. op Nieuw Guinea doen
verzamelen.
boothii
boóthii, – 2e nv. van Boothĭus, Latinizeering van Booth: van Booth,
gevonden door Booth, genoemd naar Booth: 1. (Dendrobĭum – T. et B. [J. E.
Teysmann en S. Binnendijk]), – in 1862 genoemd naar zekeren Booth, van wien niets
wordt medegedeeld, dan dat hij de plant op den Salak gevonden had. 2. (Lip ris –
Regel. [Ε. Α. von Regel]), – in 1864 genoemd naar H. Booth, die de plant aan den
auteur der soort, Regel (zie Aregelĭa), gezonden had. Overigens is mij niets van hem
bekend.
Boottia Boóttia Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich],
– genoemd naar Fr. M. B. Boott (1792, Boston, Mass. U.S.A.; 1863, Londen), in
1824 te Edinburgh tot Med. Dr. gepromoveerd, schrijver van een groot en kostbaar
plaatwerk over het geslacht Carex (1858-67). Het laatste deel daarvan, pas na zijn
dood verschenen, werd uitgegeven door de zorgen van J. D. Hooker (zie hookēri 2).
– Te zijnen huize te Londen had op 19 Dec. 1846 de eerste aethernarcose in Engeland
plaats.
boottii
boóttii, – 2e nv. van Boottĭus, Latinizeering van Boott: van Boott,
gevonden door Boott. – Dryoptĕris – Underw. [L. M. Underwood (1853-1907),
hoogleeraar te New York] is genoemd naar Fr. M. B. Boott (zie Boottĭa).
boreanus
boraeánus (-a, -um) (Ranuncŭlus acer L. [C. Linnaeus] var. – Jord.
[A. Jordan (1814-97), plantkundige te Lyon]; – Stellarĭa – Jord. [A. Jordan (1814-97),
plantkundige te Lyon]), – genoemd naar A. Boreau (1803, Saumur, a/d Loire tusschen
Tours en Angers; 1875, Angers), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Angers,
schrijver eener flora van Midden-Frankrijk.
boraginea
boragínea, – zie borraginĕus.
Boraginaceae
Boragináceae, – zie Borraginacĕae.
Boraginella Boraginélla O. K. [E. Otto Kuntze], – van Bor(r)āgo, plantengesl.
(Borraginacĕae): op Borrāgo gelijkend gesl.
boragineus
boragíneus (-a, -um), – zie borraginĕus.
Borago
Borágo L. [C. Linnaeus], – zie Borrāgo.
borassi
borássi, – 2e nv. van Borassus, plantengesl. (Palmae), lontar: van (de
gedaante van) een lontar, op een lontar gevonden.
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Borassus
Borássus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. borassos, dadel,
vrucht van den dadelpalm. De naam is door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig
overgedragen op het hem thans voerende gesl., dat niet op een dadelpalm gelijkt.
borbasii
borbásii, – 2e nv. van Borbasĭus, Latinizeering van
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Borbas: van Borbas, gevonden door Borbas, genoemd naar Borbas. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar Vincenz von Borbás (1844, Ipoly-Litke, N.-Hongarije;
1905, Cluj = Koloszvár = Klausenburg) eerst hoogleeraar te Budapest, later te
Klausenburg en directeur van den bot. tuin aldaar, verdienstelijk schrijver over de
flora van Hongarije.
borbonicus
borbónicus (-a, -um), – afkomstig van Borbonĭa, dwz. het eiland
Bourbon (= Réunion; ±55 1/2° O.L.; ±21° Z.B.) of daar het eerst gevonden,
Bourbonsch. Vóór 1809 heette het eiland (Ile de la) Réunion, van 1809-14 Ile
Bonaparte, na het herstel der Bourbons op den Fr. troon Ile Bourbon, welken naam
het tot 1848 behield; tegenwoordig heet het weer Réunion.
borderi
bordéri, – 2e nv. van Bordērus, Latinizeering van Bordère: van
Bordère, gevonden door Bordère, genoemd naar Bordère. – Sparganĭum affine Schnzl.
[A. Schnizlein (1814-68), hoogleeraar in de plantkunde te Erlangen] ondersoort –
Weberbauer is genoemd naar H. Bordère (1825, Viey, Dépt. Hautes-Pyrénées; 1889,
Gèdre, Z. van Lourdes, Z.-Frankrijk), onderwijzer, verdienstelijk onderzoeker van
de flora der Pyreneeën en ontdekker der naar hem genoemde plant.
borealis
boreális (-is, -e), – van Lat. borĕas, noordenwind, bij uitbreiding het
noorden: noordelijk, noordsch.
Boreava
Boreáva Jaub. et Spach. [Graaf H. F. Jaubert (1798, Parijs; 1874,
Parijs), Fr. staatsman-plantkundige, een van de oprichters (1854) der Société
Botanique de France, en E. Spach (1801-79), plantkundige te Straatsburg], – genoemd
naar A. Boreau (zie boraeānus).
borneanus / borneensis / bornensis
bornéanus (-a, -um) / borneénsis (-is,
-e) / bornénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Borneo of daar het eerst gevonden.
bornmuelleri
bornmuelléri, – 2e nv. van Bornmuellērus, Latinizeering van
Bornmüller: van Bornmüller, gevonden door Bornmüller, genoemd naar Bornmüller.
– Planten van dezen naam zijn genoemd naar prof. J. Fr. N. Bornmüller (1862,
Hildburghausen, Hannover; X), van 1887-89 inspecteur van den bot. tuin van
Belgrado, sedert 1904 custos van het herbarium Haussknecht te Weimar, ijverig en
zeer verdienstelijk onderzoeker der flora van Z.O.-Europa, Z.W.-Azië en N.-Afrika.
In 1886 bereisde hij Dalmatië, Montenegro, de Hercegowina, Bosnië, Bulgarije,
Brussa (in het N.W. van Klein-Azië) en Griekenland, van 1887-89 Servië, in 1889
en ’90 Klein-Azië, in 1891 Thasos (in de Aegaeïsche Zee), het schiereiland Athos
en den Thessalischen Olympus (aan de golf van Saloniki), van 1891-93 Perzië,
Mesopotamië, Kurdistan en Syrië, in 1897 Syrië en Palestina, in 1899 Klein-Azië
(Bithynië en Phrygië), in 1900 Madeira en de Kanarische eilanden, in 1901 de
Kanarische eilanden, in 1902 N.-Perzië, in 1903 Noorwegen, in 1906 Lydië en Karië
(Klein-Azië), in 1908 Egypte, in 1909 de Riviera, in 1910 Syrië (Libanon en
Anti-Libanon), in 1911 Dalmatië, in 1912 Zevenburgen en de Tatra, in 1913 (met
Fedtschenko) Turkestan en Boekhara, in 1917/18 Macedonië, in 1926 de Jonische
eilanden (Zante, Kephalonia), den Peloponnesus en den Parnassus, in 1929 het N.
en N.W. deel van Klein-Azië (Bithynië, Galatië en Paphlagonië), in 1932 Montenegro,
Albanië en Macedonië, in 1933 Tripolitanië, Sicilië, Calabrië, de Liparische eilanden
en Capri. Ook bereisde hij de Alpen. Op al deze reizen, waarvan de meeste drie
maanden of langer (tot 22 maanden) duurden, bracht hij belangrijke verzamelingen
bijeen. Verder schreef hij ongeveer 250 bot. verhandelingen. Nog steeds is hij
floristisch werkzaam. Ongeveer 60 soorten zijn naar hem genoemd.
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Borraginaceae
Borragináceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Borrāgo geldt.
borragineus
borragíneus (-a, -um), – van Borrāgo, plantengesl.
(Borraginacĕae): Borrāgo-achtig.
Borrago Borrágo L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam van onbekenden
oorsprong.
borreri
borréri, – 2e nv. van Borrērus, latinizeering van Borrer: van Borrer,
gevonden door Borrer, genoemd naar Borrer. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar W. Borrer (1781, Henfield, Sussex; 1862, Henfield), schrijver over de flora (o.a.
de korstmossen) van Engeland.
Borreria
Borréria G. Fr. Mey. [G. Fr. W. Meyer (1782-1856), hoogleeraar
te Göttingen], – genoemd naar W. Borrer (zie borrēri).
borussius
borússius (-a, -um), – van Nieuwlat. Borussĭa, Pruisen: Pruisisch.
boryanus
boryánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
J. B. M. baron Bory de Saint Vincent (1780, Agen, a/d Garonne; 1846, Parijs). Hij
trad vroegtijdig in militairen dienst en nam in 1798 deel aan een door kapitein Baudin
geleide expeditie naar Nieuw-Holland, doch moest wegens twist achterblijven op
het eiland Réunion, waar hij na zijn herstel geol. nasporingen verrichtte en vanwaar
hij in 1802 over St. Helĕna en de eilanden W. van Afrika naar Frankrijk terugkeerde.
Over die reis schreef hij het groote werk: Voyage dans les quatre principales îles des
mers d’Afrique. Van 1806-14 nam hij als officier deel aan verschillende veldtochten
van Napoleon; in 1816 werd hij wegens zijn verzet tegen het reactionnaire bewind
der Bourbons uit Frankrijk verbannen. Hij vestigde zich eerst in Duitschland, later
in Brussel, waar hij een beschrijving uitgaf van den Sint Pietersberg bij Maastricht.
In 1820 keerde hij te Parijs terug; in 1829 werd hij belast met de leiding eener
wetensch. expeditie naar Morea en de Cycladen, welker resultaten hij in 1838
publiceerde. In 1836 leidde hij een wetensch. expeditie naar Algiers; in het laatst
zijns levens hield hij zich bezig met de studie van het geslacht Isoĕtes. Behalve de
bovenvermelde publicaties schreef hij nog eenige andere; hij was de redacteur van
den Dictionnaire Classique d’Histoire Naturelle (1822-31), waarin hij een aantal
artikelen schreef, en lid van het Institut de France.
boryi borýi, – 2e nv. van Bor us, Latinizeering van Bory: van Bory, gevonden
door Bory, genoemd naar Bory. [J. B. M. baron Bory de Saint Vincent] – Pand nus
– Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré] is genoemd naar J. B. M. Bory de Saint Vincent
(zie boryānus).
boschae
boschae, – foutief voor bosschae.
boschai
bóschaï, – foutief voor bosschăi.
Boschia
Bóschia Korth. [P. W. Korthals], – genoemd naar J. van den Bosch
(1780, Herwijnen, Tielerwaard; 1844, ’s Gravenhage), van 1832-34
commissaris-generaal over Ned.-Indië, invoerder van het beroemde cultuurstelsel,
van 1834-39 minister van Koloniën. – Het geslacht werd door Korthals (zie
Korthalsella) “in de Indische wouden toegewijd aan den werkzamen en wijsgeerigen
staatsman, welke, het welzijn der aan zijne zorg toevertrouwde Indische bevolking
in verband met de welvaart van Nederland willende bevorderen, tallooze bunders
grond, het verblijf van wilde dieren, met nuttige gewassen heeft doen beplanten.”
boschianus
boschiánus (-a, -um), – 1. (Nepenthes – Korth. [P. W. Korthals]),
– genoemd naar J. van den Bosch (zie Boschĭa). 2. (Aeschynanthus – De Vr. [W. H.
de Vriese]), – genoemd naar J. H. vanden Bosch (1807, Batavia; 1854, Batavia),
zoon van J. van den Bosch (zie Boschĭa). Na opleiding in Nederland keerde hij in
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1829 op Java terug en werd, met aanstelling tot Oostind. ambtenaar 1e klasse, eerst
lid van het Hooggerechtshof te Batavia, later assistent-resident van Buitenzorg. In
1834 werd hij door zijn repatriëerenden vader belast met het opzicht over diens
landgoed Pondok
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Gedeh bij Buitenzorg. In 1839 verliet hij ’s Lands dienst met den titulairen rang van
resident en inspecteur der cochenillecultuur. Hij wijdde zich verder aan het beheer
van zijn landgoed, waar hij een inrichting voor middelbaar onderwijs stichtte, naar
de geboorteplaats zijns vaders Herwijnen genoemd. Uit Indië zond hij vele planten,
waaronder de naar hem genoemde, aan den Amsterdamschen Hortus Botanĭcus. 3.
(Rubus – Zoll. [H. Zollinger]), – in 1857 genoemd naar Ch. J. Bosch (1819, Soerabaja;
?, ?), in 1837 werkzaam gesteld bij de Directie der Producten en Civiele Magazijnen,
later controleur bij de Landelijke Inkomsten en Cultures in Bezoeki, in 1870
gepensionneerd als hoofdinspecteur der cultures. Hij verleende Zollinger (zie
zollingēri) en Junghuhn (zie Junghuhnĭa) hulp bij hun bergbestijgingen in den
oosthoek van Java. Over zijn beklimming van het Hjanggebergte in Oct. 1844, waar
hij, tengevolge van onvoldoende voorbereiding van den tocht, schier verhongerde,
zie men Junghuhn, Java, Ned. uitgave, 2e druk, III, 1106 seq.
boschii
bóschii, – 2e nv. van Boschĭus, Latinizeering van Van den Bosch: van
Van den Bosch, genoemd naar Van den Bosch. – Hymenophyllum – Rosenst. [E.
Rosenstock] is genoemd naar R. B. van den Bosch (1810, Rotterdam; 1862, Goes),
medicus, die zich in 1837 als geneesheer te Goes vestigde en daar tot zijn dood bleef,
medeoprichter (1845) en tot aan zijn dood voorzitter der Ned. Bot. Vereeniging, aan
welker herbarium hij vele planten schonk, bewerker der Phanerogamen (1850) en
der Algen en Lichenen (1853) voor den eersten druk van den Prodrŏmus Florae
Batāvae, schrijver over Hymenophyllacĕae.
boscii bóscii, – 2e nv. van Boscĭus, Latinizeering van Bosc: van Bosc, genoemd
naar Bosc. – Fraxĭnus – G. Don [George Don] is genoemd naar L. A. G. Bosc (1759,
Parijs; 1828, Parijs), schrijver over in Frankrijk in het wild en gekweekt voorkomende
boomsoorten.
Bosea / Bosia
Bósea L. [C. Linnaeus] / Bósia L. [C. Linnaeus], – genoemd
naar de gebroeders K. Bose († 1700) en G. H. Bose († 1700), kooplieden en
raadsheeren te Leipzig, die in hun woonplaats fraaie parken hadden aangelegd,
versierd met beelden en rijk aan uitheemsche gewassen. De hoogleeraar Paul Ammann
(zie Ammannĭa) gaf in 1686 een beschrijving der in die parken geteelde exotische
gewassen (Hortus Bosiānus).
bosnensis / bosniacus
bosnénsis (-is, -e) / bosníacus (-a, -um), – afkomstig
van Bosnië (in het N.W. van het Balkan-schiereiland) of daar het eerst gevonden,
Bosnisch.
bosnicanus bosnicánus (-a, -um), – afkomstig van Bosnik (plaats op een klein
eilandje voor de Z. kust van Wiak of Biak, het oostelijkste, tevens het grootste der
Schouten-eilanden, voor de Geelvinkbaai; ±136° O.L.; ±1° Z.B.) of daar het eerst
gevonden.
bosschae
bósschae, – 2e nv. van Bosscha: van Bosscha, gevonden door
Bosscha, genoemd naar Bosscha. – Dictyoptĕris labrusca V. A. v. R. [C. R. W. K.
van Alderwerelt van Rosenburgh] var. – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt
van Rosenburgh] is genoemd naar haar ontdekker, Johannes Bosscha (1857, Leiden;
X), die studeerde in chemie, geologie, mineralogie en physica en na zijn promotie
te Leiden (1879, op een dissertatie over het Ned. zanddiluvium) als mijnbouwkundige
naar Spanje ging, waar hij tot 1882 gevestigd bleef. Na eenige jaren te Breda als
leeraar werkzaam te zijn geweest vertrok hij in 1888 als mijnbouwkundige naar
Bórneo, waar hij in 1893 in Sambas een landbouwmaatschappij (koffie, peper, gambir)
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oprichtte, welke ten gevolge der zeer lage koffieprijzen te gronde ging. Na
mijnbouwkundige onderzoekingen verricht te hebben in de Padangsche
Benedenlanden werd hij in 1901 waarnemend administrateur der thee- en
kina-onderneming Malabar (aan de Z.-zijde van den berg van dien naam, Preanger
Regentschappen, Java) en in 1902 administrateur en later hoofdadministrateur der
in de nabijheid daarvan gelegen thee- en kina-onderneming Taloen. In 1920 verliet
hij Indië voor het doen eener wereldreis, waarna hij zich vestigde te Clarens bij
Montreux, waar hij het vele door hem op zijn reizen verzamelde petrographische
materiaal bewerkt. Hij is de schrijver van verscheidene landbouwkundige publicaties
en was steeds een bevorderaar en beoefenaar van natuurstudie.
bosschai
bósschai, – 2e nv. van Bosschăus, Latinizeering van Bosscha: van
Bosscha, gevonden door Bosscha, genoemd naar Bosscha. – Selaginella – Hier. [G.
Hieronymus] en Aristolochĭa coadunāta Backer [C. A. Backer] var. – Backer [C. A.
Backer] zijn genoemd naar haar ontdekker, J. Bosscha (zie bosschae).
Bosscheria
Bosschéria De Vr. et T. [W. H. de Vriese en J. E. Teysman], –
genoemd naar Caspărus Bosscher (1820, Amsterdam; ?, ?), die in 1840 in Indië
kwam met de bedoeling zich er als koopman te vestigen. In 1847 werd hij in ’s Lands
dienst opgenomen als ambtenaar ter beschikking van den gouverneur der Moluksche
eilanden; hij doorliep verschillende rangen en maakte zeer snel promotie; in 1857
werd hij resident van Ternate, in 1859 van Menado (in welke functie hij den auteurs
van het naar hem genoemde gesl. (zie devriesĕi en teysmanni) van dienst was bij hun
reis door de Minahasa), in 1861 van Bangka, in 1867 van Madoera, in 1872 van
Kediri. In 1874 werd hij directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, in 1875
directeur van Binnenlandsch Bestuur, in 1876 werd hij gepensionneerd. Hij wist
twee tevredenheids- en drie ontevredenheidsbetuigingen der Regeering te verwerven.
bostoniensis
bostoniénsis (-is, -e), – afkomstig van Boston (stad aan de O.
kust van N.-Amerika op bijna 42 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
bostrychodes
bostrychódes, – Lat. transcr. van Gr. bostruchôdês (van
bostrŭchos, krulhaar, haarlok): op krulhaar gelijkend, gekruld.
Boswellia
Boswéllia Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar James Boswell
(1740, Edinburgh; 1795, Londen), zeer gefortuneerd advokaat, die door Macaulay
in zijn levensbeschrijving van den beroemden dichter en lexicograaf Samuel Johnson
(1709-84) als volgt gekarakteriseerd wordt: “Dat hij een vervelende kwast was, zwak
van wil, ijdel, indringerig, tuk op nieuwtjes, babbelziek, viel ieder op, die hem kende.
Dat hij niet logisch denken kon, geen geest had, geen gevoel voor humor, geen stijl,
blijkt uit zijn werken. En toch worden deze werken gelezen, zoowel aan gene zijde
van den Mississippi als onder het Zuiderkruis, en zullen zij denkelijk gelezen blijven
worden, zoolang het Engelsch, hetzij als levende, hetzij als doode taal bestaat. De
natuur had hem tot een slaaf en een vergoder van anderen gemaakt. Zijn aard deed
denken aan die klimplanten (sic), welke de plantkundigen parasieten noemen, en die
alleen bestaan kunnen door zich vastteklemmen aan den stengel van sterkere gewassen
en deze uittezuigen. Hij had behoefte zich aan iemand vastteklampen ... Bij geluk
deed hij dat aan Johnson. Zij pasten slecht bij elkander ... Want Johnson hield er niet
van ondervraagd te worden en Boswell ondervroeg hem altijd en over alles en stelde
hem soms vragen als: “Wat zou U doen, als U in een toren was opgesloten met een
klein kind? Johnson was geheelonthouder, Boswell
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was aan wijn verslaafd en weinig beter dan een zatlap. Twee zulke kameraden konden
niet altijd in vollen vrede met elkander leven ... Doch elke twist werd spoedig weer
bijgelegd; twintig jaren lang bleef de leerling den meester aanbidden, de meester den
leerling bekijven, hoonen en liefhebben. In den regel woonden de beide vrienden
ver van elkander. Boswell oefende zijn praktijk uit in het parlementsgebouw te
Edinburgh en kon alleen van tijd tot tijd Londen bezoeken. Tijdens die bezoeken
was het zijn hoofdbezigheid op Johnson te letten, al diens gewoonten nategaan, het
gesprek te leiden op onderwerpen, waarover Johnson waarschijnlijk iets merkwaardigs
zou kunnen zeggen en kwarto-schrijfboeken te vullen met aanteekeningen van hetgeen
Johnson gezegd had. – Op deze wijze werden de bouwstoffen vergaderd, waaruit
later de meest belangwekkende levensbeschrijving ter wereld werd samengesteld.”
– Behalve deze beroemde levensbeschrijving van Johnson (1791) gaf Boswell nog
een beschrijving (1768) van zijn reis op Corsica en werkte hij mede met Johnson
aan diens verslag van hun gemeenschappelijke reis naar Schotland en de Hebriden
(1773).
Bothriocline
Bothrioclíne Oliv. [D. Oliver], – van Gr. bothrĭon (verkleinw.
van bothros, kuil), kuiltje; klīnê, bed. – De bloemen zijn ingeplant in kuiltjes van
den algemeenen bloembodem, het „bed” der bloemen.
Bothriospermum Bothriospérmum Bunge [A. von Bunge], – van Gr. bothrĭon
(verkleinw. van bothros, kuil), kuiltje; sperma, zaad. De hier als zaden beschouwde
vruchtnootjes zijn voorzien van kleine kuiltjes.
Botor
Botor Adans. [M. Adanson], – Mal. plantennaam.
botryapium
botryápium, – van Gr. botrus, (als bot. term) tros; apĭon, peer:
aan den pereboom verwante plant met trosvormige bloeiwijzen.
botrychioides
botrychioídes, – van Botrychĭum, plantengesl.
(Ophioglossacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Botrychĭum-achtig.
Botrychium
Botrýchium Sw. [O. Swartz], – Lat. transcr. van Gr. botruchĭon,
verkleinw. van botrŭchos, wingerdrank. – De naam zinspeelt op den vorm der
vruchtbare bladslip, welke door Dodoens [Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 128]
beschreven wordt als “een steel omtrent een spanne lanck, draghende in dopperste
veel ronde sadekens tsamen in een, ghelijck een cleyn druyfken wassende.”
Botrymorus
Botrymórus Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. botrus, (als bot.
term) tros; Mōrus, plantengesl., dat als type geldt van de fam. der Moracĕae: Moracĕa
met tot trossen vereenigde bloemen.
botryocarpus
botryocárpus (-a, -um), – van Gr. botrus, (als bot. term) tros;
karpos, vrucht, bij uitbreiding sporangium: met tot trossen vereenigde vruchten of
sporangiën.
botryoides
botryoídes, – 1. van Gr. botrus, druif, en, als bot. term, tros; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: druifachtig, trosvormig. 2. van den
soortnaam botrys (zie aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
op de soort botrys gelijkend.
Botryomorus
Botryomórus, – zie Botrymōrus.
Botryophora
Botryóphora Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. botrus, druif;
pherein, dragen: plant, welker bloeiwijzen op druiventrossen gelijken.
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botryophorus
botryóphorus (-a, -um), – van Gr. botrus, (als bot. term) tros;
pherein, dragen: trosdragend.
Botryoropis
Botryóropis, – zie Botryorrhŏpis.
Botryorrhopis
Botryórrhopis K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. botrus, (als
bot. term) tros; rhŏpê, het dalen en doorslaan der weegschaal: plant met hangende
bloemtrossen.
Botryosicyos
Botryosícyos Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter], – van Gr. botrus,
(als bot. term) tros; sikŭos, klimplant uit de fam. der Cucurbitacĕae: klimplant met
tot trossen vereenigde bloemen.
botrys botrys, – Lat. transcr. van Gr. botrus, druif, naam, welke in de Oudheid
ook aan een geurig kruid gegeven werd.
botrytis
botrýtis, – samengetrokken uit Gr. botruītês (van botrus, druif), op
druiven gelijkend, uit opeengedrongen bolletjes bestaand.
Bouchardatia Bouchardátia Baill. [H. E. Baillon], – genoemd naar Apollinaire
Bouchardat (1806, Isle-sur-Serein, tusschen Auxerre en Dijon; 1856, Parijs),
scheikundige-apotheker, lid en voorzitter van de Académie de Médecine, schrijver
van publicaties over landbouwkundige, pharmaceutische en medisch-bot.
onderwerpen.
boudieri
boudiéri, – 2e nv. van Boudiērus, Latinizeering van Boudier: van
Boudier, gevonden door Boudier, genoemd naar Boudier. – Orchis – Camus [E. G.
Camus] is genoemd naar E. Boudier (1828, Garnay, Eure-et-Loir, Frankrijk; 1920,
Blois), scheikundige te Montmorency bij Parijs, verdienstelijk mycoloog,
medeoprichter (1854) en tot aan zijn dood lid der Société Botanique de France.
Bouea
Bouéa Meissn. [K. Fr. Meissner (niet Meisner) (1800, Bern; 1874,
Bazel), hoogleeraar te Bazel], – genoemd naar Ami Boué (1794, Hamburg, uit Fr.
ouders; 1881, Weenen), medicus-geoloog, schrijver van vele geol. en enkele bot.
publicaties.
Bougainvillaea
Bougainvilláéa, – zie Bougainvillĕa.
Bougainvillea
Bougainvíllea Comm. [Ph. Commerson], – genoemd naar L.
A. de Bougainville (1729, Parijs; 1811, Parijs), officier in Fr. dienst, die in 1756 als
adjudant van generaal Malcolm naar Canada trok, daar tegen de Engelschen streed
en na het verlies van den slag bij Quebec en het sneuvelen van generaal Malcolm,
wat voor de Franschen het verlies der kolonie ten gevolge had, naar Frankrijk
terugkeerde. Daar werd hij belast met de leiding der expeditie van het fregat Boudeuse
en de korvet L’Etoile (1766-69) om de aarde; op dien tocht vertoefde hij in Oct. 1768
te Batavia. Door den hem als natuuronderzoeker vergezellenden Commerson (zie
Commersonĭa) werden meer dan 25 000 planten verzameld, waaronder de naar De
Bougainville genoemde. De Bougainville gaf in 1771/72 een uitnemende beschrijving
zijner reis uit. Later streed hij anderwerf tegen de Engelschen in Amerika. Na het
uitbreken der Fr. revolutie nam hij zijn ontslag uit den staatsdienst.
boumaniae
boumániae, – 2e nv. van Boumanĭa, Latinizeering (vr. vorm) van
Bouman: van mevr. (mej.) Bouman, gevonden door mevr. (mej.) Bouman, genoemd
naar mevr. (mej.) Bouman. – Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] en Vanda – J. J. S.
[J. J. Smith] zijn genoemd naar mevr. Albertine Bouman, geb. Houtman (1893,
Weltevreden; 1933, Bandjermasin), in 1922 gehuwd met M. A. Bouman, ambtenaar
bij het Binnenl. Bestuur in Ned. Indië, sinds zijn huwelijk achtereenvolgens werkzaam
te Kroë (Benkoelen), 1922-24; – Djeneponto (Celébes), 1925-26; – Koepang (Timor),
1926-28; – Kalabahi (eiland Alor, N.W. van Timor), 1928-31; – Kota Baroe (Poeloe
Laoet, bij de Z.O. punt van Bórneo), 1931-32; – Bandjermasin (1932-X), enthousiast
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natuurvriendin, kweekster van orchideeën, verdienstelijk schrijfster van
natuurhistorische artikelen. De naar haar genoemde orchideeën waren door haar
verzameld en aan Dr. J. J. Smith (zie smithiānus 3), den auteur der soorten, gezonden.
bourgati
bourgáti, – 2e nv. van Bourgātus, Latinizeering van Bourgat: van
Bourgat, gevonden door Bourgat, genoemd naar Bourgat. – Eryngĭum – Gouan [A.
Gouan] is ge-
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noemd naar Bourgat, die in 1766/67, ten deele te zamen met Gouan (zie Gouanĭa),
planten, waaronder de naar hem genoemde, had verzameld in de Pyreneeën, welke
hij “met onvermoeiden ijver had doorvorscht.”
bourgeauanus
bourgeauánus (-a, -um) (Heliconĭa – O. G. Petersen [Otto
Georg Petersen [1874, Tersloese (Denemarken); X], van 1878-93 assistent aan den
bot. tuin van Kopenhagen, van 1893 -1903 lector, en van 1903-18 hoogleeraar aan
de veeartsenijkundige en landbouwkundige hoogeschool aldaar]), – genoemd naar
E. Bourgeau (1813, Brizon bij Bonneville in Savoie; 1877, Parijs), die vele planten,
waaronder de naar hem genoemde, verzamelde in Frankrijk, Spanje, Corsica,
N.-Afrika, Klein-Azië, de Kanarische eilanden, N.-Amerika en Mexico.
bourouensis
bourouénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Boeroe (±126
– 127° O.L.; 3 – 4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Bourreria
Bourréria P. Br. [P. Browne], – in 1756 genoemd naar “Bourer,
apotheker te Neurenberg, ijverig bevorderaar van natuurstudie”. Deze apotheker
heette ten rechte J. A. Beurer; het gesl. is dan ook later omgedoopt in Beurerĭa (zie
aldaar).
boursieri
boursiéri, – 2e nv. van Boursiērus, Latinizeering van Boursier: van
Boursier, gevonden door Boursier, genoemd naar Boursier. – Chamaecypăris –
Decsne [J. Decaisne] werd in 1854 genoemd naar Boursier de la Rivière, Fr. consul
in Californië, die de plant in Californië ontdekt en vandaar naar Frankrijk gezonden
had. – Overigens is mij van hem niets bekend.
Boussingaultia Boussingáúltia H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt,
A. J. A. Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar Jean Baptiste Joseph Dieudonné
Boussingault (1802, Parijs; 1887, Parijs), scheikundige, die in 1822 naar Bogotá
(Columbia) vertrok om in opdracht eener Eng. maatschappij te onderzoeken, of het
loonend zou zijn oude, verlaten mijnen wederom in exploitatie te nemen. Hij maakte
daar o.a. studiën over geologie en aardmagnetisme, welke hij voortzette, toen hij
later als hoofdofficier was toegevoegd aan den generalen staf van het leger van Simon
Bolivar (zie boliviānus). Later bereisde hij nog Venezuela, Ecuādor, (waar hij den
Chimborazo beklom) en Perú. Na zijn terugkeer in Europa werd hij eerst hoogleeraar
in de scheikunde te Lyon, later lid der Academie van Wetenschappen en hoogleeraar
in de plantkunde te Parijs. Hij is de schrijver van vele publicaties, vooral op
landbouwscheikundig en physiol. gebied.
boutignyanus
boutignyánus (-a, -um) (Sempervīvum – Bill. et Gr. [P. C.
Billot (1796-1863), Fr. plantkundige en Ch. Grenier]), – omstreeks het midden der
19de eeuw genoemd naar den ontdekker der plant, D. Boutigny, ambtenaar bij de
jacht en visscherij ergens in Frankrijk.
Bouvardia
Bouvárdia Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829)], –
genoemd naar Charles Bouvard (1572, Montoise bij Vendôme a/d Loire; 1658,
Parijs), medicus, in 1625 benoemd tot professor aan het Collège de France te Parijs,
daarna tot directeur van den Jardin des Plantes aldaar, in 1628 tot lijfarts van Lodewijk
XIII van Frankrijk (wien hij in één jaar tijds 200 medicijnen, evenveel aderlatingen
en 47 lavementen gaf; het geval doet aan Le Malade Imaginaire, Acte I, Scène I
denken), schrijver van geneeskundige werken. Het aantal zijner slachtoffers vind ik
niet vermeld.
bovinus bovínus (-a, -um), – van Lat. bos (bovis), rund: bij een rund behoorend,
van een rund afkomstig, rund-. Bij Laportĕa stimulans Miq. [F. A. W. Miquel], var.
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– Hochr. [B. P. G. Hochreutiner] is de variëteitsnaam bedoeld als vertaling van het
tweede lid van den Mal. naam der plant, poeloes kerbáoe, d.i. groote Laportĕa.
Wanneer van twee aan elkander verwante soorten, welke in het Mal. denzelfden
geslachtsnaam dragen, de eene aanmerkelijk grooter is dan de andere, worden zij
door de inlandsche bevolking soms onderscheiden door achtervoeging der namen
kerbáoe (karbouw, buffel) voor de groote, sápi (koe) voor de kleine.
boweri
bowéri, – 2e nv. van Bowērus, Latinizeering van Bower: van Bower,
gevonden door Bower, genoemd naar Bower. – Grammatophyllum – F. v. M.
[Ferdinand von Müller] werd in 1883 genoemd naar Bower, omtrent wien mij niets
bekend is.
Bowiea
Bowíea Harv. [W. H. Harvey], – genoemd naar J. Bowie (1789,
Londen; 1869, Kaapstad), in 1810 aangesteld tot tuinman aan den bot. tuin van Kew,
in 1814 tot plantenverzamelaar aan die instelling, in welke functie hij Brazilië
(1814-17) en Z.-Afrika bereisde. In 1827 ging hij wederom naar de Kaapkolonie en
werd hij tuinman bij Baron Ludwig von Ludwigsberg te Kaapstad, welke betrekking
hij in of vóór 1841 neerlegde om in het binnenland planten te verzamelen ten einde
daarin voor eigen rekening handel te drijven.
bowiei
bowíei, – 2e nv. van Bowiĕus, Latinizeering van Bowie: van Bowie,
gevonden door Bowie, genoemd naar Bowie. – Oxălis – Lindl. [J. Lindley] is genoemd
naar J. Bowie (zie Bowiĕa).
Bowlesia
Bowlésia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd naar
W. Bowles (1705, nabij Cork, Ierland; 1780, Madrid), intendant der Sp. mijnen, die
Frankrijk en Spanje bereisde en een werk over de nat. historie van Spanje schreef.
Bowringia
Bowríngia Champ. [ J. G. Champion] (Leguminōsae), -genoemd
naar J. Ch. Bowring (1821, ?; 1893, Windsor), die in 1852 en volgende jaren op
Hongkong planten verzamelde en zich later vestigde op Forest Farm te Windsor (W.
van Londen), waar hij proeven nam met de bevruchting van orchideeën.
Bowringia Bowríngia W. J. Hook. [W. J. Hooker] (Polypodiacěae), – genoemd
naar Sir John Bowring (1792, Exeter; 1872, Exeter), handelsman, letterkundige,
verzamelaar van volksliederen, wereldreiziger, in 1849 benoemd tot consul te Kanton,
van 1854-60 gouverneur van Hongkong, en tevens naar zijn zoon, J. Ch. Bowring
(zie Bowringĭa Champ. [J. G. Champion]).
bowringianus
bowringiánus (-a, -um) (Begonĭa – Champ. [J. G. Champion]
ex Bth. [G. Bentham]; – Cattleya – Veitch [firma Veitch & Sons]), – genoemd naar
J. Ch. Bowring (zie Bowringĭa Champ. [J. G. Champion]).
boxallii boxállii, – 2e nv. van Boxallĭus, Latinizeering van Boxall: van Boxall,
gevonden door Boxall, genoemd naar Boxall. – Vanda coerulescens Griff. [W.
Griffith] var. – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] is genoemd naar den ontdekker der
plant, William Boxall (1844, ?; 1910, ?), verzamelaar voor de kweekersfirma Hugh
Low & Co (zie lowěi 2) te Upper Clapton bij Londen, voor welke hij Burma, het
Mal. Schiereiland, de Philippijnen, Bórneo, Java, Brazilië en Midden-Amerika
bereisde. Hij wordt geprezen als een onverschrokken, dapper en succesvol
plantenverzamelaar.
braccatus
braccátus (-a, -um), – van Lat. bracca, lange, wijde broek: een of
ander orgaan, een schutblad bv., dragend, dat op een wijde broek gelijkt.
bracchiatus
bracchiátus (-a, -um), -van Lat. bracchĭum, (onder)arm: van
armen voorzien, vertakt.
Brachiaria Brachiária Trin. [K. B. Trinius], – van Lat. brachĭum, (onder)arm.
De naam zinspeelt op de vertakte (als het ware van armen voorziene) bloeiwijze.
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brachiatus brachiátus (-a, -um), – van Lat. brachĭum, (onder)arm: van armen
voorzien, vertakt.
Brachiolobos
Brachiólobos All. [C. Allioni], – zie Brachyolŏbos.
Brachionostylum
Brachinostýlum Mattf. [Joh. Mattfeld (1895,
Wesermünde-Lehe; X), custos aan het Bot. Museum te Berlijn-Dahlem], – van Gr.
brachīôn (brachiŏnos), arm; stūlos, (als bot. term), stijl. De stijlen steken als lange
armen buiten de kroon.
brachiorrhynchos
brachiorrhýnchos (-os, -on), – van Gr. brachīŏn
(brachiŏnos), arm; rhunchos, snavel: met in armen verdeelden snavel; met in armen
verdeeld rostellum.
brachyacanthus brachyacánthus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; akantha,
stekel, doorn: kortstekelig, kortdoornig.
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brachyandrus
brachyándrus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; anêr (andros),
man: met korte mann. organen, met korte meeldraden.
brachyantha
brachyántha, – zie brachyanthus.
brachyantherus
brachyanthérus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; anthêra,
(als bot. term) helmknop: met korten helmknop; met korte helmknoppen.
brachyanthus brachyánthus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; anthos, bloem:
kortbloemig; met korte bloeiwijzen.
brachyarthrus
brachyárthrus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; arthron,
lid, geleding: kortledig.
brachyblepharis brachyblépharis (-is, -e), – van Gr. brachus, kort; blephăris,
wimper: kort gewimperd.
brachybotrya
brachybótrya, – zie brachybotrўus.
brachybotrys / branchybotryus
brachýbotrys / brachbótryus (-a, -um), –
van Gr. brachus, kort; bŏtrus, (als bot. term) tros: met korte trossen.
brachycalyptra
brachycalýptra, – van Gr. brachus, kort, klein; kaluptra,
omhulsel, kap: met een kort (klein) omhulsel.
brachycalyx
brachýcalyx, – van Gr. brachus, kort; kălux, kelk: met korten
kelk.
brachycarpus
brachycárpus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; karpos,
vrucht: met korte vruchten.
brachycaulos brachycáúlos (-os, -on), – van Gr. brachus, kort; kaulos, stengel,
steel: kortstengelig, kortstelig.
brachycentrus
brachycéntrus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; kentron,
spoor: kort gespoord.
brachyceras brachýceras, – van Gr. brachus, kort; kěras, hoorn: korthoornig,
kort gespoord.
brachychaete
brachycháéte, – van Gr. brachus, kort; chaitê, borstel: met
korte borstels.
brachychila
brachychíla, – zie brachychīlus.
Brachychilum / Brachychilus
Brachychílum R. Br. [Robert Brown] /
Brachychílus Petersen [Otto Georg Petersen [1847, Tersloese (Denemarken); X],
van 1878-93 assistent aan den bot. tuin van Kopenhagen, van 1893-1903 lector en
van 1903-18 hoogleeraar aan de veeartsenijkundige en landbouwkundige hoogeschool
aldaar], – van Gr. brachus, kort; cheilos, lip: plant met korte lip.
brachychilus
brachychílus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; cheilos, lip:
kortlippig.
brachycladus
brachýcladus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; klădos, twijg:
met korte twijgen.
Brachycome
Brachýcome Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr.
brachus, kort; kŏmê, hoofdhaar, kuif. Het vruchtpluis is bij de eerstbeschreven soort
kort.
brachycomoides
brachycomoídes, – van Brachycŏme, plantengesl.
(Composĭtae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Brachycŏme-achtig.
brachyglossus
brachyglóssus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; glôssa, tong
of (bij Orchideeën) lip: korttongig, kortlippig, met korte dekvliesjes, met korte
lintbloemen.
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brachyglottis
brachyglóttis (-is, -e), – van Gr. brachus, kort; glôtta, tong of
(bij Orchideeën) lip: korttongig, kortlippig.
brachygyne
brachýgyne, – van Gr. brachus, kort; gŭnê, vrouw: met korte vr.
organen (vruchtbeginsels, stijlen, stempelzuil).
brachylobus
brachýlobus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; lŏbos, lob, peul:
kortlobbig, met korte peulen.
brachyoda
brachýoda, – zie brachyŏdus.
brachyodon / brachyodontus / brachyodos / brachyodus
brachýodon /
brachyodóntus (-a, -um) / brachýodos (-os, -on) / brachýodus (-a, -um), – van Gr.
brachus, kort; ŏdous (ŏdontos), tand: kort getand.
Brachyolobos Brachyólobos A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. brachus,
kort; lŏbos, hauw. De naam zinspeelt op de korte hauwen.
brachyotus
brachyótus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; ous (ôtos), oor:
kortoorig.
brachypetalus
brachypétalus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; petălon,
kroonblad: met korte kroonbladen.
brachyphlebius
brachyphlébius (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; phleps
(phlebos), ader: kortaderig.
brachyphyllus
brachyphýllus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; phullon,
blad: kortbladig.
brachyphyton
brachýphyton, – van Gr. brachus, klein; phŭton, plant: kleine
plant.
brachypoda
brachýpoda, – zie brachypŏdus.
brachypodanthus
brachypodánthus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; pous
(pŏdos), voet, steel; anthos, bloem: met kort gesteelde bloemen.
brachypodiatus
brachypodiátus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; pous
(pŏdos), voet, steel: kort gesteeld.
Brachypodium Brachypódium P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois],
– van Gr. brachus, kort; pous (pŏdos), voet, steel: gras met kort gesteelde aartjes.
brachypodus
brachýpodus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; pous (pŏdos),
voet, steel: kort gesteeld.
brachyptera
brachýptera, – zie brachyptěrus.
brachypteris
brachýpteris, – van Gr. brachus, kort; ptĕron, vleugel:
kortvleugelig, kort gevleugeld.
Brachypterum
Brachýpterum W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van
Gr. brachus, kort, klein; ptěron, vleugel. Plant met smal gevleugelde peulen.
brachypterus brachýpterus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; ptěron, vleugel:
kortvleugelig, kort gevleugeld.
brachypus bráchypus, – van Gr. brachus, kort; pous, voet, steel: kort gesteeld,
met korten (zuil)voet.
brachyrhbrachyrh-, – zie brachyrrh-.
brachyrrhachis
brachýrrhachis, – van Gr. brachus, kort; rhăchis, spil: met
korte spil(len).
brachyrrhyncha
brachyrrýncha, – zie brachyrrhynchus.
brachyrrhynchius / brachyrrhynchus
brachyrrhýnchius (-a, -um) /
brachyrrhýnchus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort: rhunchos, snavel: kort
gesnaveld.
brachyscyphus
brachýscyphus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; skŭphos,
beker: met korte bekervormige organen.
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brachysepalus
brachysépalus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort, klein:
Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met korte kelkbladen, met kleine kelkbladen.
brachysora
brachysóra, – zie brachysōrus.
brachysoroides
brachysoroídes, – van Brachysōrus, plantengesl.
(Polypodiacěae) of van den soortnaam brachysōrus; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: Brachysōrus-achtig; op de soort brachysōrus gelijkend.
brachysorum
brachysórum, – zie brachysōrus.
Brachysorus
Brachysórus K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. brachus, kort;
sôros, hoop(je): varen met korte sporenhoopjes of sori.
brachysorus
brachysórus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; sôros, hoop(je):
met korte sporenhoopjes of sori.
Brachyspatha
Brachýspatha Schott [H. W. Schott], – van Gr. brachus, kort;
Lat. spătha (Gr. spăthê), (als bot. term) kolfscheede. – Plant met korte kolfscheede.
brachystachya
brachystáchya, – zie brachystachўus.
brachystachys / brachystachyus brachýstachys / brachystáchyus (-a, -um),
– van Gr. brachus, kort; stăchus, aar: kortarig.
brachystele
brachystéle, – van Gr. brachus, kort; stêlê, zuil: met korte
(stempel)zuil.
Brachystelma
Brachystélma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. brachus, kort;
stelma, gordel. De bijkroonschubben dragen elk twee korte, stralend afstaande tanden,
welke als het ware een gordel vormen om het midden der bloem.
brachystemus
brachystémus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; stêma,
geërigeerde penis, mann, orgaan: met korte mann. organen, met korte meeldraden.
brachystephanus
brachystéphanus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort;
stephănos, krans, kroon: met korte kransen of kronen.
brachystylus
brachystýlus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; stūlos, (als bot.
term) stijl: met korten stijl.
Brachythalamus
Brachythálamus Gilg [E. Gilg], – van Gr. brachus, kort;
thalămos, (als bot. term) bloembodem: plant met korten bloembodem.
brachythecus
brachythécus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; thêkê, doos:
met korte doozen of wat daarbij vergeleken kan worden (helmknoppen, vruchten).
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brachythyrsus
brachythýrsus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; thursos, (als
bot. term) pluim: met korte pluimen.
brachytylus
brachýtylus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; tŭlos, knobbel:
met korte knobbels.
brachyurus
brachyúrus (-a, -um), – van Gr. brachus, kort; oura, staart: kort
gestaart.
Bracisepalum
Bracisépalum J. J. S. [J. J. Smith], – van Lat. braca, broek;
Nieuwlat. sepălum, kelkblad. De beide zijdelingsche kelkbladen zijn aan den voet
vergroeid tot een tweelobbig geheel, dat den eveneens tweelobbigen voet der spoor
omsluit; de spoor heeft als het ware, een broek aan.
Brackenridgea
Brackenrídgea A. Gray [Asa Gray], – genoemd naar W. D.
Brackenridge (1810, Ayr, Schotland; 1893, Baltimore, Maryland U.S.A.), eerst
tuinman bij Patrick Neill (zie Neillĭa) te Edinburgh. Omstreeks 1837 vestigde hij
zich in Amerika; kort daarop maakte hij als botanist de door Charles Wilkes (zie
wilkesiānus) geleide United States Exploring Expedition (1838-42) mede, welker
onderzoek zich over een groot deel van het Z. halfrond uitstrekte; hij verzamelde
ongeveer 40 000 exemplaren in 10 000 soorten. Van 1842-54 was hij belast met het
toezicht op de door hem meegebrachte levende planten; de op den tocht verzamelde
varens werden door hem met behulp van Asa Gray (zie Graya) beschreven in het
16de deel der wetensch. resultaten van den tocht. In 1855 vestigde hij zich te
Baltimore als bloemkweeker en tuinarchitect.
brackenridgei
brackenrídgei, – 2e nv. van Brackenridgěus, Latinizeering
van Brackenridge: van Brackenridge, gevonden door Brackenridge, genoemd naar
Brackenridge. – Asplenĭum – Baker [J. G. Baker] is genoemd naar W. D. Brackenridge
(zie Brackenridgěa).
bracteatus bracteátus (-a, -um), – van Lat. bractěa, schutblad: met (duidelijke)
schutbladen.
bracteolaris / bracteolatus
bracteoláris (-is, -e) / bracteolátus (-a, -um), –
van Lat. bracteŏla (verkleinw. van bractěa, schutblad), klein schutblad, schutblaadje:
met (duidelijke) kleine schutbladen of schutblaadjes.
bracteosus bracteósus (-a, -um), – van Lat. bractěa, schutblad: met opvallende
schutbladen, met vele schutbladen.
bractescens bractéscens, – van Nieuwlat. bractescěre (van bractěa), schutblad,
schutbladen voortbrengen: schutbladen voortbrengend, met duidelijke schutbladen.
bractifer / bractiferus
bráctifer (bractífera, bractíferum) / bractíferus (-a,
-um), – van Lat. bractěa, schutblad; ferre, dragen: schutbladen dragend.
Bradburya
Bradbúrya Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – genoemd naar
John Bradbury (1768, Stalybridge bij Manchester; 1823, Saint Louis, Missouri,
U.S.A.), die van 1809-11 in N.-Amerika planten verzamelde voor den bot. tuin van
Liverpool. In 1817 gaf hij een werk uit over zijn reizen.
braddonii
braddónii, – 2e nv. van Braddonīus, Latinizeering van Braddon:
van Braddon, gevonden door Braddon, genoemd naar Braddon. Erĭa – Rolfe [R. A.
Rolfe] is genoemd naar haar ontdekker, William Leonard Braddon (1862, Upton on
Severn, N. van Gloucester; X), te Seremban (Z.-Malaka; bijna 102° O.L.; ±2 1/2°
N.B.), medicus, van 1888-1908 gouvernementsgeneesheer (sinds 1891 eerste
geneesheer) van het landschap Negri Sembílan (wat ongeveer zeggen wil: de 9
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gemeenten; Federated Malay States), bekend door zijn onderzoekingen over beriberi.
Een tien jaren lang voortgezet onderzoek stelde hem in staat te bewijzen, dat deze
in de tropen, vooral onder niet-Europeanen, veelvuldig voorkomende ziekte ontstaat
door het eten van rijst zonder zilvervlies. Voor dit onderzoek, welks resultaten hij
neerlegde in “The Cause and Prevention of Beri-beri” (1901), kende The British
Medical Association hem de Stewart gouden medaille toe. In zijn vrije uren was
Braddon een ijverig plantenverzamelaar. In 1908 verliet hij den dienst en werd hij
planter.
Bradleia
Bradléía Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar B. Bradley (1675,
?; 1732, Cambridge, Engeland) van 1724-32 hoogleeraar in de plantkunde te
Cambridge, ondanks geheel gebrek aan kennis van Lat. en Gr., wat in dien tijd, toen
vrij wel alle wetensch. werken in het Lat. geschreven waren, voor iemand in zijn
functie een veel ernstiger tekortkoming was dan thans. Zijn belofte uit eigen middelen
te Cambridge een bot. tuin te stichten, kwam hij niet na. In 1731 stond hij op het
punt wegens ernstig plichtverzuim uit zijn betrekking te worden ontslagen. Hij heeft
vele bot. publicaties geschreven.
Bragantia
Bragántia Lour. [J. Loureiro], – genoemd naar Don Joâo de
Bragança (1719, Lissabon; 1806, ?), geleerde, schrijver en dichter, stichter der
Koninklijke Academie van Wetenschappen te Lissabon, waarvan hij “voorzitter,
sieraad en steunpilaar” was.
bragma
bragma, – Soend. plantennaam.
Brainea
Bráínea J. Sm. [J. Smith], – in 1856 genoemd naar C. J. Braine,
koopman (firma Dent & Co) te Hongkong, die in 1850 (niet in 1851, zooals wel
wordt opgegeven) eenige op stukken varenstam gebonden epiphytische orchideeën
uit Hongkong naar Engeland had overgebracht. – Enkele dier stamstukken liepen
een paar jaar later uit en bleken, toen de plant sporen droeg, te behooren tot een gesl.,
dat in 1853 door W. J. Hooker (zie hookēri 1) als Bowringĭa (zie aldaar) was
beschreven, doch omgedoopt moest worden, dewijl er reeds een Leguminosengesl.
van dien naam bestond, en toen den naam Brainĕa ontving. – Braine heeft ook varens
van Hongkong en Chusan (zie chusānus) naar Kew gezonden.
Bramia
Brámia Lmk. [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – Latinizeering van
den Malab. plantennaam brami.
brancaefolius
brancaefólius (-a, -um), – zie brancifolĭus.
brancifolius
brancifólius (-a, -um), – van Lat. branca, (dieren)poot; folĭum,
blad: met op dierenpooten gelijkende bladeren.
branderhorstii
branderhórstii, – 2e nv. van Branderhorstĭus, Latinizeering
van Branderhorst: van Branderhorst, gevonden door Branderhorst, genoemd naar
Branderhorst. Planten van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker, Bastiaan
Branderhorst (1880, Meeuwen, Noord-Brabant, Nederland; X), medicus, in 1906
benoemd tot officier van gezondheid bij het Nederlandschind. leger, in 1923 tot
dirigeerend officier van gezondheid 1ste klasse. In 1907 werd hij toegevoegd aan
een exploratie-detachement in Z.-Nieuw-Guinea, waar hij tot 1910 werkzaam bleef
en zich verdienstelijk maakte door het verzamelen van levende planten voor den
Buitenzorgschen plantentuin. Van 1912-13 was hij toegevoegd aan de Ned.-Eng.
grensregelingscommissie in Borneo; in 1924 werd hij wegens volbrachten diensttijd
eervol uit den militairen dienst ontslagen. Na gedurende korten tijd werkzaam te zijn
geweest bij den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst werd hij in 1925 benoemd tot
geneesheer der Vereeniging Pengalengansche Ziekenverpleging (Java), in welke
functie hij nog in April 1933 werkzaam was.
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brandisianus
brandisiánus (-a, -um) (Bouēa – Kurz [S. Kurz]), – genoemd
naar Sir Dietrich Brandis (1824, Bonn; 1907, Bonn), eerst privaatdocent in de
plantkunde te Bonn, van 1855-83 ambtenaar bij het Boschwezen in Eng. Indië, sinds
1864 hoofd van dien Dienst, schrijver van
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vele uitnemende publicaties over Engelschind. boomsoorten, bewerker der
Combretacĕae en [te zamen met Gilg [E. Gilg] (zie gilgia nus)] Dipterocarpacĕae
in den eersten druk van Engler und Prantl, Die Natürlichen Pflanzenfamilien.
brandisii
brandísii, – 2e nv. van Brandisĭus, Latinizeering van Brandis: van
Brandis, gevonden door Brandis, genoemd naar Brandis. – Symplŏcos – K. et V. [S.
H. Koorders en Th. Valeton], is genoemd naar Sir Dietrich Brandis (zie
brandisia nus).
brandtiae
brándtiae, – 2e nv. van Brandtĭa, Latinizeering (vr. vorm) van
Brandt: van mevr. (mej.) Brandt, genoemd naar mevr. (mej.) Brandt. – Dendrobĭum
– Kränzl. [Fr. Kränzlin] is in 1906 genoemd naar mevr. Ida Brandt te Zürich, in wier
verzameling de plant gekweekt werd en van wie mij overigens niets bekend is.
Brasavola
Brasavóla, – zie Brassavo la.
Brasenia
Brasénia Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – afleiding onbekend.
Schreber (zie Schrebe ra), in 1789 de auteur van het gesl., geeft geenerlei toelichting.
brasilianus / brasiliensis
brasiliánus (-a, -um) / brasiliénsis (-is, -e), –
afkomstig van Brazilië (Nieuw-lat. Brasilĭa) of daar het eerst gevonden. Het woord
Brasilĭa is afgeleid van brasil, een in dat land gebruikelijke naam eener boomsoort
(Caesalpinĭa echina ta Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck]), welke een hoog
geschat rood verfhout (Fernàmbuc-hout, zoo genoemd naar de uitvoerhaven
Fernambuco = Pernambuco = Recife, aan de O. kust van Brazilië, ±8° Z.B.) levert.
Brassaia
Brassáía Endl. [St. L. Endlicher], – in 1839 genoemd naar Samuel
von Brassai (1797, Toroczkó, Z. van Klausenburg, Zevenburgen; 1897, Klausenburg),
laatstelijk directeur van het Zevenburgsche museum te Klausenburg, zeer veelzijdig
geleerde, schrijver (te zamen met J. Kováts von Szent-Lélek) eener flora van
Hongarije, waarvan, tengevolge van gebrek aan inteekenaren, slechts enkele
fragmenten zijn verschenen.
brassaiella
brassaiélla, – verkleiningsvorm van Brassaia, plantengesl.
(Araliacĕae): op een Brassaĭa gelijkend doch (met) kleiner(e bladeren).
Brassaiopsis
Brassaiópsis Decsne et Planch. [J. Decaisne en J. E. Planchon],
– van Brassaia, plantengesl. (Araliacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Brassaia
gelijkend gesl.
Brassavola
Brassavóla R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar A. M.
Bras(s)avóla (1500, Ferrara; 1555, Ferrara), pauselijk lijfarts, hoogleeraar in de
geneeskunde te Ferrara, schrijver van een werk over geneeskrachtige planten, dat
grooten opgang maakte. Hij schroomde niet nieuwe denkbeelden te verkondigen, in
zijn tijd een groot waagstuk, en hield vol, dat Dioscori des (zie Dioscore a), Plinĭus
(zie Plinĭa) en Theophrastos (zie Theophrasta) nog niet het honderdste deel van de
planten der aarde beschreven hadden. Hij is vooral bekend als baanbreker der
beweging, welke erin slaagde de plantkunde, als wetenschap, onafhankelijk van de
geneeskunde te maken.
Brassica
Brássica L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam van onzekeren
oorsprong, kool. Het woord wordt wel in verband gebracht met een Keltisch woord
bresic, dat eveneens kool zou beteekenen.
brassicatus brassicátus (-a, -um), – van Lat. brassĭca, kool: op kool gelijkend,
koolachtig.
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Brassicella
Brassicélla Fourr. [Jules Pierre Fourreau (1844, Lyon; 1871,
Beaune) plantkundige te Lyon], – verkleinw. van Brassĭca, plantengesl. (Crucifĕrae):
op een Brassĭca gelijkende, doch kleinere plant.
brassicifolius
brassicifólius (-a, -um), – van Brassĭca, plantengesl.
(Crucifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Brassĭca.
brassiciformis
brassicifórmis (-is, -e), – van Brassĭca, plantengesl.
(Crucifĕrae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Brassĭca,
Brassĭca-achtig.
brastagiensis brastagiénsis (-is, -e), – afkomstig van Brastági (of Berastági),
dorp met gelijknamig hotel in de Károlanden, Z.Z.W. van Medan (Sumatra) of daar
het eerst gevonden.
Brathys Brathys Mutis [J. C. Mutis], – van Gr. brathu, sevenboom, zevenboom
(Junipĕrus sabi na L. [C. Linnaeus]). Bij de als type van het gesl. beschouwde soort
zijn de bladeren schubvormig en tegen den stengel gedrukt, waardoor de plant aan
een sevenboom doet denken.
Braunea
Bráúnea Willd. [ K. L. Willdenow], – genoemd naar F. A. von
Braune (1766, Zell, in de Pinzgau, Oostenrijk; 1853, Salzburg), schrijver over de
flora van Salzburg.
braunianus
brauniánus (-a, -um), – 1. (Hybophrynĭum – K. Schum. [K. M.
Schumann]), – genoemd naar J. Braun († 1893), die de plant in Kameroen (W. kust
van Afrika; centrum op ±4° N.B.) ontdekt had. Hij is verbonden geweest aan de bot.
tuinen van St.-Petersburg en Berlijn, heeft Kameroen doorvorscht en eenige reizen
naar Madagaskar gemaakt, op welk eiland hij overleed. 2. (Litosanthes – Warb. [O.
Warburg]), – genoemd naar Braun te Cooktown (a/d O. kust van Queensland op ±15
1/2° Z.B.), die Warburg (zie warburgia nus), den auteur der soort, van dienst was
geweest bij diens bot. onderzoekingen in Nieuw-Holland. 3. (Polygŏnum – F. W.
Schultz [Fr. W. Schultz (1804 – 76)]), – genoemd naar A. Braun (1805, Regensburg;
1877, Berlijn), hoogleeraar in de plantkunde achtereenvolgens te Karlsruhe, Freiburg
en Giessen, sinds 1851 hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin
te Berlijn, uitnemend morpholoog en kenner der flora van Midden-Europa, schrijver
van vele publicaties, inzonderheid over lagere planten.
braunii
bráúnii, – 2e nv. van Braunĭus, Latinizeering van Braun: van Braun,
gevonden door Braun, genoemd naar Braun: 1. Craspedoneuron – V. d. Bosch [R.
B. van den Bosch]; – Leptocionĭum -V. d. Bosch [R. B. van den Bosch]; – Selaginella
– Baker [J. G. Baker]), – genoemd naar A. Braun (zie braunia nus 3). – De door
Van den Bosch (zie boschĭi) naar Braun genoemde planten waren uit diens herbarium
afkomstig. 2. (Orchis – Halácsy [Eug. von Halácsy (1842-1913), medicus-botanicus
te Weenen]), – genoemd naar H. Braun (1851, ?; ?, ?), lid van den stedelijken Raad
te Weenen, schrijver van verscheidene bot. publicaties, waaronder een te zamen met
Halácsy, den auteur der soort. 3. (Sempervi vum – Funck [Chr. H. Funck]), –
genoemd naar K. Fr. W. Braun (?, ?; 1864, Bayreuth), leeraar aan een ambachtsschool
te Bayreuth, schrijver van bot. publicaties.
brauseanus
brauseánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar G. Brause (1847, Kochanowitz, Polen; 1922, Berlijn), eerst officier in het Pruis.
leger, deelnemer aan den Fr.-D. oorlog van 1870-71, sinds 1905 als volontair
werkzaam aan het Herbarium te Berlijn, waar hij zich, aanvankelijk onder leiding
van Hieronymus (zie hierony mi), vooral bezig hield met het bewerken van varens,
waarover hij verscheidene publicaties schreef.
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brausei bráúsei, – 2e nv. van Brausĕus, Latinizeering van Brause: van Brause,
genoemd naar Brause. Taeni tis – Rosenst. [E. Rosenstock] is genoemd naar G.
Brause (zie brausea nus).
brausii
bráúsii, – 2e nv. van Brausĭus, Latinizeering van Brause: van Brause,
genoemd naar Brause. – Pteris – Rosenst. [E. Rosenstock] is genoemd naar G. Brause
(zie brausea nus).
Bravoa Brávoa Llave en Lex. [Pablo de la Llave [1773, Córdoba, (O.-Mexico);
1833, Corrál bij Orizaba, Mexico] en Juan Lexarza (1785, Valladolíd, Mexico; 1824,
in Mexico), te zamen schrijvers over de flora van Mexico], – in 1824 genoemd naar
de gebroeders Leonardo en Miguel Bravo, “verdienstelijke Mexicanen”, van wie mij
niets bekend is.
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brawas
brawas, – Mal. plantennaam.
Braya
Braya Sternb. en Hoppe [K. M. graaf Von Sternberg en D. H. Hoppe],
– genoemd naar Fr. G. graaf Van Bray (1765, Rouaan; 1832, Irlbach a/d Donau
beneden Straubing), eerepresident van het Koninklijk Bot. Genootschap te
Regensburg, beschermer van Duval (zie duvalĭi).
brefeldii
breféldii, – 2e nv. van Brefeldĭus, Latinizeering van Brefeld: van
Brefeld, genoemd naar Brefeld. – Adinandra – Kds [S. H. Koorders] is genoemd
naar Oscar Brefeld (1839, Telgte, O. van Münster, Westfalen; 1925, Berlijn),
hoogleeraar achtereenvolgens te Eberswalde (1874), Münster (1884) en Breslau
(1898), wegens ooglijden afgetreden in 1907, beroemd door zijn “Untersuchungen
aus dem Gesamtgebiete der Mykologie”.
bremii
brémii, – 2e nv. van Bremĭus, Latinizeering van Bremi: van Bremi,
gevonden door Bremi, genoemd naar Bremi. – Utricularĭa – Heer [O. Heer] is
genoemd naar J. Bremi (1797, Dübendorf bij Zürich; 1851, Zürich), draaier, daarbij
entomoloog.
Bremontiera
Bremontiéra A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar
N. Th. Brémontier (1738, Le Petit Quevilly bij Rouaan; 1809, Parijs), ingenieur,
sinds 1784 hoofdinspecteur der Openbare Werken in Frankrijk, schrijver over de
wijze van vastleggen der duinen. Op zijn initiatief en onder zijn leiding werden de
duinen der Landes (tusschen de Loire en de Golf van Biscaye) beplant met dennen,
brem en helm, waardoor een einde werd gemaakt aan het verstuiven. Bij zijn dood
waren 3700 H.A. beplant, in het begin der twintigste eeuw reeds 80 000 H.A.
brenchleyensis
brenchleyénsis (-is, -e), – genoemd naar het dorp Brenchley
(bij Tunbridge Wells, Z.O. van Londen).
bretschneideri
bretschneidéri, – 2e nv. van Bretschneide rus, Latinizeering
van Bretschneider: van Bretschneider, gevonden door Bretschneider, genoemd naar
Bretschneider. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Emil Bretschneider
(1833, Riga; 1901, St.-Petersburg), medicus-botanicus-orientalist, geneesheer bij het
Russ. gezantschap, eerst te Teheran (Perzië), van 1866-83 te Peking, die op zijn
standplaatsen aardrijkskundige, archaeologische en bot. nasporingen verrichtte en
vele planten naar Europa zond, schrijver van verscheidene wetensch. publicaties,
o.a. over de studie en waarde van Chin. bot. werken en van een geschiedenis van
bot. ontdekkingen door Europeanen in China.
breve
breve, – zie brevis.
breviaristatus
breviaristátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; arista, naald:
kort genaald.
brevibrachiatus brevibrachiátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; brachĭum,
(onder)arm: kortarmig.
brevibracteatus
brevibracteátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; bractĕa,
schutblad: met korte schutbladen.
brevibulbus
brevibúlbus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; bulbus, bol: met
korte bollen of schijnknollen.
brevicalcar / brevicalcaratus
brevicálcar / brevicalcarátus (-a, -um), – van
Lat. brevis, kort; calcar, spoor: kort gespoord.
brevicalyx
brevícalyx, – van Lat. brevis, kort; călyx, kelk: met korten kelk.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

brevicapsulatus
brevicapsulátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; capsǔla,
(als bot. term) doosvrucht: met korte doosvruchten.
brevicaudatus
brevicaudátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; cauda, staart:
kort gestaart.
brevicaulis
brevicáúlis (-is, -e), – van Lat. brevis, kort; caulis, stengel, steel:
kortstengelig, kortstelig.
breviceps bréviceps, – van Lat. brevis, kort; caput, hoofd: met korte hoofdjes.
breviclavatus
breviclavátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; clava, knots:
kort knotsvormig.
brevicollis
brevicóllis (-is, -e), – van Lat. brevis, kort; collis, hals: korthalzig.
brevicornu
brevicórnu, – van Lat. brevis, kort; cornu, hoorn: korthoornig,
kort gespoord.
brevicostatus
brevicostátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; costa, ribbe:
kort geribd.
breviculmus
brevicúlmus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; culmus, halm:
korthalmig.
brevicuspis
brevicúspis (-is, -e), – van Lat. brevis, kort; cuspis, spits (znw.):
door een korte spits gekroond.
brevidecurrens
brevidecúrrens, – van Lat. breve, kort (bijw.); decurrens,
afloopend: kort afloopend.
brevidens
brévidens, – van Lat. brevis, kort; dens, tand: kort getand.
breviflorus / breviflos
breviflórus (-a, -um) / bréviflos, – van Lat. brevis,
kort; flos (flo ris), bloem: kortbloemig, met korte bloeiwijzen.
brevifolia
brevifólia, – zie brevifolĭus.
brevifoliolatus
brevifoliolátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; foliŏlum
(verkleinw. van folĭum, blad), blaadje: met korte blaadjes.
brevifolius
brevifólius (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; folĭum, blad:
kortbladig.
brevifrons
brévifrons, – van Lat. brevis, kort; frons, loof, gebladerte:
kortbladig.
brevilabius
brevilábius (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; labĭum, lip:
kortlippig.
brevilabra
brevílabra, – zie brevilăbrus.
brevilabratus / brevilabris / brevilabrus brevilabrátus (-a, -um) / brevílabris
(-is, -e) / brevílabrus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; lăbrum, lip: kortlippig.
brevilamellatus
brevilamellátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; lamella,
plaatje (iets plats): van een of meer korte plaatjes voorzien.
brevilobus brevílobus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; lŏbus, lob: kort gelobd.
brevimentus
breviméntus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; mentum, kin:
met korte kin.
brevinervis
brevinérvis (-is, -e), – van Lat. brevis, kort; nervus, nerf: kort
generfd.
brevipaniculus
brevipanículus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; panicǔla,
(als bot. term) pluim: met korte pluimen.
brevipedatus
brevipedátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; pes (pedis),
voet, steel: met korten voet, kort gesteeld.
brevipedicellatus
brevipedicellátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort;
pedicellus, steel eener bloem: met kort gesteelde bloemen.
brevipeduncula
brevipedúncula, – zie brevipeduncǔlus.
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brevipedunculatus / brevipedunculus
brevipedunculátus (-a, -um) /
brevipedúnculus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; peduncǔlus, steel eener bloeiwijze:
met kort gesteelde bloeiwijzen.
brevipes
brévipes, – van Lat. brevis, kort; pes, voet, steel: met korten
(zuil)voet, kort gesteeld.
brevipetalus
brevipétalus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; Nieuw-lat.
petălum, kroonblad: met korte kroonbladen.
brevipetiolatus
brevipetiolátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; petiŏlus,
bladsteel: met korte bladstelen, met kort gesteelde bladeren.
brevipinna
brevipínna, – zie brevipinnus.
brevipinnulus
brevipínnulus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; pinnǔla, vin
der tweede of lagere orde: met korte vinnen der tweede of lagere orde.
brevipinnus
brevipínnus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; pinna, vin (van
een samengesteld blad): met korte vinnen.
breviracemosus brevirácemosus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; race mus,
tros: met korte trossen.
brevirachis
brevírachis, – zie brevirhăchis.
brevirhachis
brevírhachis (-is, -e), – van Lat. brevis, kort; Gr. rhăchis, spil
van een bloeiwijze of van een gevind blad: met korte spil. – Deze samenkoppeling
van Lat. en Gr. is niet fraai; beter is brachyrrhăchis.
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brevirostra
breviróstra, – zie brevirostrus.
brevirostratus / brevirostris / brevirostrus
brevirostrátus (-a, -um) /
breviróstris (-is, -e) / breviróstrus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; rostrum, snavel:
kort gesnaveld.
brevis
brevis (-is, -e), – (Lat.) kort.
brevisaccatus
brevisaccátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; saccus, zak:
een kort, zakvormig orgaan dragend.
breviscapus
breviscápus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; sca pus, steel
eener bloeiwijze: met kort gesteelde bloeiwijzen.
breviseta
breviséta, – zie brevise tus.
brevisetosus / brevisetus
brevisetósus (-a, -um) / brevisétus (-a, -um), – van
Lat. brevis, kort; se ta, borstel (stijf haar): met korte borstels bezet.
brevisorus
brevisórus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; Nieuwlat. so rus,
sporenhoopje, sorus: met korte sori.
brevispatha
brevíspatha, – zie brevispăthus.
brevispathaceus
brevispatháceus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; spatha,
(als bot. term) scheede: met korte scheeden.
brevispathus
brevíspathus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; spătha, spatel,
kolfscheede: met een kort, spatelvormig orgaan; met korte kolfscheeden.
brevispicus brevispícus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; spi ca, aar: kortarig.
brevispinus
brevispínus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; spi na, doorn,
stekel: kort gedoornd, kort gestekeld.
brevissimus
brevíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. brevis, kort: zeer
kort.
brevistilus brevístilus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; stĭlus, stijl: met korten
stijl, met korte stijlen.
brevistipitatus brevistipitátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; stipes (stipĭtis),
steel: kort gesteeld.
brevistyla
brevístyla, – zie brevisty lus.
brevistylis / brevistylus
brevístylis (-is, -e) / brevístylus (-a, -um), – van Lat.
brevis, kort; sty lus, stijl: met korten stijl, met korte stijlen.
brevithyrsus
brevithýrsus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; thyrsus, (als bot.
term) pluim: met korte pluimen.
brevitubus
brevítubus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; tǔbus, buis: met
korte buis.
breviusculus
breviúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. brevis, kort:
tamelijk kort.
brevivaginatus
brevivaginátus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; vagi na,
scheede: met korte scheeden.
brevivenosus
brevivenósus (-a, -um), – van Lat. brevis, kort; ve na, ader:
met korte aderen.
Brevoortia
Brevoórtia Wood [A. Wood (1810-81), Amer. plantkundige], –
in 1867 genoemd naar James Carson Brevoort (1811, New York City; 1887,
Brooklyn, New York, thans New York City), welke in 1838 den bekenden schrijver
Washington Irving, die tot consul der Vereenigde Staten in Spanje benoemd was,
als particulier secretaris derwaarts vergezelde en daarop gedurende 5 jaren Europa
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bereisde. In 1861 werd hij benoemd tot curator (regent) der staatsuniversiteit te New
York. Hij was een vrijgevig beschermer der wetenschappen, geinteresseerd in
penningkunde, geschiedenis, aardrijkskunde en ichthyologie en bezat een rijke
bibliotheek.
breweri
brewéri, – 2e nv. van Brewe rus, Latinizeering van Brewer: van
Brewer, gevonden door Brewer, genoemd naar Brewer. – Bryanthus – A. Gray [Asa
Gray] is genoemd naar W. H. Brewer (1828, Poughkeepsie, N. van New York; 1910,
New Haven, Conn.), scheikundige-botanicus-geoloog, van 1860-64 deelnemer aan
een geol. verkenning van Californië, waar hij 2000 plantensoorten verzamelde, van
1864-1903 professor of agriculture aan de Yale University te Newhaven, Conn.,
verdienstelijk bevorderaar van den landbouw, schrijver van wetensch. publicaties.
Breweria
Brewéria R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar S. Brewer (1670,
Trowbridge, O.Z.O. van Bristol; 1743, Bierley, Yorksh.), tuinman van den hertog
van Beaufort te Badminton bij Londen. Hij verzamelde planten voor Dillenius (zie
Dillenĭa).
brewerianus
breweriánus (-a, -um) (Picĕa – S. Wats. [Sereno Watson
(1826-92), Amer. plantkundige]), – genoemd naar W. H. Brewer (zie brewe ri).
Brewstera
Brewstéra M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige van het
2e vierendeel der 19e eeuw], – genoemd naar Sir David Brewster (1781, Jedburgh,
Schotland; 1868, Allerly bij Melrose, Schotland), beroemd natuurkundige, die zich
vooral bezig hield met de brekingsverschijnselen van het licht, uitvinder (1814) van
den kaleidoskoop en van den dioptrischen stereoskoop, schrijver eener biographie
van Sir Isaac Newton.
Brexia
Bréxia Nor. [F. de Noronha] ex Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], –
afleiding onbekend. – Sommigen leiden het woord af van Gr. brexis, bevochtiging.
Het is dan echter niet duidelijk, waarop de naam zou zinspelen.
Breynia
Breýnia Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – genoemd naar J.
Breyne (1637, Danzig; 1697, Danzig), die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn
naam latinizeerde tot Breynĭus, vermogend koopman te Danzig, vriend van
natuurstudie, die in 1679 en 1688 Holland bezocht om in beroemde tuinen aldaar
planten te bestudeeren, schrijver over Europ. en exotische planten, – en tevens naar
diens zoon, J. Ph. Breyne (1680, Danzig; 1764, Danzig), arts te Danzig, auteur eener
levensbeschrijving zijns vaders en van enkele pharmaceutische publicaties.
breynianus
breyniánus (-a, -um) (Tulĭpa – Ker-Gawl [John Gawler]), –
genoemd naar J. Breyne, die de plant het eerst beschreef (zie Breynĭa).
breyninus
breynínus (-a, -um) (Ranuncǔlus – Crantz [H. J. N. von Crantz]),
– afkomstig van “Schneleiten” (Schneeleiten, besneeuwde bergkammen) in de
Rax-Alpe boven het dorpje Prein (door den auteur der soort, H. J. N. von Crantz,
verkeerdelijk Breyn genoemd), Z.Z.W. van Weenen, of daar het eerst gevonden.
breynioides breynioídes, – van Breynĭa, plantengesl. (Euphorbiacĕae); i des
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Breynĭa-achtig.
Bridelia Bridélia Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar S. E. Bridel (later
Bridel-Brideri) (1761, Crassier, N. van Genève; 1828, Gotha), schrijver over mossen.
Bridgesia
Bridgésia Bert. [A. Bertoloni] ex Cambess. [ J. Cambessèdes], –
genoemd naar Thomas Bridges (1807, Lilly, Herts.; 1865, op den Stillen Oceaan),
schoonzoon van Hugh Cuming (zie cumingea nus), die van 1827-65 planten
verzamelde in Chili, Perú, Bolivia en Californië. Hij voerde Victorĭa regĭa Lindl. [J.
Lindley] (zie ook cavendistrĭi en Schomburgkĭa) in Engeland in.
Briedelia
Briedélia Willd. [K. L. Willdenow], – zie Bridelĭa.
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brienianus
brieniánus (-a, -um) (Cirropetălum – Rolfe [R. A. Rolfe]), –
genoemd naar James O’Brien (1842, Llanelly bij Swansea, Wales; 1930,
Harrow-on-the-Hill, Londen), tuinbouwkundige en beroemd orchidoloog, verbonden
geweest aan verscheidene belangrijke kweekerijen, secretaris van The Royal
Horticultural Society’s Orchid Committee, schrijver over orchideeën. De naar hem
genoemde soort bloeide bij hem (te Harrow-on-the-Hill) voor het eerst in Engeland.
Brillantaisia
Brillantáísia P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], –
genoemd naar Brillantais-Marion, in het begin der 19de eeuw de voornaamste reeder
der compagnie van Oware, die den auteur van het gesl., Palisot de Beauvois (zie
Belvisĭa), steun verleende bij diens bot. onderzoek der in tropisch W.-Afrika gelegen,
aaneengrenzende negerkoninkrijken Oware en Benin.
Brindonia
Brindónia Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Portug.
brindon, vrucht van Garcinĭa indĭca Choisy [Jaques Denys Choisy (1799 – 1859)].
– Boom, welke deze vrucht voortbrengt.
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britannicus
británnicus (-a, -um), – van Lat. Britannĭa, Groot-Brit(t)anje,
Engeland: afkomstig uit Engeland of daar het eerst gevonden, Engelsch, Britsch.
Brittenia
Britténia Cogn. [A. Cogniaux], – genoemd naar J. Britten (1846,
Chelsea, Londen; 1924, Londen), van 1869-71 verbonden aan het Kew-herbarium,
van 1871-1909 aan het British Museum, van 1880 tot aan zijn dood redacteur van
het Journal of Botany, schrijver van vele bot. publicaties, voorts, tezamen met George
S. Boulger, van A Biographical Index of deceased British and Irish Botanists, waaruit
voor dit woordenboekje zeer vaak geput is.
Briza
Briza L. [C. Linnaeus], – oude Gr. naam eener in Thracië groeiende
graansoort. De naam wordt wel in verband gebracht met Gr. brizein, slaperig zijn,
en zou zinspelen op de knikkende aren van dat graan. Linnaeus (zie Linnaea) heeft
hem overgedragen op het hem thans voerende gesl., dat knikkende of hangende
(knikkebollende) aartjes bezit.
brizaea
brizáéa, – zie brizaeus.
brizaeformis
brizáéformis (-is, -e), – zie briziformis.
brizaeus
brizáéus (-a, -um), – van Briza, plantengesl. (Graminĕae):
Briza-achtig.
briziformis
brizifórmis (-is, -e), -1. (Bromus – Fisch. et Mey. [Fr. E. L. von
Fischer en C. A. Meyer]), – van Briza, plantengesl. (Graminĕae); Lat. forma, gedaante,
vorm: van de gedaante van Briza, Briza-achtig. 2. (Panĭcum – K. B. Presl [K. B.
Presl]), – van briza, oude Gr. naam eener in Thracië groeiende graansoort; Lat. forma,
gedaante, vorm: van de gedaante eener briza, op de briza der Ouden gelijkend (niet
op het tegenwoordig Briza genoemde gesl.).
brizoides
brizoídes, – 1. (Carex – L. [C. Linnaeus]), – van Briza, plantengesl.
(Graminĕae); i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Briza-achtig. 2.
(Panĭcum-Auct. divers. [Van verschillende schrijvers]), – van briza, oude Gr. naam
eener in Thracië groeiende graansoort; i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: op de briza der Ouden gelijkend (niet op het tegenwoordig Briza genoemde
gesl.).
Brizopyrum
Brizopýrum Link [H. Fr. Link], – van Briza, plantengesl.
(Graminĕae), trilgras; Gr. pu ros, tarwe: gras, waarin men gelijkenis heeft meenen
te zien met trilgras en met tarwe.
brocchianus
brocchiánus (-a, -um) (Heliotropĭum – Vis. [R. de Visiani]), –
genoemd naar G. B. Brocchi (1772, Bassano, tusschen Trente en Venetië; 1826,
Kartoem, Egypte), in 1801 benoemd tot hoogleeraar in de nat. historie en directeur
van den bot. tuin van Brescia, later tot hoofdinspecteur der mijnen van Italië. In 1822
werd hij door Mehemed Ali, onderkoning van Egypte, aangesteld tot directeur der
Egypt. mijnen, in welke functie hij belangrijke reizen maakte, o.a. naar den Líbanon
(bergketen langs het midden van den O.-rand der Middellandsche Zee), en
stroomopwaarts langs den Nijl tot Soedan, op welke tochten hij verzamelingen, ook
van planten, bijeenbracht. Hij schreef verscheidene wetensch. publicaties, o.a. over
mineralogie, chemie en fossiele schelpen.
brockmuelleri
brockmuelléri, – 2e nv. van Brockmuelle rus, Latinizeering
van Brockmüller: van Brockmüller, gevonden door Brockmüller, genoemd naar
Brockmüller. – Naar welken Brockmüller Verbascum – Ruhm. [G. F. Ruhmer],
genoemd is, heb ik niet kunnen uitvorschen.
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Brodiaea
Brodiáéa J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar J. Brodie (1744,
Brodie Castle, Elgin, Schotland; 1824, Brodie Castle), algoloog.
brog
brog, – Jav. plantennaam (te moe brog).
Bromelia
Bromélia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar O. Bromeli us (1629,
Örebro, Zweden; 1705, Göteborg), stadsgeneesheer van Göteborg, vervaardiger eener
naamlijst van om die stad groeiende planten en eener verhandeling over hopcultuur.
Bromeliaceae
Bromeliáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Bromeli a geldt.
bromeliaefolius
bromeliaefólius (-a, -um), – zie bromeliifolĭus.
bromeliifolius
bromeliifólius (-a, -um), – van Bromelĭa, plantengesl.
(Bromeliacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Bromelĭa.
bromeliopsis
bromeliópsis, – van Bromelĭa, plantengesl. (Bromeliacĕae);
opsis, voorkomen, uiterlijk: Bromelĭa-achtige plant.
Bromheadia
Bromheádia Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar Sir Edward
Thomas Ffrench Bromhead Bart. (1789, Dublin; 1855, Thurlby Hall, Newark), hoog
Eng. hofbeambte, schrijver eener bot. publicatie.
bromoensis bromoënsis (-is, -e), – afkomstig van den vulkaan Bromo (O.-Java
in de calde ra van den Tĕnggĕr) of daar het eerst gevonden.
bromoides
bromoídes, – van Bromus, plantengesl. (Graminĕae); i des (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Bromus-achtig.
Bromus
Bromus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. bromos, haver.
Sommige Bromus-soorten doen eenigszins aan haver denken.
bronchialis
bronchiális (-is, -e), – van Lat. bronchĭa, luchtpijptakken,
bronchiën: in eenig opzicht tot bronchiën in betrekking staand, overeenkomst met
bronchiën vertoonend, als geneesmiddel tegen aandoeningen der bronchiën
(bronchi tis) gebezigd.
Brongniartia
Brongniártia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar A. Th.
Brongniart (1801, Parijs; 1876, Parijs), hoogleeraar in de plantkunde te Parijs, lid
van de Académie des Sciences, palaeobotanicus en systematicus, schrijver van bot.
werken.
brongniartianus
brongniartiánus (-a, -um) (Angraecum – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach], – genoemd naar A. Th. Brongniart (zie Brongniartĭa).
brongniartii
brongniártii, – 2e nv. van Brongniartĭus, Latinizeering van
Brongniart: van Brongniart, genoemd naar Brongniart. – Sciadicarpus – Hassk. [J.
K. Hasskarl], is genoemd naar A. Th. Brongniart (zie Brongniartĭa).
Brookea
Broókea Bth. [G. Bentham], – genoemd naar Sir James Brooke
(1803, Benares a/d Ganges, ruim 83° O.L.; ±25 1/4° N.B.; 1868, Burator, Devonshire,
Engeland), die, ten einde in N.-Bórneo een handelsonderneming en het Eng. gezag
te vestigen, met een door hem uitgerust vaartuig, The Royalist, in 1838 Engeland
verliet en in 1839 Koetjing bereikte. Hij hielp daar een opstand dempen tegen den
sultan van Broenei, die hem daarvoor in 1841 bekleedde met het stadhouderschap
van Sarawák en hem in 1842 als radja van dat land erkende. Wegens zijn krachtig
optreden tegen zeeroovers werd hij door ethicasters herhaaldelijk aangeklaagd, doch
in 1855 door een commissie van onderzoek vrijgesproken. Hij vestigde in Sarawák
een geregeld bestuur, waardoor hij in hooge mate bijdroeg tot den bloei van het land.
Aan koningin Victoria, die hem vroeg, hoe hij toch zoo gemakkelijk duizenden wilde
Borneanen regeeren kon, antwoordde hij dat dertig duizend Maleiers en Dajaks
gemakkelijker te regeeren vielen dan een dozijn Engelschen. Met behulp dier Maleiers
en Dajaks dempte hij in 1857 een Chineezenoproer. In 1863 keerde hij, na het bestuur
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overgedragen te hebben aan zijn neef Charles Johnson Brooke, voor goed naar
Engeland terug, waar hij zich vestigde op zijn landgoed Burator in Devonshire.
brookeanus
brookeánus (-a, -um) (Bulbophyllum – Kränzl. [Fr. Kränzlin
(1847-1934)]; – Rhododendron – Low [H. Low]), – genoemd naar Sir James Brooke
(zie Brookĕa).
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brookei
broókei, – 2e nv. van Brookĕus, Latinizeering van Brooke: van Brooke,
genoemd naar Brooke. – Aërides – Batem. [J. Bateman] is genoemd naar Sir James
Brooke (zie Brookĕa).
brookesii
brookésii (Bulbophyllum – Ridl. [H. N. Ridley]), – Het woord
brookesĭi is hier, zooals de auteur der soort, Dr. H. N. Ridley mij mededeelde, een
drukfout voor brooksĭi. De plant is genoemd naar haar ontdekker, C. J. Brooks (zie
brooksia nus).
brooksiae
broóksiae, – 2e nv. van Brooksĭa, Latinizeering (vr. vorm) van
Brooks: van mevr. (mej.) Brooks, gevonden door mevr. (mej.) Brooks, genoemd naar
mevr. (mej.) Brooks. Dictyoptĕris – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh] en Polypodĭum – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh] zijn genoemd naar mevr. C. A. Brooks-De Jongh (zie alĭdae).
brooksianus
brooksiánus (-a, -um) (Pteris – V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh]), – genoemd naar Cecil J. Brooks (1875, Cambridge,
Engeland; X) scheikundige, van 1900-07 in dienst van het goudwinningsbedrijf der
Eng. Borneo-company in Saráwak (N.-Bórneo), waar hij met behulp van J. Hewitt
(zie hewittea nus), toen hoofd van het museum aldaar, dieren en planten, vooral
varens, verzamelde. Van 1912-24 was hij werkzaam bij de goudmijn Simau in
N.-Benkoelen (Sumatra), in welke landstreek hij eveneens verzamelde. Na deze
betrekking neergelegd te hebben maakte hij excursies naar de bergen Lalangi en
Dempo (Sumatra), voorts naar Java, Celébes en Ambon en vertrok over Australië
en Nieuw-Zeeland naar Europa. Wegens volslagen doofheid moest hij zich uit het
bedrijfsleven terugtrekken en het reizen opgeven. Tegenwoordig houdt hij zich bezig
met het bewerken zijner verzamelingen en met de studie van vlinders in het British
Museum. Hij is de schrijver van een aantal mijnbouwkundige, bot., entomol. en
andere publicaties.
brooksii
broóksii, – 2e nv. van Brooksĭus, Latinizeering van Brooks: van
Brooks, gevonden door Brooks, genoemd naar Brooks. – Amorphophallus – V. A.
v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh]; – Athyrĭum – Copel. [E. B.
Copeland]; – Clerodendron – Ridl. [H. N. Ridley]; -Glochidĭon – Ridl. [H. N. Ridley];
– Grammatoptĕris – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh];Hoya – Ridl. [H. N. Ridley]; – Huma ta – Copel. [E. B. Copeland]; – Loxogramme
– Copel. [E. B. Copeland]; Macaranga – Ridl. []; – Marattĭa – Copel. [E. B. Copeland];
– Microlepĭa – Copel. [E. B. Copeland]; – Protolindsaya – Copel. [E. B. Copeland];
– Pteris – Copel. [E. B. Copeland]; – Schismatoglottis – V. A. v. R. [C. R. W. K.
van Alderwerelt van Rosenburgh] en Selaginella – Hier. [G. Hieronymus] zijn
genoemd naar C. J. Brooks (zie brooksia nus).
Brossaea / Brossea
Brossáéa L. [C. Linnaeus] / Bróssea O. K. [C. E. Otto
Kuntze], – genoemd naar G. de la Brosse (?, Rouaan; 1643, Parijs), lijfarts van koning
Lodewijk XIII van Frankrijk, wien hij voorstelde te Parijs een bot. tuin te stichten,
welke in 1626 door medewerking van Richelieu tot stand kwam. De la Brosse werd
benoemd tot directeur van den door hem gestichten Jardin Royal de Médecine (den
lateren Jardin des Plantes), waarover hij verscheidene publicaties schreef. In 1633
bevatte de tuin reeds meer dan 2000 plantensoorten.
Brotera / Brotera
Brotéra Cav. [A. J. Cavanilles] / Brotéra Spreng. [K. P.
J. Sprengel], – genoemd naar F. de Avellar Brotero (1744, Santo Antão de Tojah,
bij Lissabon; 1828, Acolena de Belem), van 1791-1800 hoogleeraar in de plantkunde
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te Coimbra, van 1800-21 directeur van den bot. tuin van Ajuda bij Lissabon, schrijver
van verscheidene bot. werken, waaronder een flora van Portugal.
Broussonetia Broussonétia L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – genoemd
naar P. M. A. Broussonet (1761, Montpellier; 1807, Montpellier),
medicus-natuurhistoricus, die in 1781 in Engeland een werk over visschen het licht
deed zien, in 1783 belast werd met het geven van lessen aan het Collège de France
en de veeartsenijschool te Parijs en in 1785 benoemd werd tot lid der Akademie van
Wetenschappen. Bij het begin der Fr. Omwenteling was hij lid der Nationale
Vergadering en werd hij belast met de voedselvoorziening van Parijs, doch moest,
daar hij tot de partij der Girondijnen behoorde, bij de nederlaag dier partij (Juni
1793), gevolgd door de guillotineering harer voornaamste leden, de vlucht nemen,
waarop hij achtereenvolgens te Madrid, te Lissabon, in Marokko en als Fr. consul
op Teneriffe woonde. Van Marokko en Teneriffe zond hij vele planten aan Willdenow
(zie willdenowĭi). Later werd hij benoemd tot hoogleeraar in de plantkunde te
Montpellier, welk ambt hij tot aan zijn dood vervulde. Hij voerde in Frankrijk de
eerste Merinos-schapen en Angora-geiten in, voorts de eerste vr. planten van
Broussonetĭa papyrifĕra Vent. [E. P. Ventenat], was de eerste die in Frankrijk in de
zoölogie de classificatie van Linnaeus (zie Linnaea) toepaste en schreef een catalŏgus
van den bot. tuin van Montpellier. Tegen het einde zijns levens kreeg hij een beroerte,
die tot gevolg had, dat hij zich geen enkel zelfstandig naamwoord meer kon herinneren
en alle voorwerpen met behulp van bijvoeglijke naamwoorden moest omschrijven.
Browallia
Browállia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Johan Browallĭus
(1707,Vesterås; 1755, Åbo), sinds 1737 hoogleeraar in de physica te Åbo (Finland,
±22 1/4° O.L.; ±60 1/2° N.B.), later hoogleeraar in de theologie en ten slotte bisschop
aldaar. Eerst was hij zeer bevriend met Linnaeus (zie Linnaea), wiens sexuaal systeem
hij verdedigde tegen de aanvallen van Siegesbeck (zie Siegesbeckĭa); later keerde
hij zich tegen de opvattingen van Linnaeus in zake de rol welke Sargassum-wieren
gespeeld hebben bij de vorming van afzettingen in het gebergte, wat vervreemding
tengevolge had. De overlevering wil, dat op deze wijziging in hun onderlinge
verhouding de namen zinspelen, welke Linnaeus aan drie soorten van het gesl. gaf:
Browállia ela ta (verheven) duidt op het hoogtepunt hunner vriendschap; Browállia
demissa (afgedaald, laag), op het tanen daarvan; Browállia aliena ta (vervreemd)
eindelijk, dat zij geheel van elkander vervreemd geraakt waren.
Brownea
Brównea Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar Patrick
Browne (±1720, Woodstock, Ierland; 1790, Rushbrook, Ierland), in 1743 te Leiden
tot Med. Dr. gepromoveerd, bevriend met Linnaeus (zie Linnaea). In 1745 vertrok
hij naar W.-Indië; van 1746-55 hield hij als geneesheer verblijf op Jamaica, waar hij
een fraai, ±1200 soorten tellend herbarium bijeenbracht, dat hij in 1758 voor f 100
verkocht aan Linnaeus, die zijn verwondering uitsprak, dat de Engelschen zoo’n
voortreffelijk herbarium van de zeldzaamste planten voor die som uit hun land lieten
gaan. Hij schreef The Civil and Natural History of Jamaica. Na zijn terugkeer in
Europa vestigde hij zich in Ierland, waar hij zich bezig hield met de flora en fauna
van het eiland.
brownei
brównei, – 2e nv. van Brownĕus, Latinizeering van Brown: van
Brown, genoemd naar Brown. – Didymocarpus – Kds [S. H. Koorders] is genoemd
naar N. E. Brown (1849, Redhill, Surrey; 1934, Kew), eerst gedurende 6 jaren curator
van het particuliere museum van W. W. Saunders te Reigate (Surrey), van 1872-1914
assistent aan het Kew-herbarium, schrijver van monographieeën van Midden- en
Zuidafr. Asclepiadacĕae, Ericacĕae, Gentianacĕae, Urticacĕae, Eriocaulacĕae, voorts
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van de gesl. Euphorbĭa, Sansevie ra, Mesembrianthĕmum, verder van vele publicaties
over andere gesl. – Koorders (zie koordersi) noemde de plant naar Brown, omdat
deze

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

86
hem hulp had geboden bij de determinatie van zijn in de Minahasa verzameld
materiaal.
browneoides browneoídes, – van Brownĕa, plantengesl. (Leguminōsae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Brownĕa-achtig.
brownianus
browniánus (-a, -um), – genoemd naar Brown: 1. (Eriocaulon –
Mart. [K. Fr. Ph. von Martius]), – genoemd naar Robert Brown (1773, Montrose, O.
kust van Schotland, bijna 56 3/4° N.B.; 1858, Londen). Hij nam als
plantenverzamelaar deel aan den exploratietocht (1801-03) van Flinders (zie
Flindersĭa), werd in 1820 bibliothecaris van Banks (zie Banksĕa) en na diens dood
in hetzelfde jaar van de Linnean Society te Londen, verbond zich in 1827 aan het
British Museum te Londen, ontdekte de Brownsche beweging (1827), de celkern
(1831) en was de schrijver van vele belangrijke bot. publicaties. 2. (Hoya – Kds [S.
H. Koorders]), – genoemd naar N. E. Brown (zie brownĕi).
brownii brównii, – 2e nv. van Brownĭus, Latinizeering van Brown: van Brown,
gevonden door Brown, genoemd naar Brown: 1. (Alsodeia – Korth. [P. W. Korthals];
– Eragrostis – Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck]; – Lilĭum – Poit. [A. Poiteau
(1766-1854), Fr. plantkundige]), – genoemd naar R. Brown (zie browniānus 1.). 2.
(Angioptĕris – K. B. Presl [K. B. Presl] forma – V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh]), -in 1918 genoemd naar W. Sinclair Brown (1870,
Glasgow; X), mijningenieur te Lebong Donok (N. Benkoelen, Sumatra), die de plant
uit een naburig bosch (te Redjang Lĕbóng) had overgebracht in zijn tuin, waar zij
werd opgemerkt door Cecil J. Brooks (zie brooksiānus), die materiaal ervan zond
aan den Buitenzorgschen varenspecialist, C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh (zie alderwereltiānus).
Brownlowia
Brownlówia Roxb. [W. Roxburgh], – in 1819 genoemd naar de
toen reeds overleden Lady Brownlow, dochter eener leerlinge (Lady Amelia Hume;
zie Humĕa) van den beroemden Eng. plantkundige J. E. Smith (zie Smithĭa). “Door
haar ontijdigen dood verloren de bot. wetenschappen een harer beste en machtigste
beschermsters”.
Brucea
Brúcea J. F. Mill. [J. Fr. Miller (bloeitijd 1772-94), Eng. teekenaar
van planten], – genoemd naar James Bruce (1730, Kinnaird, O-Schotland, ±56 3/4°
N.B.; 1794, Kinnaird), van 1762-65 consul te Algiers. Na het kustgebied der
Middellandsche Zee bereisd te hebben bezocht hij in 1767 de ruïnen van Palmyra
(N.O. van Damaskus) en Baälbek (N. van Damaskus), waarvan hij teekeningen
maakte, welke hij naar Engeland zond. In 1768 bereisde hij Egypte en vertrok vandaar
naar Abyssinië, waar hij eenige jaren bleef, de bronnen van den Blauwen Nijl (door
hem verkeerdelijk voor die der hoofdrivier gehouden) bezocht en een Aethiopisch
handschrift ontdekte van het boek Henoch [een der belangrijkste apocryphe boeken
der Heilige Schrift, waarin de reizen van Henoch (“dien beroemden Out-vader, dien
Godt levendigh ten hemel opnam”; zie Genesis V, 24) na zijn opneming in den hemel
en de hem gedane openbaringen geschilderd worden], de eenige taal, waarin het
geheele boek is bewaard gebleven. In 1773 keerde hij met het kostbare manuscript
naar Schotland terug, waar hij een beschrijving zijner reizen uitgaf. Hij verwekte
groot misnoegen door in die beschrijving te verhalen, hoe de Abyssiniërs het vleesch,
dat zij aten, uit levende runderen sneden, waarna zij de wonde weer lieten
dichtgroeien.
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Bruckenthalia
Bruckenthália Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – genoemd
naar: 1. Samuel, vrijheer Von Bru(c)kenthal (1721, Leschkirch, O.N.O. van
Hermannstadt, Zevenburgen; 1803, Hermannstadt), van 1777-83 gouverneur van
Zevenburgen, stichter van het Bruckenthalsche museum (bibliotheek, munten,
mineralen, schilderijen) te Hermannstadt, kinderloos overleden, en tevens naar: 2.
Michael, vrijheer Von Bru(c)kenthal, die den Zevenburgschen plantkundige J. Chr.
G. Baumgarten, welke de plant het eerst naar de Von Bruckenthal’s noemde
(Menziesĭa bruckenthalĭi Baumg. [J. Chr. G. Baumgarten (1765, Lückau, Z.Z.O. van
Berlijn; 1843, Schässburg = Segesvár, Z.O. van Maros-Vasárhely in Zevenburgen)]),
steun had verleend bij de uitgave van diens flora van Transsilvanië (1816).
bruckenthalii
bruckenthálii, – 2e nv. van Bruckenthalĭus, Latinizeering van
Von Bruckenthal: van Von Brūckenthal, genoemd naar Von Bruckenthal. – Menziesĭa
– Baumg. [J. Chr. G. Baumgarten (1765, Lückau, Z.Z.O. van Berlijn; 1843,
Schässburg = Segesvár, Z.O. van Maros-Vasárhely in Zevenburgen] = Erīca – Spreng.
[K. P. J. Sprengel]) is genoemd naar Samuel en Michael von Bruckenthal (zie
Bruckenthalĭa).
Brugmansia / Brugmansia
Brugmánsia Bl. [C. L. Blume] / Brugmánsia
Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837; Parijs), beroemd mykoloog], –
genoemd naar S. J. Brugmans, (1763, Franeker; 1819, Leiden), sinds 1785 hoogleeraar
te Leiden, eerst in de plantkunde, later ook in de dier- en scheikunde, vooral
verdienstelijk door zijn organisatie van den militairen geneeskundigen dienst onder
Lodewijk Napoleon en doordat hij, na de inlijving van het koninkrijk Holland bij
Frankrijk (1810), van Napoleon het behoud der Leidsche universiteit verkreeg.
Bruguiera
Bruguiéra Lmk [J. B. P. A. Monet de Lamarck], – genoemd naar
J. G. Bruguières (1750, Montpellier; 1798, Ancona), die in 1773 deelnam aan den
mislukten tocht van Kerguelen Tremarec naar de Zuidzee en van 1794-98 te zamen
met G. A. Olivier (zie oliviēri) den Oriënt tot Perzië bereisde en op de terugreis
overleed. Voor de Encyclopédie Méthodique van Lamarck (zie lamarckiānus), den
auteur van het gesl., bewerkte hij twee deelen, de wormen behandelende.
Bruinsmea
Bruínsmea Kds [S. H. Koorders], – foutief voor Bruinsmĭa.
Bruinsmia
Bruínsmia Boerl. et Kds [J. G. Boerlage en S. H. Koorders], – in
1893 genoemd naar A. E. J. Bruinsma (1852, Leeuwarden; X), in 1876 benoemd tot
aspirant-houtvester bij het Boschwezen in Ned. Indië, in 1878 tot houtvester, in 1897
tot inspecteur, in 1900 tot Hoofdinspecteur, Chef van den Dienst, in 1907
gepensionneerd. Hij steunde den houtvester S. H. Koorders (zie koordersi) krachtig
bij diens floristisch onderzoek der Jav. bosschen en ijverde voor een intensief
boschbeheer.
brumalis
brumális (-is, -e), – van Lat. bruma [samentrekking van brevissĭma
(dies), kortste dag], winterzonnestilstand (soms 21, soms 22 December): omstreeks
den kortsten dag bloeiend, bij uitbreiding: laat in het jaar bloeiend.
brunea
brúnea, – zie brunnĕus.
Brunella
Brunélla L. [C. Linnaeus], – oude plantennaam, reeds in 1554 door
Dodoens voor dit gesl. gebezigd, waarschijnlijk een Latinizeering van den ouden
Ned. volksnaam der plant Bruynelle, welke zinspeelt op de bruine kleur van de
schutbladen en van den kelk. Anderen leiden den naam af van het Duitsche Bräune,
keelontsteking, als middel waartegen de plant (signatuurleer) werd aangewend.
brunelloides
brunelloídes, – van Brunella, plantengesl. (Labiātae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Brunella-achtig.
bruneus
bruneus (-a, -um), – zie brunnĕus.
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Brunfelsia
Brunfélsia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar O. Brunfels (1489,
Mainz; 1534, Bern), die te Mainz studeerde in de theologie, later in een
Karthuizerklooster ging, daarna den Hervormden godsdienst omhelsde en Luthersch
predikant te Straatsburg werd, eindelijk arts te Bern, schrijver van eenige bot. werken,

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

87
door Linnaeus (zie Linnaea) gerekend onder de “vaders” der plantkunde.
brunfelsiaeflorus
brunfelsiaeflórus (-a, -um), – zie brunfelsiiflōrus.
brunfelsii
brunfélsii, – 2e nv. van Brunfelsĭus, Latinizeering van Brunfels:
van Brunfels, gevonden door Brunfels, genoemd naar Brunfels. – Asplenĭum ruta
murarĭa L. [C. Linnaeus] var. – Heufler [L. J. von Heufler, vrijheer zu Rasen und
Perdonegg (1817-85), Oostenr. plantkundige] is genoemd naar O. Brunfels, die deze
plant het eerst beschreven heeft, en voor wien men zie onder Brunfelsĭa.
brunfelsiiflorus
brunfelsiiflórus (-a, -um), – van Brunfelsĭa, plantengesl.
(Solanacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Brunfelsĭa.
Brunia
Brúnia L. [C. Linnaeus], – afkorting [zie Linnaeus, Critĭca Botanĭca
(1737), pp. 88 en 77] van Eriocephălos Bruniādes, naam door Plukenet (zie plukenēti)
aan een plant (tegenwoordig Erīca bruniādes L. [C. Linnaeus]) geschonken ter eere
van den Eng. scheepsarts Alexander Brown (bloeitijd 1692-98), die reizen had gemaakt
naar Eng. Indië en Kaap de Goede Hoop en de plant voor Plukenet uit Z.-Afrika had
medegebracht. – In zijn Philosophĭa Botanica (1753), p. 173, verklaart Linnaeus, dat
hij het gesl. genoemd heeft naar een “peregrinātor orientis”, een reiziger naar het
oosten, waarmede hij wel denzelfden Alexander Brown bedoeld zal hebben, die
immers in het oosten (Eng. Indië) is geweest. Ik kan mij niet aansluiten bij hen, die
meenen, dat Linnaeus den Ned. schilder Cornelis de Bruyn (1652, ’s Gravenhage;
1726 of 27, buitenplaats Zijdebalen bij Utrecht) bedoeld hebben zou, die in 1701 een
reis aanving door Rusland, Perzië, Voor-Indië en Ceylon naar Java, waar hij geruimen
tijd verblijf hield en o.a. de portretten schilderde der gouverneurs-generaal Willem
van Outshoorn (1691-1704) en Johan van Hoorn (1704-09). In 1708 was hij te ’s
Gravenhage terug; later vestigde hij zich te Amsterdam. Van zijn reis gaf hij een rijk
geïllustreerde beschrijving uit. Waarom zou Linnaeus een Kaapsche plant genoemd
hebben naar iemand, die nimmer aan de Kaap is geweest en zich nooit met planten
heeft bezig gehouden? Boehmer (zie Pritzel, Thesaurus Literatūrae Botanĭcae, Editio
II, in voce Bruin) verklaarde van hem: “Pictor erat et ignārus homo ejusque scripta
in historia naturali non multum usu habent” [hij was een schilder, onbedreven (in
plantkunde); zijn geschriften hebben geringe waarde op natuurhistorisch gebied].
Bruniaceae
Bruniáceae, – plantenfam. als type waarvan het Brunĭa geldt.
bruniaefolius
bruniaefólius (-a, -um), – zie bruniifolĭus.
bruniifolius
bruniifólius (-a, -um), – van Brunĭa, plantengesl. (Bruniacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Brunĭa.
brunnea
brúnnea, – zie brunnĕus.
brunneifolius
brunneifólius (-a, -um), – van Nieuwlat. brunnĕus, bruin; Lat.
folĭum, blad: bruinbladig.
brunneinervius
brunneinérvius (-a, -um), – van Nieuwlat. brunnĕus, bruin;
nervus, nerf: bruinnervig.
brunneolus brunnéolus (-a, -um), – verkleinw. van Nieuwlat. brunnĕus, bruin:
bruinachtig.
brunneovillosus brunneovillósus (-a, -um), – van Nieuwlat. brunnĕus, bruin;
villōsus, met lange, zachte haren bezet: bezet met lange, zachte, bruine haren.
Brunnera
Brunnéra Steven [Chr. (von) Steven], – genoemd naar S. Brunner
(1790, Bern; 1844, Bern), plantkundige, die o.a. Ligurië, Elba, Sicilië, Malta, de
Krim en Senegambië bereisde en publicaties over zijn reizen uitgaf.
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brunnescens
brunnéscens, – van Nieuwlat. brunnescĕre (van Nieuwlat.
brunnĕus, bruin), bruin worden: bruinachtig.
brunneus
brúnneus (-a, -um), – (Nieuwlat.) bruin.
brunonianus brunoniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar Bruno, d.i. in gelatinizeerden vorm R. Brown (zie browniānus 1).
brunonis brunónis, – 2e nv. van Bruno, Latinizeering van Brown: van Brown,
gevonden door Brown, genoemd naar Brown. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar R. Brown (zie browniānus 1).
Brunsvigia
Brunsvígia Heist. [L. Heister (1683-1758), D. plantkundige], –
door Lorenz Heister, hoogleeraar te Helmstedt, in 1753 genoemd naar zijn vorst
Karel (1713-80), van 1735-80 hertog van Brunswijk.
brutelianus
bruteliánus (-a, -um) (Cyrtandra – Kds [S. H. Koorders]), –
genoemd naar J. J. Brutel de la Rivière († 1903), van 1892-94 en van 1896 tot aan
zijn dood commies-bibliothecaris van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg.
bruynii
bruýnii, – 2e nv. van Bruynĭus, Latinizeering van De Bruyn: van De
Bruyn, gevonden door De Bruyn, genoemd naar De Bruyn. – Elytranthe – Krause
[Kurt Krause, D. plantkundige]; – Jambōsa – Diels [L. Diels] en Saurauja mamberāma
Diels [L. Diels] var. – Diels [L. Diels] zijn genoemd naar haar ontdekker, W. K. H.
Feuilletau de Bruyn (1886, Palembang, Sumatra; X), in 1907 benoemd tot 2den
luitenant der infanterie bij het Nederiandschind. leger, in 1925 gepensionneerd als
kolonel, sinds 1931 op non-activiteit en lid van den Volksraad van Ned. Indië, in
1921 te Lausanne gepromoveerd tot docteur-ès-sciences, van 1910-16 lid van
exploratie- en excursie-detachementen in Z.-, Z.W.- en N.-Nieuw-Guinea en de
Schouten-eilanden, schrijver van geol. en ethnol. publicaties.
Bryanthus
Bryánthus S. G. Gmel. [Samuel Gottlieb Gmelin (1743-74), D.
plantkundige], – van Gr. bruon, mos; anthos, bloem: tusschen mos groeiende
bloemplant.
Bryantia
Bryántia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – in 1843 genoemd
naar Bryant, omtrent wien Gaudichaud (zie gaudichaudi), de auteur van het gesl.,
geenerlei mededeeling doet.
Bryobium
Bryóbium Lindl. [J. Lindley], – van Gr. bruon, mos; bĭôn (van
bĭoun, leven, ww.), levende: in moskussens levende orchidee.
bryoides
bryoídes, – van Gr. bruon, mos; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: mosachtig.
Bryonia
Bryónia L. [C. Linnaeus], – van Gr. bruein, weelderig uitbotten. De
naam zinspeelt op de talrijke snel groeiende stengels, welke in het voorjaar uit den
wortelstok der Europ. soorten (Bryónia alba L. [C. Linnaeus]; – Bryónia dioica L.
[C. Linnaeus]) ontspruiten.
bryoniaefolius
bryoniaefólius (-a, -um), – zie bryoniifolĭus.
bryoniifolius
bryoniifólius (-a, -um), – van Bryonĭa, plantengesl.
(Cucurbitacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Bryonĭa.
bryonioides / bryonoides
bryonioídes / bryonoides, – van Bryonĭa,
plantengesl. (Cucurbitacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Bryonĭa-achtig.
Bryonopsis
Bryonópsis Arn. [G. A. Walker-Arnott], – van Bryonĭa,
plantengesl. (Cu-curbitacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Bryonĭa gelijkend
gesl.
bryophilus
bryóphilus (-a, -um), – van Gr. bruon, mos; phĭlein, beminnen:
mos beminnend, dwz. tusschen mos groeiend.
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bryophylla
bryophýlla, – zie bryophyllus.
Bryophyllum Bryophýllum Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829)
Eng. plantkundige, een van stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van
Gr. bruein, weelderig uitbotten; phullon, blad: plant met weelderig uitbottende, dwz.
nieuwe planten voortbrengende bladeren.
bryophyllus
bryophýllus (-a, -um), – van Gr. bruon, mos; phullon, blad: met
mosachtige bladeren.
bryopteris
bryópteris, – van Gr. bruein, weelderig uitbotten; ptĕris, varen:
uitbottende varen, vivipare varen.
brysianus
brysiánus (-a, -um), (Cattleya – Lem. [Charles A. Lemaire
(1801-71), hoogleeraar te Gent]), – genoemd naar Brys, plantenverzamelaar, van
wien mij overigens niets bekend is.
bubalinus
bubalínus (-a, -um), – van Lat. bubălus, buffel, karbouw:
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op een of andere wijze tot buffels (karbouwen) in betrekking staand. – De
Minangkabauwsche volksnaam van Inga – Jack [W. Jack] (Pithecolobĭum – Bth. [G.
Bentham]) is boea kabau, karbouwenvrucht. Jack (zie Jackĭa) heeft dien naam in
het Lat. willen wedergeven.
Bubbia
Búbbia V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr. plantkundige],
– afleiding en beteekenis onbekend. Van Tieghem, de auteur van het gesl. [Journal
de Botanique XIV (1900), 278], verklaart den naam niet.
buccinatus
buccinátus (-a, -um), – zie bucinātus.
Bucephalandra Bucephalándra Schott [H. W. Schott], – van Gr. boukephălos
(van bous, rund; kephălê, kop), runderkop; anêr (andros), man: plant met op een
runderkop gelijkende mann. organen. De helmknoppen dragen twee hoornvormige
uitsteeksels.
bucephalophorus
bucephalóphorus (-a, -um), – van Gr. boukephălos (van
bous, rund; kephălê, kop), runderkop; pherein, dragen: iets dragend, dat aan een
runderkop doet denken. Buceras / buceras Búceras P. Br. [P. Browne] / búceras,
– Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam boukĕras (van bous, rund; kĕras,
hoorn), runderhoorn. – De naam zinspeelt op den vorm der vruchten.
buchananeanus
buchananeánus (-a, -um), (Clerodendron squamātum Vahl
[M. Vahl] var. -), – genoemd naar Francis Hamilton, geboren Buchanan (1762,
Branziet, Callander, Perth, Midden-Schotland; 1829, Leny bij Callander), van
1794-1805 geneesheer in dienst der Eng. O.I. Compagnie, van 1806-14 werkzaam
als opnemer (surveyor), van 1814-15 directeur van den bot. tuin van Calcutta, die in
Eng. Indië (o.a. in Nepal) vele planten verzamelde en een groot aantal teekeningen
deed vervaardigen, schrijver o.a. van een commentaar op den Hortus Malabarĭcus
van Van Rheede (zie rheedĕi).
buchanani buchanáni, – 2e nv. van Buchanānus, Latinizeering van Buchanan:
van Buchanan, gevonden door Buchanan, genoemd naar Buchanan: 1. (Clerodendron
– Walp. [W. G. Walpers (1816-53), D. plantkundige]), – genoemd naar Francis
Buchanan-Hamilton (zie buchananeānus). 2. (Aglaomorpha – Copel. [E. B.
Copeland]), – genoemd naar Buchanan te Gewa gewa (Nieuw-Guinea), gastheer van
den vinder der plant, Copland King (zie kingĭi 2). 3. (Acaena – Hook. f. [J. D.
Hooker]), – genoemd naar John Buchanan (?, ?; 1898, in Nieuw-Zeeland), sedert
1859 in Nieuw-Zeeland werkzaam, assistent van Hector (zie hectŏri). Hij verzamelde
vele planten, waaronder de naar hem genoemde, en schreef een publicatie over de
grassen van Nieuw-Zeeland.
Buchanania
Buchanánia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – genoemd naar Fr.
Buchanan-Hamilton (zie buchananeānus), die in 1802 de eerstbekende soort van het
gesl. ontdekte en in den bot. tuin van Calcutta overgebracht had.
buchananii
buchanánii, – 2e nv. van Buchananĭus, Latinizeering van
Buchanan: van Buchanan, gevonden door Buchanan, genoemd naar Buchanan. –
Clerodendron – Herb. Roxb. [onder dien naam aangetroffen in het herbarium van
W. Roxburgh] ex Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich] is
genoemd naar Francis Buchanan-Hamilton (zie buchananeānus).
bucharicus
bucháricus (-a, -um), – afkomstig van Buchara (Boekhara),
gewest in Azië, N. van Afghanistan, met gelijknamige hoofdplaats, bijna 40° N.B.,
bijna 65° O.L., of daar het eerst gevonden.
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Buchnera
Buchnéra L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. G. Büchner (1695,
Erfurt; 1749, Greiz), schrijver van enkele bot. publicaties.
Bucholzia
Buchólzia Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – genoemd naar Chr.
Fr. Bucholz (1770, Eisleben; 1818, Erfurt), apotheker en sinds 1810 hoogleeraar in
de scheikunde te Erfurt, schrijver van vele scheik. publicaties.
Buchosia
Buchósia Vell. [J. M. de la Conceptión Vellozo], – genoemd naar
P. J. Buchoz (1731, Metz; 1807, Parijs), medicus-botanicus, schrijver van vele bot.
publicaties.
Bucida
Búcida L. [C. Linnaeus], – willekeurige vervorming van den naam
Bucĕras.
bucinatus
bucinátus (-a, -um), – van Lat. bucĭna (van bos, rund; cănĕre,
muziek maken), hoorn (muziekinstrument) der veehoeders, bij uitbreiding jachthoorn,
signaalhoorn: op een hoorn gelijkend, op een trompet gelijkend. Rumphius (Herbarĭum
Amboinense V, 142) zegt van zijn Folĭum buccinātum [Heliconĭa buc(c)ināta Roxb.
[W. Roxburgh]]: “het jonge blad, nog ongeopend, gelijkt wel een Trompette.”
Bucklandia Bucklándia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar W. Buckland
(1784, Axminster; 1856, Clapham, Londen), geestelijke, schrijver van geol.
publicaties.
buddinghi buddínghi, – 2e nv. van Buddinghus, Latinizeering van Buddingh:
van Buddingh, gevonden door Buddingh, genoemd naar Buddingh. Salacĭa – Scheff.
[R. H. C. C. Scheffer] werd in 1870 genoemd “ter eere van den onvermoeiden
Buddingh, die door het zenden eener groote menige planten van Banka naar den bot.
tuin” (van Buitenzorg) “zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de bot.
wetenschap.” Buddingh was in de vijftiger en zestiger jaren der 19de eeuw werkzaam
bij de tinwinning op Bangka. Meer is mij van hem niet bekend.
buddleaceus
buddleáceus (-a, -um), – op een Buddleia gelijkend.
Buddléía
Buddléia L. [C. Linneaus], – genoemd naar A. Buddle (±1660,
Deeping St. James, O. van Leicester; 1715, Gray’s Inn), geestelijke, verzamelaar
van mossen en andere planten.
buddleiflorus
buddleiflórus (-a, -um), – van Buddleia, plantengesl.
(Loganiacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Buddleia.
buddleifolius
buddleifólius (-a, -um), – van Buddleia, plantengesl.
(Loganiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Buddleia.
buddleioides
buddleioídes, – van Buddleia, plantengesl. (Loganiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Buddleia-achtig.
Buddleja
Buddléja, – zie Buddleia.
buddleoides / budleioides
buddleoídes / budleioídes, – zie buddleioīdes.
budrunga
budrúnga, – Voorind. plantennaam.
Buechnera Buechnéra L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. G. Büchner (1695,
Erfurt, 1749, Greiz), schrijver van enkele bot. publicaties.
buennemeyeri
buennemeyéri, – 2e nv. van Buennemeyērus, Latinizeering
van Bünnemeyer: van Bünnemeyer, gevonden door Bünnemeyer, genoemd naar
Bünnemeyer. – Coelogўne – J. J. S. [J. J. Smith] en Cyathĕa – V. A. v. R. [C. R. W.
K. van Alderwerelt van Rosenburgh] zijn genoemd naar H. A. B. Bünnemeyer (1890,
Amsterdam; X), van 1916-24 inzamelaar van het Herbarium en Museum voor
Systematische Botanie te Buitenzorg, in welke kwaliteit hij Java, Sumatra en Celebes
bereisde en daar zeer vele planten verzamelde. In 1928 werd hij op verzoek eervol
uit ’s Lands dienst ontslagen.
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buergersianus
buergersiánus (-a, -um) (Cyrtandra – Schltr [F. R. Rudolf
Schlechter]), – genoemd naar Th. J. Bürgers (1881, Plittersdorf a/d Rijn, bij Rastadt;
X) in 1911 privaatdocent voor hygiëne te Koningsbergen, in 1921 benoemd tot
hoogleeraar voor hygiëne te Düsseldorf, in 1926 in gelijke betrekking te
Koningsbergen. In 1912-13 nam hij als arts deel aan een expeditie langs de Keizerin
Augusta-rivier (= Sepik, in Kaiser Wilhelmsland, uitmondend aan de N. kust op ±144
1/2° O.L.). Van zijn hand verschenen talrijke artikelen in medische tijdschriften.
Buettneria
Buettnéria Loefl. [Pehr Loefling (1729-56), Zw. plantkundige],
– genoemd naar D. S. A. Büttner (1724, Chemnitz; 1768, Göttingen), hoogleeraar in
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de genees- en plantkunde, eerst te Berlijn, later te Göttingen, die een lijst samenstelde
der planten, welke door Cuno (zie Cunonĭa) waren vermeld in de ode op diens tuin.
bufalínus
bufalínus (-a, -um), – van Lat. bufălus, buffel, karbouw: op
eenigerlei wijze tot buffels of karbouwen in betrekking staand; buffel-.
bufonius
bufónius (-a, -um), – van Lat. bufo (bufōnis), pad(de): op eenigerlei
wijze tot een padde in betrekking staand; evenals een padde op vochtig terrein levend;
padde-. Buginvillaea / Buginvillea /Buginvillia
Buginvilláéa Comm. [Ph.
Commerson] / Buginvíllea J. F. Gmel. [Johan Friedrich Gmelin (1748-1804),
hoogleeraar, eerst te Tübingen, daarna te Göttingen] / Buginvíllia Blanco [M. Blanco],
– zie Bougainvillĕa.
buissonianus
buissoniánus (-a, -um), (Phalaenopsis – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), – in 1888 genoemd naar graaf Du Buisson, kweeker van en schrijver
over orchideeën, van wien mij overigens niets bekend is.
bukayun
bukáýun, – Engelschind, plantennaam.
bulai
bulai, – afkorting van den Philipp. plantennaam bulailana.
bulbifer / bulbiferus
búlbifer (bulbífera, bulbíferum) / bulbíferus (-a, -um),
– van Lat. bulbus, bol; ferre, dragen: (op een ongewone plaats) bollen (of knollen)
dragend (aan de stengels, op de bladeren of aan de bloeiwijze b.v.).
bulbillifer / bulbilliferus bulbíllifer (bulbillífera, bulbillíferum) / bulbillíferus
(-a, -um), – van Lat. bulbillus (verkleinw. van bulbus, bol, knol), bolletje, knolletje,
(als bot. term) broedknol; ferre, dragen: broedknollen dragend.
Bulbine
Bulbíne Willd. [K. L. Willdenow], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam bolbīnê (van bolbos, bol), waarmede een bolgewas werd aangeduid.
Bulbinella
Bulbinélla Kth [K. S. Kunth], – van Bulbīne, plantengesl.
(Liliacĕae); verkleiningsuitgang ella: op een Bulbīne gelijkende, kleinbloemige plant.
bulbocastanum
bulbocástanum, – van Lat. bulbus, bol, knol; Gr. kastănon,
kastanje: plant met knolvormigen, op een kastanje gelijkenden wortelstok.
Bulbocodium / bulbocodium Bulbocódium L. [C. Linnaeus] / bulbocódium,
– Latinizeering van den ouden Gr., – plantennaam boulboukôdĭon.
bulbophylli
bulbophýlli, – 2e nv. van Bulbophyllum, plantengesl.
(Orchidacĕae): van (de gedaante van) een Bulbophyllum, op een Bulbophyllum
gelijkend, Bulbophyllum-achtig.
bulbophylloides
bulbophylloídes, – van Bulbophyllum, plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Bulbophyllum-achtig.
Bulbophyllum
Bulbophýllum Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Lat.
bulbus, bol; Gr. phullon, blad. De bladeren zitten op den top van een schijnknol.
bulbosa
bulbósa, – zie bulbōsus.
bulboso-stolonifer / bulboso-stoloniferus
bulbóso-stolónifer
(bulbóso-stolonífera, bul-bóso-stoloníferum) / bulbóso-stoloníferus (-a, -um), – van
Lat. bulbōsus, boldragend, knoldragend; stolonĭfĕr(us), uitloopers voortbrengend:
bollen (knollen) en uitloopers voortbrengend.
Bulbospermum
Bulbospérmum Bl. [C. L. Blume], – van Lat. bulbus, bol,
knol; sperma, zaad: plant met nagenoeg bolvormige zaden.
Bulbostylis Bulbóstylis Kth [K. S. Kunth], – van Lat. bulbus, bol, knol; stўlus,
stijl. Aan den voet van den stijl bevindt zich een bolvormige verdikking.
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bulbosus
bulbósus (-a, -um), – van Lat. bulbus, bol, knol: een of meer bollen
of knollen bezittend.
bulbothrix
búlbothrix, – van Lat. bulbus, bol; Gr. thrix, haar: met (aan den
voet) bolvormig verdikte haren.
bulgaricus
bulgáricus (-a, -um), – van Nieuwlat. Bulgaria, Bulgarije:
Bulgaarsch.
bullata
bulláta, – zie bullātus.
bullato-rugosus
bulláto-rugósus (-a, -um), – van Lat. bullātus, gebobbeld;
rugōsus, gerimpeld: gebobbeld-gerimpeld.
bullatus
bullátus (-a, -um), – van Lat. bulla, bobbel: gebobbeld, opgebold.
bullenianus
bulleniánus (-a, -um), (Cypripedĭum – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach] = Paphiopedīlum – Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar
en directeur van den bot. tuin te Heidelberg]), – genoemd naar Robert Bullen (1834,
Lathom Park, Ormskirk bij Liverpool; 1892, Glasgow), in het tuinbouwbedrijf
opgeleid eerst door zijn vader, later op het landgoed van den graaf van Derby te
Knowsley (bij Liverpool), waar hij studie maakte van exotische orchideeën en andere
kasplanten, vervolgens als tuinman werkzaam op verschillende plaatsen, o.a. in de
kweekerij van Rollison (zie rollisonĭi), bij Turner (zie turnēri) en laatstelijk bij James
Veitch (zie Veitchĭa), van 1868-92 hortulanus van den bot. tuin van Glasgow, dien
hij tot grooten bloei bracht.
bulleyanus
bulleyánus (-a, -um), (Iris – Dykes [W. R. Dykes (1877-1925),
Eng. plantkundige, schrijver o.a. over Iris en Tulĭpa]; – Primŭla – G. Forr. [C.
Forrest]), – genoemd naar A. K. Bulley, zeer gefortuneerd koopman te Neston bij
Liverpool, die de eerste reizen van G. Forrest (zie forrestĭi), den vinder der naar hem
genoemde planten, bekostigde. – Bulley dreef als liefhebberij een kleine kweekerij,
waaraan hij met een niet in het Ned. te vertalen woordspeling den naam schonk van
Bees Ltd [the busy Bulley’s = the Busy B’s, = the busy bees, de nijvere bijen]. Naar
dezen firmanaam zijn een aantal planten beesiānus genoemd. bullifer /
bulliferus
búllifer (bullífera, bullíferum) / bullíferus (-a, -um), – van Lat. bulla,
bobbel; ferre, dragen: bobbels dragend, gebobbeld.
bullosus
bullósus (-a, -um), – van Lat. bulla, bobbel: vol bobbels, sterk
opgebold.
bullulatus
bullulátus (-a, -um), – van Lat. bullŭla (verkleinw. van bulla,
bobbel), bobbeltje: van bobbeltjes voorzien.
buluensis
buluénsis (-is, -e), – afkomstig van Bulu (in Kaiser Wilhelmsland)
of daar het eerst gevonden.
Bulweria
Bulwéria F. v. M. [Ferdinand von Müller], – genoemd naar Sir
Edward G. Bulwer Lytton (1803, Londen; 1873, Torquay), beroemd romanschrijver,
van 1858-59 Eng. Staatssecretaris van Koloniën, in welke functie hij aan Ferdinand
von Müller (zie ferdinandi muellēri), den auteur van het gesl., vergunning schonk
diens aanteekeningen op bot.-systematisch gebied te publiceeren.
bulwerii
bulwérii, – 2e nv. van Bulwerĭus, Latinizeering van Bulwer: van
Bulwer, genoemd naar Bulwer. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Sir
Edward G. Bulwer Lytton (zie Bulwerĭa).
Bumalda / bumalda
Bumálda Thunb. [C. P. Thunberg] / bumálda – het
geslacht is genoemd naar, Jo Antonius Bumaldus, fantasienaam, door metathĕsis
(waarbij u en v, i en j voor dezelfde letter gelden,) gevormd uit Ovidĭus Montalbāni,
Latinizeering van Ovidio Montalbani (1601, Bologna; 1671, Bologna), hoogleeraar
aan de universiteit te Bologna, schrijver van bot. werken. Als soortnaam gebezigd
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voor een Staphylēa, welke vroeger tot het gesl. Bumalda gerekend werd. – Waarom
Spiraea – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt] dien soortnaam ontvangen
heeft, is mij onbekend.
bungeanus bungeánus (-a, -um) (Polygonum – Turcz. [N. St. Turczaninow]),
– genoemd naar den ontdekker der plant, A. von Bunge (1803, Kiew; 1890, in Estland),
medicus-plantkundige, die in 1826/27 met Ledebour (zie Ledebourīa) het
Altai-gebergte bereisde, in 1830/31 vele planten in China verzamelde, in 1832
wederom het Altai-gebergte doorvorschte en in 1833 benoemd werd tot hoogleeraar
in de plantkunde te Kazan, in welke functie hij de steppen in de omgeving van
Astrakan doorzocht. – In 1836 werd hij benoemd tot opvolger van Ledebour als
hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Dorpat, welke
betrekking hij tot aan zijn pensionneering in
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1867 vervulde. – Hij schreef verscheidene bot. publicaties.
bungei
búngei, – 2e nv. van Bungĕus, Latinizeering van Bunge: van Bunge,
gevonden door Bunge, genoemd naar Bunge. – Eremūrus – Baker [J. G. Baker] is
genoemd naar den ontdekker der plant, A. von Bunge (zie bungeänus).
bunggang
bunggang, – Soend. plantennaam (boenggang).
Bunias
Búnias L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. naam
bounĭas, waarmede een plant met langwerpigen, knolvormigen wortel werd aangeduid.
Ook het tegenwoordige gesl. Bunĭas heeft een dikken hoofdwortel.
Bunium
Búnium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam bounĭon. Dit woord is verwant aan Gr. bounias, naam eener plant met
langwerpigen, knolvormigen wortel, en zinspeelt op den knolvormigen wortelstok
der Bunĭum-soorten.
bunius
búnius, – Latinizeering van den Mal. plantennaam boeni.
Buphthalmum
Buphthálmum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den
ouden Gr. plantennaam bouphthalmon (van bous, rund, os; ophthalmos, oog),
runderoog, ossenoog. De naam zinspeelt op de groote bloemhoofdjes.
bupleurifolius
bupleurifólius (-a, -um), – van Bupleurum, plantengesl.
(Umbellifĕrae); Lat. folium, blad: met bladeren als die van een Bupleurum.
Bupleurum
Bupléúrum L. [C. Linneaus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam boupleuron (van bous, rund; pleuron, ribbe), runderribbe. De naam
zinspeelt op den bladvorm van een aantal soorten van het gesl.
burahol
búrahol, – Soend. plantennaam (boerahol).
Burbidgea
Burbídgea Hook. f. [J. D. Hooker], – genoemd naar Fr. W. Th.
Burbidge (1847, Wymeswold, Leicestersh.; 1905, Dublin), eerst tuinman van den
bot. tuin te Kew, later plantenverzamelaar in dienst der kweekersfirma Veitch &
Sons (zie Veitchĭa), in welke kwaliteit hij in 1877/78 Z.-Malakka, Singapore, Bórneo
en den Soeloe-Archipel bereisde en vele planten, waaronder Nepenthes bicalcarāta
Hook. f. [J. D. Hooker] en Nepenthes rajah Hook. f. [J. D. Hooker], naar Engeland
overzond, van 1879 tot aan zijn dood hortulanus van den bot. tuin van Trinity-College
te Dublin, goed teekenaar, kenner van Liliacĕae en Amaryllidacĕae, schrijver van
een reisverhaal (The Gardens of the Sun, 1880) en van een verhandeling over het
gesl. Narcissus.
burbidgeae
burbídgeae, – 2e nv. van Burbidgĕa, Latinizeering (vr. vorm)
van Burbidge: van mevr. (mej.) Burbidge, genoemd naar mevr. (mej.) Burbidge. –
Nepenthes – Burb. [Fr. W. Th. Burbidge] werd door den ontdekker, Fr. W. Th.
Burbidge (zie Burbidgĕa), genoemd naar zijn echtgenoote, Mary Burbidge, geboren
Wade († 1905), met wie hij in 1876 was gehuwd.
burbidgei
burbídgei, – 2e nv. van Burbidgĕus, Latinizeering van Burbidge:
van Burbidge, gevonden door Burbidge, genoemd naar Burbidge. – Nederlandschind.
planten van dezen naam zijn genoemd naar Fr. W. Th. Burbidge (zie Burbidgĕa).
burchardi
burchárdi, – 2e nv. van Burchardus, Latinizeering van Burchard:
van Burchard, gevonden door Burchard, genoemd naar Burchard. – Diplazĭum –
Rosenst. [E. Rosenstock] is genoemd naar haar ontdekker, W. F. G. Burchard (?, ?;
1933, Onderneming Aër Molek in Indragiri, Sumatra; begraven te Singapore), die,
na eerst bij een handelsfirma in Deli werkzaam te zijn geweest, zich omstreeks 1900
in het gewest Indragiri vestigde en daar voor rekening eener cultuurmaatschappij de

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

onderneming Soengei Lala(h) opende. Aanvankelijk kweekte hij, met weinig succes
echter, gambir en koffie; later ging hij over tot Hevēa, waarvan hij zaden verwierf
van den bot. tuin van Singapore in ruil voor orchideeën; zoodoende werd hij een van
pioniers der rubbercultuur op Sumatra; een aantal der door hem geplante boomen is
thans (1934) nog in productie. – In 1912 opende hij voor eigen rekening de
onderneming Tjenako in Indragiri, waar hij koffie, klappers, peper en coca kweekte,
wederom zonder succes en waarbij hij zijn spaarpenningen inschoot. Daarna was hij
een tijd lang te Rengat (Indragiri) werkzaam als scheepsagent voor
cultuurmaatschappijen. De laatste, vrij wel in armoede doorgebrachte, jaren van zijn
leven woonde hij op de onderneming Aër Molek, welke hem een stukje grond had
afgestaan, waarop hij peper kweekte. Hij stond bij iedereen in hooge achting en had
vele vrienden; hij was te fier om van dezen de vaak aangeboden hulp aantenemen.
– Hij stelde veel belang in den plantengroei zijner omgeving en stond in 1901 F. R.
Rudolf Schlechter (zie rudolphi) met raad en daad bij, toen deze bij Soengei Lala(h)
planten verzamelde, tot dank waarvoor Schlechter de soort Sarcochīlus bur-chardiānus
naar hem noemde.
burchardianus
burchardiánus (-a, -um), (Sarcochīlus – Schltr [F. R. Rudolf
Schlechter]), – genoemd naar W. Burchard (zie burchardi).
Buckella
Burckélla Pierre [L. Pierre], – genoemd naar W. Burck (1848,
Monnikendam; 1910, Leiden), plantkundige, in 1881 benoemd tot onderdirecteur
van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, in 1893 tot wetensch. adviseur voor de
gouvernements-koffiecultuur, in 1902 gepensionneerd, schrijver van publicaties op
plantensystematisch en biologisch gebied. Hij schreef o.a. monographieën der
Dipterocarpacĕae en Sapotacĕae van Ned. Indië, voorts verscheidene verhandelingen
over bloembiologie.
burckianus
burckiánus (-a, -um) (Calămus – Becc. [Odoardo Beccari
(1843-1920)]; – Cryptocarўa -Warb. [O. Warburg]; – Illīpe – Kds [S. H. Koorders]
= Madhūca – H. J. Lam [H. J. Lam]), – genoemd naar W. Burck (zie Burckella).
burckii
búrckii, – 2e nv. van Burckĭus, Latinizeering van Burck: van Burck,
genoemd naar Burck. Palaquĭum – H. J. Lam [H. J. Lam] en Trevesĭa – Boerl. [J. G.
Boerlage] zijn genoemd naar W. Burck (zie Burckella).
Bureavella
Bureavélla Pierre [L. Pierre], – genoemd naar E. Bureau (1830,
Nantes; 1918, Parijs), oorspronkelijk medicus, sinds 1874 hoogleeraar in de
plantkunde te Parijs, medeoprichter der Société Botanique de France, schrijver van
vele bot. en palaeobot. publicaties, o.a. over Loganiacĕae, Bignoniacĕae en Moracĕae.
bureavii
bureávii, – 2e nv. van Bureavĭus, Latinizeering van Bureau: van
Bureau, genoemd naar Bureau. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar E.
Bureau (zie Bureavella).
burfordiensis
burfordiénsis (-is, -e) (Bulbophyllum – Hort. [onder dezen
naam in tuinen gekweekt]), – gekweekt te Burford (bij Dorking, Z.W. van Londen)
in de kassen van Sir Trevor Lawrence (zie lawrenceānus).
burgersdijkii
burgersdíjkii, – 2e nv. van Burgersdijkĭus, Latinizeering van
Burgersdijk: van Burgersdijk, genoemd naar Burgersdijk. – Viŏla – Oudem. [C. A.
J. A. Oudemans] is genoemd naar L. A. J. Burgersdijk (1828, Alfen a/d Rijn; 1900,
Apeldoorn), natuurhistoricus en letterkundige, bewerker der Violacĕae van Ned.
Indië, doch meer bekend door zijn uitnemende vertalingen der werken van
Shakespeare, Aischŭlos en Sophŏklês.
burkei
búrkei, – 2e nv. van Burkĕus, Latinizeering van Burke: van Burke,
gevonden door Burke, genoemd naar Burke: – Selaginella – Hier. [G. Hieronymus]
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is genoemd naar D. Burke (1854, in Kent; 1897, Amboina), plantenverzamelaar in
dienst der kweekersfirma Veitch & Sons (zie Veitchĭa), die voor de firma Columbia,
Guiana, Burma, Bórneo, de Philippijnen, Ambon
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en Nieuw-Guinea bereisde. De naar hem genoemde Selaginella-soort had hij in 1897
in Z.O.-Nieuw-Guinea ontdekt.
Burkillia
Burkíllia Ridl. [H. N. Ridley], – genoemd naar I. H. Burkill (1870,
Leeds; X), eerst verbonden aan den bot. tuin van Calcutta, van 1912-25 directeur
van dien van Singapore. Hij verzamelde planten in Eng. Indië en op het Mal.
Schiereiland en schreef een aantal bot. publicaties.
burkillianus
burkilliánus (-a, -um) (Homalomēna – Ridl. [H. N. Ridley]; –
Pandănus – Ridl. [H. N. Ridley]), – genoemd naar I. H. Burkill (zie Burkillĭa).
burmanicus burmánicus (-a, -um), – afkomstig van Burma (= Birma, provincie
van het Br. koloniale rijk in het W. van Achter-Indië), of daar het eerst gevonden.
burmanni
burmánni, – 2e nv. van Burmannus, Latinizeering van Burman:
van Burman, genoemd naar Burman. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
J. Burman (zie Burmannĭa) of naar diens zoon, N. L. Burman (1733, Amsterdam;
1793, Amsterdam), eveneens medicus, in 1769 benoemd tot helper van zijn vader,
in 1777 tot diens opvolger, schrijver eener Flora Indĭca (1768), een der eerste werken,
waarin de Linneaansche (zie Linnaea) nomenclatuur werd aangenomen. In 1760
bezocht hij Linnaeus te Upsala.
Burmannia
Burmánnia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Burman (1707,
Amsterdam; 1779, Amsterdam), medicus, leerling van Boerhaave (zie Boerhaavĭa),
sinds 1731 hoogleeraar aan den Hortus Botanicus te Amsterdam, van 1755-77 aan
het Athenaeum Illustre aldaar, schrijver o.a. eener flora van Ceylon (1737). Zijn
hoofdverdienste ligt in het uitgeven (1741-55) van het Herbarium Amboinense van
Rumphius (zie Rumphĭa).
Burmanniaceae
Burmanniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Burmannĭa geldt.
burmannianus
burmanniánus (-a, -um), – genoemd naar J. Burman (zie
Burmannĭa) of naar N. L. Burman (zie burmanni).
burmannii
burmánnii, – 2e nv. van Burmannĭus, Latinizeering van Burman:
van Burman, genoemd naar Burman. Planten van dezen naam zijn genoemd naar
een der beide Burman’s (zie burmanni).
burnati burnáti, – 2e nv. van Burnātus, Latinizeering van Burnat: van Burnat,
gevonden door Burnat, genoemd naar Burnat. – Viŏla – Gremli [Aug. Gremli
(1833-99), Zwits. plantkundige] is genoemd naar Emile Burnat (1828,
Nant-sur-Vevey; 1920, Nant-sur-Vevey), ingenieur, uitnemend onderzoeker van de
flora der Zee-Alpen, schrijver van vele bot. publicaties, waaronder de beroemde
Flore des Alpes Maritimes. Zijn kostbare bot. verzamelingen heeft hij aan de stad
Genève vermaakt.
Burneya
Burnéýa Cham. et Schlecht. [L. C. A. Chamisseau de Boncourt en
D. Fr. L. von Schlechtendal], – genoemd naar J. Burney (1750, Londen; 1821, ?),
zeeofficier, die den tweeden (1772-75) en derden (1776-79) tocht van James Cook
(zie Cookĭa) medemaakte en, nadat deze op Hawaii vermoord was, het bevel over
de expeditie op zich nam. Hij is de schrijver van belangrijke publicaties over
ontdekkingsreizen ter zee.
buroensis
buroénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Boeroe (±126-127°
O.L.; ±3-4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
burra
burra, – zie burrus.
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burridgeanus burridgeánus (-a, -um) (Cosmidĭum – Hort. [onder dezen naam
in tuinen gekweekt]), – genoemd naar Burridge, waarvan mij niets bekend is.
burrus
burrus (-a, -um), – (Lat.) vuurrood (= Gr. purrhos).
bursa pastoris
bursa pastóris, – (Lat.) bursa, tasch; pastōris, 2e nv. van
pastor, herder: herderstasch(je). De naam zinspeelt op den vorm der hauwtjes.
Bursaria
Bursária Cav. [A. J. Cavanilles], – van Lat. bursa, tasch. De naam
zinspeelt op den vorm der vruchten.
Bursera
Burséra Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar J. Burser
(1583, Kamenz, Saksen; 1649, Sorö, in het Z.W. van Seeland, Denemarken), eerst
arts te Annaberg in Saksen, later leeraar te Sorö, die vele reizen maakte, daarop vele
planten ontdekte en een groot herbarium bijeenbracht, dat later o.a. door Linnaeus
(zie Linnaea) werd gebruikt. – Vele der door hem ontdekte planten zond hij aan
Kaspar Bauhin (zie Bauhinĭa), die ze gebruikte voor de samenstelling van zijn Pinax
Theātri Botanĭci.
Burseraceae
Burseráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Bursēra
geldt.
Burseria
Burséria Loefl. [Pehr Loefling (1729-56), Zw. plantkundige], –
genoemd naar J. Burser (zie Bursēra).
burserianus burseriánus (-a, -um) (Saxifrăga – L. [C. Linnaeus]), – genoemd
naar J. Burser (zie Bursēra). De naar hem genoemde plant werd in 1620 door hem
in Salzburg ontdekt.
bursiger / bursigerus
búrsiger (bursígera, bursígerum) / bursígerus (-a,
-um), – van Lat. bursa, tasch; gĕrĕre, dragen: een tasch of iets daarop gelijkends
dragend.
Bursinopetalum Bursinopétalum Wight. [R. Wight], – van Gr. bursĭnê, riem;
petălon, kroonblad: plant met riemvormige kroonbladen.
buruanus / buruensis
buruánus (-a, -um) / buruénsis (-is, -e), afkomstig
van het eiland Boeroe (±126-127° O.L.; ±3-4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Busea
Búsea Miq. [F. A. W. Miquel], – genoemd naar L. H. Buse (1819,
Haarlem; 1888, Renkum), rechtsgeleerde-botanicus, bewerker der door Reinwardt
(zie reinwardti) en Junghuhn (zie Junghuhnĭa) verzamelde grassen en mossen. De
naam wordt soms Büse of Buese geschreven.
busuensis
busuénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Boesoe op Celébes
of daar het eerst gevonden.
Butea
Bútea Koen. [J. G. Koenig], – genoemd naar John Stuart, derden graaf
van Bute (1713, Edinburgh; 1792, Londen), van 1762-63 eerste minister van
Groot-Brittanje en Ierland, bezitter van een paar bot. tuinen, schrijver van enkele
bot. publicaties. Naar denzelfde is ook het gesl. Stewartĭa L. [C. Linnaeus] (Stuartĭa
Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door den oorspronkelijken beschrijver
met denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.)]) genoemd.
Buteraea
Buteráéa Nees. [Chr. G. Nees von Essenbeck], – genoemd naar G.
Wilding (±1790, in Hannover; 1841, Wiesbaden), die als luitenant in een D.-Eng.
legioen naar Sicilië kwam en door huwelijk vorst van Butera (Z.-Sicilië; ruim 14°
O.L.) werd, bevorderaar van den landbouw.
Butomaceae
Butomáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Butŏmus
geldt.
Butomopsis
Butomópsis Kth [K. S. Kunth], – van Butŏmus, plantengesl.
(Butomacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Butŏmus gelijkend gesl.
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Butomus
Bútomus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. boutŏmos (van
bous, rund; temnein, snijden), bij de Oude Grieken naam eener plant met scherp
gerande bladeren, waaraan runderen zich bij het eten verwondden.
Butonica
Butónica A. L. Juss.[A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – Latinizeering van den Mal. plantennaam boeton.
Buttneria Buttnéria Duhamel [H. L. Duhamel du Monceau], – genoemd naar
D. S. A. Büttner (zie Buettnerĭa).
butyraceus
butyráceus (-a, -um), – van Lat. but rum, boter: voor
boterbereiding bruikbaar, vethoudend.
butyrophorus
butyróphorus (-a, -um), – van Gr. boutūron, boter; pherein,
dragen: boter bevattend, vethoudend, een spijsvet leverend.
buurmanni buurmánni, – 2e nv. van buurmannus, Latinizeering van Buurman:
van Buurman, genoemd naar Buurman. – Schoutenĭa – K. et V. [S. H. Koorders en
Th. Valeton] werd in 1894 genoemd naar W. Buurman van Vreede (1841, Apeldoorn;
1906, ’s Gravenhage), die in 1864 in
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dienst trad bij het Boschwezen in Ned. Indië, in 1887 werd bevorderd tot inspecteur,
in 1897 tot Hoofdinspecteur en in 1900 werd gepensionneerd. – Hij wordt geprezen
als een belangstellend, praktisch en doortastend man, invoerder der met groot succes
bekroonde boschveldbouwmethode (het gedurende 1 à 2 jaar kweeken van
landbouwgewassen tusschen pas uitgelegde djatizaden, waardoor de aan de
cultuurgewassen bestede zorg mede ten goede komt aan den jongen djatiaanplant).
Buxaceae
Buxáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Buxus geldt.
buxmaumii buxbáúmii, – 2e nv. van Buxbaumĭus, Latinizeering van Buxbaum:
van Buxbaum, gevonden door Buxbaum, genoemd naar Buxbaum. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar J. Chr. Buxbaum (1693, Merseburg; 1730, Wermsdorff
bij Merseburg), schrijver van eenige bot. publicaties.
buxifolius
buxifólius (-a, -um), – van Buxus, plantengesl. (Buxacĕae); Lat
folĭum, blad: met bladeren als die van een Buxus.
buxoides
buxoídes, – van Buxus, plantengesl. (Buxacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Buxus-achtig.
Buxus
Búxus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. naam van het zgn. palmboompje,
een altijd groene heester, inheemsch in Midden- en Z.-Europa, in Nederland, vooral
op het platteland in vroegeren tijd, zeer vaak gebezigd voor omrandingen en
snoeigedrochten. Ook op de jongste bloemententoonstelling te Heemstede (Mrt-Mei
1935) waren zulke produkten van wansmaak aanwezig.
buyssonianus
buyssoniánus (-a, -um), – zie buissoniānus.
Byrsonima
Byrsónima L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. Bursa,
leder. De schors van Byrsonĭma-soorten wordt in tropisch Amerika als looimiddel
gebezigd.
Bystropogon
Bystropógon L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – van Gr.
Bustra, prop, spon; pôgôn, baard. Bij de eerstbeschreven soort (Bystropógon
canariensis L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle]) wordt de mond der kelkbuis
afgesloten door een bij een prop en tevens bij een baard vergeleken haargroep.
Byttneria
Byttnéria Loefl. [Pehr Loefling (1729-56), Zw. plantkundige], –
zie Buettnerĭa.
byzantinus
byzantínus (-a, -um), – van Lat. Byzantĭum, het tegenwoordige
Constantinopel: afkomstig van Constantinopel of daar het eerst gevonden,
Byzantijnsch.

C.
caapeba
caapéba, – Braz. plantennaam.
cablin
cablin, – Philipp. plantennaam (kablin).
Cacalia
Cacália L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam kakalĭa, waarmede een of andere Composiet werd aangeduid en waarvan
afleiding en beteekenis onbekend zijn.
cacaliaster
cacaliáster, – van Cacalĭa, plantengesl. (Composĭtae); aster,
uitgang met kleineerende beteekenis: onechte Cacalĭa, op een Cacalĭa gelijkende
plant. Zie voorts alsinastrum.
cacaliifolius cacaliifólius (-a, -um), – van Cacalĭa, plantengesl. (Composĭtae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Cacalĭa.
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cacaliodes
cacaliódes, – van Cacalĭa, plantengesl. (Composĭtae); ōdes (Gr.
ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cacalĭa-achtig.
cacao
cacáo, – verhaspeling van kakahuatl, Mexic. volksnaam der plant.
Cacara Cacára Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – Mal. en Jav. plantennaam
(kĕkára).
Caccinia
Caccínia Savi [G. Savi], – genoemd naar M. Caccini, Florentijsch
edelman van het begin der 17de eeuw, bezitter van een fraaien bot. tuin, waarin hij
tal van buitenlandsche gewassen kweekte, waarvan hij er vele deed toekomen aan
Clusĭus (zie Clusĭa).
cachemiricus cachemíricus (-a, -um), – afkomstig van Cashmere (= Kasjmir,
vazalstaat in Eng. Indië, in het N.W. van den Himálaya, aan beide zijden van den
bovenloop van den Indus; ±72 1/2-±80 1/2° O.L.; ±32 1/4-±37° N.B.) of daar het
eerst gevonden.
Cacosmanthus
Cacosmánthus Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. kakosmos
(van kakos, slecht; osmê, geur), stinkend; anthos, bloem: plant met stinkende bloemen.
Cacoucia
Cacóúcia Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa),
in 1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting.
cactacea
cactácea, – zie cactacĕus.
Cactaceae
Cactáceae, – plantenfam. als type waarvan het voormalige gesl.
Cactus geldt.
cactaceus
cactáceus (-a, -um), – van Cactus, (voormalig) plantengesl.
(Cactacĕae): cactusachtig.
cactiformis
cactifórmis (-is, -e), – van Cactus, (voormalig) plantengesl.
(Cactacĕae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Cactus, cactusachtig.
Cactus Cactus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
kaktos, waarmede een gestekelde plant (geen cactus) werd aangeduid. Pas na de
ontdekking van Amerika (1492) kwamen de eerste cactussen in Europa.
cacuminum
cacúminum, – 2e nv. mv. van Lat. cacūmen (cacumĭnis), top,
bergtop: der bergtoppen, op de toppen der bergen groeiend.
Cadaba
Cádaba Forsk. [P. Forskål], – Latinizeering van den Arab.
plantennaam kadhab.
Cadamba / cadamba Cadámba / cadámba Sonn.[P. Sonnerat], – Engelschind.
plantennaam.
Cadetia / cadetia
Cadétia / cadétia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], –
genoemd naar Ch. L. Cadet de Gassicourt (1769, Parijs; 1821, Parijs), scheikundige,
hofapotheker van keizer Napoleon I, lid van de Académie de Médecine, schrijver
van vele, meerendeels chemische publicaties, waaronder een scheik. woordenboek.
– Als soortnaam gebezigd voor een Dendrobĭum, welke vroeger tot het geslacht
Cadetĭa gerekend werd.
cadetiiflorus
cadetiiflórus (-a, -um), – van Cadetĭa, (voormalig) plantengesl.
(Orchidacĕae); flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Cadetĭa.
cadetioides cadetioídes, – van Cadetĭa, (voormalig) plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cadetĭa-achtig.
caduca
cadúca, – zie cadūcus.
caducibracteus
caducibrácteus (-a, -um), – van Lat. cadūcus, spoedig
afvallend; bractĕa, schutblad: met spoedig afvallende schutbladen.
caducus
cadúcus (-a, -um), – van Lat. cadĕre, vallen: gemakkelijk afvallend;
spoedig afvallend. Vgl. decidŭus.
caeca
caeca, – zie caecus.
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caeciliae
caecíliae, – 2e nv. van den vrouwennaam Caecilĭa: van Caecilĭa (of
een modificatie van dien naam), gevonden door Caecilĭa, genoemd naar Caecilĭa. –
Callogramme – Fée [A. L. A. Fée] zal wel genoemd zijn naar mevr. Cäcilie
Mettenius-Braun, echtgenoote van G. H. Mettenius (zie metteniānus) en dochter van
A. Braun (zie brauniānus 3), beiden schrijvers over
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Cryptogamen. – Fée (zie feĕi), de auteur der soort, was een tijdgenoot van beiden.
Hij zelf geeft bij den naam geenerlei toelichting. Het woord Caecilĭa is het vr. van
den ouden Lat. familienaam Caecilĭus; dit woord staat in verband met caecus, blind,
en beteekent: zwak van gezicht.
caecilii
caecílii, – 2e nv. van Caecilĭus, Latinizeering van Cecil: van Cecil,
gevonden door Cecil, genoemd naar Cecil. – Bulbophyllum – J. J. S. [J. J. Smith] is
genoemd naar den vinder der plant, Cecil J. Brooks (zie brooksiānus). – Voor de
beteekenis van den naam Caecilĭus zie men onder caecilĭae.
caecus
caecus (-a, -um), – (Lat.) blind, verscholen, verholen, bedekt. Het
woord wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten, welker bloemen achter de
bladeren schuil gaan.
caelatus
caelátus (-a, -um), – van Lat. caelāre (van caelum, graveernaald)
graveeren: (als het ware) gegraveerd.
caeleste
caeléste, – zie caelestis.
caelestinus / caelestis
caelestínus (-a, -um) / caeléstis (-is, -e), – van Lat.
caelum, hemel: hemelsch, hemelsblauw.
Caelospermum
Caelospérmum, – foutief voor Coelospermum.
Caenopteris
Caenópteris Berg. [P. J. Bergius], – van Gr. kainos, nieuw;
ptĕris, varen: nieuw varengesl.
caerulea
caerúlea, – zie caerulĕus.
caerulescens
caeruléscens, – van Lat. caerulescĕre (van caerulĕus, blauw),
blauw worden: blauwachtig.
caeruleus
caerúleus (-a, -um), – (Lat.) (donker)blauw.
Caesalpínia Caesalpínia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar A. Cesalpini (1519,
Arezzo, Z.O. van Florence; 1603, Rome), die, de gewoonte van zijn tijd volgende,
zijn naam latinizeerde tot Caesalpīnus, medicus, in 1555 benoemd tot hoogleeraar
in de geneeskunde te Rome en lijfarts van paus Clemens VIII. Hij verwierf grooten
roem, zoowel door het schrijven van een omvangrijk bot. werk (De plantis libri XVI),
waarin hij de planten op habitus en naar den bouw der vrucht rangschikte, als door
zijn onderzoekingen over den bouw van het menschelijk lichaam. Hij was de eerste,
die den bloedsomloop in de longen aantoonde (1571).
Caesalpiniaceae
Caesalpiniáceae, – (voormalige) plantenfam., als type
waarvan het gesl. Caesalpinĭa gold.
caesia
cáésia, – zie caesĭus.
caesiellus
caesiéllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. caesĭus, blauwachtig,
blauwgroen, zeegroen: blauwgroenachtig, zeegroenachtig.
caesioglaucus
caesiogláúcus (-a, -um), – van Lat. caesĭus, blauwachtig;
glaucus, zeegroen: blauwachtig groen.
caesius
cáésius (-a, -um), – (Lat.) blauwachtig, blauwgroen, zeegroen.
caespiticius
caespitícius (-a, -um), – van Lat. caespes (caespĭtis), zode:
zodevormend.
caespitificus
caespitíficus (-a, -um), – van Lat. caespes (caespĭtis), zode;
facĕre, maken: zodevormend.
caespitosus
caespitósus (-a, -um), – van Lat. caespes (caespĭtis), zode: in
zoden groeiend, zodevormend.
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caffer caffer (cafferra, cafferrum), – het gelatinizeerde Arab. kafir, ongeloovige,
bij uitbreiding: kaffer, naam der leden van een inlandschen volksstam in het O. van
Z.-Afrika, van de Zambesi af zuidwaarts: kaffersch, in het land der kaffers
voorkomend, Zuidafrikaansch.
caffra
caffra, – zie caffer of caffrus.
caffrorum
caffrórum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. caffrus, kaffer: der kaffers,
in het land der kaffers groeiend, Zuidafrikaansch.
caffrus
caffrus (-a, -um), – het gelatinizeerde Arab. kafir, ongeloovige, bij
uitbreiding: kaffer, naam der leden van een inlandschen volksstam in het O. van
Z.-Afrika, van de Zambesi af zuidwaarts: kaffersch, in het land der kaffers
vookomend, Zuidafrikaansch.
Cailliea Cailliéa Guill., Perr. et Rich. [A. Guillemin (1796-1842), plantkundige
te Parijs, G. S. Perrottet en A. Richard], – genoemd naar René Caillié (1799, Mauzé
in Poitou, Frankrijk; 1838, bij Parijs), avontuurlijke jongeling, die, toen het
Aardrijkskundig Genootschap van Parijs een prijs van 10 000 francs had uitgeloofd
aan den eersten Europeaan, die erin slagen zou Timboektoe (aan den Niger; ±2 1/2°
W.L., ruim 16 1/2° N.B.) te bereiken, Arab. leerde en, als Egyptenaar vermomd, zich
in 1827 van Sierra Leone te voet op weg begaf naar die stad, welke hij het volgende
jaar bereikte. Na een verblijf van twee weken moest hij haar weer verlaten, waarop
hij met een karavaan naar Marokko trok en zich over Tanger naar Parijs begaf, waar
hij met onderscheiding werd ontvangen en hem de uitgeloofde prijs werd toegekend.
cainito
cainíto, – Westind. plantennaam (ten rechte caimito).
cairicus caíricus (-a, -um), – afkomstig van Kaĭro (hoofdstad van Egypte, aan
den rechter-Nijloever op ±30° N.B.) of daar het eerst gevonden. Het woord Kaĭro is
verbasterd uit El-Qâhira, den Arab. naam der plaats, zoo genoemd naar de planeet
Mars (Arab.: El-Qâhir), die, op het uur, dat in 969 een aanvang met den bouw der
stad gemaakt werd, in den meridiaan ervan stond.
cajan
cajan, – het in Eng. uitspraak weergegeven Mal. woord katjang, boon,
peul.
cajanifolius cajanifólius (-a, -um), – van Cajănus, plantengesl. (Leguminōsae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Cajănus.
Cajanus
Cájanus A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van cajan,
het door Eng. ooren opgevangen Mal. woord katjang, boon, peul.
cajennensis
cajennensis (-is, -e), – afkomstig van Cayenne (hoofdplaats van
Fr. Guiana, aan de N. kust van Z.-Amerika; ruim 52° W.L.; ±5° N.B.) of daar het
eerst gevonden.
cajeputi
cajepúti, – zie cajepūti.
Cajophora
Cajóphora K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. kaiein, branden;
pherein, dragen: brandharen dragende plant.
Caju
Caju, – foutief voor Cajum.
Cajum
Cajum O. K. [C. E. Otto Kuntze], – het gelatinizeerde Mal. kajoe,
hout, boom. – De naam is door een misverstand gevormd uit den door Rumphius
(zie Rumphĭa) gegeven naam Caju galedūpa (kajoe galĕdoepa, d.i. galedoepa-boom).
Kuntze (zie kuntzĕi), de auteur van het gesl., het Mal. niet voldoende machtig, heeft
den algemeenen term kajoe (boom) voor een soortnaam aangezien.
cajuputi
cajupúti, – van Mal. kajoe, hout, boom; poetih, wit: witte boom. De
naam zinspeelt op de kleur van het bovenste deel van den stam. Vgl. Melaléúca.
Cakile / Cakile
Cákile Adans. [M. Adanson] / Cakíle Adans. [M. Adanson],
– Latinizeering van den Arab. plantennaam kakeleh.
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calaba
calába, – Westind. plantennaam.
calabricus
calábricus (-a, -um), – van Lat. Calabrĭa, Calabrië (het Z.
schiereiland van Italië; de punt der laars), Calabrisch.
calabura
calabúra, – beteekenis onbekend, mogelijk een (? gelatinizeerde)
volksnaam.
calacaryensis
calacaryénsis (-is, -e), – afkomstig van Calacary op Luzon of
daar het eerst gevonden.
calaccanzensis
calaccanzénsis (-is, -e), – afkomstig van Calaccanza (?) of
daar het eerst gevonden. – Steudel (zie steudeliānus), die dezen naam aan een Panĭcum
schonk (Synopsis Glumaceārum I, 65) geeft geenerlei toelichting. In het register op
dat werk luidt de naam calaccanensis.
Caladenis
Caladénia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kalos, fraai; adên
(adĕnos), klier: plant met fraaie klieren. – Bij de meeste
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soorten is de lip bezet met op klieren gelijkende wratten.
caladifolius / caladiifolius
caladifólius (-a, -um) / caladiifólius (-a, -um), –
van Caladĭum, plantengesl. (Aracĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van
een Caladĭum.
Caladium
Caládium Vent. [E. P. Ventenat], – Latinizeering van den Mal.
plantennaam kaládi.
Calamagrostis Calamagróstis Adans. [M. Adanson], – van Gr. kalămos, riet;
agrôstis, hier gras in het algemeen: rietachtig gras, rietgras.
calamifolius
calamifólius (-a, -um), – van Calămus, plantengesl. (Palmae),
rotan; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Calămus.
calamiformis
calamifórmis (-is, -e), – 1. van Lat. calămus, riet; forma,
gedaante, vorm: van de gedaante van riet, rietachtig. 2. van Calămus, plantengesl.
(Palmae), rotan; forma, gedaante, vorm: van de gedaante van een Calămus,
rotanachtig.
calamifrons
calámifrons, – van Calămus, plantengesl. (Palmae), rotan; Lat.
frons, loof, gebladerte: met bladeren als die van een Calămus.
Calamina
Calámina P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], –
Latinizeering van Gr. kalamĭnos (van kalămos, riet), van riet, rieten. – Gras met
rietachtige halmen.
calaminaris
calamináris (-is, -e), – Latinizeering van Fr. calaminaire (van
Fr. calamine, zinkerts, galmei, kalmei), op eenigerlei wijze tot zinkerts in betrekking
staand, op galmeihoudenden grond groeiend. Het Fr. woord is verbasterd uit Lat.
cadmīa (cadmēa, cadmĭa; Gr. kadmeia, kadmĭa), galmei. Het erts werd kadmeia
genoemd naar den mythischen Phoenicischen prins Kadmos (Cadmus), stichter en
eersten koning der stad Thêbai (Thebae = Thebe; in Boeotië, N.W. van Athene),
uitvinder van het smelten van erts en van het Phoenicische alphabet (“Cadmus’
dochtertjes”). Naar denzelfde is ook het metaal cadmĭum genoemd, dat vaak in galmei
wordt aangetroffen.
Calamintha / calamintha Calamíntha / calamíntha Lmk. [ J. B. P. A. Monet
de Lamarck], – Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam kalaminthos (van kalos,
fraai; minthos, munt): fraaie, aan munt (Mentha) verwante plant.
calamitosus
calamitósus (-a, -um), – van Lat. calamĭtas, onheil, ramp: onheil
brengend, rampen veroorzakend, noodlottig.
Calamosagus
Calamósagus Griff. [W. Griffith], – van Calămus, plantengesl.
(Palmae), rotan; Săgus, voormalig plantengesl. (tegenwoordig Metroxўlon) (Palmae):
gesl., dat het midden houdt tusschen Calămus en Sagus.
Calampelis
Calámpelis D. Don. [David Don], – van Gr. kalos, fraai; ampĕlis,
kleine wijnstok (klimplant): fraaie klimplant.
Calamus / calamus
Cálamus L. [C. Linnaeus] / cálamus, – (Lat.) riet, halm,
kalmoes.
Calanchoe
Calánchoë, – zie Kalanchŏë.
Calandrinia
Calandrínia H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A.
J. A. Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar J. L. Calandrini (1703, Genève;
1758, Genève), magistraat (syndic) te Genève, plantkundige, mathematicus, schrijver
van verscheidene wetensch. werken. De onder zijn naam uitgegeven Theses physĭcae
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de vegetatiōne et generatiōne plantārum (1734) zijn echter door J. A. Trembley (zie
Trembleya) geschreven.
calantha
calántha, – zie calanthus.
Calanthe
Calánthe R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kalos, fraai; anthos,
bloem: fraaibloemige plant.
calanthoides
calanthoídes, – van Calanthe, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Calanthe-achtig.
calanthus
calánthus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; anthos, bloem:
fraaibloemig.
calapparius
calappárius (-a, -um), – van Mal. kalápa, kokosnoot, klapper,
bij uitbreiding kokospalm, klapperboom: in eenig opzicht overeenkomend met een
kokospalm, bv. door het bezit van eetbaar palmiet.
Calathea
Caláthea G. Fr. Mey. [G. Fr. W. Meyer (1782-1856), hoogleeraar
te Göttingen], – van Gr. kalăthos, mandje. De bloeiwijze sommiger soorten zou aan
een bloemenmand doen denken.
calathinus
caláthinus (-a, -um), – van Gr. kalăthos, mandje: op een mandje
gelijkend; met een of ander op een mandje gelijkend deel.
calavensis
calavénsis (-is, -e), – afkomstig van Calauan (op Luzon, het
noordelijkste van de groote eilanden der Philippijnen) of daar het eerst gevonden.
calcaratus
calcarátus (-a, -um), – van Lat. calcar, spoor: gespoord.
calcareus / calcarius calcáreus (-a, -um) / calcárius (-a, -um), – van Lat. calx
(calcis), kalk: kalkachtig, kalkwit, kalkschubben dragend, op kalkgrond groeiend,
op kalkrotsen groeiend.
calcatus
calcátus (-a, -um), – van Lat. calcāre [van calx (calcis), hiel],
vertrappen: vertrapt, op beloopen terrein groeiend en daardoor aan vertrappen
blootgesteld.
Calcearia
Calceária Bl. [C. L. Blume], – van Lat. calcĕus, lage schoen,
pantoffel: pantoffelkruid. De naam zinspeelt op den vorm der lip.
calceiformis
calceifórmis (-is, -e), – van Lat. calcĕus, lage schoen, pantoffel;
forma, vorm: schoenvormig, pantoffelvormig.
calceilabius
calceilábius (-a, -um), – van Lat. calcĕus, lage schoen, pantoffel;
labĭum, lip: met schoen- of pantoffelvormige lip.
calceolare
calceoláre, – zie calceolāris.
Calceolaria
Calceolária L. [C. Linnaeus], – van Lat. calceŏlus (verkleinw.
van calcĕus, lage schoen, pantoffel), schoentje, pantoffeltje: plant met op pantoffels
gelijkende bloemen.
calceolaria
calceolária, – zie calceolarĭus.
calceolarioides
calceolarioídes, – van Calceolarĭa, plantengesl.
(Scrophulariacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Calceolarĭa-achtig.
calceolaris / calceolarius
calceoláris (-is, -e) / calceolárius (-a, -um), – van
Lat. calceŏlus (verkleinw. van calcĕus, lage schoen, pantoffel), schoentje, pantoffeltje:
schoenvormig, pantoffelvormig.
calceolum
calcéolum, – foutief voor calceŏlus. – Dit laatste woord is geen
bnw. doch een znw. en blijft onveranderd, als het achter een onz. geslachtsnaam
geplaatst wordt.
calceolus
calcéolus, – verkleinw. van Lat. calcĕus, lage schoen, pantoffel:
schoentje, pantoffeltje.
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calcicola
calcícola (znw), – van Lat. calx (calcis), kalk; cŏlĕre, wonen,
bewonen: kalk bewonende, d.i. op kalkgrond groeiende plant.
calcicolus
calcícolus (-a, -um), – van Lat. calx (calcis), kalk; cŏlĕre, wonen,
bewonen: kalk bewonend, d.i. op kalkgrond groeiend.
Calcitrapa / calcitrapa
Calcítrapa Adans. [M. Adanson] / calcítrapa, – van
Lat. calx (calcis), hiel; Middeleeuwsch Lat. trappa, val, klem: hielvanger, dwz.
voetangel (voorwerp met vier scherpe punten, welke zoodanig zijn aangebracht, dat
er in elken stand een naar boven is gericht).
calcosus
calcósus (-a, -um), – van Lat. calx (calcis), kalk: vol kalk. – Ter
verklaring van den door hem gevormden naam Folĭum calcōsum (Daoen kapoer,
later Mallōtus calcōsus M. A. [J. Müller van Aargau]) zegt Rumphius (Herbarium
Amboinense IV, 129): “de bladeren van onder, stelen en ’t voorste der takken zijn
met een wit en grofzandig meel” (sterharen) “behangen als kalk ’t welk aan de handen
blijft hangen als men ze handelt”.
calderensis
calderénsis (-is, -e), – van Sp. caldēra, ketel, en bij uit-
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breiding steilwandige krater, waarvan de middellijn van het grondvlak aanmerkelijk
grooter is dan die der kraterpijp: in caldera’s groeiend.
Caldesia
Caldésia Parl. [F. Parlatore (1816-77), hoogleeraar te Florence], –
genoemd naar L. Caldesi (1821, Persolino bij Faënza tusschen Bologna en Rimini;
1884, Persolino), in 1848/49 en 1859 strijder tegen Oostenrijk voor de eenheid van
Italië, volksvertegenwoordiger, verdienstelijk Cryptogamenkenner. Hij bracht bij
Faënza een rijk herbarium bijeen.
caleba
caléba, – zie calāba.
Calendula Caléndula L. [C. Linnaeus], – verkleiningsvorm van Lat. calendae
(van calāre, uitroepen), de eerste dag der maand, die eertijds publiek werd uitgeroepen
(op die dagen moesten de renten der schulden betaald worden), bij uitbreiding de
maand zelve. De naam werd gekozen, omdat de plant maanden achtereen bloeit. “Sy
bloeyen,” zegt Dodoens terecht [Cruydeboeck, 2e druk (1563), 146] “van in den
Meye alle den Zoomer duer tot in den winter.” – In Dec. 1932 en begin Jan. 1933
en wederom in den winter 1933/34 zag ik in een tuin te Heemstede goudsbloemen
zonder eenige bedekking in vollen bloei. – Een analoge beteekenis heeft het Ned.
woord maandroos; ook de maandroos bloeit tot diep in den winter in de open lucht.
calendulaceus
calenduláceus (-a, -um), – van Calendŭla, plantengesl.
(Composĭtae): Calendŭla-achtig.
Calepina Calepína Adans. [M. Adanson], – afleiding en beteekenis onbekend;
waarschijnlijk een letterverbinding zonder beteekenis. – Zie Adansonĭa.
californicus
califórnicus (-a, -um), – afkomstig van Californië (in het W. van
N.-Amerika; 114 1/2 – ±125° W.L.; 32 1/2 – 42 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Het woord Californië is verbasterd uit Sp. caliente fornalla, gloeiende oven.
caliginosus
caliginósus (-a, -um), – van Lat calīgo (caligĭnis), nevel, damp,
rook, walm: omneveld, bewalmd, duister, donker, onzeker.
Calimeris
Calímeris Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – zie Kalimĕris.
calisaya
calisáýa, – Sp. naam eener kinasoort.
Calispermum Calispérmum Lour. [J. Loureiro], – van Gr. kalīa, nest; sperma,
zaad. De eitjes liggen aan de oppervlakte der zaadlijst als in een nest.
calistachys
calístachys, – zie calostăchys.
Calius
Cálius Blanco [M. Blanco], – gelatinizeerde Philipp. plantennaam
(kalios).
Calla
Calla L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam.
callaefolius
callaefólius (-a, -um), – zie callifolĭus.
Callaeocarpus
Callaeocárpus Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. kallaia
(meervoudsvorm), hanekam; karpos, vrucht. De vruchtomhulsels zijn bezet met
hanekamachtige uitwassen.
calleryanus
calleryánus (-a, -um) (Memecўlon – Naud. [Ch. Naudin]; –
Phlebocalymma – Baill. [H. E. Baillon]; – Solānum – Dunal. [M. F. Dunal]), –
genoemd naar J. M. M. Callery (of Calleri) (1810, Turijn; 1862, St. Martin les
Boulangis, Dépt. Seine-et-Marne), R.C. missionaris, die in 1835 naar Korea vertrok,
onderweg Batavia en de Philippijnen bezoekende, waar hij belangrijke bot. en zoöl.
collecties bijeenbracht; de planten zijn thans te Genève, de vogels te Turijn. Daar
hem geen toegang tot Korea verleend werd, bleef hij te Macao (Z.O. kust van China;
±22° N.B.), waar hij in 1836 aankwam en zich onmiddellijk toelegde op de studie
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der Chin. taal. In 1842 verliet hij zijn kloosterorde; in 1843 werd hij tolk van het
Chin. consulaat te Macao, bij welke plaats hij vele planten verzamelde; voorts
verzamelde hij ook elders aan de O. kust van China [eiland Chusan (zie chusānus),
Shangai, Ning-po, Amoy]. Aan het Museum voor Natuurlijke Historie te Parijs zond
hij meer dan 5000 Chin. planten in 2000 soorten, waaronder meer dan 15 nieuwe,
voorts 450 planten van Macao en 800 van Luzon (zie luzonensis), welke laatste hij
in 1845 verzamelde. In 1846 keerde hij voor goed terug naar Europa; hij vestigde
zich te Parijs, waar hij tot Franschman genaturalizeerd werd. Hij was een verdienstelijk
sinoloog en schreef o.a. een Chin.-Lat. woordenboek.
Calliandra Calliándra Bth. [G. Bentham], – van Gr. kallos, schoonheid; anêr
(andros), man: plant met fraaie meeldraden (mann. organen).
calliantha
calliántha, – zie callianthus.
callianthema
calliánthema, – zie callianthĕmus.
callianthemos
calliánthemos (-os, -on), – van Gr. kallos, schoonheid;
anthĕmon, bloem: fraaibloemig.
Callianthemum
Calliánthemum C. A. Mey. [C. (K.) A. Meyer], – van Gr.
kallos, schoonheid; anthĕmon, bloem: fraaibloemige plant.
callianthemus
calliánthemus (-a, -um), – van Gr. kallos, schoonheid;
anthĕmon, bloem: fraaibloemig.
callianthus calliánthus (-a, -um), – van Gr. kallos, schoonheid; anthos, bloem:
fraaibloemig.
callibotrys
callíbotrys, – van Gr. kallos, schoonheid; bŏtrus, (als bot. term)
tros: met fraaie (bloem)trossen.
Callicarpa Callicárpa L. [C. Linnaeus], – van Gr. kallos, schoonheid; karpos,
vrucht: plant met fraaie vruchten.
callicarpus callicárpus (-a, -um), – van Gr. kallos, schoonheid; karpos, vrucht:
met fraaie vruchten (of vijgen).
Callichilia
Callichília Stapf [O. Stapf], – van Gr. kallos, schoonheid; cheilos,
rand. De stempel wordt omgeven door een grooten, golvenden en gelobden, kleverigen
ring.
callichilioides
callichilioídes, – van Callichilĭa, plantengesl. (Apocynacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Callichilĭa-achtig.
callichroa
callíchroa, – zie callichrŏus.
callichromus
callichrómus (-a, -um), – van Gr. kallos, schoonheid; chrôma,
kleur: fraai van kleur, fraai gekleurd.
callichrous
callíchrous (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kallichrŏos (van
kallos, schoonheid; chrŏa, kleur), fraai van kleur, fraai gekleurd.
Callicore
Callícore Link. [H. Fr. Link], – van Gr. kallos, schoonheid; kŏrê,
jonkvrouw: schoone jonkvrouw. De naam, welke zinspeelt op de fraaie bloemen der
plant, is een vertaling van belladonna (zie aldaar).
callifer / calliferus
cállifer (callífera, callíferum) / callíferus (-a, -um), – van
Lat. callum of callus, eeltknobbel, knobbel; ferre, dragen: een of meer knobbels
dragend.
callifolius callifólius (-a, -um), – van Calla, plantengesl. (Aracĕae); Lat. folĭum,
blad: met bladeren als die eener Calla.
callilepis
callílepis, – van Gr. kallos, schoonheid; lĕpis, schub: met fraaie
schubben.
calliodus
callíodus (-a, -um), – van Gr. kallos, schoonheid; ŏdous, tand: met
fraaie of duidelijke tanden.
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Calliopsis
Calliópsis Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr. kallos,
schoonheid; opsis, voorkomen, uiterlijk: fraaie plant.
callipes
cállipes, – van Lat. callum of callus, eeltknobbel, knobbel; pes, voet,
steel: met knobbelvormigen of geknobbelden (zuil)voet of steel.
Calliphruria
Calliphrúria Lindl. [J. Lindley], – van Gr. kallos, schoonheid;
phrourĭon, versterkte plaats, vesting. De helmdraden zijn aan den voet verbreed; de
verbreede gedeelten vormen, als het ware, een fraaie (duidelijke) versterking om den
mond der bloemdekbuis.
Callipteris
Callípteris Bory [J. B. M. baron Bory de Saint Vincent], – van
Gr. kallos, schoonheid; ptĕris, varen: fraaie varen.
callipyge callipýge, – van Gr. kallos, schoonheid; pūgê, het achterste, de billen:
met fraaie billen. – De vrucht van den vroeger Lodoicĕa callip ge Comm. [Ph.
Commerson] genoemden palm vertoont een opvallende gelijkenis met de billen eener
negerin. Rumphius (Herbarium Amboinense VI, 212) zegt van de vrucht: “De twee
onderste einden loopen met een ronde spits toe, en de keep tussen beiden heeft
zomtijds nog
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eenige plooien aan de eene zijde. Waardoor men zegt, dat ze van de eene zijde
bekeken twee billen van een man gelijken, aan de andere zijde zullen ze de gedaante
van een vrouw uitbeelden.” Volgens Teysmann [Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië XXXI
(1870), 48] “is de vorm het best te vergelijken bij het gedeelte van den romp eener
vrouw gelegen tusschen het midden des buiks en het midden der dijen; door de zwarte
kleur en een gedeelte van den bolster, dikwijls nog tusschen de lobben aanwezig,
wordt de gelijkenis met dat gedeelte eener negerin nog treffender. Ja, deze gelijkenis
is zoo sterk, dat toen vroeger D’Argenteuil een plaatwerk over deze vrucht had
uitgegeven en dit te Parijs ten toon stelde, de mannen een glimlach niet konden
onderdrukken, de vrouwen zich verontwaardigd over zulk een onkieschheid
omkeerden en allen er slechts een product der phantaisie in zagen.”
Callirrhoe Callírrhoë A. Gray [Asa Gray], – Latinizeering van Gr. Kallirrhŏê
(van kallos, schoonheid; rhein, vloeien), naam eener beroemde bron bij Athene,
voorts naam eener schoone bronnimf. – De naam zinspeelt op de schoonheid der
plant.
Callista
Callísta Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. kallistê [vr. vorm
van kallistos (overtr. trap van kalos, schoon)], schoonste, zeer schoon: zeer schoone
plant.
callista
callísta, – zie callistus.
callistachys callístachys, – van Gr. kallos, schoonheid; stăchus, aar: met fraaie
aren.
Callistemon Callistémon R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kallos, schoonheid;
stêmôn, draad. Plant met fraaie meeldraden.
Callistephus Callístephus Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. kallos,
schoonheid; stĕphos, krans. De naam zinspeelt op de bloemhoofdjes, welke een
fraaien krans van lintbloemen dragen.
callistus
callístus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kallistos (overtr. trap van
kallos, schoon), zeer schoon.
callithrix cállithrix, – van Gr. kallos, schoonheid; thrix, haar: met fraaie haren.
callitricha
callítricha, – zie callitrĭchus.
Callitrichaceae
Callitricháceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Callitrĭche geldt.
Callitriche
Callítriche L. [C. Linnaeus], – van Gr. kallos, schoonhheid; thrix
(trĭchos), haar. De Callitrĭche der Ouden was een varen, welke als haargroeimiddel
werd aangewend. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 351: “op die quade
scorfte” (schurftige) “hoofden daer thayr wtghevallen es ghestreken doetet het hayr
wederom groeyen.” Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen
op het hem thans voerende gesl.
callitrichus callítrichus (-a, -um), – van Gr. kallos, schoonheid; thrix (trĭchos),
haar: met fraaie haren.
Callitris
Cállitris Vent. [E. P. Ventenat], – van Gr. kallos, schoonheid; treis,
drie. – De naam wil zinspelen op het feit, dat bij de eerstbeschreven soort van het
gesl. de naalden en kegelschubben zeer duidelijk gerangschikt zijn in drietallige
kransen.
callizónus
callizónus (-a, -um), – van Gr. kallos, schoonheid; zônê, gordel:
met een fraaien gordel (van donkerkleurige vlekken, bv.).
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Callogramme Callográmme Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. kallos, schoonheid;
grammê, lijn: varen met fraaie, lijnvormige sori.
callophyllus
callophýllus (-a, -um), – van Gr. kallos, schoonheid; phullon,
blad: met fraaie bladeren, fraaibladig.
callosa
callósa, – zie callōsus.
callosilobus
callosílobus (-a, -um), – van Lat. callōsus, geknobbeld; lŏbus,
lob: met geknobbelde lobben.
Callostylis
Callóstylis Bl. [C. L. Blume], – van Lat. callum of callus,
eeltknobbel, harde knobbel; stўlus, paal, zuil. De stempelzuil is aan den voet
knobbelvormig verdikt.
callosus callósus (-a, -um), – van Lat. callum of callus, eelt, eeltknobbel, harde
knobbel: een of meer harde knobbels of wratten dragend, eeltachtig.
Calluna
Callúna Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van Gr.
kallūnein, verfraaien, schoonmaken. De naam zinspeelt op het gebruik, dat vooral
vroeger van de plant gemaakt werd voor het vervaardigen van bezems en boenders
(heibezems, heiboenders).
callystachys
callýstachys, – foutief voor callistăchys.
Calobotrya
Calobótrya Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te
Straatsburg], – van Gr. kalos, fraai; botrus, tros: plant met fraaie, tot trossen
vereenigde bloemen.
calocarpus
calocárpus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; karpos, vrucht: met
fraaie vruchten.
calocephalus
calocéphalus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai, schoon; kephălê,
hoofd: met fraaie hoofdjes.
Calochortus Calochórtus Pursh [Fr. Tr. Pursh], – van Gr. kalos, fraai; chortos,
gras. Fraaibloemige plant met grasachtige bladeren.
calochromus
calochrómus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; chrôma, kleur:
fraai van kleur, fraai gekleurd.
Calococcus
Calocóccus Kurz [S. Kurz], – van Gr. kalos, fraai; kokkos,
vrucht(nootje): plant met fraaie vruchtnootjes.
calocomus
calócomus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; kŏmê, kuif (van haren,
bladeren, bloemen, schutbladen en dgl.): fraai gekuifd.
Calodium
Calódium Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. kalôdĭon
(verkleinw. van kalôs, touw), dun touw, koord. De naam zinspeelt op de
koordvormige, onbebladerde stengels.
Calodracon
Calódracon Planch. [J. E. Planchon], – van Gr. kalos, fraai;
drăkôn, draak: fraaie, aan den drakenbloedboom (Dracaena draco L. [C. Linnaeus])
verwante plant.
caloglossus
caloglóssus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; glôssa, tong: met
fraaie tong of (bij orchideeën) lip.
calolepis
calólepis, – van Gr. kalos, fraai; lĕpis, schub: fraai beschubd.
calomelanos
calomélanos (-os, -on), – van Gr. kalos, fraai; mĕlas (melănos),
zwart: fraai zwart (de bladsteel bv.).
caloneura
calonéúra, – zie caloneurus.
caloneuros / caloneurus
calonéúros (-os, -on) / calonéúrus (-a, -um), – van
Gr. kalos, fraai; neuron, nerf: fraai generfd.
Calonyction
Calonýction Choisy [J. D. Choisy], – van Gr. kalos, fraai; nux
(nuktos), nacht: bij nacht bloeiende plant met fraaie bloemen, nachtschoone.
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Calophaca
Calóphaca Fisch. [Fr. E. L. (von) Fischer], – van Gr. kalos, fraai:
phăkê, peul (der linze), hier overdrachtelijk gebezigd in de beteekenis van
Leguminose: fraaibloemige Leguminose.
Calophanes
Calóphanes D. Don [David Don], – van Gr. kalos, fraai;
phainesthai, zich voordoen: fraaie plant.
Calophanoides
Calophanoídes Ridl. [H. N. Ridley], – van Calophănes,
plantengesl. (Acanthacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op
Calophănes gelijkend gesl.
calophlebius
calophlébius (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; phleps (phlĕbos),
ader: fraai geaderd.
calophrys
cálophrys, – van Gr. kalos, fraai; ŏphrus, wenkbrauw, rand: met
fraaie (of fraai behaarde) randen.
calophylla
calophýlla, – zie calophyllus.
calophyllanthus
calophyllánthus (-a, -um), – van Calophyllum, plantengesl.
(Guttifĕrae); Gr. anthos, bloem: met bloemen als die van een Calophyllum.
calophylloides
calophylloídes, – van Calophyllum, plantengesl. (Guttifĕrae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Calophyllum-achtig.
Calophyllum
Calophýllum L. [C. Linnaeus], – van Gr. kalos, fraai; phullon,
blad: boom met fraaie bladeren.
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calophyllus
calophýllus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; phullon, blad:
fraaibladig.
calophytum
calóphytum, – van Gr. kalos, fraai; phŭton, plant: fraaie plant.
calopogon
calopógon, – van Gr. kalos, fraai; pôgôn, baard: met een fraaien
baard (haargroep); fraai gebaard.
Calopogonium Calopogónium Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar
te Angers], – van Gr. kalos, fraai; pôgônĭon (verkleinw. van pôgôn, baard), baardje:
fraai gebaarde plant. De kelkslippen dragen lange haren.
calopterus
calópterus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; ptĕron, vleugel: fraai
gevleugeld, met wel ontwikkelde vleugels.
Calosacme
Calosácme Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Gr. kalos, fraai; akmê, toppunt: toppunt van schoonheid. De naam
zinspeelt op de fraaie bloemen.
Calosanthes
Calosánthes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kalos, fraai; anthos,
bloem: fraaibloemige plant.
calospermus
calospérmus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; sperma, zaad:
fraaizadig.
calostachya
calostáchya, – zie calostachўus.
calostachys / calostachyus
calóstachys / calostáchyus (-a, -um), – van Gr.
kalos, fraai; stăchus, aar: met fraaie aren, fraaiarig.
Calosteca
Calostéca Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – van Gr. kalos, fraai; thêkê, doos: gras met fraaie (hier bij doozen
vergeleken) aartjes.
Calostemma
Calostémma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kalos, fraai;
stemma, krans, kroon: plant met fraaie, bij een krans of een kroon vergeleken
bloeiwijzen.
calostrotus
calostrótus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; strôtos (van
storennŭnai, uitspreiden), uitgespreid: met een fraai uitspreidsel, met een fraaie
bekleeding (van schubben, bv.).
Calotheca / Calotheca / Calotheca
Calothéca Desv. [A. N. Desvaux
(1784-1856), hoogleeraar te Angers] / Calothéca Spreng. [K. P. J. Sprengel] /
Calothéca Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. kalos, fraai; thêkê, doos: gras met fraaie
(hier bij doozen vergeleken) aartjes.
calothecus
calothécus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; thêkê, doos, bij
uitbreiding: al, wat bij een doos kan worden vergeleken, zooals helmknoppen,
vruchten, schutbladen: met fraaie helmknoppen, met fraaie vruchten, met fraaie
schutbladen.
calothyrsus
calothýrsus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; thursos, (als bot.
term) pluim: met fraaie pluimen, met fraaie bloeiwijzen.
Calotropis
Calótropis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kalos, fraai; trŏpis,
(scheeps)kiel: plant met fraaie kielen. De naam zinspeelt op de kielvormige
bijkroonschubben.
caloxanthus
caloxánthus (-a, -um), – van Gr. kalos, fraai; xanthos, geel: fraai
geel.
caloxylon
calóxylon, – van Gr. kalos, fraai; xŭlon, hout: met fraai hout.
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Calpandria
Calpándria Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kalpê, kruik, urn; anêr
(andros), man: plant met tot een kruikvormig geheel vergroeide mann. organen of
meeldraden.
Calpicarpium
Calpicárpium, – foutief voor Calpicarpum.
Calpicarpum
Calpicárpum G. Don [George Don], – van Gr. kalpê, kruik,
urn; karpos, vrucht: plant met kruikvormige vruchten.
Calpidia
Calpídia Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr. kalpis
(kalpĭdos), urn: plant met urnvormig bloemdek.
Calpigyne
Calpígyne Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kalpê, kruik, urn; gŭnê,
vrouw: plant met urnvormig vr. bloemdek.
Calpurnia
Calpúrnia E. Mey. [E. H. F. Meyer], – genoemd naar den Lat.
dichter Calpurnĭus Sicŭlus, die in het midden der 1ste eeuw na Chr. verzen schreef,
welke navolgingen waren van die van Virgilĭus en dus, figuurlijk gesproken, daaraan
verwant waren. De naam werd gekozen om uittedrukken, dat het gesl. Calpurnĭa
verwant is aan het naar Virgilĭus genoemde geslacht Virgilĭa.
Caltha
Caltha L. [C. Linnaeus], – oude Lat. naam eener gele, sterk riekende
bloem, mogelijk Calendŭla officinālis L. [C. Linnaeus] – Linnaeus (zie Linnaea)
heeft den naam willekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl.
calumpitensis
calumpiténsis (-is, -e), – afkomstig van Calumpit [plaats op
Luzon (het noordelijkste van de groote eilanden der Philippijnen), in de provincie
Bulacan, N.W. van Manila] of daar het eerst gevonden.
calva
calva, – zie calvus.
calvescens
calvéscens, – van Lat. calvescĕre (van calvus, kaal), kaal worden:
kaal wordend, niet of weinig behaard of beschubd.
calvus
calvus (-a, -um), – (Lat.) kaal.
calycantha
calycántha, – zie calycanthus.
Calycanthaceae
Calycantháceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Calycanthus geldt.
calycanthum
calycánthum, zie calycanthus.
Calycanthus
Calycánthus L. [C. Linnaeus], – van Gr. kalux (kalŭkos), kelk;
anthos, bloem. – De naam zinspeelt op het feit, dat de kelkbladen geleidelijk overgaan
in de bloembladen.
calycanthus
calycánthus (-a, -um), – van Gr. kalux (kalŭkos), kelk; anthos,
bloem: met bloemen, welke opvallen door haar kelk, bv. doordat deze grooter is dan
de kroon.
calycatus
calycátus (-a, -um), – van Lat. calyx (calўcis), kelk; flos (flōris),
bloem: 1. met (bloemen met) grooten kelk of met groote op een kelk gelijkende
schutbladen. 2. met (bloemen met) (schijnbaar) op den kelk ingeplante meeldraden
en kroonbladen.
calycinus
calýcinus (-a, -um), – van Lat. calyx (calўcis), kelk: met goed
ontwikkelden kelk, met grooten kelk, met blijvenden kelk.
calycodes
calycódes, – Lat. transcr. van Gr. kalukôdês [van kalux (kalŭkos),
kelk; ôdês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt], kelkachtig, den indruk van een kelk
makend, met grooten kelk.
Calycothrix
Calýcothrix Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr.
kalux (kalŭkos), kelk; thrix, haar. De kelkslippen eindigen in een langen, haarvormigen
borstel.
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calyculatus
calyculátus (-a, -um), – van Lat. calycŭlus [verkleinw. van calyx
(calўcis), kelk], kelkachtig omwindsel, bijkelk: van een kelkachtig omwindsel of een
bijkelk voorzien.
Calymmanthera
Calymmanthéra Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter], – van
Gr. kalumma, omhulsel; anthêra, (als bot. term) helmknop. – De helmknop bedekt
als een kapje de rugzijde der stempelzuil.
Calymmodon / calymmodon
Calýmmodon K. B. Presl [K. B. Presl] /
calýmmodon, – van Gr. kalumma, omhulsel; ŏdous (ŏdontos), tand: de bij tanden
vergeleken bladlobben zijn kapvormig omgebogen en omhullen de sori.
Calymnanthera
Calumnanthéra, – foutief voor Calummanthēra.
Calypso
Calýpso Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – Lat.
transcr. van Gr. Kalupsô, naam eener schoone nimf op het eiland Ôgugĭa, die den
Gr. held Odusseus, toen deze schipbreuk had geleden, waarbij al zijn metgezellen
waren omgekomen, zeer gastvrij opnam en zeven jaren bij zich hield, in welken tijd
zij hem twee kinderen schonk. – De naam zinspeelt op de schoonheid der plant.
Calyptosepalum
Calyptosépalum S. Moore [Spencer le Marchant Moore
(1851-1931), Eng. plantkundige], – van Gr. kaluptos, bedekt; Nieuwlat. sepălum,
kelkblad. De beide binnenste kelkbladen worden in den knop geheel bedekt door de
beide buitenste.
Calyptranthus Calyptránthus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kaluptra, omhulsel,
kap; anthos, bloem. De kroonbladen zijn vergroeid tot een afvallend kapje.
calyptratoides
calyptratoídes, – van den soortnaam calyptrātus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang welke gelijkenis uitdrukt: op de soort calyptrātus gelijkend.
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calyptratus calyptrátus (-a, -um), – van Gr. kaluptra, omhulsel: van een omhulsel
voorzien, omhuld.
Calyptriplex
Calýptriplex, – foutief voor Calytrĭplex.
Calyptrocalyx Calyptrócalyx Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kaluptra, omhulsel;
kălux, kelk. – De kelk wordt grootendeels door de kolfas omhuld.
calyptrocalyx
calyptrócalyx, – van Gr. kaluptra, omhulsel, kap; kălux, kelk:
met als een kapje afvallend bovendeel van den kelk.
Calyptrocarpus
Calyptrocárpus Less. [Chr. Fr. Lessing (1810-62), D.
plantkundige], – van Gr. kaluptra, omhulsel; karpos, vrucht. De vruchtnaalden zijn
aan den voet vergroeid tot een ring, welke den top der vrucht omvat.
Calyptrochilus / calyptrochilus
Calyptrochílus Kränzl. [Fr. Kränzlin
(1847-1934), bekend D. schrijver over orchideeën] / calyptrochílus, – van Gr.
kaluptra, omhulsel; cheilos, lip. – De naar binnen omgebogen top der lip is kapvormig
en omhult den helmknop. Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. of de
sectie Calyptrochīlus uittedrukken.
Calyptroon Calyptróon Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. kaluptra, omhulsel;
ôon, ei: plant met omhulde eitjes. De eitjes zijn grootendeels weggedoken in de
breede zaadstreng.
Calyptrostigma
Calyptrostígma Trautv. et Mey. [E. R. von Trautvetter en
C. (K.) A. Meyer], – van Gr. kaluptra, omhulsel, kap; stigma, (als bot. term) stempel.
– De naam zinspeelt op den kapvormigen stempel.
Calyptrostylis
Calyptrostýlis Nees. [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
kaluptra, omhulsel; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), (als bot. term) stijl. De dikke
stijlvoet overdekt den top der vrucht.
Calysaccion
Calysáccion Wight. [R. Wight], – van Gr. kalux, kelk; sakkĭon
(verkleinw. van sakkos, zak), zakje. Vóór den bloei wordt de kroon door den kelk
omhuld als door een geheel gesloten zakje.
Calystegia
Calystégia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kalux, kelk; stegê,
dek. De kelk wordt bedekt door twee groote schutblaadjes.
calystegioides calystegioídes, – van Calystegĭa, plantengesl. (Convolvulacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Calystegĭa-achtig.
calytrichoides
calytrichoídes, – zie calytrichoīdes.
Calythrix
Cálythrix Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr. kalux,
kelk; thrix, haar. De kelkslippen eindigen in een langen, haarvormigen borstel.
calytrichoides
calytrichoídes, – van Calўthrix (Calytrĭchis), plantengesl.
(Myrtacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Calўthrix-achtig.
Calytriplex
Calýtriplex Ruiz. et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – van Lat.
calyx, kelk; trĭplex, drievoudig: plant met drievoudigen kelk. Deze zg. drievoudige
kelk bestaat uit: 1. de beide schutblaadjes; – 2. de drie buitenste kelkslippen; – 3. de
beide binnenste kelkslippen.
Calytrix
Cálytrix, – foutief voor Calўthrix.
camanchicus
camánchicus (-a, -um), – afkomstig van Camanche (plaats in
Californië, Z.O. van Sacramento) of daar het eerst gevonden.
camansi
camánsi, – Philipp. plantennaam (kamansi).
camara
camára, – Westind. plantennaam.
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camarinus
camarínus (-a, -um), – afkomstig van Camarines (het Z.O.
schiereiland van Luzon) of daar het eerst gevonden.
Camarotis
Camarótis Lindl. [J. Lindley], – van Gr. kamarôtos, gewelfd. De
naam zinspeelt op de gewelfde lip.
Camassia
Camássia Lindl. [J. Lindley], – Latinizeering van camass (of
quamash), in het begin der 19de eeuw volksnaam van Camassĭa esculenta Lindl. [J.
Lindley] bij de Indianen van N.-Amerika, welke de geroosterde bollen der plant aten.
camatchili
camatchíli, – Philipp. plantennaam (kamachílis).
camaza
camáza, – Philipp. plantennaam (kamaísa).
Cambessedea Cambessédea W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – genoemd
naar J. Cambessèdes (1799, Montpellier; 1863, Férussac, Dépt Lozère, Z.-Frankrijk),
schrijver van bot. publicaties, o.a. over het geslacht Spiraea en over de flora der
Balearen, welke eilanden hij in 1825 bereisde.
cambodianus / cambodiensis
cambodiánus (-a, -um) / cambodiénsis (-is,
-e), – afkomstig van Cambodĭa (= Kambodja, Fr. protectoraat in Achter-Indië;
102-108° O.L.; 10-14 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
cambogia
cambógia, – Latinizeering van Eng. cambodge, camboge of
gamboge, Fr. gambouge (verbasteringen van Kambodja, zie cambodiānus), guttegom,
een gele gomhars, welke in Eng. Indië, China en vooral in Kambodja verkregen
wordt door indroging van het melksap eenige Garcinĭa-soorten. – Garcinĭa – Desr.
[L. A. J. Desrousseaux] levert een inferieure guttegom.
cambogioides
cambogioídes, – van den soortnaam cambogĭa (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort cambogĭa gelijkend.
cambricus
cámbricus (-a, -um), – van Nieuwlat. Cambrĭa, Wales: afkomstig
van Wales of daar het eerst gevonden.
Camelina
Camélina Crantz [H. J. N. von Crantz], – van Gr. chamai, op den
grond; lĭnon, vlas: op den grond tusschen het vlas groeiende plant, vlasonkruid.
Camellia
Caméllia L. [C. Linnaeus], – volgens den auteur van het gesl.,
Linnaeus [Critĭca Botanĭca (1737), 92], genoemd naar “Camellus Jos., Anglus,
(inclaruit) 1700”, dwz. den Engelschman Josephus Camellus, beroemd (geworden)
in 1700. – Hoogstwaarschijnlijk wordt hier bedoeld Georg Joseph Kamel S.J. (1661,
Brünn, Boheme; 1706, Manila), die de gewoonte van zijn tijd volgende zijn naam
latinizeerde tot Georgius Josephus Camellus, onder welken naam hij als aanhangsel
van het derde deel van Ray’s (zie Rajanĭa) Historia Plantārum (1704) een naamlijst
met korte beschrijvingen gaf van in de Philippijnen in het wild of gekweekt
voorkomende planten. – Ray was een Engelschman, wat Linnaeus in den waan
gebracht kan hebben, dat Kamel van dezelfde nationaliteit was. Kamel, die eenige
kennis van pharmacie bezat, was als missionaris eerst werkzaam in de Marianen (zie
mariannensis), later in de Philippijnen; te Manila opende hij een winkeltje van
geneesmiddelen voor den kleinen man. – Hij stelde belang in plantkunde en zond
uit Manila gedroogde planten en teekeningen van planten naar Europa, o.a. naar
Petiver (zie petivēri) en naar Ray.
camelliaeflorus
camelliaeflórus (-a, -um), – zie camelliiflōrus.
camelliiflorus
camelliiflórus (-a, -um), – van Camellĭa, plantengesl.
(Theacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Camellĭa.
Camelostalix / camelostalix Camelóstalix Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906),
hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg] / camelóstalix, – van Gr.
kamêlos, kameel; stălix, paal, hier gebezigd in de beteekenis van stempelzuil. De
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stempelzuil was bij het eerstbeschreven exemplaar gekromd als de hals van een
kameel.
cameronii
camerónii, – 2e nv. van Cameronĭus, Latinizeering van Cameron:
van Cameron, gevonden door Cameron, genoemd naar Cameron. – Helicĭa – F. v.
M. [Ferdinand von Müller] is genoemd naar J. B. Cameron, een Austral. landmeter,
die Sir William Macgreegor (zie macgregorĭi) in 1889 op diens expeditie naar het
Owen-Stanley-gebergte vergezelde om opnemingen te doen en daar ook planten
verzamelde.
camettia
caméttia, – Latinizeering van den Malab. plantennaam cammetti
(zie Van Rheede, Hortus Malabarĭcus V, p. 89).
Camirium / camirium
Camírium Gaertn. [J. Gärtner] / camírium, –
Latinizeering van den Mal. plantennaam kamíri.
campaniflorus
campaniflórus (-a, -um), – van Nieuwlat. (en Ital.) campāna,
klok; Lat. flos (flōris), bloem: met klokvormige bloemen.
Campanocalyx
Campanócalyx Valet. [Th. Valeton], – van Nieuwlat. (en
Ital.) campāna, klok; Lat. călyx, kelk: plant met klokvormige kelk.
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Campanula
Campánula L. [C. Linnaeus], – verkleinw. van Nieuwlat. (en Ital.)
campāna, klok: klokje.
campanulacea
campanulácea, – zie campanulacĕus.
Campanulaceae
Campanuláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Campanŭla (klokje) geldt.
campanulaceus
campanuláceus (-a, -um), – van Campanŭla, plantengesl.
(Campanulacĕae) of van Nieuwlat. campanŭla, klokje. 1. Campanŭla-achtig. 2.
klokvormig.
campanularius
campanulárius (-a, -um), – van Campanŭla, plantengesl.
(Campanulacĕae), klokje: Campanŭla-achtig.
campanulatus
campanulátus (-a, -um), – van Nieuwlat. campanŭla, klokje:
klokvormig.
capanuloides
campanuloídes, – van Campanŭla, plantengesl.
(Campanulacĕae), klokje; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Campanŭla-achtig.
Campanulopsis
Campanulópsis Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi], – van
Campanŭla, plantengesl. (Campanulacĕae), klokje; opsis, voorkomen, uiterlijk: op
Campanŭla gelijkend gesl.
Campanumaea
Campanumáéa, – zie Campanumoea.
Campanumoea
Campanumóéa Bl. [C. L. Blume], – van Nieuwlat. (en Ital.)
campāna, klok; Gr. homoios. gelijkend: plant met op een klok gelijkende, dus
klokvormige bloemen.
campbellii campbéllii, – 2e nv. van Campbellĭus, Latinizeering van Campbell:
van Campbell, genoemd naar Campbell. – Magnolĭa – Hook. f. et Th. [J. D. Hooker
en Th. Thomson] werd in 1855 genoemd naar Dr. Campbell te Darjiling (plaats in
Behar, aan de Z.-helling van den Himálaya op ruim 2000 M. zeehoogte; bijna 88
1/2° O.L.; ruim 27° N.B.), van wien mij niets bekend is.
campechianus
campechiánus (-a, -um), – afkomstig van de omgeving der
Baai van Campêche (Z. deel der Golf van Mexico) of daar het eerst gevonden.
Campelia
Campélia L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. kampê,
kromming. Na den bloei buigen de bloemdekbladen zich over de vrucht.
campester / campestris
campéster (-ris, -re) / campéstris (-is, -e), – van Lat.
campus, veld: op het veld groeiend, veld-.
Camphora
Cámphora L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van Sp. of Ital.
cánfora (van Arab. kāfūr; vgl. Mal. kapoer), kamfer.
camphorae
cámphorae, – 2e nv. van Nieuwlat. camphŏra, kamfer: van de
kamfer, dwz. kamfer leverend.
camphoratus
camphorátus (-a, -um), – van Nieuwlat. camphorāre (van
camphŏra, kamfer), met kamfer bestrooien, van kamfer voorzien: als het ware met
kamfer bestrooid, naar kamfer riekend.
camphorifer / camphoriferus
camphórifer (camphorífera, camphoríferum)
/ camphoríferus (-a, -um), – van Nieuwlat. camphŏra, kamfer; Lat. ferre, dragen,
voortbrengen, leveren: kamfer voortbrengend, kamfer leverend.
Campium
Cámpium K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. kampê, bocht. De
naam zinspeelt op den loop der aderen.
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Campnosperma
Campnospérma Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van
Gr. kamptein, buigen; sperma, zaad: plant met (hoefijzervormig) gekromde zaden.
– De naam is foutief gevormd, hij had Camptosperma moeten luiden.
camporum
campórum, – 2e nv. mv. van Lat. campus, veld: der velden, op
velden groeiend, veld-.
camposii
campósii, – 2e nv. van Camposĭus, Latinizeering van Campo: van
Campo, gevonden door Campo, genoemd naar Campo. – Saxifrăga – Boiss. et Reuter
[E. Boissier en G. Fr. Reuter] is genoemd naar Dom Pedro del Campo te Granáda
(Z.O.-Spanje), van wien mij niets bekend is dan, dat hij de plant in 1849 ontdekte.
Campsis
Campsis Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. kampsis (van
kamptein, krommen, buigen), kromming, bocht. De naam zinspeelt op het naar
elkander toegebogen zijn der meeldraden.
Camptandra
Camptándra Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. kamptos (van
kamptein, buigen), gebogen; anêr (andros), man: plant met gekromd mann. orgaan,
dwz. met gekromden helmknop.
Campteria
Camptéria K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. kamptos (van
kamptein, buigen), gebogen. De onderste aderen der zijnerven loopen boogvormig
ineen.
camptobotrya
camptobótrya, – zie camptobotrўus.
camptobotrys / camptobotryus
camptobótrys / camptobótryus (-a, -um),
– van Gr. kamptos (van kamptein, buigen), gebogen; bŏtrus, (als bot. term) tros: met
kromme of bochtige trossen.
camptocarpus
camptocárpus (-a, -um), – van Gr. kamptos (van kamptein,
buigen), gebogen; karpos, vrucht: met kromme vruchten.
camptocentra
camptocéntra, – zie camptocentrus.
camptocentrum / camptocentrus
camptocéntrum (znw.) / camptocéntrus
(-a, -um), – van Gr. kamptos (van kamptein, buigen), gebogen; kentron, spoor: met
kromme spoor of sporen.
camptoceras
camptóceras, – van Gr. kamptos (van kamptein, buigen),
gebogen; kĕras, hoorn: met een of meer gekromde hoornen of sporen; met haken.
camptodon / camptodontus
cámptodon / camptodóntus (-a, -um), – van
Gr. kamptos (van kamptein, buigen), gebogen; ŏdous (ŏdontos), tand: met kromme
tanden.
Camptostemon
Camptostémon Masters [M. T. Masters], – van Gr. kamptos
(van kamptein, buigen), gebogen; stêmôn, draad. Plant met kromme meeldraden.
Campuleia / Campyleia
Campuléía Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars] /
Campyléía Spreng. [K. P. J. Sprengel], – van Gr. kampŭlos, krom. – De kroonbuis
is knievormig gebogen.
campylobotrys
campylóbotrys, – van Gr. kampŭlos, krom; bŏtrus, (als bot.
term) tros: met kromme trossen.
campylocalyx
campylócalyx, – van Gr. kampŭlos, krom; kălux, kelk: met
krommen kelk; met kromme kelkslippen.
campylocarpus campylocárpus (-a, -um), – van Gr. kampŭlos, krom; karpos,
vrucht: met kromme vruchten.
campylodes
campylódes, – van Gr. kampŭlos, krom: krom.
Campylogramma Campylográmma V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt
van Rosenburgh], – van Gr. kampŭlos, krom; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie:
varen met kromme, bij een opschrift vergeleken sori.
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campylogrammus
campylográmmus (-a, -um), – van Gr. kampŭlos, krom;
gramma, opschrift, inschrift, inscriptie: met iets, dat aan kromme letterteekens doet
denken, de uiterste pluimtakken of de sori bv.
campyloneuroides
campyloneuroídes, – van Campyloneuron, (voormalig)
plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Campyloneuron-achtig.
Campyloneuron
Campylonéúron K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr.
kampŭlos, krom; neuron, nerf: plant met kromme nerven.
campylopodus
campylópodus (-a, -um), – van Gr. kampŭlos, krom; pous
(pŏdos), voet, steel: met krommen voet; met krommen steel.
Campylotropis
Campylótropis Bunge [A. von Bunge], – van Gr. kampŭlos,
krom; trŏpis, (scheeps)kiel: vlinderbloemige plant met sterk gekromde kiel.
campylurus
campylúrus (-a, -um), – van Gr. kampŭlos, krom; oura, staart:
met krommen staart, kromstaartig.
camtschatcensis / camtschaticus
camtschatcénsis (-is, -e) / camtscháticus
(-a, -um), – afkomstig van Kamtsjatka (schiereiland in het N.O. van Azië) of daar
het eerst ggevonden, Kamtsjatdaalsch.
camuneng
camúneng, – Mal. plantennaam (kamoening).
cana
cana, – zie canus.
canadensis
canadénsis (-is, -e), – afkomstig van Cánada [N. deel van
N.-Amerika met uitzondering van het N.W. (Alaska)] of daar het eerst gevonden,
Canadeesch. – De naam Canada is ontleend aan de taal der Oude Indiaansche
inboorlingen, waarin hij hut beteekent. Dit woord canada of canata werd door de
eerste Europeanen, die het land bezochten, verkeerdelijk voor den naam van het land
zelf gehouden.
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canaliculata
canaliculáta, – zie canaliculātus.
canaliculatipes canaliculátipes, – van Lat. canaliculātus, gegroefd; pes, voet,
steel: met gegroefden (zuil)voet, met gegroefden steel.
canaliculato-triqueter
canaliculáto-triqueter, – foutief voor
canaliculáto-triquetrus.
canaliculato-triquetrus / canaliculato-triquetrus
canaliculáto-tríquertus
(-a, -um) / canaliculáto-triquértus (-a, -um), – van Lat. canaliculātus, gegroefd,
gootvormig; triquĕtrus of triquētrus, driehoekig: driehoekig en op een of meer der
zijden gegroefd.
canaliculatus
canaliculátus (-a, -um), – van Lat. canalicŭla (verkleinw. van
canālis, pijp), groeve, goot: gegroefd, gootvormig.
Cananga
Canánga Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th. Thomson], – Mal.
plantennaam (kananga).
canangioides
canangioídes, – van Cananga of Canangĭum, plantengesl.
(Annonacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cananga-achtig,
Canangĭum-achtig.
Canangium
Canángium Baill. [H. E. Baillon], – Latinizeering van den Mal.
plantennaam kananga.
canaranus
canaránus (-a, -um), – afkomstig van Kanara (landstreek langs
de W. kust van Voor-Indië, tusschen 12 en 15° N.B.) of daar het eerst gevonden.
canariensis
canariénsis (-is, -e), – afkomstig van de Kanarische eilanden (W.
van N.-Afrika; ±13 – ±18° W.L.; 27 1/2 – 29 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
canariformis
canarifórmis (-is, -e), – van Canarĭum, plantengesl.
(Burseracĕae); Lat. forma, gedaante, vorm: in een of ander opzicht, vruchtvorm bv.,
op een Canarĭum gelijkend.
canariifolius
canariifólius (-a, -um), – van Canarĭum, plantengesl.
(Burseracĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Canarĭum.
canariiformis
canariifórmis (-is, -e), – van Canarĭum, plantengesl.
(Burseracĕae); Lat. forma, gedaante, vorm: in een of ander opzicht, vruchtvorm bv.,
op een Canarĭum gelijkend.
canarioides
canarioídes, – van Canarĭum, plantengesl. (Burseracĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Canarĭum-achtig.
Canariopsis
Canariópsis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Canarĭum,
plantengesl. (Burseracĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Canarĭum gelijkend gesl.
Canarium
Canárium L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den Mal.
plantennaam kanári.
Canavalia
Canavália A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van den
Malab. plantennaam canavaly.
Canavallia
Canavállia, – foutief voor Canavalĭa.
cancellatus
cancellátus (-a, -um), – van Lat. cancelli, traliën: getralied.
Candarum
Candárum Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – Latinizeering van
den Malab. plantennaam kandá.
candel
candel, – Malab. plantennaam (kandel).
candelabrum
candelábrum, – (Lat.) van candēla, kaars: kandelaber,
kroonkandelaar.
candelare
candeláre, – zie candelāris.
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candelaria
candelária, – zie candelarĭus.
candelaris / candelarius
candeláris (-is, -e) / candelárius (-a, -um), – van
Lat. candēla, kaars: op een kaars gelijkend, op kaarsen gelijkende organen
(kaarsvormige vruchten bv.) dragend.
candeliformis
candelifórmis (-is, -e), – van Lat. candēla, kaars; forma,
gedaante, vorm: kaarsvormig.
candenatensis candenaténsis (-is, -e), – afkomstig van Candenate (in Malabár,
aan de W. kust van Voor-Indië) of daar het eerst gevonden.
candicans
cándicans, – van Lat. candĭcāre (van candēre, wit zijn), witachtig
zijn: wit(achtig).
candida
cándida, – zie candĭdus.
candidapiculatus
candidapiculátus (-a, -um), – zie candidoapiculātus.
candidissimus
candidíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. candĭdus,
helderwit: zeer helder wit, spierwit.
candidoapiculatus
candidoapiculátus (-a, -um), – van Lat. candĭdus,
helderwit; apicŭlus [verkleinw. van apex (apĭcis), spits (znw.)], spitsje: door een
helderwit spitsje gekroond.
candidulus
candídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. candĭdus, helderwit:
witachtig.
candidus
cándidus (-a, -um), – (Lat.) helderwit, glanzend wit.
Candollea
Candóllea Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – genoemd naar
Augustin P. de Candolle (1778, Genève; 1841, Genève), beroemd plantkundige,
hoogleeraar, eerst te Montpellier, later te Genève, redacteur der eerste tien deelen
van den Prodrŏmus Systemătis Naturālis Regni Vegetabĭlis (Voorlooper van een
Natuurlijk Systeem van het Plantenrijk), opsteller van het naar hem genoemde
rangschikkingssysteem der planten, bewerker van den derden druk van Lamarck’s
Flore Française, schrijver van vele leerboeken, bezitter van een groot herbarium.
candolleanus
candolleánus (-a, -um), – genoemd naar een der leden van het
beroemde Zwits. gesl. De Candolle, waarvan drie opeenvolgende generaties de
botanie beoefenden, een groot herbarium bijeenbrachten en vele bot. publicaties
schreven, waaronder zeer belangrijke. Zij zijn: 1. Augustin P. de Candolle (zie
Candollĕa). 2. Alphonse L. P. P. de Candolle (1806, Parijs; 1893, Genève), zoon
van den voorgaande, voltooier van den door zijn vader begonnen Prodrŏmus, redacteur
van 5 vervolgdeelen daarop (Suites au Prodrome) en schrijver van het eerste deel
daarvan, schrijver over nomenclatuur, van Origine des Plantes Cultivées, van een
Géographie Botanique Raisonnée en van zeer vele kleinere publicaties. 3. diens zoon,
Casimir P. de Candolle (1836, Genève; 1918, Genève), te Genève, schrijver van
monographieën, o.a. over Meliacĕae en Piperacĕae. Zeer vele nieuwe soorten dezer
laatste familie werden door hem beschreven. Hij was redacteur van de laatste 4 deelen
der Suites au Prodrome.
candollei
candóllei, – 2e nv. van Candollĕus, Latinizeering van De Candolle:
van De Candolle, genoemd naar De Candolle. – Talauma – Bl. [C. L. Blume], is
genoemd naar Augustin P. de Candolle (zie Candollĕa).
candollii
candóllii, – 2e nv. van Candollĭus, Latinizeering van De Candolle:
van De Candolle, genoemd naar De Candolle. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar een der leden van het gesl. De Candolle (zie candolleānus).
Candollina
Candollína V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – genoemd naar Casimir P. de Candolle (zie candolleānus 3).
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canephorus
canéphorus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kanêphŏros (van
kanĕon, korf; pherein, dragen), een korf dragend, bv. in de gedaante van schutbladen
aan den voet der vrucht.
canescens
canéscens, – van Lat. canescĕre (van canus, grijs), grijs worden:
grijs wordend, grijsachtig, grijsharig.
caninus
canínus (-a, -um), – van Lat. canis, hond: op een hond betrekking
hebbend, in een of ander opzicht met een hond overeenkomend. – Het woord wordt
ook gebezigd als soortnaam voor planten, welke in het Mal. den soortnaam andjing
(= hond) dragen, en wil dan zeggen: evenveel waard als (volgens Mohammedaansche
opvattingen) een hond, dus waardeloos. Vgl. Cynapĭum en Hondbesseion.
canirameus
canirámeus (-a, -um), – van Lat. canus, grijs(harig); ramus, tak,
twijg: met ggrijze of grijsharige takken of twijgen.
Cankrienia
Cankriénia De Vr. [W. H. de Vriese], – genoemd naar B. E.
Cankrien
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(1808, Rotterdam; 1878, Rotterdam), lid der firma Sturenberg en Cankrien, reeders
en zeehandelaars op China, Indië en Australië, directeur der Rotterdamsche
Maatschappij van Assurantie, sedert 1839 eigenaar der buitenplaats Vredehof te
Kralingen, sinds 1850 lid van den gemeenteraad van Rotterdam, in 1850 vice-president
der Koninklijke Ned. Maatschappij van Tuinbouw, “eenen der ijverigste en meest
verlichte voorstanders van dien tak van Nijverheid.”
Canna
Canna L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. kanna, riet. De plant
gelijkt echter slechts zeer weinig op riet.
cannabinus
cannábinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kannabinos (van
kannăbis, hennep), hennepen, in een of ander opzicht, het bezit van taaie bastvezels
bv., met hennep overeenkomend, hennepachtig.
Cannabis Cánnabis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. kannăbis, hennep:
hennep, kemp, kennep.
Cannaceae Cannáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Canna geldt.
Cannacorus Cannácorus Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van
den bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg], – van Gr. kanna, riet; akŏros,
kalmoes: plant met halmen als die van riet en een wortelstok als die van kalmoes.
cannaefcannaef-, – zie cannifcannifolius
cannifólius (-a, -um), – van Canna, plantengesl. (Cannacĕae);
Lat. folium, blad: met bladeren als die eener Canna.
canniformis
cannifórmis (-is, -e), – van Lat. canna, riet, of van Canna,
plantengesl. (Cannacĕae); Lat. forma, vorm, gedaante: op riet gelijkend, Canna-achtig.
canninefas
cannínefas, – (Lat.) Kanninefaat, hier bedoeld als: in het oudtijds
door de Kanninefaten bewoonde gebied (duinstreek van Bergen tot Hoek van Holland)
groeiende plant. – Volgens sommigen beteekent Canninĕfas konijnenvanger, volgens
anderen inwoner van Kinheim (Kennemerland).
canocarpus
canocárpus (-a, -um), – van Lat. canus, grijs (harig); karpos,
vrucht: met grijze of grijsharige vruchten. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr.
is niet fraai; beter is poliocarpus.
Canopus
Canópus K. B. Presl [K. B. Presl], – (Lat.) naam eener ster. Plant
met stervormige bloemen.
Canscora
Canscóra Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – samentrekking
van den Malab. plantennaam cansjan cora (Zie Van Rheede, Hortus Malabarĭcus X,
p. 103, tab. 52).
Cansjera
Cansjéra A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – afkorting van den Malab. plantennaam tsieru cansjeram.
cantabilis
cantábilis (-is, -e), – van Lat. cantāre, bezingen: bezingenswaard.
cantabricus cantábricus (-a, -um), – afkomstig van Cantabrĭa (in de Oudheid
de naam van N.-Spanje, W. van de Pyreneeën, bewoond door de Cantăbri) of daar
het eerst gevonden, Cantabrisch.
cantala
cántala, – Sanskr. plantennaam (kantala).
Cantharospermum Cantharospérmum W. et A. [R. Wight en G. A. Walker],
– van Gr. kanthăros, de scarabaeus der Egyptenaren (een soort mestkever, Scarabaeus
sacer, waarvan men meende, dat hij spontaan ontstond in het slik van den Nijl, en
waaraan men daarom, als zinnebeeld der scheppende kracht, goddelijke eer bewees);
sperma, zaad: plant met op een scarabaeus gelijkende zaden.
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canthianus canthiánus (-a, -um) (Salix – Kerner [A. J. Kerner von Marilaun]),
– afkomstig van het kanton Kanth in Silezië of daar het eerst gevonden.
Canthium
Cánthium Lmk [J. B. P. A. Monet de Lamarck], – Latinizeering
van den Malab. plantennaam kanti.
Canthopsis Canthópsis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Canthĭum, plantengesl.
(Rubiacĕae); Gr. opsis, uiterlijk, voorkomen: op Canthĭum gelijkend gesl.
cantleyi
cantléýi, – 2e nv. van Cantleyus, Latinizeering van Cantley: van
Cantley, gevonden door Cantley, genoemd naar Cantley. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar Nathaniel Cantley (?, Thurso, a/d N. kust van Schotland, op ±3
1/2° W.L.; 1888, Tasmanië), eerst tuinman van den bot. tuin te Kew, in 1873
onderdirecteur van den bot. tuin van Mauritius, van 1880-88 superintendent van den
bot. tuin van Singapore. Hij verzamelde planten op het Mal. Schiereiland.
cantonensis / cantoniensis
cantonénsis (-is, -e) / cantoniénsis (-is, -e), –
afkomstig van Kanton (Z.O. kust van China; ±113 1/2° O.L.; ±23° N.B.) of daar het
eerst gevonden.
cantula
cántula, – Sanskr. plantennaam (ten rechte kántala).
canus
canus (-a, -um), – (Lat.) grijs, grijsharig.
Capellenia / Capellia
Capellénia T. et B. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk]
/ Capéllia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar G. A. G. Ph. baron Van der Capellen
(1778, Utrecht; 1848, Huize Vollenhoven, De Bilt), rechtsgeleerde, van 1803-10
ambtenaar der Bataafsche Republiek en van het eerste koninkrijk Holland (onder
Lodewijk Napoleon), van 1816-19 werkzaam als lid der Hooge Commissie ter
overneming der Ned. koloniën van de Engelschen, van 1819-26 gouverneur-generaal
van Ned. Indië. Hij beschermde kunsten en wetenschappen; onder zijn werkzaamheid
als lid der Hooge Commissie werd door Reinwardt (zie reinwardtĭi) de Buitenzorgsche
plantentuin gesticht (18 Mei 1817). Hij beschouwde de koloniën als het domein van
koning Willem I en was daarom een tegenstander van particulier initiatief op
landbouwgebied. Hij voerde vele oorlogen met oproerigen, o.a. met den sultan van
Palembang, met de Padri’s (een fanatieke Mohammedaansche secte op Sumatra),
met de Chineezen op Bórneo, met de vorstjes van Z.-Celébes en met Dipo Negoro
(Midden-Java), waardoor de financiën van het land uitgeput raakten en na zijn vertrek
ingrijpende bezuinigingen noodig bleken; de plantentuin had daaronder zeer te lijden.
capensis
capénsis (-is, -e), – van Ital. capo, hoofd, kaap (en dit weer van Lat.
caput, hoofd): afkomstig van een kaap (bedoeld wordt De Kaap, d.i. Kaap de Goede
Hoop) of daar het eerst gevonden, Kaapsch.
capillaceus / capillaris
capillóceus (-a, -um) / capilláris (-is, -e), – van Lat.
capillus, haar: haarachtig, haarvormig, haardun, haarfijn.
capillatus
capillátus (-a, -um), – van Lat. capillus, haar: op een of ander deel
(wortelstok, stengel, bladeren, bloemen, vruchten, zaden) haren dragend.
capilliflorus
capilliflórus (-a, -um), – van Lat. capillus, haar; flos (flōris),
bloem: met haarfijne bloemen; met door een haardunnen steel gedragen bloemen (of
aartjes).
capillifolius capillifólius (-a, -um), – van Lat. capillus, haar; folĭum, blad: met
haarfijne bladeren.
capilliger / capilligerus
capílliger (capillígera, capillígerum) / capillígerus
(-a, -um), – van Lat. capillus, haar; gĕrĕre, dragen: een of meer haren of haardunne
aanhangsels dragend.
capillipedia
capillipédia, – zie capillipedĭus.
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Capillipedium
Capillipédium Stapf [O. Stapf], – van Lat. capillus, haar
(znw.); pes (pedis), voet, steel: gras met door haardunne stelen gedragen aartjes.
capillipedius / capillipes capillipédius (-a, -um) / capíllipes – van Lat. capillus,
haar (znw.); pes (pedis), voet, steel: met haardunnen voet of steel; met behaarden
voet of steel.
capillus veneris
capíllus véneris, – (Lat.) capillus, haar; venĕris, 2e nv. van
Venus, de schoone godin der liefde: Venushaar. De naam zinspeelt waarschijnlijk
op de glanzend zwartbruine, dunne bladspillen.
capitatus
capitátus (-a, -um), – van Lat. caput (capĭtis), hoofd: 1. (met) tot
een of meer hoofdjes vereenigd (e bloemen).
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2. knopvormig, kopvormend.
capitellata
capitelláta, – zie capitellātus.
capitellatoides
capitelltoídes, – van den soortnaam capitellātus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort capitellātus gelijkend.
capitellatus capitellátus (-a, -um), – van Lat. capitellum [verkleinw. van caput
(capĭtis), hoofd], hoofdje, knopje: 1. (met) tot kleine hoofdjes vereenigd(e bloemen).
2. klein en knopvormig.
capitiformis
capitifórmis (-is, -e), – van Lat. caput (capĭtis), hoofd; forma,
vorm: den vorm van een hoofdje hebbend.
Capitularia Capitulária V. S. [J. Valckenier Suringa (1864-1932), hoogleeraar
te Wageningen], -van Lat. capitŭlum [verkleinw. van caput (capĭtis), hoofd], hoofdje:
plant met op een hoofdje gelijkende bloeiwijze.
capitulatus
capitulátus (-a, -um), – van Lat. capitŭlum [verkleinw. van caput
(capĭtis), hoofd], hoofdje: tot hoofdjes vereenigd.
capitulifer / capituliferus
capitúlifer (capitulífera, capitulíferum) /
capitulfíferus (-a, -um), – van Lat. capitŭlum [verkleinw. van caput (capĭtis), hoofd],
hoofdje; ferre, dragen: hoofdjes dragend.
capituliflorus
capituliflórus (-a, -um), – van Lat. capitŭlum [verkleinw. van
caput (capĭtis), hoofd], hoofdje; flos (flŏris), bloem: met tot hoofdjes vereenigde
bloemen of bloeiwijzen.
capituliformis
capitulifórmis (-is, -e), – van Lat. capitŭlum [verkleinw. van
caput (capĭtis), hoofd], hoofdje: forma, gedaante, vorm: den vorm van een hoofdje
hebbend; klein en knopvormig; met op een hoofdje gelijkende bloeiwijzen.
capituliger / capituligerus
capitúliger (capitulígera, capitulígerum) /
capitulígerus (-a, -um), – van Lat. capitŭlum [verkleinw. van caput (capĭtis), hoofd],
hoofdje; gĕrĕre, dragen: hoofdjes dragend.
capniocarpus
capniocárpus (-a, -um), – foutief voor capnocarpus.
capnocarpus
capnocárpus (-a, -um), – van Gr. kapnos, rook; karpos, vrucht:
met rookgrauwe of grauwharige vruchten.
capnodes capnódes, – Lat. transcr. van Gr. kapnôdês (van kapnos, rook; ôdês,
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), rookachtig, rookgrauw.
capnoides
capnoídes, – van Gr. kapnos, rook; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: rookachtig, rookgrauw.
cappa
cappa, – Engelschind. plantennaam (cappa-swa).
cappadocicus
cappadócicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kappadokĭkos
[van Kappădox (Kappadŏkos), Cappadociër, bewoner van Cappadociĕ, landschap
in Klein-Azië], Cappadocisch.
Capparidaceae
Capparidáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Cappăris geldt.
Capparis
Cápparis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam kappăris.
capparoides capparoídes, – van Cappăris, plantengesl. (Capparidacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cappăris-achtig.
capparu-coronde
capparu-corónde, – samenkoppeling, tevens verhaspeling
van twee volksnamen eenerzelfde Cinnamōmum-soort, nl. den door Burman
opgegeven naam cappare en den door Hermann opgegeven naam kuru(n)du.
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capra
capra, – (Lat.) geit.
Capraria
Caprária L. [C. Linnaeus], – van Lat. capra, geit: plant, waarop
geiten belust zijn.
caprea
cáprea, – zie caprĕus.
capreola
capréola, – zie capreŏlus.
capreolatus capreolátus (-a, -um), – van Lat. capreŏlus, wingerdrank: ranken
bezittend, rankend.
capreolus
capréolus (-a, -um), – verkleinw. van caprĕus (zie aldaar). – Salix
– Kern. [A. J. Kerner von Marilaun] werd zoo genoemd om op de verwantschap met
Salix caprĕa L. [C. Linnaeus] te wijzen.
capreus cápreus (-a, -um), – van Lat. capra, geit: op eenigerlei wijze tot geiten
in betrekking staand, door geiten gegeten wordend, geite(n)-.
capricornis
capricórnis (-is, -e), – van Lat. caper (capri), bok, of capra, geit;
cornu, hoorn: met organen, welke op boks- of geitenhoornen gelijken.
Caprifoliaceae
Caprifoliáceae, – plantenfam. als type waarvan Lonicĕra
caprifolĭum L. [C. Linnaeus] geldt.
caprifolium
caprifólium, – van Lat. capra, geit; folĭum, blad: geiteblad.
Capriola
Caprióla Adans. [M. Adanson], – Ital. volksnaam van Cynŏdon
dactўlon Pers. [Ch. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs), beroemd mykoloog]
capronianus caproniánus (-a, -um), – verkeerde schrijfwijze voor aproniānus.
Capsella
Capsélla Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van den
bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg], – verkleinw. van Lat. capsa, doos: doosje.
De naam zinspeelt op vorm en bouw der vrucht.
capsicastrum
capsicástrum, – van Capsĭcum, plantengesl. (Solanacĕae);
astrum, uitgang met kleineerende beteekenis: onechte Capsĭcum, wilde Capsĭcum.
– Zie voorts alsinastrum.
capsicifolius
capsicifólius (-a, -um), – van Capsĭcum, plantengesl.
(Solanacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Capcĭcum.
capsicoides capsicoídes, – van Capsĭcum, plantengesl. (Solanacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Capsĭcum-achtig.
Capsicum
Cápsicum L. [C. Linnaeus], – wordt wel beschouwd als te zijn
afgeleid van Lat. capsa, doos, en zou dan zinspelen op de bij rijpheid vrij wel droge,
bij een doos vergelijkbare vruchten.
capsularis
capsuláris (-is, -e), – van Lat. capsŭla (verkleinw. van capsa,
doos), (als bot. term) doosvrucht: doosvruchten dragend.
capsulifer / capsuliferus capsúlifer (capsulífera, capsulíferum) / capsulíferus
(-a, -um), – van Lat. capsŭla (verkleinw. van capsa, doos), (als bot. term) doosvrucht;
ferre, dragen: doosvruchten dragend.
capuliformis capulifórmis (-is, -e), – van Lat. capŭlus, greep, handvat, gevest,
heft; forma, vorm: den vorm van een handvat of heft hebbend.
Capura
Capúra L. [C. Linnaeus], – afleiding en beteekenis onbekend.
caput medusae
caput medúsae, – (Lat.) caput, hoofd; medūsae, 2e nv. van
Medūsa, naam van de verschrikkelijkste der drie Gorgonen, vr. monsters met woest
gelaat, wier hoofd omkranst was met slangen: Medusa-hoofd. – Het woord wordt
wel als soortnaam gebezigd voor planten, waarvan eenig orgaan aan een
Medusa-hoofd doet denken, welker vruchten b.v. bezet zijn met lange borstels, voorts
voor grassen met langgenaalde aartjes.
carabyensis
carabayénsis (-is, -e), – afkomstig van de landstreek Carabaya
in Perú (±71° W.L.; ±14° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
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caracalla caracálla, – van Sp. caracol, slak. – De bloemknoppen van Phaseŏlus
– L. [C. Linnaeus] zijn in 2-3 spiralen gewonden en gelijken daardoor op een
slakkenhuis.
caracasanus
caracasánus (-a, -um), – afkomstig van Carácas (hoofdplaats
van Venezuela nabij de N. kust op ±67° W.L.) of daar het eerst gevonden.
Caragana
Caragána Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – volksnaam van
Caragana frutex K. Koch [C. (K.) H. E. Koch (1809-79), hoogleeraar te Berlijn] bij
de Kirgiezen in Centraal-Azië. – De naam zou zwartoor beteekenen en oorspronkelijk
toekomen aan een zwartoorigen vos, welke zou leven op de plaatsen, waar de plant
overvloediglijk voorkomt.
Caraguata
Caraguáta Lindl. [J. Lindley], – Amer. plantennaam.
Carallia Carállia Roxb. [W. Roxburgh], – Latinizeering van den Engelschind.
plantennaam karalli.
carambola
carambóla, – Sp. plantennaam, mogelijk aan een of andere
inlandsche taal ontleend.
carandas
carándas, – Engelschind, plantennaam (karanda). Het woord
carandas in dezen vorm werd door Lin-
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naeus (zie Linnaea) ontleend aan Rumphius (Herbarium Amboinense, Auctuarium
58): “In Oud Indien“ (d.i. het tegenwoordige Voor-Indië) “noemt men” (de vruchten)
“carandas”.
Carapa
Carápa Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van karapa
of krapá, Guiaanschen volksnaam van Carapa guyanensis Aubl. [J. B. Chr. Fusée
Aublet] – Met hetzelfde woord wordt de uit de zaden der plant bereide olie aangeduid.
caravellanus
caravellánus (-a, -um), – afkomstig van het eiland Caravella
(voor de kust van Portug. Guinea in W. Afrika) of daar het eerst gevonden.
carayanus
carayánus (-a, -um), – foutief voor careyānus.
Cardamine
Cardámine L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam kardamĭnê. De naam zinspeelt op de gelijkenis der plant met kardămon,
een Crucifeer (Erucarĭa aleppĭca Gärtn. [J. Gärtner]) met scherp smakende zaden.
cardaminifolius
cardaminifólius (-a, -um), – van Cardamĭne, plantengesl.
(Crucifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Cardamĭne.
Cardaminopsis
Cardaminópsis Hayek [A. E. von Hayek (1871-1928),
arts-botanicus te Weenen], – van Cardamĭne, plantengesl. (Crucifĕrae); Gr. opsis,
voorkomen, uiterlijk: op Cardamĭne gelijkend gesl.
Cardamomum
Cardamómum Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham
(1761-1829), Eng. plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural
Society], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam kardamômom.
cardamon
cárdamon, – Lat. transcr. van Gr. kardămon, oude naam eener
Crucifeer (Erucarĭa aleppĭca Gärtn. [J. Gärtner]) met scherp smakende zaden. De
tegenwoordig cardămon genoemde plant bezit eveneens scherp smakende zaden.
Cardanthera
Cardanthéra Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – van Gr.
kardĭa, hart; anthêra, (als bot. term) helmknop: plant met hartvormige helmknoppen.
cardiaca
cardíaca (znw.), – gelatinizeerde vr. vorm van Gr. kardiăkos (van
kardĭa, hart, ingang der maag), op het hart of de maag betrekking hebbend: tegen
hart- en maagaandoeningen aangewende plant.
Cardiachlaena
Cardiachláéna, – zie Cardiochlaena.
cardiacus
cardíacus (-a, -um), – Latinizeering van Gr. kardiăkos (van kardĭa,
hart, ingang der maag), op het hart of de maag betrekking hebbend; tegen hart- of
maagaandoeningen aangewend.
Cardiandra
Cardiándra Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G.
Zuccarini], – van Gr. kardĭa, hart; anêr (andros), man. – De naam zinspeelt op de
hartvormige helmknoppen.
cardinalis
cardinális (-is, -e), – van Lat. cardo (cardĭnis), deurhengsel,
scharnier: tot een hengsel of een scharnier behoorend, als hengsel of scharnier dienst
doend. Vandaar, in fig. zin, iets waar al het andere van afhangt, voornaamste, hoogste
in rang, bij uitbreiding kardinaal, lid van het college van hooge R.K. geestelijken,
die den paus als raadslieden ter zijde staan. – In geheel fig. zin: scharlakenrood, als
de mantel der kardinalen.
cardiocarpa / cardiocarpum
cardiocárpa / cardiocárpum, – zie
cardiocárpus.
Cardiocarpus
Cardiocárpus Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – van
Gr. kardĭa, hart; karpos, vrucht: plant met hartvormige vruchten.
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cardiocarpus
cardiocápus (-a, -um), – van Gr. kardĭa, hart; karpos, vrucht:
met hartvormige vruchten.
cardiochilus
cardiochílus (-a, -um), – van Gr. kardĭa, hart; cheilos, lip: met
hartvormige lip.
Cardiochlaena
Cardiochláéna Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. kardĭa, hart;
chlaina, mantel. Varen met hartvormige dekvliesjes (de “mantels” der sori).
cardiochlaenus
cardiochláénus (-a, -um), – van Gr. kardĭa, hart; chlaina,
mantel: met hartvormigen mantel, dwz. met een hartvormige bedekking van eenigerlei
aard, met hartvormige dekvliesjes bv.
cardiomorphus
cardiomórphus (-a, -um), – van Gr. kardĭa, hart; morphê,
vorm: hartvormig.
cardiopetalus
cardiopétalus (-a, -um), – van Gr. kardĭa, hart; petălon,
kroonblad: met hartvormige kroonbladen.
cardiophorus cardióphorus (-a, -um), – van Gr. kardĭa, hart; pherein, dragen:
een of ander hartvormig orgaan dragend.
cardiophyllus
cardiophýllus (-a, -um), – van Gr. kardĭa, hart; phullon, blad:
met hartvormige bladeren.
Cardiopterus / Cardiopteryx
Cardiópteris Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich] / Cardiópteryx Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich], – van Gr. kardĭa, hart; ptĕrux, vleugel. – De vrucht
is gevleugeld en heeft met inbegrip der vleugels een min of meer hartvormige
gedaante.
cardiosepalus
cardiosépalus (-a, -um), – van Gr. kardĭa, hart; Nieuw-lat.
sepălum, kelkblad: met hartvormige kelkbladen.
Cardiospermum
Cardiospérmum L. [C. Linnaeus], – van Gr. kardĭa, hart;
sperma, zaad. De zwarte zaden dragen een hartvormige, witte vlek. Vgl. corindum,
soortnaam van een Cardiospermum.
cardiostegius
cardiostégius (-a, -um), – van Gr. kardĭa, hart; stegê, dak, dek:
met een uit hartvormige organen (bijkelkbladen bv.) bestaande bedekking.
cardunculus
cardúnculus, – verkleiningsvorm van Lat. cardŭus, distel
(gestekelde composiet): distelachtige plant, kardoen (vgl. Fr. chardon, distel). – Als
soortnaam gebezigd voor een Trichomănes met dicht gestekelde dekvliesjes.
Carduus
Cárduus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, distel.
carestiae
caréstiae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
persoonsnaam Carestĭa: van Carestia, gevonden door Carestia, genoemd naar Carestia.
– Phyteuma – Biroli [G. Biroli (1772-1825), Ital. plantkundige] is genoemd naar G.
A. Carestia (1769, Riva Valdobbia a/d Z.O. voet van den Monte Rosa; 1833, Riva
Valdobbia), botanicus-medicus, hoogleeraar in de chirurgie aan de universiteit te
Novara (W. van Milaan), medewerker van den auteur der soort, G. Biroli, aan diens
Flora Aconiensis (Flora van Agogna, dwz. Novara en omstreken).
Carex
Carex L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, zegge. Volgens
sommigen oorspronkelijk een algemeene naam voor stekelig struikgewas. Het woord
zou voortleven in het Zuidfr. garigue, woeste grond, onbebouwd veld.
Careya
Caréýa Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar W. Carey (1761,
Paulerspury, Z.-Engeland; 1834, Serampore bij Calcutta), sinds 1794 zendeling in
Eng. Indië, oriëntalist, stichter van den bot. tuin van Serampore, vriend van Roxburgh,
wiens Flora Indĭca hij na des schrijvers dood uitgaf.
careyanus
careyánus (-a, -um) (Justicĭa – Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich]), – genoemd naar W. Carey (zie Careya).
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careyi
caréýi, – 2e nv. van Careyus, Latinizeering van Carey: van Carey,
gevonden door Carey, genoemd naar Carey. – Polygŏnum – Olney [St. Th. Olney
(1812-78), Amer. plantkundige] is genoemd naar John Carey (1797, Camberwell,
Surrey, Engeland; 1880, Blackheath, Kent, Engeland), die van 1830-52 in Amerika
verblijf hield en daar vele planten verzamelde. Zijn verzameling, welke te Kew
bewaard wordt, munt uit door de zorg, waarmede zij geprepareerd is. Hij schreef
over de gesl. Salix en Carex.
Cargilia
Cargília, – foutief voor Cargillĭa.
Cargillia
Gargíllia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar James Cargill,
in het begin der 17de eeuw arts te Aberdeen (Schotland), leerling van Kaspar Bauhin
(zie Bauhinĭa) te Bazel. Hij werkte mede aan den in 1620 verschenen Prodrŏmos
Theātri Botanĭci van zijn leermeester.
caribaeus
caribáéus (-a, -um), – afkomstig van het land om of de eilanden in
de Karibische Zee (omsloten door de Antillen, Z.-Amerika en Midden-Amerika) of
daar het eerst gevonden, Karibisch.
Carica / carica
Cárica L. [C. Linnaeus] / cárica, – (Lat.) (gedroogde) vijg.
– Het gesl. Carĭca werd zoo genoemd wegens de zeer oppervlakkige gelijkenis in
blad vorm en vruchtbouw met den gekweekten vijgeboom.
Caricaceae
Caricáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Carĭca
(papája) geldt.
caricifolius
caricifólius (-a, -um), – van Carex (Carĭcis), plantengesl.
(Cyperacĕae), zegge; Lat. folĭum, blad: met
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bladeren, welke op die van een zegge (grasachtig en vaak scherp gerand) gelijken.
caricinus caricínus (-a, -um), – van Carex (Carĭcis), plantengesl. (Cyperacĕae);
zegge: op een zegge gelijkend, zeggeachtig.
caricosus caricósus (-a, -um), – van Carex (Carĭcis), plantengesl. (Cyperacĕae),
zegge: in een of ander opzicht, bladvorm of habitus bv., op een zegge gelijkend,
zeggeachtig.
carinalis
carinális (-is, -e), – van Lat. carīna, (scheeps)kiel: kielvormig.
carinata
carináta, – zie carinātus.
carinatifolius
carinatifólius (-a, -um), – van Lat. carinātus, gekield; folĭum,
blad: met gekielde bladeren.
carinatisepalus / carinatosepalus carinatisépalus (-a, -um) / carinatosépalus
(-a, -um), – van Lat. carinātus, gekield; Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met gekielde
kelkbladen. carinatulus
carinátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. carinātus,
gekield: zwak gekield. carinatus
carinátus (-a, -um), – van Lat. carīna,
(scheeps)kiel: gekield.
carinicostatus
carinicostátus (-a, -um), – van Lat. carīna, (scheeps)kiel;
costa, ribbe, (midden)nerf: met gekielde middennerf.
carinifer / cariniferus
carínifer (carinífera, cariníferum) / cariníferus (-a,
-um), – van Lat. carīna, (scheeps)kiel; ferre, dragen: een kiel dragend, gekield.
Carinta
Caríntha W. F. Wight [William Franklin Wight (1874, Allegan,
Michigan, U.S.A.; X) sedert 1900 verbonden aan het Bureau of Plant Industry te
Washington], – Engelschind. plantennaam (karinta).
carinthiacus
carinthíacus (-a, -um), – van Nieuwlat. Carinthĭa, Karinthië,
Kärnten, landschap in Oostenrijk tusschen Stiermarken en de Ital. provincie Venetië:
Karinthisch. carinulata
carinuláta, – zie carinulātus.
carinulatidiscus
carinulatidíscus (-a, -um), – van Lat. carinulātus, zwak
gekield; discus, schijf: met zwak gekielde schijf.
carinulatus carinulátus (-a, -um), – van Lat. carinŭla (verkleinw. van carīna,
kiel), kleine kiel: zwak gekield.
carisquis
carísquis, – Philipp. plantennaam (kariskis).
Carissa
Caríssa L. [C. Linnaeus], – vr. vorm van Lat. carissus, doortrapt: de
doortrapte (plant). De naam zou kunnen zinspelen op de vele “gemeene” doornen.
Carlea
Cárlea K. B. Presl [K. B. Presl], – waarschijnlijk genoemd naar een
persoon van den naam Carl (Karl) of Carla. – Presl (zie presliānus), in 1850 de
auteur van het gesl. (Epimelīae Botanĭcae, 216) geeft bij den naam geenerlei
toelichting. Hij heette zelf Karl, doch zal de plant wel niet naar zichzelven genoemd
hebben.
Carlemannia Carlemánnia Bth. [G. Bentham], – genoemd naar Charles (Lat.
Carŏlus) Morgan Leman (1806, Londen; 1852, Bath), medicus, die in 1837-38 op
Madeira en in 1840-41 bij Gibraltar planten verzamelde. – Zijn 30 000 soorten tellend
herbarium gaf hij ten geschenke aan de universiteit van Cambridge (Engeland).
carlesii
carlésii, – 2e nv. van Carlesĭus, 2e nv. van Carles: van Carles,
gevonden door Carles, genoemd naar Carles. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar W. R. Carles, sedert 1867 ambtenaar bij den Britschen consulairen dienst in
China, waar hij vele planten verzamelde. Van 1883-85 was hij geplaatst op Korea
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(zie coraeensis), waar hij drie onderzoekingstochten naar het noordelijk deel van het
schiereiland ondernam.
Carlina
Carlína L. [C. Linnaeus], – afleiding niet met zekerheid bekend. –
Sommigen beschouwen het woord als een verbastering van Ital. cardíno (verkleinw.
van cardo, distel), kleine distel. Volgens anderen is de plant genoemd naar Karel
den Grooten (742-814), die, toen een hevige pest in zijn leger woedde, tot God om
hulp bad, waarop hem in een droomgezicht een met pijl en boog gewapende engel
verscheen, die hem gelastte als geneesmiddel den wortel dier plant te bezigen, waarop
de afteschieten pijl zou neerkomen. Deze plant was de tegenwoordige Carlīna acaulis,
welker wortel nog heden ten dage als geneesmiddel voor huisdieren wordt aangewend.
Volgens nog anderen [waaronder Linnaeus, Critĭca Botanĭca (1737), 76] is de plant
genoemd naar Karel V, van 1519-56 Duitsch keizer, die haar eveneens als
geneesmiddel zou hebben gebezigd.
Carludovica
Carludóvica Ruiz et Pav. [ H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – door
de Sp. natuuronderzoekers Ruiz (zie ruiziānus) en Pavon (zie Pavonĭa), die in opdracht
hunner Regeering een bot. expeditie (1779-88) naar Perú en Chili hadden gemaakt,
als bewijs hunner dankbaarheid genoemd naar Karel (Lat. Carŏlus) IV, van 1788-1808
koning van Spanje en zijn gemalin Louise (Lat. Ludovĭca). – De naam zinspeelt
tevens op het feit, dat de plant ♂ (Carŏlus) en ♀ (Ludovĭca) bloemen voortbrengt.
Carmichaelia
Carmichaélia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar Dugald
Carmichael (1772, eiland Lismore, voor Loch Linnhe, W.-Schotland; 1827, Appin
aan Loch Linnhe), officier in het Eng. leger, van 1806-10 aan de Kaap geplaatst, van
1810-14 op Mauritius en Bourbon, van 1814-15 wederom aan de Kaap. Hij
verzamelde op zijn standplaatsen vele planten en was bevriend met Robert Brown
(zie browniānus l), den auteur van het naar hem genoemde gesl.
carmichaeliae
carmichaéliae (Notospartĭum – Hook. f. [J. D. Hooker]), – 2e
nv. van Carmichaëlĭa, plantengesl. (Leguminŏsae): van (de gedaante van) een
Carmichaëlĭa, op een Carmichaëlĭa gelijkend, Carmichaëlĭa-achtig.
carmineus
carmíneus (-a, -um), – van Middeleeuwsch Lat. carminĭum,
karmijn, karmozijn, een helroode, door een schildluis opgeleverde kleurstof:
karmijnrood, karmozijnrood.
Carmona
Carmóna Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar den Sp. schilder
Bruno Salvádor Carmóna, die den Zw. botanicus P. Löfling (1729-56), een leerling
van Linnaeus (zie Linnaea), vergezelde op een reis door de Sp. landen in Europa en
Amerika.
carnea
cárnea, – zie carnĕus.
carneolus
carnéolus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. carnĕus, vleeschkleurig:
licht vleeschkleurig.
carneus
cárneus (-a, -um), – van Lat. caro (carnis), vleesch: op vleesch
gelijkend, vleeschkleurig.
carnicaulis
carnicáúlis (-is, -e), – van Lat. caro (carnis), vleesch; caulis,
stengel, steel: met vleezige stengels of stelen.
carnicolor
carnícolor, – van Lat. caro (carnis), vleesch; cŏlor, kleur:
vleeschkleurig.
carniolicus carniólicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Carniŏla, Krain, landschap
N.O. van Triest, hoofdstad Laibach: afkomstig van Krain of daar het eerst gevonden.
carnosa
carnósa, – zie carnōsus.
carnosissimus
carnosíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. carnōsus,
vleezig: zeer vleezig, dikvleezig.
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carnosula
carnósula, – zie carnosŭlus.
carnosulilabrus
carnosulílabrus (-a, -um), – van Lat. carnosŭlus, eenigszins
vleezig; lăbrum, lip: met eenigszins vleezige lip.
carnosulus
carnósulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. carnŏsus, vleezig:
eenigszins vleezig.
carnosus
carnósus (-a, -um), – van Lat. caro (carnis), vleesch: vleezig.
caroli
cároli, – 2e nv. van Carŏlus, Latinizeering van Karel (Carl, Charles):
van Karel, gevonden door Karel, genoemd naar Karel. Litsēa – Teschn. [Hans
Teschner, plantkundige te Berlijn] is genoemd naar den vinder der plant, Carl Ludwig
Ledermann (1875, Neuchâtel, Zwitserland; X), tuinbouwkundige, in 1903 verbonden
aan den bot. tuin van Vic-
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toria (a/d W. kust van Kameroen, tegenover Fernando Poö, op ±4° N.B.). Van 1904-06
verzamelde hij planten in den Kongostaat, in 1908/09 in Kameroen; in 1912/13 nam
hij deel aan een D. expeditie langs de Keizerin Augusta-rivier (= Sepik) in Kaiser
Wilhelmsland; in 1913/14 verzamelde hij op de Palau-eilanden (134-135° O.L.; 7-8°
N.B.) en de oostelijk daarvan gelegen Carolinen. Vele der door hem ontdekte planten
zijn naar hem genoemd. Hij schreef eenige wetensch. publicaties.
carolina
carolína, – zie carolīnus.
Carolinea
Carolínea L. f. [C. von Linné (1741-83)], – genoemd naar prinses
Carolina Louise (1723, Darmstadt; 1783, Darmstadt), gemalin van Karl Friedrich
(1728-1811), sedert 1746 markgraaf, sinds 1806 groothertog van Baden, vriendin
van natuurstudie, correspondente van Linnaeus. Zij heeft het voornemen gehad een
uit 10 000 platen bestaand werk uittegeven, afbeeldingen bevattend aller in de Specĭes
Plantārum van Linnaeus (zie Linnaea) beschreven soorten, waarmede een som van
90 000 dukaten (bijna een half millioen gulden) gemoeid zou zijn geweest. Inderdaad
werd met het werk een aanvang gemaakt; zij schijnt er echter spoedig van te hebben
afgezien, waarschijnlijk wegens de zeer hooge kosten.
carolineaefolius
carolineaefólius (-a, -um), – zie carolineifolĭus.
carolineifolius
carolineifólius (-a, -um), – van Carolinĕa, (voormalig)
plantengesl. (Bombacacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Carolinĕa.
carolinensis
carolinénsis (-is, -e), – 1. afkomstig van Carolīna (aan de O.
kust van N.-Amerika, tusschen 32 en ruim 37° N.B.) of daar het eerst gevonden. –
De staat Carolīna is genoemd ter eere van Karel (Lat. Carŏlus) IX van Frankrijk
(koning van 1560-74), vooral bekend door de door hem op aanstichting zijner moeder
Catharina de Medici bevolen massamoord op de Hugenoten in Frankrijk, begonnen
in den vroegen ochtend van 24 Aug. 1572, den St. Bartholomêus-nacht. Het aantal
slachtoffers bedroeg 8 000 à 10 000; te Parijs alleen waren 2 000 dooden. 2. afkomstig
van de Carolinen (uitgestrekte eilandengroep ten N. van Nieuw-Guinea, den
Bismarck-Archipel en de Salomo-eilanden) of daar het eerst gevonden. – De Carolinen
zijn genoemd ter eere van Karel (Lat. Carŏlus) II van Spanje (1665-1700), die door
Macaulay (History of England, Chapter XIX) wordt beschreven als “impotent
physically, intellectually and morally, sunk in ignorance, listlessness and superstition,
yet swollen with a notion of his own dignity.”
carolinianus
caroliniánus (-a, -um), – afkomstig van Carolīna (aan de O.
kust van N.-Amerika tusschen 32 en ruim 37° N.B.) of daar het eerst gevonden. –
Voor de afleiding van den naam Carolīna zie men onder carolinensis 1.
carolinus
carolínus (-a, -um), – afkomstig van Carolīna (zie carolinensis 1)
of daar het eerst gevonden.
carota
caróta, – Lat. transcr. van Gr. karôta (= karôton), een betrekkelijk
weinig gebruikelijke naam voor “worteltjes” (welke gemeenlijk staphulīnoi genoemd
werden). Een andere Lat. naam voor dezelfde plant was pastināca, waarmede
tegenwoordig door botanici de pastinaak (pinksternakel, witte wortel) wordt
aangeduid.
carpathicus / carpaticus
carpáthicus (-a, -um) / carpáticus (-a, -um), –
afkomstig van de Karpat(h)en (gebergte in Roemenië) of daar het eerst gevonden.
Carpenteria
Carpentéria Torr. [J. Torrey], – in 1854 genoemd naar William
Marbury Carpenter (1811, St.-Francisville, Louisiana; 1848, New Orleans),
hoogleeraar in Louisiana, die gedurende vele jaren met ijver en goed gevolg de flora
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van dien staat bestudeerd had en overleed, terwijl bij bezig was de publicatie van de
resultaten zijner studiën voortebereiden.
Carpesium
Carpésium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
naam karpêsĭon, waarmede een geurig Aziat. hout werd aangeduid. Hoe Linnaeus
(zie Linnaea) ertoe is gekomen dien naam overtedragen op het hem tegenwoordig
voerend gesl. van kruiden, is raadselachtig. – Een woord karpêsĭon, stroohalm,
waarvan men den naam wel wil afleiden, bestaat niet; bovendien zou die afleiding
de zaak niet duidelijker maken.
Carpha Carpha Banks et Sol. [J. Banks en D. C. Solander], – van Gr. karphos,
dood takje, dorre halm. De naam zinspeelt op het uiterlijk der gedroogde plant.
carpinifolius carpinifólius (-a, -um), – van Carpīnus, plantengesl. (Betulacĕae),
haagbeuk; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een haagbeuk.
carpinoides carpinoídes, – van Carpīnus, plantengesl. (Betulacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in een of ander opzicht (bladvorm bv.) op
een haagbeuk gelijkend, haagbeukachtig.
Carpinus Carpínus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam van onbekenden
oorsprong.
Carpodetus
Carpódetus Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
karpos, vrucht; dĕtos, gebonden, geboeid. – Ter halverhoogte draagt de vrucht den
kelkzoom of de rest daarvan, welke er als een band omheenloopt.
carpophagarum
carpophagárum, – 2e nv. mv. van Carpophăga (van Gr.
karpos, vrucht; phăgein, eten), vruchteneetster, naam van een gesl. van vruchtenetende
duiven: der vruchtenetende duiven, dwz. door zulke duiven gegeten wordend.
Carpophyllium
Carpophýllium Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. karpos,
vrucht; phullon, blad. De vruchten springen lang vóór de rijpheid open en zijn dan
bladachtig. Carpophyllum
Carpophýllum, – zie Carpophyllĭum.
Carpopogon
Carpopógon Roxb. [W. Roxburgh], – van Gr. karpos, vrucht;
pôgôn, baard. De peulen zijn bezet met lange (jeuk)haren.
carrierei
carriérei, – 2e nv. van Carrierĕus, Latinizeering van Carrière: van
Carrière, genoemd naar Carrière. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar E.
A. Carrière (1818, May, Dépt. Seine-et-Marne; 1896, Montreuil bij Parijs), van
1852-78 als tuinbouwkundige verbonden aan het Muséum d’Histoire Naturelle te
Parijs, sedert 1866 redacteur van de Revue Horticole, sedert 1889 verlamd en
bedlegerig, schrijver van vele tuinbouwkundige werken, waaronder zijn beroemd
Traité général des Conifères.
carringtoniae
carringtóniae, – 2e nv. van Carringtonĭa, Latinizeering (vr.
vorm) van Carrington: van mevr. (mej.) Carrington, genoemd naar mevr (mej.)
Carrington. – Rhododendron – F. v. M. [Ferdinand von Müller] werd in 1887 genoemd
naar Lady Carrington, echtgenoote van Sir Charles Robert Wynn Carrington, van
1885-90 gouverneur van New South Wales, als blijk van waardeering voor haar
levendige belangstelling in het kweeken van bloemen.
Carronia
Carrónia F. v. M. [Ferdinand von Müller], – genoemd naar W.
Carron (1823, in Norfolk, Engeland; 1876, Grafton, nabij de O. kust van
New-South-Wales op bijna 32° Z.B.), botanist van Kennedy’s (zie kennedyānus)
rampspoedige expeditie van 1848, een der beide overlevenden van de 12 Europ.
deelnemers aan den tocht, gered, toen hij den dood nabij was. Hij had echter vrijwel
al zijn verzamelingen verloren. Zijn reisverhaal is opgenomen in Macgillivray,
Narrative of the voyage of H. M. Rattlesnake, II (1852), 119 seq.
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Carruthersia
Carruthérsia Seem. [B. C. Seeman], – genoemd naar W.
Carruthers (1830, Moffat, Z.-Schotland; 1922, Norwood, Londen),
botanicus-palaeontoloog, van 1871-95 ver-
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bonden aan de bot. afdeeling van het British Museum te Londen, die Seemann (zie
seemanni), den auteur van het gesl., vaak had bijgestaan bij de samenstelling van
diens Flora Vitiensis (Flora der Fidsji-eilanden).
carstensensis
carstensénsis (-is, -e), – foutief voor carstenszensis.
carstenszensis / carstensziensis carstenszénsis (-is, -e) / carstensziénsis (-is,
-e), – afkomstig van, of het eerst gevonden op het Carstenszgebergte, de hooge, zich
plaatselijk boven de sneeuwgrens verheffende bergketen, welke in W.-O. richting
door Ned. Nieuw-Guinea loopt. Het gebergte werd in 1908 door G. P. Rouffaer
genoemd naar den Ned. zeevaarder Jan Carstensz, die het op 16 Februari 1623 het
eerst waarnam van zijn langs de Z. kust van het eiland varend schip Pera en het
beschreef als “een overhooch geberchte, landwaert in, na gissinge, 10 mylen, dat op
vele plaatsen wit met Snee bedect lach, wesende certain vry wat vreemts als op bergen
soo na de linie equinoctiālis” (dwz. zoo nabij den evenaar) “snee te hebben.” Zie
ook arnhemĭcus.
Carteretia
Carterétia A. Rich. [A. Richard], – genoemd naar den Eng.
zeevaarder Ph. Carteret (?, ?; 1796, Southampton), die in 1766 als gezagvoerder van
de Swallow deelnam aan een zuidpoolexpeditie onder leiding van Wallis. Het schip,
een slechte zeiler, bleef in Dec. van dat jaar in de straat van Magelhaens bij de andere
achter; Carteret zette op eigen gelegenheid den tocht voort en ontdekte in den Stillen
Oceaan verscheidene eilanden, waaronder Pitcairn (±130° W.L.; ±25° Z.B.), voorts
het kanaal van St. George [±152 1/2° O.L.; 4 – 5° Z.B., tusschen Nieuw-Pommeren
(= Nieuw-Engeland) en Nieuw-Mecklenburg (= Nieuw-Ierland)]. In 1767 bereikte
hij Makasar; in 1768 verbleef hij eenige maanden te Batavia, waar zijn schip, “een
oude kraak”, werd opgekalefaterd. In 1769 kwam hij in Engeland terug. In 1794
verliet hij den zeedienst als schout-bij-nacht (rear-admiral).
Carthamus Cárthamus L. [C. Linnaeus], – Middeleeuwsch-Lat. plantennaam,
verbasterd uit kurthum of gurdum, Arab. naam der plant.
carthusianorum
carthusianórum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. Carthusiānus,
Karthuizer: der Karthuizers, genoemd naar de Karthuizers. – Karthuizers (D.
Karthäuser) is de naam eener monniksorde, welke in 1084 door den H. Bruno gesticht
werd in de toenmalige woestenij La Chartreuse bij Grenoble, aan welke zij haar
naam ontleent. – Volgens sommigen werd Dianthus carthusianōrum door Linnaeus
(zie Linnaea) zoo genoemd, omdat de plant in zijn tijd Karthuizeranjelier heette,
volgens anderen schonk hij haar dien naam ter eere der beide natuuronderzoekers J.
Fr. Karthäuser (Cartheuser) (1704, Hayne bij Stolberg; 1777, Frankfort a. O.),
hoogleeraar in de geneeskunde te Frankfort a. O., schrijver van verscheidene bot.
werken, en Fr. Karthäuser († 1796).
cartilagidens
cartilágidens, – zie cartilaginĭdens.
cartilagineus
cartilagíneus (-a, -um), – van Lat. cartilāgo (cartilagĭnis),
kraakbeen: kraakbeenachtig.
cartilaginidens cartilagínidens, – van Lat. cartilāgo (cartilagĭnis), kraakbeen;
dens, tand: met kraakbeenachtige tanden.
cartwrightianus
cartwrightiánus (-a, -um) (Crocus – Herb. [W. Herbert]),
– in 1844 genoemd naar J. Cartwright, Eng. consul-generaal te Constantinopel, die
aan Herbert (zie herbertiānus 2), den auteur der soort, een exemplaar der plant had
toegezonden van het eiland Tenos (= Tinos; ±25° O.L.; ±37 1/2° N.B.).
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Carum Carum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
karon, karwij.
Carumbium
Carúmbium Reinw. [C. G. C. Reinwardt], – Latinizeering van
den Soend. plantennaam kareumbi.
carunculatus
carunculátus (-a, -um), – van Lat. caruncŭlus (verkleinw. van
caro, vleesch), een stukje vleesch, als bot. term gewoonlijk = kiempropje: 1. van een
kiempropje voorzien. 2. van een vleezig aanhangsel voorzien (zooals de onderzijde
van het deksel der bekers van Nepenthes – Dans. [B. H. Danser]).
carvi
carvi, – verbasterd uit Arab. karwia, karwij.
carvifolia
carvifólia (znw.), – van Lat. carvi, karwij (Carum carvi L. [C.
Linnaeus]); folĭum, blad: plant met bladeren als die der karwij.
carvifolius
carvifólius (-a, -um), – van Lat. carvi, soortnaam der karwij of
Kümmel (Carum carvi L. [C. Linnaeus]); folĭum, blad: met bladeren als die der karwij.
Carya
Cárya Nutt. [Th. Nuttall], – van Gr. karŭon, noot, okkernoot. – Boom
met op okkernoten gelijkende vruchten.
Caryodaphne
Caryodáphne Bl. [C. L. Blume], – van Gr. karŭon, noot;
daphnê, laurier: Lauracĕa met harde vruchten.
caryophyllacea
caryophyllácea, – zie caryophyllacĕus.
Caryophyllaceae Caryophylláceae, – plantenfam. als type waarvan Dianthus
caryophyllus L. [C. Linnaeus] (kruidnagelanjelier) geldt.
caryophyllaceus / caryophyllaeus caryophylláceus (-a, -um) / caryophylláéus
(-a, -um), – van Lat. caryphyllon, kruidnagel: in een of ander opzicht (vorm, geur)
met kruidnagels overeenkomend.
caryophyllatus caryophyllátus (-a, -um), – van Lat. caryphyllon, kruidnagel:
van kruidnagels voorzien, met kruidnagelgeur.
caryophylleus
caryophýlleus (-a, -um), – van Lat. caryphyllon, kruidnagel:
in een of ander opzicht (vorm, geur) met kruidnagels overeenkomend; met (Dianthus)
caryophyllus L. [C. Linnaeus] overeenkomend (in bladvorm bv.).
caryophylleus
caryophylléus (-a, -um), – van Lat. caryphyllon, kruidnagel.
Overigens als caryophyllĕus.
caryophylliflorus
caryophylliflórus (-a, -um), – van Caryophyllum, oude
naam voor den kruidnagelboom (tegenwoordig Eugenĭa aromatĭca O. K. [C. E. Otto
Kuntze]); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een kruidnagelboom;
met naar kruidnagels riekende bloemen.
caryophyllifolius
caryophyllifólius (-a, -um), – van Caryophyllum, oude
naam voor den kruidnagelboom (tegenwoordig Eugenĭa aromatĭca O. K. [C. E. Otto
Kuntze]); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van den kruidnagelboom; met naar
kruidnagels riekende bladeren.
caryophylloides
caryophylloídes, – van Lat. caryophyllon, kruidnagel; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: kruidnagelachtig.
caryophyllum
caryophýllum, – Lat. transcr. van Gr. karuophullon, welk
woord vaak wordt afgeleid van Gr. karŭon, noot; phullon, blad, en dan beteekenen
zou: uit bladeren bestaand nootje. Het bolletje op den top van een kruidnagel doet
aan een nootje denken; in werkelijkheid bestaat het uit 4 kroonbladen, welk bij de
levende plant tot een kapvormig geheel samenkleven en bij het ontluiken der bloem
gezamenlijk afvallen. – Anderen beschouwen deze afleiding als volksetymologie en
houden het Gr. woord karuophullon voor een verbastering van een Aziat. naam der
kruiderij. – Het woord wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten met
kruidnagelgeur.
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Caryophyllus / caryophyllus Caryophýllus L. [C. Linnaeus] / caryophýllus,
– van Gr. karuophullon, voor welks afleiding men zie onder caryophyllum. – Het
woord wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten met kruidnagelgeur.
Caryopteris
Caryópteris Bunge [A. von Bunge], – van Gr. karŭon, noot;
ptĕron, vleugel: vleugelnoot. – De naam zinspeelt op de langs één der randen
gevleugelde steenkernen.
Caryospermum
Caryospérmum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. karŭon, noot;
sper-
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ma, zaad: plant met steenharde, daardoor op noten gelijkende zaden.
Caryota
Caryóta L. [C. Linnaeus], – van Gr. karuôtos (van karŭon, noot),
nootvormig(e dadel). Palm met op zulke dadels gelijkende vruchten.
Caryotaxus
Caryotáxus Zucc. [J. G. Zuccarini], – van Gr. karŭon, noot;
Taxus, gesl., dat als type beschouwd wordt van de fam. der Taxacĕae: Taxacĕa met
op noten gelijkende zaden.
caryotideus
caryotídeus (-a, -um), – van Caryōta, plantengesl. (Palmae);
idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Caryōta-achtig.
caryotifolius
caryotifólius (-a, -um), – van Caryōta, plantengesl. (Palmae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Caryōta.
caryotoides
caryotoídes, – van Caryōta, plantengesl. (Palmae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Caryōta-achtig.
Casalea / Casalia Casálea A. St.-Hil. [A. Fr. C. de Saint-Hilaire (1779-1853),
Fr. plantkundige] / Casália G. Don. [George Don], – genoemd naar Manoel Ayres
de Casal (1754, in Portugal; 1840, Lissabon), geestelijke, die zich te Goyaz (staat
in Brazilië met gelijknamige hoofdplaats; ±50° W.L.; ±16° Z.B.) vestigde, de
zuidelijke staten van Brazilië bereisde en een historisch-geographische beschrijving
van Brazilië leverde, waarin hij ook een aantal planten vermeldde. Hij wordt wel de
vader der aardrijkskunde van Brazilië genoemd.
casaliodes
casaliódes, – van Casalĭa, (voormalig) plantengesl.
(Ranunculacĕae); ōdes (Gr. ôdês), uitgang welke gelijkenis uitdrukt: Casalĭa-achtig.
Cascarilla
Cascarílla Adans. [M. Adanson], – verkleinw. van Sp. cáscara,
schors: dunne schors. Boom, welks schors als geneesmiddel wordt aangewend.
cascarilloides cascarilloídes, – van Cascarilla, (voormalig) plantengesl. (thans
Croton); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cascarilla-achtig.
Casearia
Caseária Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar J.
Casearĭus (±1642, Amsterdam; 1678, Batavia), die in 1668 door de Ned. O.I.
Compagnie als predikant werd uitgezonden. Van 1675-77 was hij geplaatst te Cochin
(W. kust van Voor-Indië, ±10° N.B.). Daar werd hij een der helpers van Van Rheede
(zie rheedĕi), voor wien hij den Lat. tekst schreef der beide eerste deelen van den
Hortus Malabarĭcus. Hij overleed aan dysenterie.
caseariaefolius / casearifolius
caseariaefólius (-a, -um) / casearifólius (-a,
-um), – zie caseariifolĭus.
caseariifolius
caseariifólius (-a, -um), – van Casearĭa, plantengesl.
(Flacourtiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Casearĭa.
casearioides casearioídes, – van Casearĭa, plantengesl. (Flacourtiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Casearĭa-achtig.
caseolaris
caseoláris (-is, -e), – van Lat. caseŏlus (verkleinw. van casĕus,
kaas): kaasje, op een kaasje gelijkend.
cashmerianus / cashmirianus
cashmeriánus (-a, -um) / cashmiriánus (-a,
-um), – afkomstig van Cashmere (= Kasjmir, vazalstaat in Eng. Indië in het N.W.
van den Himálaya, aan beide zijden van den bovenloop van den Indus; ±72 1/2 –
±80 1/2° O.L.; 32 1/4 – ±37° N.B.) of daar het eerst gevonden.
casius cásius (-a, -um), – afkomstig van den in de Oudheid Casĭus (Gr. Kasĭon
oros; niet: Cassĭus) genoemden berg, tegenwoordig Djebel (berg) Akra, in Syrië aan
den oostrand der Middellandsche Zee ten N. van Ladikije (Ladikia, Latakia, Latakie)
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op ±36° N.B. De door Boissier (zie boissiēri) cassĭus genoemde planten (o.a. Onosma
-Boiss. [E. Boissier]; – Stachys – Boiss. [E. Boissier]), werden door hem op dien
berg verzameld. Ten onrechte heeft hij een tweede s in den naam geplaatst,
waarschijnlijk omdat hij, die zeer bedreven was in de Oude Geschiedenis,
verkeerdelijk meende, dat de naam van den berg in verband stond met dien van den
Romeinschen veldheer Gajus Longinus Cassĭus, die in 52 en 51 v. Chr. in Syrië tegen
de Parthen streed.
casopanguil
casopánguil, – Philipp. plantennaam (kasopángil).
Casparea / Casparia Caspárea H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt,
A. J. A. Bonpland en K. S. Kunth] / Caspária D. Dietr. [David Nathanael Friedrich
Dietrich (1799, Ziegenhain bij Jena; 1888, Jena)], – genoemd naar Kaspar (Lat.
Caspărus) Bauhin (zie Bauhinĭa).
Casparya Caspárya Klotzsch [J. Fr. Klotzsch], – genoemd naar Johann Xaver
Robert Caspary (1818, Koningsbergen; 1887, Illowo, W.-Pruisen), die eerst in de
theologie, later in de natuurwetenschappen studeerde. Na als huisonderwijzer bij
aanzienlijke families een groot deel van Europa bereisd te hebben, werd hij leeraar
te Berlijn, daarna directeur van het herbarium te Bonn, eindelijk (1858) hoogleeraar
in de plantkunde te Koningsbergen en directeur van den bot. tuin aldaar. Hij schreef
vele bot. publicaties, vooral over waterplanten (Nymphaea, Aldrovanda, Hydrillĕae)
en was een verdienstelijk onderzoeker van de flora der provincies W.- en O.-Pruisen.
casperianus
casperiánus (-a, -um) (Bletĭa – Rchb. f. [H. G. Reichenbach], =
Laelĭa – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]), – genoemd naar Johann Ludwig Casper
(1796, Berlijn; 1864, Berlijn), medicus, in 1825 benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar en tevens tot Medicinalrat, in 1834 tot adviseur in geneeskundige zaken
bij het ministerie, in 1841 tot Gerichtsarzt en tevens tot directeur der inrichting voor
praktisch onderwijs aan de universiteit, eindelijk tot Obermedizinalrat, schrijver van
vele medische werken.
Cassandra Cassándra D. Don. [David Don], – Lat. transcr. van Gr. Kassandra
[van kaiein, doen ontvlammen; anêr (andros), man: die mannen doet ontvlammen],
naam eener schoone dochter van Priămos, den laatsten koning van Troje. Zij had
Apollo beloofd zich aan hem te zullen geven, mits hij haar de gave der voorspelling
schonk. Toen Apollo aan die voorwaarde voldaan had, weigerde Kassandra haar
belofte natekomen, waarop de vertoornde god aan zijn gave, die hij niet terug kon
nemen, toevoegde, dat niemand aan haar voorspellingen geloof zou slaan.
Cassia / cassia
Cássia L. [C. Linnaeus] / cássia (znw.), – Lat. transcr. van den
ouden Gr. naam kassĭa, waarmede een geurige bast werd aangeduid.
cassia
cássia (bnw.), – zie cassĭus.
cassiaefolius
cassiaefólius (-a, -um), – zie cassiifolĭus.
cassideus
cassídeus (-a, -um), – van Lat. cassĭda, helm: helmvormig.
cassiifolius
cassiifólius (-a, -um), – van Lat. cassĭa, oude handelsnaam eener
kaneelsoort (Cinnamōmum cassĭa Bl. [C. L. Blume]); folĭum, blad: met bladeren als
die van Cinnamōmum cassĭa Bl. [C. L. Blume].
Cassine
Cássine L. [C. Linnaeus], – afleiding onbekend.
Cassinia
Cassínia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar A. H. G. graaf van
Cassini (1781, Parijs; 1832, Parijs), pair van Frankrijk, schrijver van bot.
verhandelingen, o.a. over Composĭtae.
cassinoides
cassinoídes, – van Cassĭne, plantengesl. (Celastracĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cassĭne-achtig.
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cassioides
cassioídes, – van Cassĭa, plantengesl. (Leguminōsae) of van den
soortnaam cassĭa; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Cassĭa-achtig.
2. op de soort cassĭa gelijkend.
Cassiope
Cassíope D. Don [David Don], – Latinizeering van Gr. Kassiŏpê,
naam der moeder van Andromĕda (zie aldaar). – De naam duidt op de verwantschap
met het gesl. Andromĕda.
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cassius
cássius (-a, -um), – zie casĭus.
cassubicus
cassúbicus (-a, -um), – afkomstig van het land der Kassuben of
Kassoeben (naam van een Slavischen volksstam, welke sinds eeuwen de omstreken
van Danzig bewoont), of daar het eerst gevonden; Danzigsch.
cassumunar
cassumúnar, – Engelschind. plantennaam.
Cassuvium Cassúvium Lmk. [J. B. P. A. Monet de Lamarck], – Latinizeering
eener verbastering van Portug. acaju (Vgl. Fr. acajou; Eng. cashew), waarschijnlijk
een verminkte Amerik. volksnaam der plant, reeds in 1648 vermeld in Piso en
Marcgraf’s Historĭa rerum naturalĭum Brasilĭae (Natuurlijke geschiedenis van
Brazilië). – Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het (voormalige)
gesl. Cassuvĭum gerekend werd.
Cassyta
Cássyta, – zie Cassўtha.
Cassytha / cassytha
Cássytha L. [C. Linnaeus] / cássytha, – modificatie van
den ouden Gr. plantennaam kasŭtas, waarmede een in Syrië voorkomende woekerplant
(niet de tegenwoordig Cassўtha genoemde) werd aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea)
heeft den naam willlekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl. – Als
soortnaam gebezigd om overeenkomst (ronde, bladerlooze stengels) met het gesl.
Cassўtha uittedrukken.
cassythoides
cassythoídes, – van Cassўtha, plantengesl. (Lauracĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cassўtha-achtig.
casta
cásta, – zie castus.
Castalia
Castália Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – Lat.
transcr. van Gr. Kastalĭa, naam eener nimf, die om aan de vervolgingen van Apollôn
(Apollo) te ontkomen in een bron bij den Parnas(s)os (Parnassus) sprong, welke bron
sedert haar naam droeg. Castalĭa’s zijn waterplanten.
Castanea
Castánea L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam (van Gr.
kastănon, kastanje), kastanjeboom.
castanea
castánea, – zie castanĕus.
castaneaecarpus
castaneaecárpus (-a, -um), – van Castanĕa, plantengesl.
(Fagacĕae), kastanje; Gr. karpos, vrucht: met vruchten als die eener kastanje (in haar
stekelig omhulsel).
castaneaefolius
castaneaefólius (-a, -um), – zie castaneifolĭus.
castaneifolius
castaneifólius (-a, -um), – van Castanĕa, plantengesl.
(Fagacĕae), kastanje; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Castanĕa.
castaneus
castáneus (-a, -um), – van Lat. castanĕa, kastanje: kastanjebruin.
castanicarpus
castanicárpus (-a, -um), – zie castanocarpus.
castanifolius
castanifólius (-a, -um), – van Gr. kastănon, tamme kastanje;
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een tammen kastanjeboom.
castanocarpus castanocárpus (-a, -um), – van Gr. kastănon, kastanje; karpos,
vrucht: met op kastanjes (in het stekelig omhulsel) gelijkende vruchten.
Castanola
Castanóla Llanos [Antonio Llanos (1806-1881)], – in 1858
genoemd naar Antonio Em. Blanco y Castañola, die zich verdienstelijk gemaakt had
voor het museum te Manila. Overigens is mij van hem niets bekend.
Castanopsis
Castanópsis Bl. [C. L. Blume], – van Castanĕa, plantengesl.
(Fagacĕae), kastanje; opsis, voorkomen, uiterlijk: op Castanĕa gelijkend gesl.
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Castanospermum
Castanospérmum A. Cunn. [Allan Cunningham], – Van
Gr. kastănon, kastanje; sperma, zaad: boom met kastanjeachtige zaden.
Castiglionia Castigliónia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd
naar graaf Luigi Castiglione (1757, Milaan; 1832, Milaan), die van 1785-87 de
Vereenigde Staten van N.-Amerika bereisde en in 1790 een beschrijving dier reis
uitgaf met een aantal opmerkingen over de nuttige planten van dat land.
Castilleja / Castilloa
Castilléja Mutis [J. C. Mutis] / Castílloa Cerv. [V.
Cervantes], – genoemd naar Juan Diego Castillo y Lopez (1744, Jaca bij Huesca,
N.-Spanje; 1793, Mexico), die in gezelschap van den Sp. plantkundige Cervantes,
(zie cervantesĭi), auteur van het gesl. Castillŏa, een reis door Mexico maakte, schrijver
van een onuitgegeven werk over op die reis waargenomen planten (Plantas descritas
en el viaje de Acapulco).
castratus
castrátus (-a, -um), – van Lat. castrāre, lubben, ontmannen, gelten,
snijden, castreeren, van (de functie der) geslachtsklieren berooven: gecastreerd,
zonder goede, hetzij ♂, hetzij ♀ geslachtsorganen, met éénslachtige of geslachtlooze
bloemen.
castrensis
castrénsis (-is, -e), – van Lat. castrum, vesting: tot een vesting
behoorend. – Celosĭa L. [C. Linnaeus] ontving dien soortnaam, omdat zich aan den
voet der bladeren halvemaanvormige, op steunbladen gelijkende organen bevinden,
welke vergeleken worden bij een halvemaan of ravelijn, een uitspringenden wal,
welke in vroeger eeuwen vaak werd opgeworpen buiten de hoofdgracht eener vesting.
castus
castus (-a, -um), – (Lat.) kuisch, rein.
Casuarina
Casuarína L. [C. Linnaeus], – van casuāris, den welbekenden
vogel. Men heeft gelijkenis gezien tusschen de dunne twijgen van Casuarīna en de
haarachtige vederen van een casuaris.
casuarinae casuarínae, – 2e nv. van Casuarīna, plantengesl. (Casuarinacĕae),
tjĕmára: van Casuarīna, op Casuarīna groeiend, op Casuarīna woekerend, van de
gedaante eener Casuarīna, Casuarīna-achtig.
Casuarinaceae
Casuarináceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Casuarīna geldt.
casuarinoides casuarinoídes, – van Casuarīna, plantengesl. (Casuarinacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Casuarīna-achtig.
casumunar
casumúnar, – Engelschind. plantennaam.
casupito
casupíto, – Venez. plantennaam.
Catabrosa
Catabrósa P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van
Gr. katabrôsis (van katabibrôskein, verteren), het verteren. – De slecht gekozen naam
schijnt te zinspelen op het uitgerande, als het ware uitgevreten onderste kafje. Anderen
meenen, dat de naam zinspeelt op de hooge voederwaarde van het gras.
Catalpa
Catálpa Scop. [J. A. Scopoli], – Indiaansche volksnaam van den
boom in Carolina (N.-Amerika), waar hij in 1726 ontdekt werd.
catalpaefolius
catalpaefólius (-a, -um), – zie catalpifolĭus.
catalpifolius
catalpifólius (-a, -um), – van Catalpa, plantengesl.
(Bignoniacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van Catalpa (bignonioīdes
Walt. [Th. Walter]).
Catananche Catanánche L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. katananchê,
dwangmiddel, toovermiddel om liefde op te wekken, tooverdrank, philtron (van
philein, liefhebben), van welk middel Thessalische vrouwen zich menigwerf
bedienden om mannen tot zich te trekken, bij uitbreiding de plant, waarvan die
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tooverdrank bereid werd. – Het tegenwoordig Catananche genoemde gesl. heeft met
de katananchê der Ouden alleen den naam en de werking – nl. geene – gemeen.
Catanthera
Catanthéra F. v. M. [Ferdinand von Müller], – van Gr. kata,
omlaag; anthêra, (als bot. term) helmknop: plant met omlaaggerichte helmknoppen.
cataphoros
catáphoros (-os, -on), – Halflat. transcr. van Gr. kataphŏros, zich
naar omlaag bewegend, omlaag groeiend.
cataphractus
cataphráctus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kataphraktos,
ingesloten, gepantserd. Bij Flacourtĭa – Roxb. [W. Roxburgh] zinspeelt de soortnaam
op de krachtige doornen, waarmede de stam van jonge boomen bezet is. Bij
Selaginella biformis A. Br. [A. Braun] var. – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt
van Rosenburg] zinspeelt de naam op de dakpansgewijs dekkende bladeren, welke
den stengel, als het ware, met een pantser omgeven.
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catappa
catáppa, – wijziging van den Mal. boomnaam katápang.
catappaefolius
catappaefólius (-a, -um), – zie catappifolĭus.
catappifolius
catappifólius (-a, -um), – van catappa, soortnaam eener
Terminalĭa (Mal. katápang); Lat folĭum, blad: met bladeren als die van Terminalĭa
catappa L. [C. Linnaeus].
cataractae
cataráctae, – 2e nv. van Lat. cataracta [Gr. katarrhaktês (van
katarêgnŭnai, neerstorten; volgens anderen van katarassein, neerslaan)], waterval:
van een waterval, bij een waterval gevonden, bij watervallen groeiend.
cataractarum cataractárum, – 2e nv. mv. van Lat. cataracta [Gr. katarrhaktês
(van katarêgnŭnai, neerstorten; volgens anderen van katarassein, neerslaan)],
waterval: der watervallen, bij watervallen groeiend.
catarcticus
catárcticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. katarktĭkos (van
katarchein, beginnen), beginnend. – Het woord wordt soms verkeerdelijk gebezigd
in plaats van cathartĭcus (zie aldaar).
cataria catária, – van Lat. catus of cattus, kater: katerkruid, kattekruid. – Vgl.
Flora Batava IV (1822), tab. 249: “De Katten zijn hier bij uitnemendheid op gesteld,
waarvan het zijnen naam ontleend heeft. Men kan deze dieren in tuinen hier zeer
bezwaardelijk van afhouden; inzonderheid wanneer de planten beginnen te verdorren;
zij trekken dan dezelve aan stukken en eten ze op. – Ray echter bevond en Miller
heeft zulks door vele proeven bevestigd gevonden, dat dit voornamelijk het geval is
bij Planten, die men verplant heeft, maar dat die genen, welke men uit zaad wint,
door de Katten onaangeroerd worden gelaten, zooals ook zulke Planten, welke in
groot aantal bij elkanderen staan.”
Catasetum
Catasétum L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. kata,
omlaag; Lat. sēta, borstel. De stempelzuil draagt aan weerszijden van den stempel
een omlaag gericht borstel- of sprietachtig aanhangsel.
catawbiensis
catawbiénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der
Catawba (rivier in N.-Carolina; U.S.A.) of daar het eerst gevonden.
catechu
cátechu, – verbasterde Cochinch. plantennaam (cay cao).
catechuoides
catechuoídes, – van den soortnaam catĕchu (zie aldaar); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort catĕchu gelijkend.
Catenaria
Catenária Bth. [G. Bentham], – van Lat. catēna, ketting:
kettingkruid. De naam zinspeelt op den vorm der peulen.
catenarius
catenárius (-a, -um), – van Lat. catēna, ketting: kettingvormig.
catenatus
catenátus (-a, -um), – van Lat. catenāre (van catēna, ketting),
aaneenketenen: aaneengeketend, verbonden.
catenifer / cateniferus
caténifer (catenífera, cateníferum) / cateníferus (-a,
-um), – van Lat. catēna, ketting; ferre, dragen: kettingen of iets daarop gelijkends,
gelede peulen bv., dragend.
Catenularia Catenulária Zipp. [A. Zippelius], – van Lat. catenŭla (verkleinw.
van catēna, ketting), kettinkje: plant met kettinkjes. De naam zinspeelt op de tot een
min of meer kettingvormig geheel ineenloopend sori.
catesbaei
catesbáéi, – 2e nv. van Catesbaeus, Latinizeering van Catesby: van
Catesby, gevonden door Catesby, genoemd naar Catesby. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar Mark Catesby (1679 of 1680, Sudbury, Suffolk, Engeland; 1749,
Londen), natuurhistoricus, die Virginië (1712-19), Carolina, Georgia, Florida en de
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Bahama-eilanden (1722-26) bereisde. Van 1731-43 gaf hij te Londen een groot
plaatwerk uit over de op zijn laatste reis verzamelde planten en dieren.
Catha
Catha Forsk. [P. Forskål], – Latinizeering van den Arab. plantennaam
kat.
Catharanthus Catharánthus G. Don [George Don], – van Gr. kathăros, rein;
anthos, bloem. – De bloemen der plant zijn zuiver rose.
catharinae
catharínae, – 2e nv. van Catharīna, Latinizeering van Catherine:
van Catherine, gevonden door Catherine, genoemd naar Catherine. – Adenĭa – Merr.
[E. D. Merrill] en Kayĕa – Merr. [E. D. Merrill] zijn genoemd naar mevr. Catherine
Bangham, geb. Masters (1903, Brookline, Mass. U.S.A.; X), van 1928-30 assistente
aan het herbarium van het Arnold Arboretum te Boston, sinds 1930 echtgenoote van
W. N. Bangham (zie banghamĭi) te Dolok Merangir (Gt. O. kust van Sumatra). – Te
zamen met haar echtgenoot verzamelde zij in 1931-32 ten behoeve van het Arnold
Arboretum een aantal planten, waaronder de naar haar genoemde, in het Gt. O. kust
van Sumatra en de bergstreken van Atjèh. – De naam Catharina is afgeleid van Gr.
kathăros, rein, en beteekent: de reine.
catharticus
cathárticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kathartĭkos (van
kathairein, reinigen), reinigend, darmreinigend, purgeerend. – Vgl. purgans.
Carthartocarpus Carthartocárpus Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika;
1837, Parijs), beroemd mykoloog], – van Gr. kathartês (van karthairein, reinigen),
reiniger; karpos, vrucht. Plant met als purgeermiddel gebezigde vruchten.
cathcarti
cathcárti, – 2e nv. van Cathcartus, Latinizeering van Cathcart: van
Cathcart, gevonden door Cathcart, genoemd naar Cathcart. – Vanda – Lindl. [J.
Lindley] is genoemd naar J. F. Cathcart (1802, Edinburgh; 1851, Lausanne), sinds
1822 burgerlijk ambtenaar in Bengalen, die in Sikkim (Darjiling) en aan Kaap de
Goede Hoop planten verzamelde en een fraaie verzameling teekeningen van in Sikkim
groeiende planten vervaardigde, waarvan een aantal in 1855 door J. D. Hooker (zie
hookēri 2) werden gepubliceerd.
Cathetostemma
Cathetostémma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kathĕtos,
loodrecht; stemma, krans. De in een krans geplaatste bijkroonschubben zijn nagenoeg
vertikaal omlaag gericht.
Cathormion
Cathórmion Hassk. [J. K. Hasskari], – Halflat. transcr. van Gr.
kathormĭon, halsketting. De naam zinspeelt op den vorm der peulen.
catiang
cátiang, – Mal. plantennaam (katjang, d.i. boon, peul).
catilliger / catilligerus
catílliger (catillígera, catillígerum) / catillígerus (-a,
-um), – van Lat. catillus, schoteltje, bordje; gĕrĕre, dragen: een schoteltje of iets
daarop gelijkends dragend.
catinatus
catinátus (-a, -um), – van Lat. catīnus, nap: een nap of iets daarop
gelijkends dragend.
catjang
catjang, – Mal. plantennaam (katjang, d.i. boon, peul).
Catonia
Catónia Vahl [M. Vahl], – genoemd naar Marcus Porcĭus Cato (234
v. Chr., Tuscŭlum, bij Frascāti, Z.O. van Rome; 149 v. Chr. Rome), bijgenaamd
Major (de Oudere) of Censorĭus (de Zederechter), Romeinsch staatsman van zeer
gestrenge beginselen, vijand van weelde, aartvijand der stad Carthāgo (Cetĕrum
censĕo Carthagĭnem esse delendam = En dan ben ik nog van meening, dat Carthāgo
vernietigd moet worden, een zinsnede, waarmede hij al zijn redevoeringen in den
senaat besloot), schrijver van een werk over landbouwkunde (Dē rē rustĭca).
catophorus
catóphorus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. katôphŏros, zich
naar omlaag bewegend, omlaag groeiend.
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cattimandoo
cattimándoo, – Engelschind. plantennaam (kattimandu). Katti
mandu beteekent “knife-medicine”, “obat piso”, en zinspeelt op het gebruik, dat van
het melksap der plant gemaakt wordt om het lemmer van messen stevig in het heft
te bevestigen.
Cattleya
Cattléýa Lindl. [J. Lindley], – in 1824 genoemd naar W. Cattley (†
1832), te Barnet bij Londen, zeer gefortuneerd koopman, lid der Royal Horticultural
Society, be-
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zitter eener fraaie verzameling uitheemsche planten en eener groote verzameling
teekeningen van planten, begunstiger van den auteur van het gesl. Lindley (zie
lindleyānus), en schrijver eener bot. publicatie.
cattu-cambar
cattu-cámbar, – waarschijnlijk een verbasterde Engelschind.
plantennaam.
cattu-picinna
cattu-picínna, – Malab. plantennaam.
catura / caturum
catúra / catúrum, – zie catūrus.
Caturus
Catúrus L. [C. Linnaeus], – van Gr. katta, kat; oura, staart: plant
met kattestaartachtige bloeiwijzen.
caturus
catúrus (-a, -um), – van Gr. katta, kat; oura, staart: kattestaartachtig.
Caucalis
Cáúcalis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam kaukălis, waarmede een eetbare schermbloemige plant werd aangeduid,
welker identiteit niet vast staat. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig
overgedragen op het hem thans voerende gesl.
caucasicus
caucásicus, – van Lat. Caucăsus, Kaukasus (gebergte tusschen de
Zwarte en de Kaspische Zee): afkomstig van den Kaukasus of daar het eerst gevonden,
Kaukasisch.
caudata
caudáta, – zie caudātus.
caudatifolius
caudatifólius (-a, -um), – van Lat. caudātus, gestaart; folĭum,
blad: met gestaarte (staartvormig toegespitste) bladeren.
caudatus
caudátus (-a, -um), – van Lat. cauda, staart: gestaart, staartvormig
toegespitst.
caudiciflorus caudiciflórus (-a, -um), – van Lat. caudex (caudĭcis), stam; flos
(flōris), bloem: met op den stam, op stamuitwassen of stamuitloopers geplaatste
bloemen.
caudiculatus
caudiculátus (-a, -um), – van Lat. caudicŭla (verkleinw. van
cauda, staart), staartje: een of meer staartjes dragend.
caudifer / caudiferus cáúdifer (caudífera, caudíferum) / caudíferus (-a, -um),
– van Lat. cauda, staart; ferre, dragen: een staart dragend, gestaart.
caudifolius
caudifólius (-a, -um), – van Lat. cauda, staart; folĭum, blad: met
staartvormige of staartvormig toegespitste bladeren.
caudiformis
caudifórmis (-is, -e), – van Lat. cauda, staart; forma, vorm:
staartvormig.
caudiger / caudigerus
cáúdiger (caudígera, caudígerum) / caudígerus (-a,
-um), – van Lat. cauda, staart; gĕrĕre, dragen: een staart dragend, gestaart.
caudiglumis
caudiglúmis (-is, -e), – van Lat. cauda, staart; glūma, kafje: met
staartvormig toegespitste kafjes.
caudipetalus
caudipétalus (-a, -um), – van Lat. cauda, staart; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met staartvormige of staartvormig toegespitste kroonbladen.
caudipinnulus
caudipínnulus (-a, -um), – van Lat. cauda, staart; pinnŭla
(verkleinw. van pinna, vin van een samengesteld blad), vin der tweede of lagere
orde: met staartvormig toegespitste vinnen der tweede of lagere orde.
caudispicus
caudispícus (-a, -um), – van Lat. cauda, staart; spīca, aar: met
staartvormige aren.
caulescens
cauléscens, – van Lat. caulescĕre (van caulis, stengel, stam), een
stengel of stam vormen: een stengel vormend, een stam(metje) vormend.
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cauliflorus
cauliflórus (-a, -um), – van Lat. caulis, stengel, stam; flos (flōris),
bloem: met aan den stam geplaatste bloemen.
caulina
cáúlina, – zie caulĭnus.
Caulinia
Caulínia, – Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar F. Cavolini
(gelatinizeerd tot Caulīnus) (1756, Vico Equense bij Napels; 1810, Napels),
hoogleeraar aan de universiteit te Napels, schrijver over Potamogetonacĕae.
caulinus
cáúlinus (-a, -um), – van Lat. transcr. van Gr. kaulĭnos (van kaulos,
stengel), (als bot. term) aan een stengel geplaatst, met langen stengel.
caulocarpus caulocárpus (-a, -um), – van Gr. kaulos, stengel; karpos, vrucht:
met aan den stengel (stam) geplaatste vruchten (of vijgen).
caulodes
caulódes, – Lat. transcr. van Gr. kaulôdês (van kaulos, stengel,
stronk), stengelachtig, een stengel vormend, een stronk vormend.
caulorhcaulorh-, – zie caulorrh-.
caulorrhizos / caulorrhizus
caulorrhízos (-os, -on) / caulorrhízus (-a, -um),
– van Gr. kaulos, stengel; rhiza, wortel: met wortelende stengels.
caulostachyus
caulostáchyus (-a, -um), – van Gr. kaulos, stengel, stam;
stăchus, aar: met stamstandige aren.
Cautlea
Cáútlea Royle [J. F. Royle], – genoemd naar Sir Proby Thomas
Cautley (1882, Stratford St. Mary’s, Suffolk, Engeland; 1871, Sydenham, Kent),
genieofficier in het Engelsche leger, ontwerper en graver van het reusachtige
Gangeskanaal (voor irrigatie) in het N. van Voor-Indië, voorts bekend door zijn geol.
en palaeontol. studiën, schrijver van vele wetensch. publicaties.
cautleoides
cautleoídes, – van Cautlĕa, plantengesl. (Zingiberacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cautlĕa-achtig.
Cautleya
Cautléýa Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door den
oorspronkelijken beschrijver], – zie Cautlĕa.
cava
cava, – zie cavus.
Cavanillea
Cavaníllea Desr. [L. A. J. Desrousseaux (?, ?; ?, ?), te Parijs,
medewerker aan de bot. encyclopedie van De Lamarck], – genoemd naar A. J.
Cavanilles (1745, Valencia; 1804, Madrid), hoogleeraar in de plantkunde en directeur
van den bot. tuin te Madrid, schrijver van verscheidene bot. publicaties.
cavanillesii
cavanillésii, – 2e nv. van Cavanillesĭus, Latinizeering van
Cavanilles: van Cavanilles, genoemd naar Cavanilles. – Ardisĭa – R. et S. [J. J.
Roemer en J. A. Schultes] is genoemd naar A. J. Cavanilles (zie Cavanillĕa).
cavendishii
cavendíshii, – 2e nv. van Cavendishĭus, Latinizeering van
Cavendish: van Cavendish, genoemd naar Cavendish. – Musa -Lamb. [Aylmer Bourke
Lambert] is genoemd naar William G. Spencer Cavendish, hertog van Devonshire
(1790, Parijs; 1858, Hardwick Hall in Derbyshire), schatrijk bezitter van groote Eng.
landgoederen, waaronder het vermaarde Chatsworth (bij Sheffield), waar hij door
zijn hovenier Paxton (zie paxtōni) een reusachtige plantenkas (±90 M. lang; ±45 M.
breed; bijna 20 M. hoog; prototype van het in 1851 gebouwde Crystal Palace) deed
bouwen, waar een schat van uitheemsche planten werd gekweekt, waaronder de naar
hem genoemde Musa, en waar Victorĭa regĭa Lindl. [J. Lindley] het eerst in Engeland
bloeide (1849). Hij zond zijn hovenier Gibson (zie gibsōni 1) naar Eng. Indië om
daar planten te verzamelen. – Zie ook devoniānus.
cavernicola cavernícola (znw.), – van Lat. caverna, hol (znw.); cŏlĕre, wonen,
bewonen: in holen wonende, d.w.z. in holen groeiende plant.
cavernicolus
cavernícolus (-a, -um), – van Lat. caverna, hol (znw.); cŏlĕre,
wonen, bewonen: in holen wonend, in holen groeiend.
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caverniculosus
caverniculósus (-a, -um), – van Lat. cavernicŭla [verkleinw.
van caverna, hol (znw.)], kleine holte: vol kleine holten.
cavernosus
cavernósus (-a, -um), – van Lat. caverna, hol, holte: vol holen,
vol holten.
cavibulbus
cavibúlbus (-a, -um), – van Lat. cavus, hol (bnw.); bulbus, bol
(znw.): met holle of concave bollen of schijnknollen.
cavistigma
cavistígma, – van Lat. cavus, hol (bnw); stigma, (als bot. term)
stempel: met hollen stempel, met concaven stempel.
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cavus
cavus (-a, -um), – (Lat.) hol.
cawa
cawa, – Amb. plantennaam (oewa kawa).
cayennensis
cayennénsis (-is, -e), – afkomstig van Cayenne (hoofdplaats van
Fr. Guiana, a/d N. kust van Z.-Amerika op ±5° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Cayratia
Cayrátia A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – afleiding en beteekenis onbekend, mogelijk de Latinizeering van een of
anderen volksnaam.
Ceanothus
Ceanóthus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam keanôthos, waarmede een gestekelde plant werd aangeduid.
Cebatha
Cébatha Forsk. [P. Forskål], – Latinizeering van den Arab.
plantennaam kebath.
cebennensis cebennénsis (-is, -e), – van Lat. Cebenna, de Cevennen, gebergte
in Z.O.-Frankrijk, W. van den benedenloop der Rhône: afkomstig van de Cevennen
of daar het eerst gevonden.
cebolleta
cebolléta, – (Sp.) bolletje (plantendeel), uitje.
cebuanus
cebuánus (-a, -um), – afkomstig van het eiland Cebu (Philippijnen,
N. van Mindanao) of daar het eerst gevonden.
ceciliae cecíliae, – 2e nv. van den vrouwennaam Cecilĭa: van Cecilĭa, genoemd
naar Cecilĭa. – Calanthe – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] is genoemd naar Cecilĭa
Weld, dochter van Sir Frederick A. Weld, van 1880-87 gouverneur van de Straits
Settlements. – Het woord Cecilĭa is ontstaan uit Lat. Caecilĭa, vr. van Caecilĭus, een
oude Lat. familienaam, welke in verband staat met Lat. caecus, blind, en beteekent:
zwak van gezicht.
Cedrela / Cedrela
Cedréla L. [C. Linnaeus] / Cédrela L. [C. Linnaeus], –
van Lat. cedrus, ceder. – De naam zinspeelt op het geurige hout.
Cedronella
Cedronélla Moench [K. Moench], – verkleinw. van Ital. cedro,
citroen: citroenkruid, naar citroenen riekend kruid.
Cedrota
Cedróta Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – van Gr. kedrôtos (van
kedros, ceder), van cederhout gemaakt. Boom met geurig hout.
Cedrus
Cedrus Loudon [J. Cl. Loudon (1785-1843), Sch. plantkundige], –
Lat. transcr. van Gr. kedros, ceder, waarmede verschillende naaldboomen met geurig
hout bedoeld werden.
Ceiba
Ceiba Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van den bot. tuin
van Schwetzingen bij Heidelberg], – Lat. transcr. van een Amer. plantennaam.
celakowskyanus
celakowskyánus (-a, -um) (Thymus – M. Schulze [Max
Schulze]), -genoemd naar L. J. Čelakowský (Čelakovský) (1834, Praag; 1902 Praag),
hoogleeraar in de plantkunde aan de Boheemsche universiteit te Praag, schrijver van
bot. werken.
celanicus celánicus (-a, -um), – afkomstig van Ceylon (vroeger ook wel Celan,
vgl. Fr. Ceylan, gespeld) of daar het eerst gevonden.
Celastraceae Celastráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Celastrus
geldt.
celastrifolius
celastrifólius (-a, -um), – van Celastrus, plantengesl.
(Celastracĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Celastrus.
celastrina
celástrina, – zie celastrĭnus.
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celastrineus / celastrinus celastríneus (-a, -um) / celástrinus (-a, -um), – van
Celastrus, plantengesl. (Celastracĕae): Celastrus-achtig.
celastroides
celastroídes, – van Celastrus, plantengesl. (Celastracĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Celastrus-achtig.
Celastrus
Celástrus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam kêlastros.
celaticaulis / celatocaulis
celaticáúlis (-is, -e) / celatocáúlis (-is, -e), – van
Lat. celātus (van celāre, verhelen, bedekken), verholen, bedekt; caulis, stengel: met
(door de bladeren) verholen of bedekte stengels.
celebensis / celebesianus
celebénsis (-is, -e) / celebesiánus (-a, -um), –
afkomstig van Celébes of daar het eerst gevonden, Celebisch. Het woord Celébes
wordt wel geacht gevormd te zijn van Klabat, den naam van een berg in de Minahasa.
Zie hierover Encyclopedie Ned.-Indië, 2e druk, I, 444.
celebia
celébia, – zie celebĭus.
celebicus / celebius
celébicus (-a, -um) / celébius (-a, -um), – afkomstig van
Celébes of daar het eerst gevonden, Celebisch. Zie voorts celebénsis.
cellulosus cellulósus (-a, -um), – van Lat. cellŭla (verkleinw. van cella, kamer,
cel), kamertje, cel: met vele of opvallende (door grootte bv.) cellen.
Celmisia
Celmísia Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – genoemd naar
Celmisĭus, zoon der nimf Alciŏpe. – Zie ook Alciŏpe.
Celosia
Celósia L. [C. Linnaeus], – van Gr. kêlon, droog stuk hout, of van
kêlis, bloedvlek. In het eerste geval zinspeelt de naam op het droogvliezige bloemdek,
in het tweede op de groote, roode vlek, welke vaak op de bladeren wordt aangetroffen
(o.a. bij een op Java veelvuldig in de tuinen der inlandsche bevolking gekweekten
vorm).
celosioides
celosioídes, – van Celosĭa, plantengesl. (Amarantacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Celosĭa-achtig.
Celsia
Célsia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Olof Celsĭus (1670, Upsala;
1756, Upsala), hoogleeraar in de theologie te Upsala, leermeester en beschermer van
Linnaeus (zie Linnaea), ijverig en in zijn tijd beroemd botanicus, medestichter der
Zw. Academie van Wetenschappen, schrijver van eenige publicaties over in den
bijbel genoemde planten, o.a. over “den boom der kennisse des goets ende des quaets“
[De arbŏre scientĭae boni et mali (in Genĕsis II, 9, 17; Genesis III)], waarmede hij
22 bladzijden heeft weten te vullen, voorts van een lijst van om Upsala in het wild
groeiende planten. De thermometer van Celsius werd niet door hem het eerst
beschreven, doch in 1742 door zijn neef Anders Celsius (1701-44).
celsianus
celsiánus (-a, -um), – 1. (Tulĭpa – A. P. DC. [A. P. de Candolle]),
– genoemd naar J. M. Cels (1743, Versailles; 1806, Montrouge bij Parijs), eigenaar
eener groote kweekerij, waarin hij vele nieuwe planten importeerde. – Een aantal
dezer nieuwe planten werd beschreven door E. P. Ventenat (zie ventenatĭi). 2.
(Crataegus – Bosc [J. A. Bosc (1764-1837), Fr. plantkundige]), – genoemd naar Fr.
Cels (1771, Parijs; 1832, Montrouge bij Parijs), zoon van J. M. Cels (zie sub 1), die
de zaak zijns vaders voortzette.
celtidifolius celtidifólius (-a, -um), – van Celtis, plantengesl. (Ulmacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Celtis. – De naam is foutief gevormd: hij
had celtifolĭus moeten luiden.
Celtis
Celtis L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam.
cembra
cembra, – Latinizeering van zembra of zimbra, Ital. volksnaam van
Pinus – L. [C. Linnaeus]
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cenchroides
cenchroídes, – van Cenchrus, plantengesl. (Graminĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cenchrus-achtig.
Cenchrus
Cenchrus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam kenchros, gierst (niet met gerst te verwarren). De naam werd door
Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl.
cenisius
cenísius (-a, -um), – afkomstig van den Mont Cenis (Lat. Mons
Cenisĭus, een ruim 2000 M. hooge berg op de grens van Frankrijk en Italië) of daar
het eerst gevonden.
Cenolophon
Cenólophon Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kĕnos, hol; lŏphos,
helmbos, helmkam. Het helmbindsel draagt op den top een kapvormige, daardoor
holle, zwak getande kam. Vgl. Ctenolŏphon.
Centaurea
Centauréa L. [C. Linnaeus], – van den ouden Gr. plantennaam
kentaureion of kentaurĭon (van kentauros, Centaur), plant van den Centaur. – De
Centauren waren een
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mythisch ruitervolk (vaak voorgesteld als half paard, half mensch); een hunner was
de beroemde arts Chiron, die,”dese cruyden ierst ghevonden heeft ende Esculapio
ghetoont, oft als andere segghen die met desen cruyden ghenesen es gheweest doen
hy in zynen voet van eenen pyl in Hercules huys ghequetst was” [Dodoens,
Cruydeboeck, 2e druk (1563) 287]. – De Ouden onderscheidden Groote San(c)torie
(kentaurĭon to mĕga), een Centaurĕa-soort, en Cleyne San(c)torie (kentaurĭon to
mikron), soorten van het gesl. Erythraea, waaronder Erythraea centaurĭum Pers. [Chr.
H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs), beroemd mykoloog]
centaureoides
centaureoídes, – van Centaurēa, plantengesl. (Composĭtae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Centaurēa-achtig.
centaurium
centáúrium, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
kentaurĭon (zie voorts Centaurēa). – De afleiding van Lat. centum, honderd; aurĕus,
gouden, met de daaruit afgeleide beteekenis honderd goudstukken = honderd gouden
tientjes = duizend gulden; duizendguldenkruid, is volksetymologie.
Centella
Centélla L. [C. Linnaeus], – van Gr. kentein, steken, prikken. – De
vrucht draagt aan den top twee spitse, bij stekels vergeleken lobben.
centiflorus
centiflórus (-a, -um), – van Lat. centum, honderd; flos (flōris),
bloem: honderdbloemig, bij uitbreiding veelbloemig.
centifolius
centifólius (-a, -um), – van Lat. centum, honderd; folĭum, blad:
honderdbladig, bij uitbreiding veelbladig. – Bij Rosa – L. [C. Linnaeus] zinspeelt de
soortnaam op het groote aantal kroonbladen.
Centipeda
Centípeda Lour. [J. Loureiro], – van Lat. centum, honderd; pes
(pĕdis), voet: honderdvoetigeplant. – De naam zinspeelt op de vele takjes, waarmede
goed ontwikkelde exemplaren dezer plant plat op den grond rusten.
Centotheca
Centothéca Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – van Gr. kentein, steken, prikken; thêkê, doosje: gras, welks (bij doosjes
vergeleken) aartjes met fijne stekeltjes zijn bezet.
centralis
centrális (-is, -e), – van Lat. centrum (= Gr. kentron, stekel, punt;
bij uitbreiding de passerpunt, welke bij het trekken van een cirkel in het papier wordt
gestoken), middelpunt, midden: in het midden geplaatst, zich in het midden bevindend,
van het midden van het land afkomstig, centraal.
centrantha
centrántha, – zie centranthus.
Centranthera
Centranthéra R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kentron, punt,
spoor; anthêra, (als bot. term) helmknop: plant met gespoorde helmknoppen.
centranthum
centránthum, – zie centranthus.
Centranthus
Centránthus A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. kentron,
punt, spoor; anthos, bloem: plant met gespoorde bloemen.
centranthus
centránthus (-a, -um), – van Gr. kentron, spoor; anthos, bloem:
met gespoorde bloemen.
Centratherum
Centrátherum Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr.
kentron, punt, stekel; athêr (athĕros), naald. De bij naalden vergeleken borstels van
het vruchtpluis zijn met schuin opstaande tandjes of stekeltjes bezet.
Centrolepidaceae Centrolepidáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Centrolĕpis geldt.
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centrolepidioides
centrolepidioídes, – van Centrolĕpis, plantengesl.
(Centrolepidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Centrolĕpis-achtig.
Centrolepis
Centrólepis Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr.
kentron, punt, bij uitbreiding de passerpunt, welke bij het trekken van een cirkel in
het papier wordt gestoken, vandaar middelpunt; lĕpis, schub. De bloemen zijn
opeengedrongen tot een hoofdje; te midden der bloemen bevinden zich schubben.
centromalaycus centromaláýcus (-a, -um), – van Lat. centrum (= Gr. kentron),
stekel, punt, bij uitbreiding de passerpunt, welke bij het trekken van een cirkel in het
papier wordt gestoken, vandaar middelpunt; Malaya, het door een Mal. sprekende
bevolking bewoonde gebied: van het midden van dat gebied afkomstig of daar het
eerst gevonden.
Centronia
Centrónia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kentron, spoor. – Plant
met gespoorde bloemen.
Centronota
Centronóta A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. kentron,
spoor; nôtos, rug. De helmknoppen zijn schijnbaar aan de rugzijde gespoord.
Centrophorum
Centróphorum Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. kentron,
spoor, stekel; pherein, dragen: stekeldragende plant. De vruchtaartjes vallen af met
een naar onder zeer scherp toeloopend deel der aarspil.
Centrophyllum Centrophýllum Dum. [B. Ch. Dumortier (1797-1878), Belg.
staatsman-plantkundige], – van Gr. kentron, stekel; phullon, blad: plant met gestekelde
bladeren.
Centrosema
Centroséma A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. kentron,
spoor; sêma, kenteeken, hier = vlag. De vlag is aan de rugzijde gespoord.
centrosemiflorus centrosemiflórus (-a, -um), – van Centrosēma, plantengesl.
(Leguminōsae); flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Centrosēma.
Centrostachys
Centróstachys Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. kentron, spoor, stekel; stăchus, aar. De bloemen zijn
tot aren vereenigd; het buitenste bloemdekblad eindigt in een scherpe punt.
Centrostemma
Centrostémma Decsne [J. Decaisne], – van Gr. kentron,
spoor, stekel; stemma, krans. De in een krans geplaatste bijkroonbladen dragen een
spoor.
Centunculus
Centúnculus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam
(verkleinw. van Lat. cento, uit aaneengenaaide stukken van verschillende kleur
bestaande lap, bedelaarsdeken), waarmede in de Oudheid een paar klimmende
Polygŏnum-soorten (Polygŏnum convolvŭlus L. [C. Linnaeus]; Polygŏnum
dumetōrum L. [C. Linnaeus]), mogelijk wegens haar slordigen groei, werden
aangeduid. – Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op
het hem thans voerende gesl.
Ceodes
Ceódes Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – Lat. transcr. van
Gr. kêôdês, welriekend. – Plant met geurige bloemen.
cepa
cepa, – (Lat.) ui.
cepaea
cepáéa, – Lat. transcr. van Gr. kêpaia, oude naam eener als salade
genuttigde plant. Zie voorts cepaeus.
cepaeus
cepáéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kêpaios (van kêpos, tuin),
in tuinen gekweekt.
Cephaelis
Cephaélis Sw. [O. Swartz], – van Gr. kephălê, hoofd; eilein,
opeendringen: plant met tot hoofdjes opeengedrongen bloemen.
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Cephalandra
Cephalándra Schrad. [H. A. Schrader], – van Gr. kephălê,
hoofd; anêr (andros), man: plant met tot een hoofdje vereenigde mann. organen
(meeldraden).
Cephalanthera
Cephalanthéra L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van
Gr. kephălê, hoofd; anthêra, helmknop. De helmknop is als een gesteeld knopje aan
de achterzijde van den top der stempelzuil gehecht.
Cephalanthus
Cephalánthus L. [C. Linnaeus], – van Gr. kephălê, hoofd;
anthos, bloem: plant met tot hoofdjes vereenigde bloemen.
Cephalaria
Cephaléria Schrad. [H. A. Schrader], – van Gr. kephălê, hoofd:
plant met tot hoofdjes vereenigde bloemen.
cephalidus
cephálidus (-a, -um), – van Gr. kephălis (kephalĭdos) (verkleinw.
van kephălê, hoofd), hoofdje: tot hoofdjes vereenigd.
Cephalocereus
Cephalocéreus Pfeiff. [L. Pfeiffer (1805-77), D.
medicus-botanicus], – van Gr. kephălê, hoofd; Cerĕus, plantengesl. (Cactacĕae). –
De bloemen zijn bij de typische soorten van het gesl. omgeven door een dichte,
wollige haarmassa, welke vergeleken wordt bij het hoedvormige uitsteeksel
[cephalĭum, Latinizeering van Gr. kephalĭon (verkleinw. van kephălê, hoofd)], dat
bij sommige gesl. der Cactacĕae (de meloencactus bv.) de bloemen draagt.
Cephalocroton
Cephalócroton Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter], – van Gr.
kephălê, hoofd; Crŏton, plantengesl. (Euphorbiacĕae): aan Croton verwant gesl. met
tot hoofdjes vereenigde ♂ bloemen.
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Cephalomanes
Cephalómanes K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. kephălê,
hoofd; tweede helft van den naam Trichomănes (zie aldaar): aan Trichomănes verwant
gesl., welks kort gesteelde sori geheel buiten den bladrand steken en vergeleken
zouden kunnen worden bij een op een korten hals geplaatst hoofd.
Cephalomappa
Cephalomáppa Baill.[H. E. Baillon], – van Gr. kephălê,
hoofd; Mappa, (voormalig) plantengesl. (Euphorbiacĕae): aan Mappa verwant gesl.
met tot hoofdjes vereenigde ♂ bloemen.
cephalonicus
cephalónicus (-a, -um), – afkomstig van Cephalonĭa (=
Kephalonĭa = Kephallinĭa, eiland voor de golf van Patras; bijna 21° O.L., ruim 38°
N.B.) of daar het eerst gevonden, Cephalonisch.
cephalophorus
cephalóphorus (-a, -um), – van Gr. kephălê, hoofd; pherein,
dragen: een of meer hoofdjes dragend.
Cephaloschoenus
Cephaloschóénus Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], –
van Gr. kephălê, hoofd; Schoenus, plantengesl. (Cyperacĕae): aan Schoenus verwant
gesl. met tot hoofdjes vereenigde aartjes.
Cephaloscirpus
Cephaloscírpus Kurz [S. Kurz], – van Gr. kephălê, hoofd;
Scirpus, plantengesl. (Cyperacĕae): aan Scirpus verwant gesl. met tot hoofdjes
vereenigde aartjes.
Cephalotaxus
Cephalotáxus Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G.
Zuccarini], – van Gr. kephălê, hoofd; Taxus, plant, welke als type geldt van de fam.
der Taxacĕae: Taxacĕa met tot hoofdjes vereenigde bloemen.
cephalotes
cephalótes, – van Gr. kephălôtos (van kephălê, hoofd), op een
hoofdje gelijkend: (met) op een hoofdje gelijkend(e bloeiwijzen).
Cephalotrophis Cephalótrophis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kephălê, hoofd;
Trŏphis, plantengesl. (Moracĕae): aan Trophis verwant gesl. met tot hoofdjes
vereenigde ♀ bloemen.
cepifolius
cepifólius (-a, -um), – van Lat. cepa, ui; folĭum, blad: met bladeren
als die eener uienplant.
cepula
cépula, – verkleinw. van Lat. cepa, ui: uitje.
ceraceus
ceráceus (-a, -um), – van Lat. cera, was: wasachtig, bewast, berijpt.
Ceramanthus
Ceramánthus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. kerămos,
pottenbakkersklei en het daarvan vervaardigde aardewerk (pot, kruik, schotel, enz.);
anthos, bloem. De bloem bevat een urnvormige schijf.
cerambyx
cerámbyx, – van Gr. Kerambos (van keras, hoorn), naam van een
persoon, die bij den Deukalionschen vloed (den Gr. tegenhanger van den
Joodsch-Christelijken zondvloed van Genĕsis VI-VIII) in een kever veranderd werd:
kever met lange hoornen (dwz. sprieten), boktor. – Als soortnaam gebezigd om
gelijkenis van bloemdeelen met boktorsprieten aanteduiden.
ceramensis
ceraménsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Ceram (of Seran;
±128 – 131° O.L.; ±2 3/4 – ±4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
ceramica
cerámica, – zie ceramĭcus.
Ceramicalyx
Ceramícalyx Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kerămos,
pottenbakkersklei en het daarvan vervaardigde aardewerk (pot, kruik, schotel); kălux,
kelk. De kelkbuis is kruikvormig.
ceramicus
cerámicus (-a, -um), – afkomstig van het eiland Ceram (of Seran;
±128 – 131° O.L.; ±2 3/4 – ±4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
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Ceramium
Cerámium Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. keramĭon
(van kerămos, pottenbakkersklei), aarden schotel. De naam zinspeelt op den vorm
der bloemen.
Ceranthus
Ceránthus Schreb. [J. Chr. D. von Schreber]., – van Gr. kêros,
was; anthos, bloem: plant met waskleurige (witte) bloemen.
cerasifer / cerasiferus
cerasífer (cerasífera, cerasíferum) / cerasíferus (-a,
-um), – van Lat. cerăsum, kers; ferre, dragen: kersen of daarop gelijkende vruchten
dragend.
cerasifolius
cerasifólius (-a, -um), – van Lat. cerăsus, kerseboom; folĭum,
blad: met bladeren als die van een kerseboom.
cerasiformis
cerasifórmis (-is, -e), – van Lat. cerăsum, kers; forma, vorm:
kersvormig.
cerasinus
cerásinus (-a, -um), – van Lat. cerăsum (Gr. kerasĭon), kers:
kersrood.
Cerasiocarpum
Cerasiocárpum Hook, f. [J. D. Hooker], – van Gr. kerasĭon,
kers; karpos, vrucht: plant met op kersen gelijkende vruchten.
cerasoides
cerasoídes, – van Lat. cerăsum, kers; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: kersachtig.
cerastioides
cerastioídes, – van Cerastĭum, plantengesl. (Caryophyllacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cerastĭumachtig.
Cerastium Cerástium L. [C. Linnaeus], – van Gr. kerastês (van keras, hoorn),
gehoornd: gehoornde plant; hoornbloem. De naam zinspeelt op den vorm der vruchten.
Cerasus / cerasus
Cérasus L. [C. Linnaeus] / cérasus, – (Lat.) kerseboom,
kers. – De naam zou, afgeleid zijn van Cerasunt of Cerasonte, naam van een
landschap aan de Zwarte Zee, vanwaar Lucullus in het jaar 64 v. Chr. den boom naar
Rome overbracht.
Ceratium
Cerátium Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. keration
[verkleinw. van keras (kerātos), hoorn], hoorntje. De naam zinspeelt op den vorm
der vruchten.
ceratocalyx
ceratócalyx, – van Gr. keras (kerātos), hoorn; kălux, kelk: met
gehoornden kelk.
ceratocaulis / ceratocaulos
ceratocáúlis (-is, -e) / ceratocáúlos (-os, -on), –
van Gr. keras (kerātos), hoorn; kaulos, stengel: met op hoornen gelijkende stengels
of stengeltakken.
Ceratocephalus
Ceratocéphalus Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika;
1837, Parijs), beroemd mykoloog], – van Gr. keras (kerātos), hoorn; kephălê, hoofd.
– De tot hoofdjes vereenigde vruchtjes dragen elk een gekromden, hoornvormigen
snavel.
Ceratochilus Ceratochílus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. keras (kerātos), hoorn;
cheilos, lip: orchidacĕa met gehoornde (dwz. gespoorde) lip.
Ceratolobus Ceratólobus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. keras (kerātos), hoorn;
lŏbos, vrucht: palm met gehoornde (dwz. door de stijlen of stempels gekroonde)
vruchten.
Ceratophorus
Ceratóphorus Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. keras
(kerātos), hoorn; pherein, dragen: hoornen dragende plant. De naam zinspeelt op
den vorm der vruchten.
ceratophylla
ceratophýlla, – zie ceratophyllus.
Ceratophyllaceae Ceratophylláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Ceratophyllum geldt.
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Ceratophyllum
Ceratophýllum L. [C. Linnaeus], – van Gr. keras (kerātos),
hoorn, gewei; phullon, blad: plant met geweivormige bladeren.
ceratophyllus
ceratophýllus (-a, -um), – van Gr. keras (kerātos), hoorn,
gewei; phullon, blad: met hoorn- of geweivormige bladeren.
Ceratopsis
Ceratópsis Lindl. [J. Lindley], – van Gr. keras (kerātos), hoorn;
opsis, voorkomen, uiterlijk. De bloemen dragen een korte, bij een hoorn vergeleken
spoor.
Ceratopteris
Ceratópteris Brongn. [A. Th. Brongniart], – van Gr. keras
(kerātos), hoorn; ptĕris, varen: hoornvaren. De naam zinspeelt op den vorm van de
slippen der vruchtbare bladeren.
ceratosanthes ceratosánthes, – van Gr. keras (kerātos), hoorn; anthos, bloem:
met gehoornde bloemen.
Ceratostachys
Ceratóstachys Bl. [C. L. Blume], – van Gr. keras (kerātos),
hoorn; stăchus, aar: plant met gehoornde aren. Het eerstbeschreven exemplaar droeg
tusschen de bloemen hoornvormige gallen.
Ceratostigma Ceratostígma Bunge [A. von Bunge], – van Gr. keras (kerātos),
hoorn; stigma, stempel. – De stempels zijn bezet met bij hoornen vergeleken papillen.
ceratostyle
ceratostýle, – zie ceratost lis.
Ceratostylis / ceratostylis Ceratostýlis Bl. [C. L. Blume] / ceratostýlis (znw.),
– van Gr. keras (kerātos), hoorn; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), zuil(tje). – De
stempelzuil draagt aan den top twee bij hoornen vergeleken wordende ar
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men. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Ceratost lis uittedrukken.
ceratostylis
ceratostýlis (-is, -e), – van Gr. keras (kerātos), hoorn; stūlis
(verkleinw. van stūlos, zuil), zuil(tje), stijl: met gehoornde stempelzuil, met
hoornvormigen stijl.
ceratostyloides
ceratostyloídes, – van Ceratost lis, plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ceratost lis-achtig.
ceratothecus
ceratothécus (-a, -um), – van Gr. keras (kerātos), hoorn; thêkê,
doosje: met gehoornde doosjes; met gespoorde helmknoppen.
Cerbera
Cérbera L. [C. Linnaeus], – van Gr. Kerbĕros, helhond, de
driekoppige hond met giftigen adem en speeksel, die waakte, dat geen der schimmen
de onderwereld verliet. – De naam zinspeelt op de giftige eigenschappen van het
zaad.
cercidifolius cercidifólius (-a, -um), – van Cercis (Cercĭdis) of van Cercidĭum,
plantengeslachten (Leguminōsae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een
Cercis of een Cercidĭum.
cercidioides
cercidioídes, – van Cercis (Cercĭdis) of van Cercidĭum,
plantengeslachten (Leguminōsae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Cercis-achtig, Cercidĭum-achtig.
Cercidiphyllum
Cercidiphýllum Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G.
Zuccarini], – van Cercis (Cercĭdis), plantengesl. (Leguminōsae); Gr. phullon, blad:
boom met bladeren als die eener Cercis.
Cercidium
Cercídium Tul. [L. R. Tulasne (1815, Azay-1e-Rideau, Z.Z.W.
Dépt. Indre-et-Loire; 1885, Hyères), plantkundige vele jaren te Parijs werkzaam], –
Lat. transcr. van Gr. kerkidĭon, verkleinw. van kerkis. – Kerkis beteekent o.a. de
stang of slag, welke bij een ouderwetschen handweefstoel (als o.a. nog bij de
dorpsbevolking der Preanger Regentschappen in gebruik is,) gebezigd wordt om de
inslagdraden te doen aaneensluiten, voorts de schietspoel, waarom de inslagdraad
gewonden is. – De naam zinspeelt op den vorm der peul.
Cercis Cercis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
kerkis. Kerkis beteekent ook de stang of slag, welke bij een ouderwetschen
handweefstoel (als o.a. nog bij de dorpsbevolking der Preanger Regentschappen in
gebruik is,) gebezigd wordt om de inslagdraden te doen aaneensluiten, voorts de
schietspoel, waarom de inslagdraad gewonden is. Verondersteld wordt, dat de plant
zoo genoemd werd om uittedrukken, dat haar peul op zulk een slag of spoel gelijkt.
Cercocarpus
Cercocárpus H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A.
J. A. Bonpland en K. S. Kunth], – van Gr. kerkos, staart; karpos, vrucht. – De vruchten
worden gekroond door een langen, langharigen stijl.
Cercocoma
Cercócoma Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. kerkos, staart;
kŏmê, kuif. De zaden hebben een kuifvormigen staart van lange, zachte haren.
cerea
cérea, – zie cerĕus.
cerealis
cereális (-is, -e), – van Lat. Cerēs, de godin van den landbouw, bij
uitbreiding hare gave, het graan: als graan verbouwd, graan leverend.
cerebriformis
cerebrifórmis (-is, -e), – van Lat. cerĕbrum, de hersenen;
forma, vorm: den vorm van (menschelijke) hersenen hebbend. Bij Selaginella – V.
A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] zinspeelt de naam op den
vorm der mikrosporen.
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cerefolium
cerefólium, – het half-gelatinizeerde Gr. chairephullon (van
chairein, zich verheugen; phullon, blad: blad der verheugenis, vreugdeblad). De
naam zinspeelt op de welriekende bladeren; hij is in het Ned. verder verbasterd tot
kervel. Zie ook Chaerophyllum.
cereifer / cereiferus
ceréifer (cereífera, cereíferum) / cereíferus (-a, -um), –
van Lat. cerĕus, (van cera, was), waskaars; ferre, dragen: waskaarsen, dwz. op
waskaarsen gelijkende vruchten dragend.
cereiformis
cereifórmis (-is, -e), – van Lat. cerĕus (van cera, was), waskaars;
forma, vorm, gedaante: van de gedaante eener waskaars, kaarsvormig.
cereum
céreum, – zie cerĕus.
Cereus
Céreus Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige], – van
Lat. cera, was: waskaars. De naam zinspeelt op de vaak stijf opgerichte stengels.
cereus
céreus (-a, -um), – van Lat. cera, was: wasachtig, wasgeel.
cerifer / ceriferus
cérifer (cerífera, ceríferum) / ceríferus (-a, -um), – van
Lat. cera, was; ferre, dragen, voortbrengen: wasdragend, was uitscheidend, bewast.
cerifluus
cerífluus (-a, -um), – van Lat. cera, was; flŭĕre, van iets druipen:
veel was uitscheidend.
cerina
cérina, – zie cerĭnus.
Cerinthe
Cerínthe L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam kêrinthê (van kêros, was), wasbloem, een plant, waarop de bijen
stuifmeel verzamelden. -Linnaeus (zie Linnaea) schijnt den naam op het hem
tegenwoordig voerende gesl. te hebben overgedragen, omdat dit berijpte (met een
waslaag overtogen) bladeren en wasgele bloemen bezit.
cerinthoides cerinthoídes, – van Cerinthe, plantengesl. (Borraginacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cerinthe-achtig.
cerinus
cérinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kêrĭnos (van kêros, was),
wassen (stoff. bnw.); wasgeel.
Ceriops
Cériops Arn. [G. A. Walker-Arnott], – van Gr. kêrĭa, band; ôps,
aangezicht. De naam zinspeelt op den vleezigen schijfrand om den top van het
vruchtbeginsel.
ceriopsifolius
ceriopsifólius (-a, -um), -van Cerĭops, plantengesl.
(Rhizophoracĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Cerĭops.
Ceriscus
Ceríscus Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. keras, hoorn; iskein,
gelijkmaken: plant met op hoornen gelijkende doornen.
cerniflorus
cerniflórus (-a, -um), – = cernuiflōrus (zie aldaar).
cernua
cérnua, – zie cernŭus.
cernuiflorus cernuiflórus (-a, -um), – van Lat. cernŭus, knikkend; flos (flōris),
bloem: met knikkende bloemen.
cernuus
cérnuus (-a, -um), – (Lat.) (als bot. term) knikkend.
Cerocarpus Cerocárpus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. kêros, was; karpos,
vrucht: plant met wasachtige vruchten.
Ceropegia Ceropégia L. [C. Linnaeus], – van Gr. kêros, was, waskaars; pêgĭon
(verkleinw. van pêgê, bron), bronnetje: kaarsenbronnetje, kaarsen voortbrengende
plant. De naam zinspeelt op den vorm der bloeiwijze en der bloemen, welke
vergeleken worden bij een kandelaar met kaarsen.
Ceropteris
Cerópteris Link [H. Fr. Link], – van Gr. kêros, was; ptĕris, varen:
wasvaren. De naam zinspeelt op de witte of gele waslaag, welke de onderzijde der
bladeren overdekt.
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cerris
cerris, – wijziging van cerrus, oude, Lat. volksnaam van den moseik
(Quercus cerris L. [C. Linnaeus]).
certificandus certificándus (-a, -um), – van Nieuwlat. certificāre (van certus,
zeker; facĕre, maken), zeker maken, bevestigen: (nog) te bevestigen, (nog) niet zeker.
cerussatus
cerussátus (-a, -um), – van Lat. cerussa, loodwit: de kleur van
loodwit hebbend, dofwit.
cervantesii
cervantésii, – 2e nv. van Cervantesĭus, Latinizeering van
Cervantes: van Cervantes, gevonden door Cervantes, genoemd naar Cervantes. –
Dahlĭa – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt] is genoemd naar Vicente
Cervantes (1755 a 1759, Zafra, Z.O. van Badajóz, Spanje; 1829, Mexico), hoogleeraar
in de plantkunde. In 1788 stichtte hij den bot. tuin te Mexico, waarvan M. Sessé [J.
M. Mociño (1757-1820), Sp. plantkundige, en M. Sessé (?-1809), sinds 1788 directeur
van den bot. tuin te Mexico] de eerste directeur was en vanwaar in 1789 of 1790 de
eerste planten van Dahlĭa variabĭlis Desf. [R. L. Desfontaines] naar den bot. tuin te
Madrid gezonden werden.Vgl. Dahlĭa.
Cerviana / cerviana
Cerviána Minuart [J. Minuart] / cerviána, – genoemd
naar J. Cervi (1663, Parma; 1748, Madrid), lijfarts van koning Philips V (1683-1746)
van Spanje, bescher-
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mer van Minuart (zie Minuartĭa), den auteur van het gesl. – Als soortnaam gebezigd
voor een plant, welke vroeger tot het gesl. Cerviāna gerekend werd.
cervicalifer / cervicaliferus
cervicálifer (cervicalífera, cervicalíferum) /
cervicalíferus (-a, -um), – van Lat. cervīcal [van cervix (cervīcis), hals, nek],
hoofdkussen; ferre, dragen: een kussen of iets daarop gelijkends dragend.
cervicaria
cervicária (znw.), – van Lat. cervix (cervīcis), hals, keel: tegen
hals- of keelpijn aangewende plant.
cervicarius
cervicárius (-a, -um), – van Lat. cervix (cervīcis), hals, keel: op
eenigerlei wijze tot een hals of een keel in betrekking staand, bv. tegen hals- of
keelpijn aangewend.
cervicornis
cervicórnis (-is, -e), – van Lat. cervus, hert; cornu, hoorn, gewei:
met op het gewei van een hert gelijkende organen (bladeren bv.).
cesatianus
cesatiánus (-a, -um) (Aspidĭum – Christensen [C. Fr. A.
Christensen]; – Asplenĭum – Baker [J. G. Baker]; – Cuscūta austrālis R. Br. [Robert
Brown] var. – Fiori et Paoletti [Adriano Fiori (1865, Formigine, Z.W. van Modena;
X), van 1900-1913 hoogleeraar in de plantkunde te Vallombroso (O. van Florence),
sedert 1914 hoogleeraar te Florence en Giulio Paoletti (1865, Venetië; X), van
1896-1933 hoogleeraar in de nat. historie, te zamen auteurs eener Flora van Italië];
– Polypodĭum – Baker [J. G. Baker]), – genoemd naar baron Vincenzo Cesati (1806,
Milaan; 1883, Napels), sinds 1868 hoogleeraar in de plantkunde en directeur van
den bot. tuin te Napels. Hij bewerkte de door Beccari (zie beccariānus) in den O.I.
Archipel verzamelde varens en varenachtigen, bracht een groot, thans te Rome
berustend herbarium bijeen en schreef verscheidene bot. publicaties.
cespitosus
cespitósus (-a, -um), – zie caespitōsus.
Cestichis Céstichis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr. kestos, gordel;
stĭchos, rij: orchidacĕa, bij welke de bloemen niet, als bij het verwante gesl.
Stichorchis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], in twee tegenoverstaande rijen, doch
rondom de as der bloeiwijze zijn gezeten, zoodat deze, als het ware, door rijen van
bloemen wordt omgord.
Cestrum
Cestrum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam kestron (een Labiaat), door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig
overgedragen op het hem tegenwoordig voerende Solanaceeëngesl., dat uit Amerika
afkomstig is en dus den Ouden onbekend was.
Ceterach / ceterach
Céterach Lmk et A. P. DC. [J. B. P. A. Monet De
Lamarck en A. P. de Candolle] / céterach, – Latinizeering van den ouden, Arab.
plantennaam sjetrak. In de Middeleeuwen werd Cetĕrach officinārum Willd. [K. L.
Willdenow] door Arab, artsen als geneesmiddel tegen miltziekten gebezigd. Vgl.
Asplenĭum.
Cetraria
Cetrária Ach. [E. Acharius (1757-1819), professor te Vadstena bij
Linköping (Zweden)], – van Lat. cetra, klein, lederen schild. De naam zinspeelt op
den vorm en de consistentie der plant.
ceylanicus
ceylánicus (-a, -um), – afkomstig van Ceylan (Fr. voor Ceylon)
of daar het eerst gevonden, Ceyloneesch.
chaba
chaba, – het door Eng. ooren opgevangen Mal. woord tjábé.
chaberti
chabérti, – 2e nv. van Chabertus, Latinizeering van Chabert: van
Chabert, gevonden door Chabert, genoemd naar Chabert. – Carex – F. Schultz [Fr.
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W. Schultz (1804-76), D. medicus-plantkundige] is genoemd naar Emile Chabert
(±1820, ?; ±1895, ?), kantonrechter te Saint Vallier bij Grasse (Z.O. Frankrijk).
chabraei
chabráéi, – 2e nv. van Chabraeus, Latinizeering van Chabrey: van
Chabrey, genoemd naar Chabrey. – Peudedănum – Rchb. [H. G. L. Reichenbach] is
genoemd naar Dominique Chabrey (na 1610, Genève; na 1666, Yverdun), schrijver
van een in 1666 uitgegeven, groot, geïllustreerd bot. werk, waarin hij een afbeelding
gaf der later naar hem genoemde plant.
Chadara
Chadára Forsk. [P. Forskål], – Arab. plantennaam.
Chaenolobium
Chaenolóbium Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. chainein,
gapen; lobos, peul: plant met gapende, dwz. tweekleppig openspringende peulen.
Chaenomeles Chaenoméles A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. chainein,
gapen; mêlê of mêlĕa, appelboom. De naam is gegrond op de mededeeling van
Thunberg (zie Thunbergĭa), dat de (appelvormige) vrucht bij rijpheid in vijven splijt,
welk feit echter sindsdien door niemand is waargenomen, zoodat Thunberg’s
mededeeling nadere bevestiging behoeft.
Chaeradoplectron
Chaeradopléctron, – zie Choeradoplectron.
Chaerefolium
Chaerefólium Hall. [A. von Haller], – Semi-latinizeering van
den ouden Gr. plantennaam chairophullon (zie Chaerophyllum). – Het Gr. phullon,
blad, is vervangen door het Lat. folĭum van dezelfde beteekenis.
chaerophylla
chaerophýlla, – zie chaerophyllus.
chaerophyllaefolius
chaerophyllaefólius (-a, -um), – zie chaerophyllifolius.
chaerophyllifolius
chaerophyllifólius (-a, -um), – van Chaerophyllum,
plantengesl. (Umbellifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een
Chaerophyllum.
chaerophylloides
chaerophylloídes, – van Chaerophyllum, plantengesl.
(Umbellifĕrae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Chaerophyllum-achtig.
Chaerophyllum
Chaerophýllum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den
ouden Gr. plantennaam chairephullon (van chairein, zich verheugen; phullon, blad:
blad der verheugenis, vreugdeblad, met toespeling op de zeer geurige bladeren), de
gekweekte kervel (tegenwoordig Chaerefolĭum cerefolĭum Sch. et Th. [H. Schinz en
A. Thellung]). – Het Lat. cerefolĭum, het Ned. kervel, het Eng. chervil, het Fr. cerfeuil
en het D. Kerbel zijn alle uit den Gr. naam verbasterd.
chaerophyllus
chaerophýllus (-a, -um), – het bijvoeglijk gebezigde woord
Chaerophyllum, oude naam voor kervel: op kervel gelijkend, kervelachtig.
chaeta
chaeta, – Lat. transcr. van Gr. chaitê, borstel, lang haar, manen.
Chaetaria / chaetaria Chaetária P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois]
/ chaetária (znw.), – van Gr. chaitê, lang haar, manen, borstel (lang haar): plant met
bij borstels vergelijkbare organen (naalden, dunne stengels).
chaetarius
chaetárius (-a, -um), – van Gr. chaitê, borstel (lang haar):
borstelachtig, met borstelachtige stengels.
Chaetocarpus
Chaetocárpus Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr.
chaitê, lang haar, borstel; karpos, vrucht. – Bij de eerstbeschreven soort is de vrucht
bezet met stijve, stekelige borstels.
Chaetochloa Chaetóchloa Scribn. [Frank Lamson-Scribner (1851, Cambridge
Port, Mass., U.S.A.; X), van 1894 tot aan zijn pensionneering in 1922 verbonden
aan het United States Department of Agriculture te Washington. Oorspronkelijk
noemde hij zich Franklin Pierce Lamson, daarna gedurende eenige jaren Frank
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Lamson Scribner, thans Frank Lamson-Scribner], – van Gr. chaitê, borstel; chlŏa,
gras: gras met een of meer borstels onder de aartjes.
Chaetocyperus
Chaetocypérus Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van
Gr. chaitê, borstel; Cypērus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Cyperacĕae:
Cyperacĕa, welker vruchten omringd zijn door borstels.
chaetomallus
chaetomállus (-a, -um), – van Gr. chaitê, lang haar, manen;
mallos, wol: bekleed met lange wolharen.
chaetophorus
chaetóphorus (-a, -um), – van Gr. chaitê, borstel; pherein,
dragen: borstels dragend.
chaetopodus / chaetopus chaetópodus (-a, -um) / cháétopus, – van Gr. chaitê,
borstel, lang, haar; pous (pŏdos), voet, steel: met borsteldragenden of borstelvormigen
voet of steel.
Chaetospora
Chaetóspora H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A.
J. A. Bonpland en K. S. Kunth], – van Gr. chaitê, borstel; spŏra, zaad, vrucht. – De
vrucht wordt omringd door een krans van borstels.
Chaetostachys
Chaetóstachys Bth. [G. Bentham], – van Gr. chaitê, borstel;
stăchus, aar. – De bloeiwijze is aarvormig; tusschen de bloemen bevinden zich
borstelvormige schutbladen.
chaetostroma
chaetostróma, – van Gr. chaitê, borstel, lang haar; strôma,
sprei, deken, matras: met een uit borstels of lange haren bestaand dekentje (of
kussentje).
Chaetosus
Chaetósus Bth. [G. Bentham], – van Gr. chaitê, lang haar, borstel.
Plant, welker steunbladen vele borstels dragen.
chahuarguera
chahuarguéra, – Zuidamer. plantennaam.
Chailletia
Chaillétia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar J. F. de
Chaillet (1747, Neuchâtel; 1839, Neuchâtel), officier in Fr. dienst, die van 1784-86
den veldtocht op Corsica medemaakte. Hij nam in 1791 zijn ontslag en wijd-
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de zich verder aan de studie der flora van Zwitserland, waar hij 148 nieuwe soorten
ontdekte. Zijn herbarium berust in Neuchâtel (Neuenburg).
chaimberlaynii chaimberláýnii, – 2e nv. van Chaimberlaynĭus, Latinizeering
van Chaimberlayne: van Chaimberlayne, genoemd haar Chaimberlayne. –
Anemopaegma – Bur. et Schum. [E. Bureau en K. W. Schumann] is genoemd naar
Chaimberlayne, in 1820 Eng. consul-generaal in Brazilië, die de plant het eerst
vandaar naar Engeland zond.
chaixi
chaixi, – 2e nv. van Chaixus, Latinizeering van Chaix: van Chaix,
gevonden door Chaix, genoemd naar Chaix. – Poa – Vill. [D. Villars(s)] en Veronĭca
– Lapeyr. [Ph. Picot baron De la Peyrouse] zijn genoemd naar Dominique Chaix
(1730, Weiler Berthaux tusschen Rabou en Chaudun, Dépt. Hautes-Alpes; 1799, La
Roche, Hautes-Alpes), R.C. geestelijke, leermeester en beschermer van Villar(s) (zie
Villarsĭa), goed plantenkenner, die aan Villar(s) belangrijke bijdragen voor diens
bot. werken leverde.
Chalcas
Chalcas L. [C. Linnaeus], – van Gr. chalkos, rood koper, geel koper,
messing: boom met geel, vaak donkergevlamd hout.
chalcedonicus
chalcedónicus (-a, -um), – afkomstig van Chalcēdon
(tegenwoordig Kadikoi, aan de O. zijde van den Bospŏrus tegenover Constantinopel)
of daar het eerst gevonden.
chalepensis
chalepénsis (-is, -e), – afkomstig van Aleppo (Arab. Haleb, in
Syrië, ruim 37° O.L.; ruim 36° N.B.) of daar het eerst gevonden. Vgl. halepensis.
chalmersianus
chalmersiánus (-a, -um) (Appendicŭla – F. v. M. [Ferdinand
von Müller]), – genoemd naar James B. Chalmers (1841, Ardrishaig in Schotland,
±5 1/2° W.L., ±56°N.B.; 1901, vermoord en verslonden door kannibalen op het
eiland Goaribari aan de Z. kust van Nieuw-Guinea op ruim 144° O.L.), die zich in
1876 als zendeling naar Nieuw-Guinea begaf, daar vele jaren lang het Woord
verkondde, vele reizen maakte, een aantal planten verzamelde en boeken over zijn
reizen schreef (Work and Adventure in New-Guinea, 1885; – Pioneering in
New-Guinea, 1887; – Pioneer Life and Work, 1895).
chalmersii chalmérsii, – 2e nv. van Chalmersĭus, Latinizeering van Chalmers:
van Chalmers, gevonden door Chalmers, genoemd naar Chalmers. – Dichrotrĭchum
– F. v. M. [Ferdinand von Müller]; Ficus – King [G. King] en Nauclĕa – F. v. M.
[Ferdinand von Müller] zijn genoemd naar James B. Chalmers (zie chalmersiānus).
chalybeus chalybéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. chalubeios [van chalups
(chalŭbos), staal], stalen, staalkleurig.
Chamaeanthus
Chamaeánthus Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr.
chamai, op den grond, laag; anthos, bloem: kleine, bloemdragende plant.
Chamaebuxus / chamaebuxus
Chamaebúxus Spach [E. Spach (1801-79),
plantkundige te Straatsburg] / chamaebúxus, – van Gr. chamai, op den grond, laag;
Buxus, plantengesl. (Buxacĕae): lage, op sommige Buxus-soorten (niet op Buxus
sempervĭrens L. [C. Linnaeus]) gelijkende plant. – Als soortnaam gebezigd om
gelijkenis met het voormalige gesl. Chamaebuxus uittedrukken.
chamaecerasus chamaecérasus, – van Gr. chamai, op den grond, laag; kerăsos,
kerseboom: laag en met kersachtige vruchten.
chamaecistus
chamaecístus, – van Gr. chamai, op den grond, laag; Cistus,
plantengesl. (Cistacĕae): aan Cistus verwante, lage plant.
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Chamaecladon
Chamáécladon Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. chamai,
op den grond, laag; klădos, twijg: lage plant.
Chamaecyparis / chamaecyparissus
Chamaecýparis Spach [E. Spach] /
chamaecyparíssus, – van Gr. chamai, op den grond, laag; kupărissos, cypres: lage
cypres; op een cypres gelijkende, lage plant.
Chamaedaphne
Chamaedáphne Moench [K. Moench], – van Gr. chamai,
op den grond, laag; Daphne, plantengesl. (Thymelaeacĕae): (in bladvorm) op een
Daphne gelijkende, lage plant.
chamaedrifolius
chamaedrifólius (-a, -um), – van chamaedrys, oude
plantennaam, tegenwoordig als soortnaam in gebruik (Marsypianthes – O. K. [C. E.
Otto Kuntze]; – Teucrĭum – L. [C. Linnaeus]; – Veronĭca – L. [C. Linnaeus]); Lat.
folĭum, blad: in bladvorm overeenkomend met de soort chamaedrys.
chamaedryoides
chamaedryoídes, – van chamaedrys, oude plantennaam,
tegenwoordig als soortnaam in gebruik (Marsypianthes – O. K. [C. E. Otto Kuntze];
– Teucrĭum – L. [C. Linnaeus]; – Veronica – L. [C. Linnaeus]); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort chamaedrys gelijkend.
chamaedrys
chamáédrys, – van Gr. chamai, op den grond, laag; drus, eik:
1. in eenig opzicht (bladvorm bv.) met een of andere soort eik overeenkomende plant.
– Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 24: “Chamaedrys es een neer” (laag)
“cruyt, omtrent een spanne oft voet hooch wassende, veele teere steelkens van der
wortel voortbrengende, daeraen wassen cleyne teer bladerkens, rontsomme ghekerft,
den bladeren van sommighen eycken volnaer” (vrijwel) “ghelijck maer veel mindere”
(kleiner). 2. bij uitbreiding: in eenig opzicht [bv. (Thymus – Fries [E. M. Fries]) door
het bezit van twee tegenoverstaande haarrijen dragende stengels] overeenkomend
met Veronĭca chamaedrys L. [C. Linnaeus].
Chamaefistula
Chamaefístula G. Don [George Don], – van Gr. chamai, op
den grond, laag; fistŭla (zie aldaar), soortnaam eener Cassĭa: op Cassia fistŭla
gelijkende, doch kleinere planten.
chamaeiris chamaeíris, – van Gr. chamai, op den grond, laag; Íris, plantengesl.
(Iridacĕae), lisch: lage Iris, dwerglisch.
chamaejasme
chamaejásme, – van Gr. chamai, op den grond, laag; iasmê,
jasmijnolie, hier staande voor jasmijn: lage jasmijn.
Chamaelea / chamaelea
Chamaeléa Adans. [M. Adanson] / chamaeléa, –
van Gr. chamai, op den grond, laag; elaia, olijfboom: (in bladvorm) op een
miniatuur-olijfboom gelijkende plant, dwergolijf. Oorspronkelijk werd de naam
gegeven aan de plant, welke tegenwoordig Cneōrum tricoccum L. [C. Linnaeus] heet
en waarmede Sebastianĭa chamaelēa L. [C. Linnaeus] een oppervlakkige gelijkenis
vertoont.
Camaemelum
Chamaemélum Vis. [R. de Visiani], – Lat. transcr. van Gr.
chamaimêlon (van chamai, op den grond, laag; mêlon, appel), kamille. De naam
zinspeelt op de geringe afmetingen der plant en haar ronde bloemhoofdjes. – Vgl.
chamomilla.
chamaemespilus
chamaeméspilus, – van Gr. chamai, op den grond, laag;
Mespĭlus, plantengesl. (Rosacĕae), mispel: lage mispel, dwergmispel.
Chamaenerion / Chamaenerium
Chamaenérion Adans. [M. Adanson] /
Chamaenérium Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te Straatsburg], – van Gr.
chamai, op den grond, laag; Nerĭum, plantengesl. (Apocynacĕae): lage, op een Nerĭum
gelijkende plant. chamaeorchis
chamaeórchis, – van Gr. chamai, op den grond,

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

laag; Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: lage orchidee,
kleine orchidee.
chamaeotarius
chamaeotárius (-a, -um), – van Gr. chamai, op den grond,
laag; soortnaam otarĭus (zie aldaar): lage, op de soort otarĭus gelijkende plant.
Chamaepeuce
Chamaepéúce A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Lat. transcr.
van den ouden Gr. plantennaam chamaipeukê (van chamai, op den grond, laag; peukê,
spar, fakkel), waarmede in de Oudheid Klein Hoefblad (Tussilāgo farfăra L. [C.
Linnaeus]) werd aangeduid. – Waarom De Candolle den naam op het hem thans
voerende gesl. heeft overgedragen, is niet duidelijk.
chamaephyton / chamaephytum
chamáéphyton / chamáéphytum, – van
Gr. chamai, op den grond, laag; phŭton, plant: lage plant.
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chamaepitys
chamáépitys, – oude Lat. plantennaam, Latinizeering van Gr.
chamaipĭtus (van chamai, op den grond, laag; pĭtus, pijnboom, den), lage plant, welke
in habitus eenigszins op een dennetakje gelijkt.
Chamaer- / chamaerChamaer- / chamaer-, – zie Chamaerh-, chamaerh-.
Chamaerhaphis
Chamáérhaphis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. chamai,
op den grond, laag; rhăphis, naald. – Bij de eerstbeschreven soort (Chamáérhaphis
hordacĕa R. Br. [Robert Brown]) staat onder den voet van elk aartje, dus laag ten
opzichte van dit, een lange naald.
chamaerhaphoides
chamaerhaphoídes, – van Chamaerhăphis, plantengesl.
(Graminĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Chamaerhăphis-achtig.
Chamaer(h)ops
Chamáér(h)ops L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr.
chamairhôps (van chamai, op den grond, laag; rhôps, struikgewas, kreupelbosch:
lage, kreupelboschjes vormende plant), waarmede in de Oudheid de tegenwoordig
Teucrĭum chamaedrys L. [C. Linnaeus] genoemde plant werd aangeduid. – Pas vele
eeuwen later werd de naam overgedragen op het hem tegenwoordig voerende gesl.
van lage, kreupelboschjes vormende palmen.
chamaesyce
chamaesýce, – van Gr. chamai, op den grond, laag; sūkê,
vijgeboom. – De naam zinspeelt op de geringe afmetingen der plant en de
aanwezigheid, evenals bij den vijgeboom, van wit melksap.
chamberlainianus
chamberlainiánus (-a, -um) (Paphiopedīlum – Pfitz. [E.
H. H. Pfitzer (1845-1906), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg]),
– genoemd naar Sir Joseph Chamberlain (1836, Camberwell, Londen; 1914,
Birmingham), imperialistisch staatsman, sinds 1895 staatssecretaris van Koloniën,
bewerker van den Boerenoorlog (1899-1902), groot liefhebber van orchideeën,
waarvan hij een fraaie verzameling bezat. Hij droeg gewoonlijk een orchidee als
“buttonhole”.
Chamissoa
Chamíssoa H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J.
A. Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar L. C. A. de Chamisseau de Boncourt
(1781, op het slot Boncourt in Champagne; 1838, Berlijn), gewoonlijk Adalbert von
Chamisso genoemd, in 1790 met zijn ouders met den stroom der Fr. émigrés
uitgeweken naar Pruisen, waar hij later in militairen dienst trad en zich toelegde op
de letterkunde en de botanie. Hij verzamelde planten in Duitschland en Zwitserland.
Van 1815-18 nam hij als plantkundige deel aan de door vorst Romanzoff (zie
romanzoffiānus) bekostigde, door O. von Kotzebue geleide Russ. expeditie der brik
Rurik om de aarde, op welken tocht hij vele planten, waaronder de later naar hem
genoemde, verzamelde. Met Von Schlechtendal (zie schlechtendaliānus) te zamen
bewerkte hij de op zijn reis verzamelde planten en schreef hij een uitnemende
monographie van het gesl. Potamogĕton (Linnaea II, 57 seq.). – Behalve als
natuuronderzoeker heeft hij naam gemaakt als dichter; bekend zijn zijn Peter Schlemil,
de geschiedenis van een man, die zijn schaduw verkocht heeft, waarin hij zijn eigen
onrust en zijn zwervend leven schilderde, en zijn vertalingen der gedichten van
Béranger. – Hij eindigde zijn leven als custos van het Koninklijk Herbarium te Berlijn.
chamissonianus
chamissoniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar Adalbert von Chamisso (zie Chamissŏa).
chamissonis chamissónis, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam Chamisso: van Chamisso, gevonden door Chamisso, genoemd naar Chamisso.
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– Pandănus – Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], en Wedelĭa – Less. [Chr. Fr. Lessing
(1810-62), D. plantkundige] zijn genoemd naar Adalbert von Chamisso (zie
Chamissŏa).
chamomilla
chamomílla, – verbasterd uit Gr. chamaimêlon (van chamai, op
den grond, laag; mêlon, appel), kamille. De naam zinspeelt op de geringe afmetingen
der plant en de vóór den bloei ronde bloemhoofdjes. Vgl. Chamaemēlum.
champaca
champáca, – de door Eng. ooren opgevangen Mal. plantennaam
tjĕmpáka.
champeden
champéden, – verbastering van den Mol. plantennaam
tsjampadáha (= tjampădák).
Champereia
Champeréía Griff. [W. Griffith], – latinizeering van tjĕmpĕraj
(Boeah chemperai), Mal. naam der plant.
championi champióni, – 2e nv. van Champiōnus, Latinizeering van Champion:
van Champion, gevonden door Champion, genoemd naar Champion. – Actinidĭa –
Bth. [G. Bentham]; – Burmannĭa – Thw. [G. H. Kendrick Thwaites]; – Ficus – Bth.
[G. Bentham] en Rhodoleia – W. J. Hook [W. J. Hooker] zijn genoemd naar haar
ontdekker, J. G. Champion (1815, Edinburgh; 1854, Scutari), officier in het Eng.
leger, van 1838-47 geplaatst op Ceylon, van 1847-50 op Hongkong. Op beide eilanden
verzamelde hij planten. – In 1854 nam hij deel aan den slag bij Inkerman (Krim),
waar hij een zware verwonding bekwam, aan welker gevolgen hij overleed. – Hij
schreef een publicatie over de Ternstroemiacĕae van Hongkong.
chaparus
chapárus (-a, -um) (Musa – Perr. [G. S. Perrottet]), – in 1825
genoemd naar Chapar, een Fr. zeeofficier, die de plant van Cochinchina naar Manila
had overgebracht.
Chapelliera Chapelliéra Nees [Ch. G. Nees von Esenbeck], – in 1834 genoemd
naar Chapelier (?, ?; vóór 1828, op Madagaskar), tuinbouwkundige, in 1795 door
de Fr. Regeering naar Ile de France (Mauritius) gezonden om natuurvoortbrengselen
te verzamelen. Omstreeks 1800 vestigde hij zich op Madagaskar, waar hij vele jaren
verblijf hield, de taal van het land grondig bestudeerde en vele planten zond aan het
Museum van Natuurlijke Historie te Parijs. Overigens is mij van hem niets bekend.
chaplasha
chaplásha, – Latinizeering van den Beng. plantennaam chaplash.
charantia
charántia, – oude Ital. plantennaam (ten rechte caranza), reeds in
1554 door Dodoens (Cruydeboeck, lste druk, p. 473) voor deze plant vermeld.
charianthus
chariánthus (-a, -um), – van Gr. charĭeis, bekoorlijk; anthos,
bloem: met bekoorlijke bloemen.
Chariessa
Chariéssa Miq. [F. A. W. Miquel], – (Gr.) vr. vorm van charĭeis,
bekoorlijk: de bekoorlijke (plant).
charitopes charitópes, – van Gr. charis (charĭtos), bekoorlijkheid; ôps (ôpos),
gelaat: fraai van gelaat, lieflijk voor het oog.
charlesworthii
charleswórthii, – 2e nv. van Charlesworthĭus, Latinizeering
van Charlesworth: van Charlesworth, geimporteerd door Charlesworth, genoemd
naar Charlesworth. – Cypripedĭum – Rolfe [R. A. Rolfe] (= Paphiopedīlum – Pfitz.
[E. H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te
Heidelberg]) werd in 1893 genoemd naar de bloemkweekersfirma Charlesworth,
Shuttleworth & Co, toen te Bradford (bij Leeds), door welke de plant in 1893 uit
Bengalen was geïmporteerd en datzelfde jaar ingezonden op een tentoonstelling van
de Royal Horticultural Society, waar zij een certificaat lste klasse verwierf. De firma
werd in 1887 opgericht door Joseph Charlesworth († 1920), haar directeur, en
Shuttleworth († 1890). Na den dood van den laatste werd zij voortgezet onder den
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naam van Charlesworth & Co (sinds 1923 als naamlooze vennootschap); zij is thans
gevestigd te Haywards Heath, Sussex. Zij heeft verscheidene plantenverzamelaars
in dienst gehad en legde zich voornamelijk toe op het kweeken en kruisen van
orchideeën; haar Odontoglossum-hybriden zijn wereldberoemd. Verscheidene soorten
(ten deele hybriden) zijn naar haar genoemd.
Chartacalyx
Chartácalyx, – zie Chartocălyx.
chartaceus
chartáceus (-a, -um), – van Lat. charta, het van de papyrusplant
bereide papier: papierachtig.
Chartocalyx
Chartócalyx Maing. [A. C. Maingay], – van Lat. charta, het
van de papyrusplant bereide papier; călyx, kelk. De kelk neemt na den bloei in grootte
toe en verkrijgt een papierachtige consistentie.
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chartophyllus
chartophýllus (-a, -um), – van Gr. chartês, blad papier; phullon,
blad: met papierachtige bladeren.
Chasalia
Chasália Comm. [Ph. Commerson], – genoemd naar Chasal, in de
tweede helft der 18de eeuw Fr. ambtenaar op Mauritius, vriend van natuurstudie.
Overigens is mij van hem niets bekend.
chaunanthus
chaunánthus (-a, -um), – van Gr. chaunos, slap, opgeblazen;
anthos, bloem: met slappe bloemen, met opgeblazen bloemen.
chaunobolbos
chaunobólbos (-os, -on), – van Gr. chaunos, slap, opgeblazen;
bolbos, bol: met slappe of opgeblazen bollen of schijnknollen.
chaunobulbos
chaunobúlbos (-os, -on), – foutief voor chaunobolbos.
chaunocoleus
chaunocóleus (-a, -um), – van Gr. chaunos, slap, opgeblazen;
kolĕos, scheede: met opgeblazen scheeden.
Chavannesia
Chavannésia A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – genoemd naar
Edouard Louis Chavannes (1805, ?; 1861, Campagne du Jardin bij Lausanne),
artillerieofficier, leeraar aan de normaalschool te Lausanne, van 1838-44
buitengewoon hoogleeraar aan de hoogeschool aldaar, schrijver van eenige bot.
publicaties, o.a. van een monographie der Antirrhineeën.
Chavica
Chávica Miq. [F. A. W. Miquel], – Sanskr. plantennaam.
Chayota Chayóta Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – Latinizeering van chayote,
West-ind. naam voor de vrucht van Sechĭum edūle Sw. [O. Swartz].
cheb
cheb, – door Ital. ooren opgevangen Dajaksche palmnaam (rotan chéb).
– De naam is waarschijnlijk verminkt weergegeven (de ch wordt hier uitgesproken
als k).
chebula
chebúla, – verbastering van Arab, quebulgi, naam eener
myrobalanensoort.
Cheilanthes
Cheilánthes Sw. [O. Swartz], – van Gr. cheilos, rand; anthos,
bloem. – De naam zinspeelt op de randstandige sori.
cheilanthifolius
cheilanthifólius (-a, -um), – van Cheilanthes, plantengesl.
(Polypodiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Cheilanthes.
cheilanthoides
cheilanthoídes, – van Cheilanthes, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Cheilanthes-achtig.
Cheilolepton
Cheilolépton Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. cheilos, lip; leptos,
dun, fijn, smal: varengesl., waarbij de bladtop in een lange, dunne, bij een lip
vergeleken spits is uitgetrokken. Vgl. Leptochīlus.
Cheilosa
Cheilósa Bl. [C. L. Blume], – van Gr. cheilos, rand. – De voet van
het vruchtbeginsel wordt omgeven door den opstaanden schijfrand.
cheilosorus
cheilosórus (-a, -um), – van Gr. cheilos, rand; sôros, hoop(je):
met randstandige sporenhoopjes of sori.
cheirantha
cheirántha, – zie cheiranthus.
cheiranthifolius
cheiranthifólius (-a, -um), – van Cheiranthus, plantengesl.
(Crucifĕrae), muurbloem; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Cheiranthus.
cheiranthoides cheiranthoídes, – van Cheiranthus, plantengesl. (Crucifĕrae),
muurbloem; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cheiranthus-achtig,
muurbloemachtig.
cheiranthum
cheiránthum, – zie cheiranthus (bnw.).
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Cheiranthus / cheiranthus
Cheiránthus L. [C. Linnaeus] / cheiránthus
(znw.), – volgens sommigen van kheyri, Arab. naam voor de muurbloem; Gr. anthos,
bloem: de bloem kheyri. -Anderen leiden den naam af van Gr. cheir, hand; anthos,
bloem: bloem om in de hand te nemen, bouquetbloem. – Beide verklaringen zijn
aannemelijk. – Op de markt te Leeds, waar afgesneden trossen der muurbloem vroeger
in groote hoeveelheid werden aangevoerd, droegen deze den naam Handflower. –
Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het geslacht Cheiranthus uittedrukken.
cheiranthus
cheiránthus (-a, -um), – van Gr. cheir, hand; anthos, bloem: met
handvormige bloemen of bloeiwijzen.
cheiri
cheiri, – variant van kairi, keyri of kheyri, Arab. naam der muurbloem
(Cheiranthus cheiri L. [C. Linnaeus]). Als soortnaam gebezigd voor planten, welke
in geur met de muurbloem overeenkomen.
cheirifolius
cheirifólius (-a, -um), – van cheiri, soortnaam der muurbloem
(Cheiranthus cheiri L. [C. Linnaeus]); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener
muurbloem.
Cheiropleuria
Cheiropléúria K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. cheir, hand;
pleuron, nerf: varen met handnervige onvruchtbare bladeren.
Cheirostylis
Cheirostýlis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. cheir, hand; stūlis
(verkleinw. van stūlos, zuil), zuil(tje). De stempelzuil is aan den top in tweeën
gespleten.
chelidonii chelidónii, – 2e nv. enkv. van Chelidonĭum (zie aldaar), plantengesl.
(Papaveracĕae); van (de gedaante van een) Chelidonĭum; op een Chelidonĭum
gelijkend (wat den vorm der bloemen betreft); Chelidonĭum-achtig.
Chelidonium
Chelidónium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam chelidonĭon [van chelīdôn (chelidŏnos), zwaluw], zwaluwenkruid.
– De plant werd zoo genoemd [zie Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 30], omdat
men meende, “dat die Swaluwen (als Plinius seyt) dit ierst gheuonden hebben ende
daermede hueren ionghen ghebreck in die ooghen hebbende oft blint wesende
ghenesen ende siende maken.” Een ander kruid (tegenwoordig Ranuncŭlus ficarĭa
L. [C. Linnaeus]) werd vroeger eveneens Chelidonĭum geheeten, “om dattet beghint
te wassen ende te bloeyen als die Swaluwen ouerkomen, ende wederom verdwynt
teghen en eer die Swaluwen wech vliegen.”
chelidospermus
chelidospérmus (-a, -um), – van Gr. chelīdôn, holte (straal)
aan de onderzijde van een paardenhoef; sperma, zaad: met eenerzijds concave zaden.
Chelonanthera
Chelonanthéra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. chelônê,
schildpad; anthêra, (als bot. term) helmknop: orchidacĕa, bij welke de helmknop op
het pantser eener schildpad gelijkt.
Chelone
Chelóne L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. chelônê, schildpad.
De bovenlip der bloemkroon doet denken aan het rugschild eener schildpad.
chelonioides
chelonioídes, – van Chelōne, plantengesl. (Scrophulariacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Chelōne-achtig.
Chelonistele
Chelonistéle Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar
en directeur van den bot. tuin te Heidelberg], – van Gr. chelônê, schildpad; stêlê,
zuil. – De stempelzuil vertoont aan den top een uitholling, welke aan het rugschild
eener schildpad doet denken.
chelonodes chelonódes, – van Chelōne, plantengesl. (Scrophulariacĕae); ōdes
(Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Chelōne-achtig.
chelonoides
chelonoídes, – van Chelōne, plantengesl. (Scrophulariacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Chelōne-achtig.
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Chenopodiaceae
Chenopodiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Chenopodĭum geldt.
chenopodiifolius chenopodiifólius (-a, -um), – van Chenopodĭum, plantengesl.
(Chenopodiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Chenopodĭum.
Chenopodina
Chenopódina Miq. [F. A. W. Miquel], – van Chenopodĭum,
plantengesl. (Chenopodiacĕae): aan Chenopodĭum verwant gesl.
chenopodioides
chenopodioídes, – van Chenopodĭum, plantengesl.
(Chenopodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Chenopodĭum-achtig.
Chenopodium
Chenopódium L. [C. Linnaeus], – van Gr. chên (chênos),
gans; podĭon [verkleinw. van pous (pŏdos), voet], voetje: ganzevoet. – Van sommige
soorten zijn “die bladeren breet, rontsomme met diepe keruen ghesneden, eenen voet
van een gans schier ghelijck,

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

119
daer naer dat cruyt oock Gansenvoet ghenaemt es” [Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk
(1563), 471].
chensiensis chensiénsis (-is, -e), – afkomstig van Chensi (= Schensi = Sjen-si;
provincie van China; centrum op ±108° O.L.; ±35° N.B.) of daar het eerst gevonden.
cheremila
cheremíla, – verbastering van tjĕrĕmai, Mal. naam eener vrucht.
cheribon
chéribon, – naam eener stad in W.-Java aan de N. kust op ±108 1/2°
O.L. – Als soortnaam gebezigd om aanteduiden, dat de plant dáár het eerst gevonden
werd.
cherimolia
cherimólia, – Latinizeering van den Sp. (aan het Peruaansch
ontleenden) vruchtennaam chirimoya.
chevallierianus chevallieriánus (-a, -um) (Orchiplatanthĕra – Camus [Edmond
Gustave Camus (1852, Parijs; 1915, Parijs), apotheker-botanicus, daarbij uitnemend
teekenaar]), – genoemd naar L. Chevallier (1852, Précigné, Sarthe, Frankrijk; X),
eerst leeraar te Précigné, thans pastoor te Notre Dame du Pé bij Précigné,
verdienstelijk onderzoeker der flora van Frankrijk en Algerije.
chilaunia
chiláúnia, – Latinizeering van den Hind, plantennaam chilauni.
childsi
childsi, – 2e nv. van Childsus, Latinizeering van Childs: van Childs,
genoemd naar Childs. – Kochĭa – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt] en
Gladiŏlus – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt] zijn genoemd naar John
Lewis Childs (1856, Jay, Maine, U.S.A.; 1921 op een spoorreis van Albana N.Y.
naar New York City), die vele jaren lang op Long Island een kweekerij dreef. Om
die kweekerij ontstond een stadswijk, Floral Park, thans in New York City gelegen.
chilensis
chilénsis (-is, -e), – afkomstig van Chili (staat langs de W. kust van
Z.-Amerika tusschen ±17 3/4 en 56° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Chileensch.
chiliana
chiliána, – zie chiliānus.
chilianthus
chiliánthus (-a, -um), – van Gr. chilĭoi, duizend; anthos, bloem:
duizendbloemig.
chilianus / chilinus
chiliánus (-a, -um) / chilínus (-a, -um), – afkomstig van
Chili (staat langs de W. kust van Z.-Amerika, tusschen ±17 3/4 en 56° Z.B.) of daar
het eerst gevonden, Chileensch.
chiliocarpus chiliocárpus (-a, -um), – van Gr. chilĭoi, duizend; karpos, vrucht:
met duizend vruchten.
Chilocarpus
Chilocárpus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. cheilos, lip; karpos,
vrucht. – De opengesprongen vrucht gelijkt op een mond met twee lippen.
chiloensis
chiloénsis (-is, -e), – afkomstig van Chili (staat langs de W. kust
van Z.-Amerika tusschen ±17 3/4 en 56° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Chileensch.
Chiloglottis Chiloglóttis R. BR. [Robert Brown], – van Gr. cheilos, lip; glôtta,
tong.
- De lip draagt aan den voet een tongvormig aanhangsel.
Chilopogon
Chilopógon Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. cheilos,
lip; pôgôn, baard: orchidacĕa met gebaarde lip.
Chiloschista
Chiloschísta Lindl. [J. Lindley], – van Gr. cheilos, lip; schistos,
gespleten: orchidacĕa met in slippen gedeelde lip.
chimaera
chimáéra, – Lat. transcr. van Gr. chimaira, vuurspuwend monster,
dat den kop van een leeuw, het lichaam eener geit en den staart van een draak had.
Als soortnaam gebezigd voor een plant met zonderling gevormde bloemen.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Chimaphila
Chimáphila Pursh [Fr. Tr. Pursch], – van Gr. cheimôn,
winterkoude, winter; phĭlein, beminnen: vriendin van den winter. – De naam zinspeelt
op de ook in den winter groen blijvende bladeren.
Chimonanthus
Chimonánthus Lindl. [J. Lindley], – van Gr. cheimôn
(cheimônos), winter; anthos, bloem: winterbloem; in den winter bloeiende plant.
china
china, – (Nieuwlat.) China: van China afkomstig of althans daarvan
afkomstig geacht.
chinensis chinénsis (-is, -e), – afkomstig van China of daar het eerst gevonden,
Chineesch.
Chiococca Chiocócca L. [C. Linnaeus], – van Gr. chiôn, sneeuw; kokkos, bes:
plant met sneeuwwitte bessen.
Chiogenes Chiógenes Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van Gr.
chiôn, sneeuw; gignesthai (stam gĕn), geboren worden: de met sneeuw of in sneeuw
geborene. – De naam zinspeelt terzelfder tijd op de sneeuwwitte bessen der plant en
op het feit, dat zij in haar vaderland, het N. van N.-Amerika, begint te bloeien, spoedig
nadat de sneeuw verdwenen is.
Chionachne
Chionáchne R. Br. [Robert Brown], – van Gr. chiôn (chiŏnos),
sneeuw; achnê, kafje: gras met sneeuwwitte kafjes.
chionantha / chionanthum
chionántha / chionánthum, – zie chionanthus.
Chionanthus
Chionánthus L. [C. Linnaeus], – van Gr. chiôn (chiŏnos),
sneeuw; anthos, bloem: plant met sneeuwwitte bloemen.
chionanthus chionáthus (-a, -um), – van Gr. chiôn (chiŏnos), sneeuw; anthos,
bloem: met sneeuwwitte bloemen.
Chionodoxa
Chionodóxa Boiss. [E. Boissier], – van Gr. chiôn (chiŏnos),
sneeuw; doxa, roem: sneeuwroem. – De naam zinspeelt terzelfdertijd op de schoonheid
der plant en haar groeiplaats in het sneeuwgebied der Klein-aziatische bergen.
chirata
chiráta, – Engelschind. plantennaam (chirayata, met vele varianten).
Chiratia
Chirátia Montr. [Xavier Montrouzier (1820, Montpellier; 1897,
Saint-Louis bij Nouméa, Nieuw-Caledonië) in 1845 als R.K. missionaris vertrokken
naar Nieuw-Caledonië, waar hij vele planten verzamelde], – genoemd naar L. Ch.
A. Chirat du Vernay (1805, Lyon; 1856, Rochefort, Dépt. Puy-de-Dóme), R.K.
geestelijke, opgeleid in het Séminaire de Sainte Foy 1’Argentière bij Souzy aan de
Durance, waar hij later terugkeerde als leeraar in de nat. historie, schrijver eener in
1841 verschenen populaire flora (Étude des Fleurs) der omstreken van Lyon.
Chiridium
Chirídium V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – Lat. transcr. van Gr. cheiridĭon (verkleinw. van cheir, hand), handje.
– De naam zinspeelt op den vorm van het bloemdek.
Chirita
Chiríta Buch.-Ham. [Fr. Buchenan-Hamilton], – Beng. plantennaam
(chirétá).
Chironia
Chirónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Chiron, een der
Centauren (mythisch ruitervolk, vaak voorgesteld als half paard, half mensch),
beroemd arts en kruidenkenner. – Het geslacht Chironĭa is verwant aan het Cleyn
San(c)torie (kentaurĭon to mikron) der Ouden (soorten van het geslacht Erythraea).
Chisocheton
Chisócheton Bl. [C. L. Blume], – van Gr. schizein, splijten;
chĭtôn, hemd. De meeldradenbuis, welke als een hemd het vruchtbeginsel omgeeft,
is aan den top in slippen gedeeld.
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Chitonanthera
Chitonanthéra Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr.
chitôn (chitônos), hemd; anthêra, (als bot. term) helmknop. – De helmknop wordt
overdekt door de randen van het (bij een hemd vergeleken) clinandrium.
chitria
chítria, – wijziging van chitra, Hindostaansche volksnaam eeniger
Berbĕris-soorten.
chittagongus
chittagóngus (-a, -um), – afkomstig van Chittagong (provincie
van Bengalen) of daar het eerst gevonden.
Chlaenandra Chlaenándra Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. chlaina, mantel,
omslagdoek; anêr (andros), man: plant, welker mann. organen als het ware een
mantel dragen. De helmdraden zijn dik, naar binnen gebogen en beschutten de
eindelingsche helmknoppen.
chlamydocalyx
chlamydócalyx, – van Gr. chlamus (chlamŭdos), mantel;
kălux, kelk: met als mantel dienst doenden (dus betrekkelijk grooten) kelk.
chlamydophorus chlamydóphorus (-a, -um), – van Gr. chlamus (chlamŭdos),
mantel; pherein, dragen: een mantel of iets, wat daarbij vergeleken kan worden
(dekvliesje bv.), dragend.
chloodes
chloódes, – Lat. transcr. van Gr. chloôdês (van chloa of chloê, jong
gras, geelgroene grasscheut; ôdês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), grasachtig,
geelgroen.
Chloopsis
Chloópsis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. chloa, (jong) gras; opsis,
uiterlijk, voorkomen: grasachtige plant.
Chloothamnus
Chloothámnus Buse [L. H. Buse. De naam wordt ook wel
Büse of Buese geschreven], – van Gr. chloa, (jong) gras; thamnos, struik: struikvormig
(dwz. houtig) gras, bamboe.
Chlora
Chlora Adans. [M. Adanson], – van Gr. chlôros, geelgroen. – De
naam zinspeelt op de gele bloemen.
Chloradenia Chloradénia Baill. [H. E. Baillon], – van Gr. chlôros, geelgroen;
adên (adĕnos), klier. Bij ♀ bevinden zich geel-
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groene klieren tusschen de bloemdekbladen.
chlorantha
chlorántha, – zie chloranthus.
Chloranthaceae
Chlorantháceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Chloranthus geldt.
chloranthiformis
chloranthifórmis (-is, -e), – van Chloranthus, plantengesl.
(Chloranthacĕae); Lat. forma, vorm, gedaante: van de gedaante van een Chloranthus,
Chloranthus-achtig.
chloranthoides
chloranthoídes, – van Chloranthus, plantengesl.
(Chloranthacĕae) of van den soortnaam chloranthus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Chloranthus-achtig. 2. op de soort chloranthus
gelijkend.
chloranthum
chloránthum, – zie chloranthus.
Chloranthus
Chloránthus Sw. [O. Swartz], – van Gr. chlôros, geelgroen;
anthos, bloem. – De eerstbeschreven soort, Chloránthus inconspicŭus Sw. [O. Swartz],
heeft geelgroene bloemen.
chloranthus
chloránthus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen; anthos,
bloem: met geelgroene bloemen.
chlorascens
chloráscens, – van Nieuwlat. chlorascĕre (van Gr. chlôros,
geelgroen), geelgroen worden: geelgroen-achtig.
chlorifolius
chlorifólius (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen; Lat. folĭum,
blad: met geelgroene bladeren. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai;
beter is chlorophyllus.
chlorinus
chlórinus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen, groengeel:
geelgroen, groengeel.
Chloris
Chloris Sw. [O. Swartz], – Lat. transcr. van Gr. Chlôris, de schoone
godin der bloemen (Lat. Flora). – De naam zinspeelt op de schoonheid van het gras.
chlorocarpus
chlorocárpus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen; karpos,
vrucht: met geelgroene vruchten; met geelgroene vijgen.
Chlorochlamys
Chloróchlamys Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. chlôros,
geelgroen; chlămus, mantel: plant met geelgroene bloemkroon (mantel der
geslachtsorganen).
chlorocyaneus chlorocýaneus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen; kuanĕos,
korenbloemblauw: geelgroen met korenbloemblauw.
Chlorocyperus
Chlorocypérus Rikli [M. Rikli (1868, Bazel; X),
oud-hoogleeraar aan de Eidgenossische Technische Hochschule te Zürich], – van
Gr. chlôros, geelgroen; Cypērus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Cyperacĕae:
aan Cypērus verwant gesl. met geelgroene aartjes.
chloroleucus
chloroléúcus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen; leukos,
wit: geelgroenachtig wit.
chlorophaeus
chloropháéus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen; phaios,
zwartachtig, donker van kleur: (geel)groen met donkere vlekken of strepen.
chlorophrys
chlórophrys, – van Gr. chlôros, geelgroen; ŏphrus, rand: met
geelgroenen rand.
chlorophyllus chlorophýllus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen; phullon,
blad: met geelgroene bladeren.
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Chlorophytum
Chloróphytum Ker [John Gawler], – van Gr. chlôros,
geelgroen; phŭton, plant: geelgroene plant.
chloropodus
chlorópodus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen; pous
(pŏdos), voet, steel: met (geel)groenen voet; met (geel)groene stelen.
chloroptera
chloróptera, – zie chloroptĕrus.
chloropteros / chloropterus chlorópteros (-os, -on) / chlorópterus (-a, -um),
– van Gr. chlôros, geelgroen; ptĕron, vleugel: met geelgroene vleugels (of op vleugels
gelijkende organen).
chlororhopalos
chlororhópalos (-os, -on), – zie chlororrhopălos.
chlororrhopalos
chlororrhópalos (-os, -on), – van Gr. chlôros, geelgroen;
rhopălon, knots: met een of meer geelgroene, knotsvormige organen.
Chlorosa Chlorósa Bl. [C. L. Blume], – van Gr. chlôros, geelgroen, geelachtig.
– De naam zinspeelt op de kleur der bloemen.
chlorosarcus
chlorosárcus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen; sarx
(sarkos), vleesch: met (geel)groen (vrucht)vleesch.
chlorosolen
chlorosólen, – van Gr. chlôros, geelgroen; sôlên, buis: met
(geel)groene buis.
chlorospathus
chloróspathus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen; Lat.
spătha, (als bot. term) kolfscheede: met (geel)groene kolfscheede.
chlorospermus
chlorospérmus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen;
sperma, zaad: met (geel)groene zaden.
chlorostachya
chlorostáchya, – zie chlorostachўus.
chlororstachys / chlorostachyus
chloróstachys / chlorostáchyus (-a, -um),
– van Gr. chlôros, geelgroen; stăchus, aar: met (geel)groene aren.
chlorostictus
chlorostíctus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen; stiktos,
gestippeld: (geel)groen gestippeld, (geel)groen gespikkeld.
chlorothyrsa
chlorothýrsa, – zie chlorothyrsus.
chlorothyrsos / chlorothyrsus
chlorothýrsos (-os, -on) / chlorothýrsus (-a,
-um), – van Gr. chlôros, geelgroen; thursos, (als bot. term) pluim: met (geel)groene
pluimen.
chloroxanthus chloroxánthus (-a, -um), – van Gr. chlôros, geelgroen; xanthos,
geel: geelachtig groen.
Chloroxylon Chloróxylon Scop. [J. A. Scopoli], – van Gr. chlôros, geelgroen;
xŭlon, hout. Boom met geelgroen hout.
chloroxylon
chloróxylon, – van Gr. chlôros, geelgroen; xŭlon, hout: met
geelgroen hout.
Chnoophora Chnoóphora Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – van Gr. chnoos, wolhaar,
donshaar; pherein, dragen: wollig behaarde plant.
chocolatinus
chocolatínus (-a, -um), – van Fr. chocolat of Eng. chocolate,
chocolade: chocoladebruin, naar chocolade riekend.
chodospermus
chodospérmus (-a, -um), – van Gr. chodos, uitwerpselen,
faecaliën; sperma, zaad: met zaden, welke in eenig opzicht (vorm, kleur, geur) op
faecaliën gelijken.
Choeradoplectron
Choeradopléctron Schau. [J. K. Schauer], – van Gr.
choiras (choirădos), gezwollen en verharde halsklier, plêktron, spoor: orchidacĕa
welker spoor op een gezwollen halsklier gelijkt.
Choisya
Chóísya H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A.
Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar J. D. Choisy (1799, Jussy bij Genève;
1859, Genève), geestelijke, van 1824-48 hoogleeraar in de philosophie te Genève,
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schrijver van vele bot. publicaties. Voor den Prodrŏmus van De Candolle (zie
Candollĕa) bewerkte hij de Convolvulacĕae, Hypericinĕae en Nyctaginacĕae.
choisyanus
choisyánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. D. Choisy (zie Choisўa).
cholulensis
cholulénsis (-is, -e), – afkomstig van Cholula (O.Z.O. van de stad
Mexico; ruim 98° W.L.; ±19° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Chomelia
Chomélia Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar P. J.
B. Chomel (1671, Parijs; 1740, Parijs), koninklijk lijfarts, hoogleeraar aan de
Académie de Médecine te Parijs, lid van de Akademie van Wetenschappen, kweeker
van en schrijver over geneeskrachtige planten.
Chondrachne
Chondráchne R. Br. [Robert Brown], – van Gr. chondros,
kraakbeen; achnê, kafje. Cyperacĕa met kraakbeenachtige kafjes.
Chondrilla
Chondrílla L. [C. Linnaeus], – oude Gr. plantennaam (ook
chondrīlê, chondrillê) (van Gr. chondros, knobbel, korrel), geschonken aan een kruid,
welks wortel bij het doorbreken melksap liet uitvloeien, dat tot korreltjes
samenklonterde. Ook het tegenwoordige gesl. Chondrilla bevat melksap.
Chondrocarpus
Chondrocárpus Nutt. [Th. Nuttall], – van Gr. chondros,
kraakbeen; karpos, vrucht. Plant met kraakbeenachtige vruchten.
Chondrodendron Chondrodéndron Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon],
– van Gr. chondros, knobbel; dendron, boom. Heester met sterk geknobbelde twijgen.
chondrophyllus
chondrophýllus (-a, -um), – van Gr. chondros, kraakbeen;
phullon, blad: met harde bladeren, hardbladig.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

121
Chondrospermum Chondrospérmum Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. chondros, kraakbeen; sperma, zaad: plant met harde
zaden; hardzadige plant.
Chondrostylis
Chondrostýlis Boerl. [J. G. Boerlage], – van Gr. chondros,
knobbel, korrel; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), zuiltje, (als bot. term) stijl: plant
met geknobbelde of korrelige stijlen. De naam is niet gelukkig gekozen: de stijlen
zijn niet geknobbeld of korrelig, doch lang gewimperd.
choneanus
choneánus (-a, -um) (Erĭa – Kränzl. [Fr. Kränzlin (1847-1934)]),
– in 1886 genoemd naar O. Choné, bloemkweeker te Berlijn, die het eerstbeschreven
exemplaar op een door de Eng. kweekersfirma Sander & Sons (zie sandēri) te Berlijn
gehouden veiling had gekocht en bij wien het in bloei geraakt was. Overigens is mij
van hem niets bekend.
choneceras
chonéceras, – van Gr. chônê, trechter; kĕras, hoorn: met
trechtervormigen hoorn of spoor.
Chonemorpha Chonemórpha G. Don [George Don], – van Gr. chônê, trechter;
morphê, vorm. – Plant met trechtervormige bloemen.
chonoceras
chonóceras, – van Gr. chônê, trechter; kĕras, hoorn: met
trechtervormigen hoorn of spoor.
chordatus
chordátus (-a, -um), – van Lat. chorda, darm, snaar, koord:
darmvormig, koordvormig.
chordiformis
chordifórmis (-is, -e), – van Lat. chorda, darm, snaar, koord;
forma, gedaante, vorm: darmvormig, koordvormig.
chordorhizus
chordorhízus (-a, -um), – zie chordorrhizus.
chordorrhizus chordorrhízus (-a, -um), – van Gr. chordê, darm, snaar, koord:
rhiza, wortel: met koordvormige wortels.
Choricarpha
Choricárpha Boeck. [O. Boeckeler], – van Gr. chôris,
gescheiden: karphê, halm. – De holle halmen zijn door dwarse tussenschotten in
vakjes verdeeld.
Chorilepidella
Chorilepidélla V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. chôris, gescheiden; Lepidella, plantengesl. (Loranthacĕae):
op Lepidella gelijkend gesl. met vrije schutbladen.
Chorilepis
Chorílepis V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. chôris, gescheiden; lĕpis, schub: plant met vrije,
schubvormige schutbladen.
chorilepis
chorílepis, – van Gr. chôris, gescheiden, vrij van elkander; lĕpis,
schub: met vrije schubben, met vrije schubvormige schutbladen.
Choriophyllum Choriophýllum Bth. [G. Bentham], – van Gr. chorĭon, le(d)er;
phullon, blad: boom met leerachtige bladeren.
choripetala
choripétala, – zie choripetălus.
Choripetalum
Choripétalum A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – van Gr.
chôris, gescheiden; petălon, kroonblad: plant met onderling vrije kroonbladen.
choripetalus
choripétalus (-a, -um), – van Gr. chôris, gescheiden; petălon,
kroonblad: met onderling vrije kroonbladen.
Chorispora Choríspora R. Br. [Robert Brown], – van Gr. chôris, gescheiden;
spŏra, zaad. – De zaden worden door insnoeringen der peul en door tusschenschotten
gescheiden.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

choristadenius
choristadénius (-a, -um), – van Gr. chôristos, gescheiden,
uiteengeplaatst; adên (adĕnos), klier: met uiteengeplaatste klieren.
Choristega
Chorístega V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. chôris, gescheiden, vrij van elkander; stĕgê, dak, dek: plant
met vrije schutbladen.
Choristegeres
Choristegéres V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. chôris, gescheiden, vrij van elkander; stegêrês, van een
bedekking voorzien. – Plant, welker bloemen besloten zijn binnen onderling vrije
schutbladen.
Chorizandra
Chorizándra R. Br. [Robert Brown], – van Gr. chôrizein,
scheiden; anêr (andros), man. De mann. organen (meeldraden) worden door schubben
van elkander en van het vruchtbeginsel gescheiden.
Christensenia
Christensénia Maxon [W. R. Maxon (1877-X), Amer.
plantkundige], – genoemd naar C. Fr. A. Christensen (1872, op het eiland Lolland
= Laaland; X), sinds 1920 hoofd van het Bot. Museum der hoogeschool van
Kopenhagen, schrijver van ongeveer 70 publicaties over varens, waarvan de
voornaamste zijn de Index Filĭcum (1905-06) met twee supplementen (1913, 1917),
een monographie van het geslacht Dryoptĕris (in twee deelen; 1913, 1920) en een
werk over de varens van Madagaskar.
christensenii
christensénii, – 2e nv. van Christensenĭus, Latinizeering van
Christensen: van Christensen, genoemd naar Christensen. – Pteris – Kjellb. [G. K.
Kjellberg] is genoemd naar C. Fr. A. Christensen (zie Christensenĭa).
Christia
Chrístia Moench [K. Moench], – genoemd naar J. L. Christ (1739,
Oehringen, O. van Heilbronn, Württemberg; 1813, Kromberg bij Mainz), geestelijke,
schrijver over landbouwkundige en pomologische onderwerpen en over bijenteelt.
christii
chrístii, – 2e nv. van Christĭus, Latinizeering van Christ: van Christ,
genoemd naar Christ. – Nederlandschind. varens van dezen naam zijn genoemd naar
den grootmeester der pteridologie, H. Christ (1833, Bazel; 1933, door een ongeval,
twintig dagen voor zijn honderdsten verjaardag, Bazel), in 1857 benoemd tot notaris,
van 1859-1907 werkzaam bij de rechterlijke macht, in zijn vrijen tijd uitnemend
beoefenaar der plantengeographie, der systematiek en der geschiedenis der botanie,
grondig kenner van rozen, coniferen, Carex-soorten en varens, welke laatste planten
hem van heinde en verre ter determinatie werden toegezonden, schrijver van ongeveer
300 publicaties, o.a. over Das Pflanzenleben der Schweiz (1879), waardoor hij zich
als plantengeograaf beroemd maakte, over de flora der Kanarische eilanden en vooral
over varens. Eenige maanden voor zijn dood gaf hij nog een wetensch. publicatie
uit.
Christiopteris / Christopteris
Christiópteris Copel. [E. B. Copeland] /
Christópteris Copel. [E. B. Copeland], – van (H.) Christ (zie christĭi); Gr. ptĕris,
varen: varen van Christ, ter ere van Christ genoemde varen.
chromocalyx
chromócalyx, – van Gr. chrôma, kleur; kălux, kelk: met
gekleurden, dwz. niet-groenen kelk.
Chroniochilus
Chroniochílus J. J. S. [J. J. Smith], – van Gr. chronĭos, lang
blijvend; tweede helft van den naam Sarcochīlus: aan Sarcochīlus verwante plant
met lang frisch blijvende bloemen.
chroosepalus
chroosépalus (-a, -um), – van Gr. chroa, kleur; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met gekleurde, dwz. niet-groene en niet-doorschijnende
kelkbladen.
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Chrozophora
Chrozóphora Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D.
plantkundige], – van Gr. chrôzein of chrôizein, afgeven (van kleurstof); pherein,
dragen: plant, waaruit een kleurstof wordt bereid.
chrysalabastrus
chrysalabástrus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; Lat.
alabastrum (van Gr. alabastron, albasten fleschje), (als bot. term) knop: met goudgele
of goudgeel behaarde knoppen.
Chrysalidocarpus
Chrysalidocárpus, – zie Chrysallidocarpus.
Chrysallidocarpus
Chrysallidocárpus Wendl. [H. Wendland], – van Gr.
chrusallis (chrusallĭdos) (van chrusos, goud), goudkleurige pop sommiger vlinders,
bij uitbreiding ook pop van andere insekten; karpos, vrucht. – De van de opperhuid
beroofde vruchten doen door den vezeligen binnenvruchtwand aan sommige
vlindercocons denken.
chrysantha
chrysántha, – zie chrysanthus.
Chrysanthellum
Chrysanthéllum L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], –
verkleiningsvorm van Lat. chrysanthus (zie aldaar), goudgeelbloemig: kleine plant
met goudgele bloemen. – Dit geldt wel voor de eerstbeschreven soort, doch niet voor
de beide soorten van Ned.-Indië.
chrysanthemiflorus
chrysanthemiflórus (-a, -um), – van Chrysanthĕmum,
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plantengesl. (Composĭtae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een
Chrysanthĕmum.
chrysanthemifolius
chrysanthemifólius (-a, -um), – van Chrysanthĕmum,
plantengesl. (Composĭtae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een
Chrysanthĕmum.
chrysanthemoides
chrysanthemoídes, – van Chrysanthĕmum, plantengesl.
(Composĭtae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Chrysanthĕmum-achtig.
Chrysanthemum
Chrysánthemum L. [C. Linnaeus], – van Gr. chrusos,
goud; anthĕmon, bloem: goudgele bloem. Verscheidene soorten van het gesl. bezitten
goudgele bloemen.
chrysanthera
chrysanthéra, – zie chrysanthērus.
chrysanthereus / chrysantherus
chysanthéreus (-a, -um) / chrysanthérus
(-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; anthêra, (als bot. term) helmknop: met goudgele
helmknoppen.
chrysanthoides chrysanthoídes, – van den soortnaam chrysanthus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang welke gelijkenis uitdrukt: op de soort chrysanthus gelijkend.
chrysanthus
chrysánthus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; anthos, bloem:
goudgeelbloemig.
chrysea
chrýsea, – zie chrysĕus.
chryseides chryséídes, – van Gr. chrusos, goud; eidês, uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: op goud gelijkend, goudgeel.
chryseus
chrýseus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. chrusĕos (van chrusos,
goud), gouden, goudgeel.
Chrysobactron
Chrysobáctron Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. chrusos,
goud; baktron, staf. – De naam zinspeelt terzelfdertijd op den vorm der bloeiwijze
en de kleur der bloemen.
Chrysobalanus
Chrysobálanus L. [C. Linnaeus], – van Gr. chrusos, goud;
balănos, eikel: plant met goudgele, eikelachtige vruchten.
Chrysobaphus
Chrysóbaphus Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. chrusos, goud; băphê, het indompelen: als het ware
in goud gedompelde orchidacĕa, dwz. met goudgele bloemen.
chrysobolbos
chrysobólbos (-os, -on), – van Gr. chrusos, goud; bolbos, bol:
met goudgele bollen of schijnknollen.
chrysobulbos
chrysobúlbos (-os, -on), – foutief voor chrysobolbos.
chrysocalyx chrysócalyx, – van Gr. chrusos, goud; kălux, kelk: met goudgelen
of goudgeel behaarden kelk.
chrysocardius chrysocárdius (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; kardĭa, hart:
met een goudgele, hartvormige vlek.
chrysocarpus
chrysocárpus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; karpos,
vrucht: met goudgele vruchten, vijgen of sporangiën.
chrysocaulos chrysocáúlos (-os, -on), – van Gr. chrusos, goud; kaulos, stengel,
steel: met goudgelen of goudgeel behaarden stengel; met goudgelen of goudgeel
behaarden steel.
chrysocephalus
chrysocéphalus, – van Gr. chrusos, goud; kephălê, hoofd:
met goudgele hoofdjes.
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chrysochilus
chrysochílus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; cheilos, lip:
met goudgele lip.
chrysocladus
chrysócladus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; klădos, twijg:
met goudgele of goudgeel behaarde twijgen.
Chrysocoma
Chrysócoma L. [C. Linnaeus], – van Gr. chrusos, goud; kŏmê,
kuif (van bladeren, schutbladen, bloemen, haren, enz.): plant met (bij de
eerstbeschreven soort) goudgele bloemen.
chrysocomus
chrysócomus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; kŏmê, kuif
(van bladeren, schutbladen, bloemen, haren, enz.): met goudgele kuif, met goudgele
beharing.
chrysocraspedus
chrysocráspedus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud;
kraspĕdon, rand: met gouden rand, goudgeel gerand.
chrysodasys
chrysódasys, – van Gr. chrusos, goud; dăsus, dicht behaard,
ruig: dicht bezet met goudgele haren.
Chrysodium
Chrysódium Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. chrusôdês (van
chrusos, goud; ôdês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), op goud gelijkend,
goudkleurig, goudgeel: goudkleurige varen. De naam zinspeelt op de kleur der jonge
sporangiën, welke de onderzijde van de toppen der vruchtbare bladeren dicht
bedekken.
chrysoeides
chrysoéídes, – Lat. transcr. van Gr. chrusoeidês (van chrusos,
goud; eidês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), goudkleurig, goudgeel.
chrysoglossa
chrysoglóssa, – zie chrysoglossus.
chrysoglossoides
chrysoglossoídes, – van Chrysoglossum, plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Chrysoglossum-achtig.
Chrysoglossum
Chrysoglóssum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. chrusos, goud;
glôssa, tong: orchidacĕa met goudgele (bij een tong vergeleken) lip.
chrysoglossus chrysoglóssus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; glôssa, tong:
met goudgele tong of (bij orchideeën) lip.
chrysoglottis
chrysoglóttis (-is, -e), – van Gr. chrusos, goud; glôtta, tong:
met goudgele tong of (bij orchideeën) lip.
chrysoglottoides
chrysoglottoídes, – van den soortnaam chrysoglottis (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort chrysoglottis
gelijkend.
Chrysogonum
Chrysógonum L. [C. Linnaeus], – van Gr. chrusos, goud;
gŏnu, stengelknoop. De goudgele bloemhoofdjes zijn althans ten deele op de
stengelknoopen geplaatst.
chrysographes
chrysógraphes (-es, -es), – van Gr. chrusos, goud; grăphein,
schrijven, teekenen, schilderen: met goud beschreven, met goudgele teekening.
chrysogyne / chrysogynius
chrysógyne / chrysogýnius (-a, -um), – van Gr.
chrusos, goud; gŭnê, vrouw: met goudgeel of met goudgele haren bezet vr. orgaan
(vruchtbeginsel, stijl).
chrysoides chrysoídes, – Lat. transcr. van Gr. chrysoeidês (van chrusos, goud;
eidês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), op goud gelijkend, goudgeel.
chrysolabius
chrysolábius (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; Lat. labĭum,
lip: met goudgele lip. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; aureilabĭus,
aureilăbris en chrysochīlus zijn beter.
chrysolepis
chrysólepis, – van Gr. chrusos, goud; lĕpis, schub: met goudgele
schubben.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

chrysoleucus
chrysoléúcus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; leukos, wit:
goudgeel met wit.
chrysoneurus chrysonéúrus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; neuron, nerf:
met goudgele of goudgeel behaarde nerven.
chrysopa
chrysópa, – zie chrysōpus.
chrysophaenus
chrysopháénus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud;
phainesthai, zich voordoen: zich als goud voordoend, goudgeel.
chrysophylla
chrysophýlla, – zie chrysophyllus.
chrysophylloides
chrysophylloídes, – van Chrysophyllum, plantengesl.
(Sapotacĕae) of van den soortnaam chrysophyllus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Chrysophyllum-achtig. 2. op de soort
chrysophyllus gelijkend.
Chrysophyllum
Chrysophýllum L. [C. Linnaeus], – van Gr. chrusos, goud;
phullon, blad: plant met goudkleurige bladeren.
chrysophyllus
chrysophýllus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; phullon,
blad: met goudkleurige bladeren.
chrysopleurus
chrysopléúrus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; pleura of
pleuron, nerf: met goudgele of goudgeel behaarde nerven.
Chrysopogon
Chrysopógon Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. chrusos, goud;
pôgôn, baard. Bij de eerstbeschreven soort draagt de voet van het aartje een groepje
goudgele haren.
chrysopogon
chrysopógon, – van Gr. chrusos, goud; pôgôn, baard: met
goudgelen baard, met goudgele beharing.
chrysops
chrysops, – van Gr. chrusos, goud; ôps, oog: met gouden oog, met
een goudgele vlek.
Chrysopsis
Chrysópsis Ell. [St. Elliott (1771-1830), Amer. plantkundige], –
van Gr. chrusos, goud; opsis, voorkomen, uiterlijk. – De eerstbeschreven soort
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had goudgele (op goud gelijkende) bloemhoofdjes.
chrysopterus chrysópterus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; ptĕron, vleugel:
met gouden vleugels; met goudgele vleugels.
chrysopus
chrysópus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. chrusôpos [van Gr.
chrusos, goud; ôps (ôpos), oog], goudoogig, met een of meer goudgele, bij oogen
vergeleken vlekken.
chrysorachis / chrysorhachis
chrysórachis / chrysórhachis, – zie
chrysorrhăchis.
chrysorhizus
chrysorhízus (-a, -um), – zie chrysorrhizus.
chrysornis
chrysórnis, – van Gr. chrusos, goud; ornis, vogel: gouden vogel.
chrysorrhachis
chrysórrhachis, – van Gr. chrusos, goud; rhăchis, spil van
een bloeiwijze of van een gevind blad: met goudgele of goudgeel behaarde spillen.
chrysorrhizus chrysorrhízus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; rhiza, wortel:
met goudgele wortels.
chrysosema
chrysoséma, – van Gr. chrusos, goud; sêma, kenteeken, merk:
met een goudgeel merk (een goudgele vlek bv.).
chrysosorus
chrysosórus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; sôros, hoop(je):
met goudgele sporenhoopjes, met goudgele sori.
chrysospermus
chrysospérmus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; sperma,
zaad: met goudgele zaden.
Chrysosplenium Chrysosplénium L. [C. Linnaeus], – van Gr. chrusos, goud;
splên, milt. – De naam zinspeelt op de gele bloemen en den bladvorm; deze laatste
(signatuurleer) was aanleiding, dat de plant vroeger als geneesmiddel tegen
miltaandoeningen werd aangewend.
chrysostachya
chrysostáchya, – zie chrysostachўus.
chrysostachys / chrysostachyus
chrysóstachys / chrysostáchyus (-a, -um),
– van Gr. chrusos, goud; stăchus, aar: met gouden aren; met goudgele aren.
chrysostictus
chrysostíctus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; stiktos,
gestippeld: met goudgele stippels.
chrysostylus
chrysostýlus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; stūlos, zuil,
stijl: met goudgele (stempel)zuil, met goudgelen stijl, met goudgeel behaarden stijl.
chrysotaenius / chrysotainius
chrysotáénius (-a, -um) / chrysotáínius (-a,
-um), – van Gr. chrusos, goud; tainĭa, band: met een of meer goudgele banden.
chrysotes
chrysótes, – van Gr. chrusôtos (van chrusos, goud), verguld:
goudkleurig, goudgeel.
chrysothrix
chrýsothrix, – van Gr. chrusos, goud; thrix, haar: met goudgele
haren bezet.
chrysotoxus
chrysotóxus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; toxon, boog:
met gouden boog. – Dendrobĭum – Lindl. [J. Lindley] brengt boogvormige trossen
van goudgele bloemen voort.
chrysotricha
chrysótricha, – zie chrysotrĭchus.
chrysotrichoides
chrysotrichoídes, – van den soortnaam chrysotrĭchus (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort chrysotrĭchus
gelijkend.
chrysotrichus chrysótrichus (-a, -um), – van Gr. chrusos, goud; thrix (trĭchos),
haar: goudharig, met goudgele beharing.
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chrysotrix
chrýsotrix, – foutief voor chrysŏthrix.
chrysotropis
chrysótropis, – van Gr. chrusos, goud; trŏpis, (scheeps)kiel:
met een of meer goudgele kielen.
chundra
chundra, – Engelschind. plantennaam.
chusanus chusánus (-a, -um), – afkomstig van het eiland Chusan (= Tschu-san
of Tschou-schan, voor de O. kust van China; ±122° O.L.; ±30° N.B.) of daar het
eerst gevonden.
Chusquea
Chúsquea Kth. [K. S. Kunth], – Latinizeering van chusque, een
in het N. van Z.-Amerika gebruikelijke volksnaam van Chusquĕa sandens Kth. [K.
S. Kunth].
Chydenanthus
Chydenánthus Miers [J. Miers (1789-1879), Eng.
plantkundige], – van Gr. chudên, ongeordend; anthos, bloem. De bloemen zijn niet
vereenigd tot regelmatige aren of trossen, zooals bij het verwante geslacht
Barringtonĭa, doch tot een min of meer onregelmatige pluim.
Chylocalyx
Chylócalyx Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. chulos, sap; kălux,
kelk. Na den bloei wordt het hier als een kelk beschouwde bloemdek dik en sappig.
chylocarpus
chylocárpus (-a, -um), – van Gr. chulos, sap; karpos, vrucht:
met sappige vruchten.
Chymocarpus
Chymocárpus D. Don [David Don], – van Gr. chumos, sap;
karpos, vrucht: plant met sappige vruchten.
Chysis
Chysis Lindl. [J. Lindley], – Lat. transcr. van Gr. chusis, het smelten.
De stuifmeelklompjes zijn als het ware samengesmolten.
cianitis
cianítis, – foutief voor cyanītis.
cibarius
cibárius (-a, -um), – van Lat. cibus, spijs: als spijs genuttigd.
Cicotium
Cibótium Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – Lat. transcr. van Gr. kibôtĭon
(verkleinw. van kibôtos, doos), doosje. De naam zinspeelt op den vorm der dekvliesjes.
cicatricosus
cicatricósus (-a, -um), – van Lat. cicātrix (cicatrīcis), litteeken:
vol litteekens.
Cicca
Cicca L. [C. Linnaeus], – van Gr. kikkos, klokhuis. De naam zinspeelt
op den vorm en de geaardheid der vrucht.
Cicendia Cicéndia Griseb. [A. H. R. Grisebach], – Latinizeering van kikenda,
oud-Toskaansche naam eener Gentianacĕa.
Cicer / cicer
Cicer L. [C. Linnaeus] / cicer, – oude Lat. plantennaam, keker.
– Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Cicer uittedrukken.
cicera
cícera, – oude Lat. naam van een op Cicer gelijkend peulgewas.
Cicerbita
Cicérbita Wallr. [K. Fr. W. Wallroth], – Latinizeering van den
ouden plantennaam cicharba, waarmede een op Sonchus gelijkend gewas werd
aangeduid.
Cichlanthus
Cichlánthus V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. kichlê, lijster; anthos, bloem: lijsterbloem. Plant, welker
vruchten genuttigd en welker zaden verspreid worden door lijsters.
cichoriifolius
cichoriifólius (-a, -um), – van Cichorĭum, plantengesl.
(Composĭtae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Cichorĭum.
Cichorium
Cichórium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. kichôrĭon,
cichorei, suikerij.
cicla
cicla, – meer dan drie eeuwen oude, Lat., niet-klassieke naam voor den
mangelwortel met de varianten sicŭla, sicelĭca en sicla; dan is er een oude Gr. naam
seukle. – Het woord wordt wel afgeleid van Lat. sicŭlus, Sicilisch. Beta vulgāris L.
[C. Linnaeus] komt op Sicilië in verwilderden staat voor.
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Ciclospermum
Ciclospérmum Lag. [M. Lagasca y Segura], – onder den
invloed van het Sp. ciclo, cirkel, gevormd uit Gr. kuklos, cirkel; sperma, zaad. De
naam zinspeelt op de ronde vruchthelften.
ciconia
cicónia, – zie ciconĭus.
Ciconium
Cicónium Colv. [J. Colvill], – van Lat. ciconĭa, ooievaar. De
vruchtkluisjes gelijken op een ooievaarssnavel.
ciconius
cicónius (-a, -um), – van Lat. ciconĭa, ooievaar: met een ooievaar
overeenkomend, lang gesnaveld.
Cicuta
Cicúta L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam van onbekende
afkomst. – Volgens sommigen werd er de gevlekte scheerling (Conīum maculātum
L. [C. Linnaeus]) mede aangeduid, volgens anderen de waterscheerling (Cicūta virōsa
L. [C. Linnaeus]).
cicutaria
cicutária, – zie cicutarĭus.
cicutarioides
cicutarioídes, – van den soortnaam cicutarĭus (zie aldaar); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort cicutarĭus gelijkend.
cicutarius
cicutárius (-a, -um), – van Cicūta, plantengesl. (Umbellifĕrae),
waterscheerling: in een of ander opzicht (bladvorm bv.) op de waterscheerling
gelijkend.
cicutifolius
cicutifólius (-a, -um), – van Cicūta, plantengesl. (Um-
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bellifĕrae), waterscheerling; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Cicūta.
cilianensis
cilianénsis (-is, -e), – afkomstig van Cigliano (Lat. Ciliānum),
N.O. van Turijn, of daar het eerst gevonden.
ciliaris
ciliáris (-is, -e), – van Lat. cilĭum, (als bot. term) wimper: gewimperd.
ciliata
ciliáta, – zie ciliātus.
ciliatifolius
ciliatifólius (-a, -um), – van Lat. ciliātus, gewimperd; folĭum,
blad: met gewimperde bladen.
ciliatilobus
ciliatílobus (-a, -um), – van Lat. ciliātus, gewimperd; lŏbus, lob:
met gewimperde lobben.
ciliatipetalus ciliatipétalus (-a, -um), – van Lat. ciliātus, gewimperd; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met gewimperde kroonbladen.
ciliatus ciliátus (-a, -um), – van Lat. cilĭum, (als bot. term) wimper: gewimperd.
cilibractea
cilibráctea, – zie cilibractĕus.
cilibracteatus / cilibracteus
cilibracteátus (-a, -um) / cilibrácteus (-a, -um),
– van Lat. cilĭum, (als bot. term) wimper; bractĕa, schutblad: met gewimperde
schutbladen.
cilicia
cilícia, – zie cilicĭus.
cilicicus / cilicius cilícicus (-a, -um) / cilícius (-a, -um), – afkomstig van Cilicĭa
(Cilicië), landschap in het Z.O. van Klein-Azië, of daar het eerst gevonden, Cilicisch.
ciliibracteus ciliibrácteus (-a, -um), – van Lat. cilĭum, (als bot. term) wimper;
bractĕa, schutblad: met gewimperde schutbladen.
ciliicaulis
ciliicáúlis (-is, -e), – van Lat. cilĭum, (als bot. term) wimper; caulis,
stengel, steel: met gewimperde stengels of stelen.
ciliiflorus
ciliiflórus (-a, -um), – van Lat. cilĭum, (als bot. term) wimper; flos
(flōris), bloem: met gewimperde bloemen.
ciliinodus
ciliinódus (-a, -um), – van Lat. cilĭum, (als bot. term) wimper;
nōdus, knoop: met gewimperde knoopen.
ciliipetalus
ciliipétalus (-a, -um), – van Lat. cilĭum, (als bot. term) wimper;
Nieuwlat. petălum, kroonblad: met gewimperde kroonbladen.
cilindrocarpus
cilindrocárpus (-a, -um), – zie cylindrocarpus.
cilinodus
cilinódus (-a, -um), – zie ciliinōdus.
ciliolaris / ciliolatus cilioláris (-is, -e) / ciliolátus (-a, -um), – van Lat. ciliŏlum
[verkleinw. van cilĭum, (als bot. term) wimper], kort wimperhaar: kort gewimperd.
ciliosus
ciliósus (-a, -um), – van Lat. cilĭum, (als bot. term) wimper: vol
wimpers, dicht gewimperd, lang gewimperd.
cimicifer / cimiciferus
cimícifer (cimicífera, cimicíferum) / cimicíferus (-a,
-um), – van Lat. cimex (cimĭcis), wandluis, weegluis, bedwants; ferre, dragen:
wandluizen bij zich dragend; iets dragend, dat op wandluizen gelijkt; naar wandluizen
riekend.
Cimicifuga Cimicífuga L. [C. Linnaeus], – van Lat. cimex (cimĭcis), wandluis,
weegluis, bedwants; fŭgāre, verdrijven: wandluizen verdrijvende plant (door haar
geur).
cimicinus cimicínus (-a, -um), – van Lat. cimex (cimĭcis), wandluis, weegluis,
bedwants: wandluisachtig.
cina cina, – ontleend aan het apothekerslatijn (potjeslatijn) semen cinae, naam
voor de onrijpe, santonine bevattende bloemhoofdjes eeniger Artemisĭa-soorten,
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welke gebruikt werden tegen spoelwormen. Semen cinae beteekent naar den vorm
zaad van cina; in werkelijkheid echter is het verbasterd uit semezina, Ital. volksnaam
der artsenij. In het Ned. heeten de bloemhoofdjes dier Artemisĭa-soorten zeverzaad,
een woord, dat niets te maken heeft met zeever, kwijl, doch verbasterd is uit Arab.
zedwâr.
Cinchona
Cinchóna L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Ana de Osorio, gravin
van Chinchón, in de eerste helft der 17de eeuw echtgenoote van een onderkoning
van Perú. Door een hardnekkige malaria aangetast besloot zij in 1638 gebruik te
maken van een Indiaansch geneesmiddel, haar aangeraden door den gouverneur van
Loxa, die het zelf acht jaren voordien met succes had gebruikt, kinabast, waarvoor
de koorts inderdaad week. Het volgende jaar bracht zij een groote hoeveelheid van
den bast over naar Europa en schonk die aan kardinaal Lugo, die het nieuwe
geneesmiddel medenam naar Rome, waarvan de omstreken door malaria verpest
waren. Ook daar werden goede resultaten bereikt en van dien tijd af maakten de
Jezuïeten propaganda voor het middel, waaraan men den naam schonk: poeder der
gravin (de la Condésa) of Jezuïetenpoeder.
cinchonetorum
cinchonetórum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. cinchonētum
(van Cinchōna, kinaboom), kina-aanplant, kinatuin: der kinatuinen, in kinatuinen
groeiend (wild of gekweekt). – Zie ook bambusetōrum.
Cincinalis
Cincinális, – zie Cincinnālis.
Cincinnalis
Cincinnális Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – van Lat. cincinnus, krul. – De naam zinspeelt op den omgebogen bladrand.
cincinnatus
cincinnátus (-a, -um), – van Lat. cincinnus, kroeshaar, krul:
kroesharig, gekroesd, gekruld.
cinclidocarpa
cinclidocárpa, – zie cinclidocarpus.
Cinclidocárpus
Cinclidocárpus Zoll. [H. Zollinger], – van Gr. kinklis,
traliehek; karpos, vrucht: met getraliede vruchten.
cinclidocarpus
cinclidocárpus (-a, -um), – van Gr. kinklis, traliehek; karpos,
vrucht: met getraliede vruchten.
cinctus
cinctus (-a, -um), – van Lat. cingĕre, omgorden, omringen: omgord,
gerand, omringd (met een litteeken bv.), omsloten (door bladeren of schutbladen
bv.).
Cineraria
Cinerária L. [C. Linnaeus], – vr. vorm van Lat. cinerarĭus [van
cinis (cinĕris), asch], bij asch behoorend, aschgrauw. – De naam zinspeelt op de
aschgrauwe beharing der bladonderzijde van vele soorten.
cinerariaefolius
cinerariaefólius (-a, -um), – zie cinerariifolĭus.
cinerariifolius
cinerariifólius (-a, -um), – van Cinerarĭa, plantengesl.
(Composĭtae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Cinerarĭa.
cinerascens
cineráscens, – van Lat. cinerascĕre [van cinis (cinĕris), asch],
aschgrauw worden: aschgrauw wordend, eenigszins aschgrauw, aschgrauwachtig.
cinereus / cinericius
cinéreus (-a, -um) / cinerícius (-a, -um), – van Lat. cinis
(cinĕris), asch: aschkleurig, aschgrauw.
cinnabari
cinnábari, – Lat. transcr. van Gr. kinnabări, in de Oudheid naam
voor drakenbloed (de roode hars van Dracaena-soorten), later rood kwiksulfiede
(HgS), vermiljoen, zinnober.
cinnabarinus
cinnabárinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kinnabarĭnos
[van Gr. kinnabări, in de Oudheid naam voor drakenbloed (de roode hars van
Dracaena-soorten), later rood kwiksulfiede (HgS), vermiljoen, zinnober],
vermiljoenrood.
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cinnamomeus
cinnamómeus (-a, -um), – van Lat. cinnamōmum, kaneel:
kaneelachtig, kaneelkleurig, kaneelbruin, naar kaneel riekend.
cinnamomifolius cinnamomifólius (-a, -um), – van Cinnamōmum, plantengesl.
(Lauracĕae), kaneel; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Cinnamōmum.
cinnamomoides
cinnamomoídes, – van Cinnamōmum, plantengesl.
(Lauracĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cinnamōmum-achtig.
Cinnamomum / cinnamomum
Cinnamómum Bl. [C. L. Blume] /
cinnamómum, – Lat. transcr. van Gr. kin(n)amômon, kaneel.
Cionisaccus
Cionisáccus Breda [J. G. S. van Breda (1788-1867), Ned.
plantkundige], – van Gr. kiŏnis, huig; sakkos, zak. – De lip is aan den voet zakvormig
en daar van binnen met vleezige uitsteeksels bezet.
Cipadessa
Cipadéssa Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van den Soend.
plantennaam ki padèsa.
Cipura
Cipúra Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa), in
1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting. Mogelijk is
het woord de Latinizeering
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van een in Fr. Guiana gebruikelijken volksnaam der plant.
Circaea / circaea
Circáéa L. [C. Linnaeus] / circáéa, – Lat. transcr. van den
ouden Gr. plantennaam kirkaia. De plant werd zoo genoemd naar Kirkê (Lat. Circē),
een op het eiland Airaiê (tegenwoordig het voorgebergte Monte Circeo, aan de W.
kust van Italië, ongeveer midden tusschen Rome en Napels; ±13° O.L.; ±41 1/4°
N.B.) verblijf houdende nimf, die, toen de Gr. held Odusseus daar met zijn
tochtgenooten landde, een aantal dezer laatste in zwijnen omtooverde. – De kirkaia
der Ouden was niet de tegenwoordig Circaea genoemde plant, doch de Alruin
(Pisdiefje, Pisduiveltje; Mandragŏra officinārum L. [C. Linnaeus]), waarvan men
geloofde, dat zij opsloeg uit het sperma en de urine, welke gehangenen in hun
doodsstrijd ontsnapten. Uit den dikken wortel werden poppetjes (alruinmannetjes,
Alraune, Alräunchen, Alraunmännchen) gesneden, welke zorgvuldig werden
opgeborgen en geacht werden hun bezit(s)ter rijkdom, gezondheid en vruchtbaarheid
te schenken, hem of haar tegen de betoovering te vrijwaren en de geslachtsdrift
optewekken; die van onder de galg groeiende planten waren de beste. – Pas veel later
is de naam Circaea overgedragen op het hem tegenwoordig voerende gesl., dat nooit
iets met hekserij te maken heeft gehad en dus zijn uit het D. overgenoemen naam
heksenkruid (dit is nimmer een echte volksnaam geweest) zonder anderen grond
draagt, dan dat Circē een heks van een nimf was. – Het woord wordt wel als soortnaam
gebezigd voor planten, welke in bloeiwijze aan het tegenwoordige gesl. Circaea
herinneren.
circea
circéa, – zie circaea.
circinalis
circinális (-is, -e), – van Lat. circĭnus, passer: in cirkels of kransen
geplaatst.
circinatus
circinátus (-a, -um), – van Lat. circināre (van circĭnus, passer),
rond maken: rond, cirkelvormig gekromd, cirkels beschrijvend, windend.
circinnatus
circinnátus (-a, -um), – foutief voor circinātus.
circumscissus
circumscíssus (-a, -um), – van Lat. circum, rondom; scissus
(van scindĕre, splijten, klieven), gespleten, gekliefd: rondom gespleten, met een
rondom loopende scheur loslatend of zich openend.
circumserratus circumserrátus (-a, -um), – van Lat. circum, rondom; serrātus,
gezaagd: rondom gezaagd.
circumvallatus
circumvallátus (-a, -um), – van Lat. circumvallāre (van
circum, rondom; vallum, legerwal, palissadeering), met een wal omringen, omwallen:
omwald.
cirratus
cirrátus (-a, -um), – van Lat. cirrus (vaak verkeerdelijk cirrhus
geschreven), krul, rank: van krullen of ranken voorzien.
Cirrh- / cirrhCirrh- / cirrh-, – foutief voor Cirr-, cirr-.
cirrifer / cirriferus
círrifer (cirrífera, cirríferum) / cirríferus (-a, -um), – van
Lat. cirrus (vaak verkeerdelijk cirrhus geschreven), krul, rank; ferre, dragen: krullen
dragend, ranken dragend.
carriflorus carriflórus (-a, -um), – van Lat. cirrus (vaak verkeerdelijk cirrhus
geschreven), rank; flos (flōris), bloem: aan de ranken bloemen dragend, uit de ranken
bloeiend.
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Cirropetalum
Cirropétalum Lindl. [J. Lindley], – van Lat. cirrus (vaak
verkeerdelijk cirrhus geschreven), krul, haarlok, franje; Nieuwlat. pĕtalum, kroonblad:
orchidacĕa met (vaak) franjeachtig gewimperde kroonbladen.
cirrosus
cirrósus (-a, -um), – van Lat. cirrus (vaak verkeerdelijk cirrhus
geschreven), krul, rank: met krullen; ranken dragend, windend.
Cirsium
Círsium Adans. [M. Adanson], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam kirsĭon, waarmede een distelsoort werd aangeduid, welke gebezigd
werd als geneesmiddel tegen kirsoi, spataderen.
Cissampelopsis
Cissampelópsis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Cissampĕlos,
plantengesl. (Menispermacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Cissampĕlos
gelijkend gesl.
Cissampelos Cissámpelos L. [C. Linnaeus], – van Gr. kissos, klimop; ampĕlos,
wijnstok: op een wijnstok gelijkende klimplant.
cissifolius
cissifólius (-a, -um), – van Cissus, plantengesl. (Vitacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Cissus.
cissioides
cissioídes, – zie cissoīdes.
cissoidea
cissoídea, – zie cissoidĕus.
cissoides
cissoídes, – van Cissus, plantengesl. (Vitacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cissus-achtig.
cissoideus
cissoídeus (-a, -um), – van Cissus, plantengesl. (Vitacĕae); idĕus,
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cissus-achtig.
Cissus
Cissus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. kissos, klimop (Hedĕra
helix L. [C. Linnaeus]).
Cistaceae
Cistáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Cistus geldt.
Cistella
Cistélla Bl. [C. L. Blume], – Lat. verkleinw. van cista, kist, doos:
kistje, doosje. De naam zinspeelt op den vorm der lip.
cistiflorus
cistiflórus (-a, -um), – van Cistus, plantengesl. (Cistacĕae); Lat.
flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een Cistus.
cistiformis
cistifórmis (-is, -e), – van Lat. cista, doos; forma, vorm: op een
doos gelijkend, doosvormig. Vgl. ook cystiformis.
cistoides
cistoídes, – van Cistus, plantengesl. (Cistacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cistus-achtig.
Cistus
Cistus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
kistos.
citratus
citrátus (-a, -um), – van Lat. (malum) citrum, citroen: citroenachtig
riekend.
citrellus
citréllus (-a, -um), – van Lat. (malum) citrum, citroen: citroengeel.
citricolor
citrícolor, – van Lat. (malum) citrum, citroen; cŏlor, kleur:
citroenkleurig, citroengeel.
citrifolius
citrifólius (-a, -um), – van Citrus, plantengesl. (Rutacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die van een Citrus.
citrina
cítrina, – zie citrĭnus.
citrinaecarpus
citrinaecárpus (-a, -um), – zie citrinocarpus.
citrinicostatus citrinicostátus (-a, -um), – van Lat. citrĭnus, citroengeel; costa,
ribbe, nerf: met citroengele ribben of nerven.
citriniflorus
citriniflórus (-a, -um), – van Lat. citrĭnus, citroengeel; flos
(flōris), bloem: met citroengele bloemen.
citrinilabris
citrinílabris (-is, -e), – van Lat. citrĭnus, citroengeel; lăbrum,
lip: met citroengele lip.
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citrinocarpus
citrinocárpus (-a, -um), – van Gr. kitrĭnos, citroenachtig,
citroengeel, naar citroenen riekend; karpos, vrucht: met citroenachtige, citroengele
of naar citroenen riekende vruchten.
citrinus
cítrinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kitrĭnos (van Gr. kitron,
citroen), citroengeel.
Citriobatus
Citrióbatus Cunn. [A. Cunningham], – van Gr. kitrĭon,
citroenboom; bătos, doornstruik: gedoornde heester met op kleine citroenen gelijkende
vruchten.
citriodora
citriodóra, – zie citriodōrus.
citriodoris / citriodorus / citrodorus
citriodóris (-is, -e) / citriodórus (-a,
-um) / citrodórus (-a, -um), – van Lat. (malum) citrum, citroen, djeroek; odor (odōris),
geur: naar citroenen riekend, naar djĕroek riekend.
citronatus
citronátus (-a, -um), – Nieuwlat. (van Eng. of Fr. citron, citroen),
naar citroenen riekend.
citrosmus
citrósmus (-a, -um), – van Gr. kitron, citroen; osmê, geur:
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citroenachtig riekend.
citrullifolius
citrullifólius (-a, -um), – van Citrullus, plantengesl.
(Cucurbitacĕae), watermeloen, semángka; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van
een Citrullus.
citrullinus citrullínus (-a, -um), – van Citrullus, plantengesl. (Cucurbitacĕae),
watermeloen, semángka: in eenig opzicht, den vorm der vruchten bv., met een
watermeloen overeenkomend.
Citrullus / citrullus
Citrúllus Forsk. [P. Forskål] / citrúllus, – verkleinw.
van Lat. citrus, citroenboom: lage plant met citroenvormige vruchten (welke echter
gemeenlijk zeer veel grooter dan citroenen zijn).
Citrus
Citrus L. [C. Linnaeus], – (Lat.) citroenboom.
Citta
Citta Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. kitta (= kissa), ekster.
De naam zinspeelt op de zwart en wit gevlekte (oude) bloemen der eerstbeschreven
soort.
Cladanthus
Cladánthus Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. klados,
twijg; anthos, bloem. – De bloemhoofdjes zitten grootendeels in de oksels van de
vertakkingen der bloeiwijze.
Claderia
Cladéria Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. klados, twijg, spruit;
Erĭa, plantengesl. (Orchidacĕae): aan Erĭa verwante plant met (bij de eerstbeschreven
soort) zeer lange stengels.
Cladium / cladium
Cládium Schrad. [H. A. Schrader] / cládium, – Lat.
transcr. van Gr. kladĭon (verkleinw. van klados, twijg), twijgje. De naam zinspeelt
op de vertakte bloeiwijze.
Cladodes
Cladódes Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. kladôdês (van
klados, twijg), sterk vertwijgd: sterk vertwijgde plant.
Cladogynos
Cladógynos Zipp. [A. Zippelius], – van Gr. klados, twijg; gŭnê,
vrouw: plant met vertakt vr. orgaan, dwz. met vertakte stijlen.
cladophylax
cladóphylax, – van Gr. klados, twijg; phŭlax, wachter, bewaker:
wachter der twijgen; op twijgen groeiend.
Cladopus Cládopus Moell. [Hj. Aug. Möller (1866, Ystad, Zweden; X), lector
te Stockholm], – van Gr. klados, twijg; pous, voet: plant met door twijgen (vertakte
stengels) gevormden voet. De bandvormige stengels kruipen over steenen; de bloemen
zijn opgericht.
cladostachya
cladostachya, – zie cladostachўus.
Cladostachys
Cladóstachys D. Don [David Don], – van Gr. klados, twijg;
stăchus, aar: plant met twijgen dragende, dwz. vertakte aren.
cladostachys / cladostachyus
cladóstachys / cladostáchyus (-a, -um), – van
Gr. klados, twijg; stăchus, aar: met twijgen dragende, dwz. vertakte aren.
cladostigma
cladostígma, – van Gr. klados, twijg; stigma, (als bot. term)
stempel: met twijgen dragenden, dwz. vertakten stempel.
Cladrastis
Cladrástis Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – afleiding en
beteekenis, als bij vele der door Rafinesque gesmede namen, onbekend. – Gegist
wordt wel, dat de naam zou afgeleid zijn van Gr. klados, twijg; raistos [overtr. trap
van raidĭos, gemakkelijk], zeer gemakkelijk; hij wordt dan geacht te zinspelen op
de broze (gemakkelijk breekbare) twijgen.
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clandestinus clandestínus (-a, -um), – (Lat.) geheim, verborgen, bij uitbreiding:
met weinig of niet opvallende (kleine of achter bladeren verborgen) bloemen.
Claotrachelus
Claotrachélus Zoll. [H. Zollinger], – van Gr. klân, breken;
trachêlos, nek, hals: plant, welker inzameling een halsbrekend werk was; zij groeide
namelijk op rotsen.
Claoxylon
Claóxylon A. Juss. [Adrien H. L. de Jussieu (1797-1853),
plantkundige te Parijs], – van Gr. klân, breken; xŭlon, hout: plant met broos hout.
Clappertonia
Clappertónia Meissn. [K. Fr. Meissner (niet Meisner) (1800,
Bern, 1874, Bazel)], – genoemd naar Hugh Clapperton (1788, Annan, Z.-Schotland;
1827, nabij Sokota in Abyssinië), zeeofficier, die Eng.-Indië (1810-13), Canada
(1814) en Centraal Afrika (1882-27) bereisde.
clarissae
claríssae, – 2e nv. van Clarissa, modificatie van den vrouwennaam
Clara (Lat.: de heldere, de uitblinkende, de beroemde): van Clar(iss)a, genoemd naar
Clar(iss)a. – Tetradenĭa – Teschn. [Hans Teschner, hedendaagsch plantkundige te
Berlijn] werd in 1923 genoemd naar mej. Clara Richarz, toen de bruid, thans de
echtgenoote van Dr. Hans Teschner, den auteur der soort.
clarkeanus
clarkeánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar Ch. Baron Clarke (1832, Andover, Hants, Engeland; 1906, Kew),
rechtsgeleerde-plantkundige, die van 1866-77 en van 1884-87 in Eng.-Indië verbleef
en daar vele planten verzamelde. Bij een schipbreuk in 1868 gingen al zijn Beng.
planten, 7000 stuks, verloren, waarna hij opnieuw begon te verzamelen; ten slotte
bezat hij 25 000 specimina in 5000 soorten. Van 1869-71 was hij waarnemend
directeur van den bot. tuin te Calcutta. Hij was specialiteit voor de Cyperacĕae en
bewerkte een aantal plantenfam. voor Hooker’s Flora of British India en voor De
Candolle’s Suites au Prodrome.
clarkei
clárkei, – 2e nv. van Clarkĕus, Latinizeering van Clarke: van Clarke,
gevonden door Clarke, genoemd naar Clarke. – Didissandra – Kds [S. H. Koorders]
en Scirpus – Stapf [O. Stapf] zijn genoemd naar Ch. Baron Clarke (zie clarkeānus).
Clarkia
Clárkia Pursh [Fr. Tr. Pursh], – genoemd naar William Clark (1770,
Caroline County, Virginia; 1838, St.-Louis), officier in het Amer. leger, die van
1803-06 Meriwether Lewis (zie Lewisĭa) vergezelde op diens tocht dwars door
N.-Amerika; onder de op dien tocht verzamelde planten behoorde ook de naar Clark
genoemde. – Van 1813-20 was Clark “territorial governor” van Missouri, van 1822-38
superintendent van Indiaansche aangelegenheden te St.-Louis.
Clathr- / clathrClathr- / clathr-, – foutief voor Clatr-, clatr-.
clatrátus
clatrátus (-a, -um), – van Lat. clatri, traliën: getralied.
Clatrospermum
Clatrospérmum Planch. [J. E. Planchon], – van Lat. clatri,
traliën, traliewerk; Gr. sperma, zaad: plant met (op dwarse doorsnede) schijnbaar
getraliede zaden. Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; Cinclidospermum
zou beter geweest zijn.
Claucena
Claucéna N. L. Burm. [N. L. Burman], – zie Clausēna.
claudianus claudiánus (-a, -um) (Prunus – Poir. [J. L. M. Poiret]), – genoemd
naar ”reine Claude”, dwz. Claude de France (1499, kasteel Romorantin; 1542, kasteel
van Blois), dochter van Lodewijk XII van Frankrijk, in 1514 gehuwd met naar neef
Frans, hertog van Angoulême (1494-1547), sedert 1515 als Frans I koning van
Frankrijk.
clausa
clausa, – zie clausus.
Clausena
Clauséna N. L. Burm. [N. L. Burman], – N. L. Burman (zie
burmanni), in 1768 de auteur van het gesl. (Flora Indĭca 243), geeft bij den naam
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geenerlei toelichting. In den tekst schrijft hij Claucēna, in het register Clausēna.
Clausen is een Deensche familienaam.
clausiflorus
clausiflórus (-a, -um), – van Lat. clausus, gesloten; flos (flōris),
bloem: met gesloten bloemen.
clausus
clausus (-a, -um), – van Lat. claudĕre, sluiten: gesloten.
Clavaria Clavária Vaill. [S. Vaillant], – van Lat. clava, knots. Bij vele soorten
is het vruchtlichaam knotsvormig.
clavarioides
clavarioídes, – van Clavarĭa, gesl. van zwammen; īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Clavarĭa-achtig.
clavatus
clavátus (-a, -um), – van Lat. clava, knots: van een knots voorzien;
knotsvormig.
clavenae
clavénae, – 2e nv. van Clavēna, Latinizeering van Chiavena: van
Chiavena, genoemd naar Chiavena. – Achillēa – L. [C. Linnaeus] is genoemd naar
N. Chiavena (?, Belluno, N.O.-Italië aan de Piave; 1617, Belluno),
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apotheker te Belluno, die in 1610 een verhandeling uitgaf over Absinthĭum en
Scorzonĕra. – Achillēa – L. [C. Linnaeus] werd vroeger wel tot Absinthĭum gerekend.
clavennae clavénnae (Achillēa – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt]),
– foutief voor clavēnae.
clavibracteatus
clavibracteátus (-a, -um), – van Lat. clava, knots; bractĕa,
schutblad: met knotsvormige schutbladen.
clavibulbus
clavibúlbus (-a, -um), – van Lat. clava, knots; bulbus, bol: met
knotsvormige bollen of schijnknollen.
clavicalcar / clavicalcaratus
clavicálcar / clavicalcarátus (-a, -um), – van
Lat. clava, knots; calcar, spoor: met knotsvormige spoor.
Claviceps
Cláviceps Tul. [L. R. Tulasne (1815, Azay-le-Rideau, Z.Z.W. van
Tours, Dépt. Indre-et-Loire; 1885, Hyères), plantkundige], – van Lat. clava, knots;
caput, hoofd. – De naam zinspeelt op den vorm der (op knotsen met bolvormigen
top gelijkende) vruchtlichamen, welke zich uit het sclerotium ontwikkelen.
claviculatus claviculátus (-a, -um), – van Lat. clavicŭla (verkleinw. van clavis,
sleutel, grendel), (als bot. term) rank: van ranken voorzien, ranken dragend, rankend.
clavifer / claviferus
clávifer (clavífera, clavíferum) / clavíferus (-a, -um), –
van Lat. clava, knots; ferre, dragen: één of meer knotsvormige organen dragend.
claviflorus
claviflórus (-a, -um), – van Lat. clava, knots; flos (flōris), bloem:
met knotsvormige bloemen.
claviger / clavigerus
cláviger (clavígera, clavígerum) / clavígerus (-a, -um),
– van Lat. clava, knots; gĕrĕre, dragen: één of meer knotsvormige organen dragend.
clavilobus
clavílobus (-a, -um), – van Lat. clava, knots; lŏbus, lob: met
knotsvormige lobben.
clavimentalis
clavimentális (-is, -e), – van Lat. clava, knots; mentum, kin:
met knotsvormige kin.
Clavimyrtus / clavimyrtus
Clavimýrtus Bl. [C. L. Blume] / clavimýrtus, –
van Lat. clava, knots; Myrtus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Myrtacĕae:
Myrtacĕa met knotsvormigen kelk. – Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke
vroeger tot het gesl. Clavimyrtus gerekend werd.
clavipes
clávipes, – van Lat. clava, knots; pes, voet, steel: met knotsvormigen
voet, met knotsvormigen stengelvoet, met knotsvormigen zuilvoet, met knotsvormigen
steel.
Clavistylus
Clavístylus J. J. S. [J. J. Smith], – van Lat. clava, knots; stўlus,
stijl: plant met tot een knotsvormig geheel vergroeide stijlen.
clavuliger / clavuligerus clavúliger (clavulígera, clavulígerum) / clavulígerus
(-a, -um), – van Lat. clavŭla (verkleinw. van clava, knots), kleine knots; gĕrĕre,
dragen: één of meer kleine, knotsvormige organen dragend.
Clavulium
Clavúlium Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – van Lat. clavŭla (verkleinw. van clāva, knots), kleine knots. De naam
zinspeelt op den vorm der peulen.
Claytonia
Claytónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J Clayton (1686,
Fulham, Londen; 1773, ? in Virginia), medicus-plantkundige, die zich in 1705 in
Virginia vestigde en vandaar vele planten zond aan den Leidschen
medicus-burgemeester J. Fr. Gronovius (zie gronovĭi), welke dezen de voornaamste

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

bouwstof leverden voor zijn Flora Virginĭca (1739-43). – Zijn verzamelingen en
manuscripten werden korten tijd na zijn dood door brand vernield.
claytonianus claytoniánus (-a, -um) (Osmunda – L. [C. Linnaeus]), – genoemd
naar J. Clayton (zie Claytonĭa).
Cleidion Cléídion Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. kleidĭon [verkleinw.
van kleis (kleidos), sleutel], sleuteltje. De naam zinspeelt op den vorm der meeldraden.
Cleisocratera
Cleïsocrátera Korth. [P. W. Korthals], – Korthals (zie
Korthalsella), de auteur van het gesl., geeft [Ned. Kruidkundig Archief II (1851)
239] bij den naam de volgende toelichting: “Ik verzamelde dit gewas in de binnenlands
gelegen bosschen van Borneo’s Zuid-oostkust, toen mij aldaar eene van die
windvlagen overviel, welke de zoo heerlijke aloude bosschen als in éénen oogenblik
tot een schrikwekkend verblijf maken. Den geslachtsnaam Cleïsocratĕra koos ik ter
gedachtenis aan dien oogenblik, toen de dierlijke bewoners verstomden en de eerst
rustig gewiegde kroonen der hooge Capellĭae, Dipterocarpi, Quercūs enz. eensklaps
begonnen te kraken, en hare reeds afgestorvene dikkere takken, tegelijk met dunnere
door de kracht van den wind afgebrokene of losgescheurde, lieten nedervallen, om
van door Orchideeën versierde standplaatsen aldaar hervormd te worden tot die van
Jungermannĭae en Hymenophyllae.” De naam is dus waarschijnlijk afteleiden van
Gr. kleïzein, roemen; kratĕros, krachtig, en te vertalen met: krachtprijzer,
krachtverkondiger.
Cleisostoma
Cleisóstoma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. klêiein, sluiten; stŏma,
mond: orchidacĕa, bij welke de mond (opening) der spoor van binnen door een plaat
is afgesloten.
Cleissocratera
Cleissocrátera, – foutief voor Cleïsocratĕra.
Cleistanthus
Cleistánthus Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. kleistos (van
klêiein, sluiten), gesloten; anthos, bloem: gesloten bloem. De schijf der ♀ bloemen
omsluit het vruchtbeginsel en sluit den toegang tot den voet der bloem af.
Cleistocalyx
Cleistócalyx Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kleistos (van klêiein,
sluiten), gesloten; kălux, kelk: plant met (vóór den bloei) geheel gesloten kelk.
cleistogamus
cleistógamus (-a, -um), – van Gr. kleistos (van klêiein, sluiten),
gesloten; gămein, huwen, paren: in een gesloten ruimte parend, kleistogaam, dwz.,
dat de bloem zich niet opent en in de gesloten bloem zelfbestuiving plaats vindt.
Cleistoloranthus
Cleistoloránthus Merr. [E. D. Merrill], – van Gr. kleistos
(van klêiein, sluiten), gesloten; Loranthus, (voormalig) plantengesl., dat als type
geldt van de fam. der Loranthacĕae: Loranthacĕa, waarbij het bloemdek aan den top
gesloten is.
clematideus
clematídeus (-a, -um), – van Clemătis, plantengesl.
(Ranunculacĕae); idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Clemătis-achtig.
clematidifolius
clematidifólius (-a, -um), – van Clemătis (Clematĭdis),
plantengesl. (Ranunculacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Clemătis.
Clematis
Clématis L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam klêmătis (van klêma, entrijs, wingerd-rank), rankende plant.
clematitis clematítis, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam klêmatītis
(van klêma, rank), waarmede in de Oudheid een rankendragende klimplant werd
aangeduid. Pas later is de naam overgedragen op de hem tegenwoordig voerende
soort.
clemensae
cleménsae, – 2e nv. van Clemensa, Latinizeering (vr. vorm) van
Clemens: van mevr. (mej.) Clemens, gevonden door mevr. (mej.) Clemens, genoemd
naar mevr. (mej.) Clemens. – Sciaphĭla – Hemsl. [W. Botting Hemsley] is genoemd
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naar Mary Knapp Clemens, geboren Strong (Mary Strong Clemens) (1873, Liberty,
New York, U.S.A.; X), in 1896 gehuwd met Joseph Clemens (zie clemensĭi). Tezamen
met haar echtgenoot verzamelde zij van 1905-18 vele planten, waaronder de naar
haar genoemde, in de Philippijnen, China, Indochina en N.-Bórneo.
Clemensia
Cleménsia Merr. [E. D. Merrill], – genoemd naar de ontdekster
der plant, Mary Strong Clemens (zie clemensae).
clemensiae
cleménsiae, – 2e nv. van Clemensĭa, Latinizeering (vr. vorm) van
Clemens: van mevr. (mej.) Clemens, gevonden door mevr. (mej.) Clemens, genoemd
naar mevr. (mej.) Clemens. – Erĭa – Leavitt [Robert Greenleaf Leavitt (1865, North
Parsonfield, Maine, U.S.A.; X), onderwijzer] is genoemd naar haar ontdekster, Mary
Strong Clemens (zie clemensae).
clemensii
cleménsii, – 2e nv. van Clemensĭus, Latinizeering
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van Clemens: van Clemens, gevonden door Clemens, genoemd naar Clemens. –
Planten van dezen naam zijn genoemd naar Joseph Clemens (1862, St. Just, Cornwall,
Engeland; X), sinds 1902 veldprediker bij het Amer. leger, in 1918 gepensionneerd
met den rang van majoor. Sinds 1905 verzamelde hij met zijn echtgenoote, Mary
Strong Clemens (zie clemensae) vele planten in de Philippijnen, China, Indochina
en in N.-Bórneo, waar hij twee tochten maakte op den Kinabaloe. Verscheidene dezer
planten zijn naar het echtpaar genoemd.
Clementea
Cleméntea Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar S. de Rojas
Clemente y Rubio (1777, Titaguas in Valencia; 1827, Madrid), bibliothecaris van
den bot. tuin van Madrid, schrijver over de flora van Andalusië.
clementei
cleméntei, – 2e nv. van Clementĕus, Latinizeering van Clemente:
van Clemente, genoemd naar Clemente. – Agrostis alba L. [C. Linnaeus] var. – Asch.
et Gr. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P. P. Graebner] is genoemd naar S. de Rojas
Clemente y Rubio (zie clementĕa).
clementinae
clementínae, – 2e nv. van Clementīna, Latinizeering van
Clementine: van Clementine, genoemd naar Clementine. – Rhododendron – G. Forr.
[G. Forrest] werd in 1915 door den ontdekker der plant, George Forrest (zie forrestĭi),
genoemd naar zijn echtgenoote.
clementis
cleméntis, – 2e nv. van Clemens: van Clemens, gevonden door
Clemens, genoemd naar Clemens. – Pittospŏrum – Merr. [E. D. Merrill] is genoemd
naar mevr. Mary Strong Clemens (zie clemensae).
clementium
cleméntium, – 2e nv. mv. van den als een Lat. substantief
behandelden, modernen persoonsnaam Clemens (Clementis): der personen Clemens.
– Planten van dezen naam zijn genoemd naar haar vinders, de echtelieden Joseph
Clemens (zie clemensĭi) en Mary Strong Clemens (zie clemensae).
Cleome
Cleóme L. [C. Linnaeus], – Cleōme of Cleōma was in de Oudheid
de naam eener plant, welke op vochtig terrein groeide en zeer scherp smaakte.
Dodoens [Cruydeboeck, 2e druk (1563), p. 364] oppert de veronderstelling dat dit
Ranuncŭlus flammŭla L. [C. Linnaeus] geweest zij, anderen denken aan een crucifeer.
– Het tegenwoordig Cleōme genoemde geslacht, dat niet identiek is met de Cleōme
der Ouden, vertoont in bloem en vrucht een oppervlakkige gelijkenis met cruciferen.
Cleophora
Cleóphora Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. kleos, roem; pherein,
dragen: roem dragende, dwz. (wegens zijn schoonheid) beroemde palm. – Anderen
leiden het woord af van Gr. kleis (kleidos), slot, grendel, en achten den naam te
zinspelen op de grendelvormige of liever wigvormige kiem. Deze afleiding is echter
taalkundig minder juist: de plant zou dan Cleidophŏra moeten heeten.
Clerodendron / Clerodendrum
Clerodéndron L. [C. Linnaeus] /
Clerodéndrum L. [C. Linnaeus], – van Gr. klêros, lot, kans; dendron, boom:
kansenboom. De naam zinspeelt op de zeer verschillende eigenschappen (giftig,
geneeskrachtig), welke verschillende soorten (fortunātum, infortunātum, calamitōsum)
van het gesl. geacht werden te bezitten, en het gevaar, dat men liep, als men deze
planten zonder de noodige kennis van zaken als geneesmiddel aanwendde.
Clethra Clethra L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. boomnaam
klêthra, els. – De bladeren der eerst bekend geworden Clethra-soort, Clethra alnifolĭa
L. [C. Linnaeus], gelijken, zooals reeds uit den soortnaam blijkt, op die van den els;
de bladeren der Nederlandschind. soorten doen dat niet.
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Clethraceae
Clethráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Clethra
geldt.
clethroides
clethroídes, – van Gr. klêthra, els, of van Clethra, plantengesl.
(Clethracĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. elsachtig. 2.
Clethra-achtig.
Cleyera / Cleyera / Cleyria
Cleyéra A. P. DC. [A. P. de Candolle] / Cleyéra
Thunb. [C. P. Thunberg] / Cléýria Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D.
plantkundige], – genoemd naar Andreas Cleyer (?, Kassel; 1697 of 98, Batavia), arts,
als soldaat in Indië gekomen, in 1666 benoemd tot rector der Lat. School te Batavia,
in 1667 tot curator dier school, datzelfde jaar tot hoofd van den Medicinalen Winkel
der O.I. Compagnie, daarna tot hoofd van den Apothekerswinkel. In 1682-83 was
hij opperhoofd der O.I. Compagnie op Decima bij Nagasaki (Japan), waar hij met
ongeoorloofden, particulieren handel schatten verdiende. In 1685 was hij daar
wederom in gelijke functie werkzaam en organiseerde hij er een levendigen
sluikhandel; toen dit in 1686 door de Jap. Regeering werd ontdekt, werden zijn Jap.
medeplichtigen onthoofd, hijzelf voor altijd uit Japan verbannen. Gedurende vele
jaren was hij lid van den Raad van Justitie te Batavia, waar hij op Molenvliet een
bot. tuin aanlegde, evenzoo aan de Ammanusgracht, welke van Batavia in W. richting
naar de Kali Angké liep. Op eigen kosten liet hij aan Kaap de Goede Hoop planten
verzamelen en (thans te Kaapstad bewaarde) teekeningen van planten maken. Hij
stond in briefwisseling met Rumphius (zie Rumphĭa en Amorphophallus), wien hij
planten zond en dien hij hielp met het teekenwerk voor het Herbarium Amboinense.
In Japan heeft hij een (thans te Berlijn berustende) verzameling gekocht van 739
teekeningen van Jap. planten, waar Von Siebold (zie sieboldiānus) in 1856 de
wetensch. namen bijvoegde. – Het door hem in 1682 uitgegeven Specĭmen Medicīnae
Sinĭcae (Proeve van Chineesche Geneeskunde) is geschreven door Michaël Boym
S. J. (1612, in Polen; 1659, in China), die van 1643-52 en 1656-59 als missionaris
in China werkzaam was.
Clianthus
Cliánthus Banks et Sol. [J. Banks en D. C. Solander], -van Gr.
kleiein (= klein), roemen; anthos, bloem: te roemen bloem, roemwaardige bloem,
fraaie bloem.
Clibadium
Clibádium L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam klibadĭon, waarmede een thans onbekende plant werd aangeduid. De
naam is door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem thans
voerende, oorspronkelijk in tropisch Amerika thuisbehoorende gesl.
Clidema Clidémia D. Don [David Don], – genoemd naar den Gr. arts Klidêmos
(Lat. Clidēmus), die eenige jaren voor den aanvang der Chr. jaartelling over
plantenziekten schreef.
clidemioides / clidemoides
clidemioídes / clidemoídes, – van Clidemĭa,
plantengesl. (Melastomatacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Clidemĭa-achtig.
cliffordiae
cliffórdiae, – 2e nv. van Cliffordĭa, Latinizeering (vr. vorm) van
Clifford: van mevr. (mej.) Clifford, genoemd naar mevr. (mej.) Clifford. – Zingĭber
-Andr. [H. C. Andrews (bloeitijd 1794-1830) te Londen] is genoemd naar Lady De
Clifford († 1845) te Paddington (Londen), “beschermster en beminnaarster der bot.
wetenschap”, in wier verzameling de plant in 1804 bloeide. Bij haar droeg in 1820
Artabŏtrys odoratissĭmus R. Br. [Robert Brown] voor het eerst in Europa vrucht.
Cliffortia
Cliffórtia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Dr. Jur. G. Clifford
(1685, Amsterdam; 1760, Amsterdam), schatrijk bewindhebber der Ned. O.I.
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Compagnie, commissaris van den Hortus Medĭcus te Amsterdam, eigenaar der nog
steeds bestaande buitenplaats De Hartekamp bij Bennebroek, waar hij een zeer groote
en fraaie verzameling uitheemsche planten en dieren bezat. Linnaeus (zie Linnaea),
dien hij
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van den Amsterdamschen hoogleeraar J. Burman (zie Burmannĭa) “in ruil” had
verkregen voor een plaatwerk van den beroemden Eng. plantkundige Sloane (zie
Sloanĕa), was daar van 1735-38 zijn gast en beschreef in een groot plaatwerk (Hortus
Cliffortiānus, in 1737 op kosten van Clifford uitgegeven) de planten uit dien tuin,
over welken hij zoo in verrukking kwam, dat hij verklaarde niet te weten, in welke
wereld hij geraakt was, dat hij zijn bloedverwanten vergeten had en niet meer dacht
aan toekomstige en reeds doorstane ellende. Men zie het schallende voorbericht van
den Hortus Cliffortiānus. – De Hemel gave, dat er nog mannen van geld in Nederland
waren, die zoo’n voorbericht verdienden.
cliffortianus
cliffortiánus (-a, -um) (Musa – L. [C. Linnaeus]), – genoemd
naar G. Clifford (zie Cliffortĭa).
cliffortioides
cliffortioídes, – van Cliffortĭa, plantengesl. (Rosacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cliffortĭa-achtig.
Climacandra
Climacándra Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. klimax
(klimăkos), ladder; anêr (andros), man. De helmknoppen (mann. organen) vertoonen
van binnen dwarse tusschenschotten of plooien, welke, met goeden wil, aan de sporten
eener ladder doen denken.
Clinacanthus
Clinacánthus Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
klinein, hellen, liggen; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Acanthacĕae:
Acanthacĕa met (schijnbaar) hellende (dwz. neergebogen) bloemen. In werkelijkheid
zijn de bloeiende twijgen neergebogen, de bloemen opgericht.
Clinogyne
Clinógyne Bth. [G. Bentham], – van Gr. klinein, hellen; gŭnê,
vrouw. De stijl (vr. orgaan) is aan den top omgebogen.
clinophyllus
clinophýllus (-a, -um), – van Gr. klinein, hellen; phullon, blad:
met schuin omlaag gerichte bladeren.
clinopodioides
clinopodioídes, – van Clinopodĭum, plantengesl. (Labiātae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Clinopodĭum-achtig.
Clinopodium
Clinopódium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam klinopodĭon. Deze naam is afgeleid van Gr. klinê, rustbank, bed;
podĭon [verkleinw. van pous (pŏdos), voet], voetje, pootje, en zinspeelt op de
bolvormige bloeiwijzen, welke doen denken aan de verdikkingen, die soms
aangetroffen worden onder aan de pooten eener rustbank.
Clipea Clípea Bl. [C. L. Blume], – van Lat. clipĕus, schild. De naam zinspeelt
op de ronde, schildvormig aangehechte bladeren.
clipearia
clipeária, – van Lat. clipĕus, schild: boom, van welks hout schilden
vervaardigd werden.
clipeatus
clipeátus (-a, -um), – van Lat. clipĕus, schild: een schild dragend,
schildvormig.
Clipeola
Clipéola L. [C. Linnaeus], – van Lat. clipeŏlus (verkleinw. van
clipĕus, schild), schildje. De naam zinspeelt op den vorm der hauwtjes.
Clitandra
Clitándra Bth. [G. Bentham], – van Gr. klitos, helling; anêr
(andros), man: plant met schuin opstaande mann. organen (helmknoppen).
Clitandropsis
Clitandrópsis S. Moore [Spencer le Marchant Moore
(1851-1931), Eng plantkundige], – van Clitandra, plantengesl. (Apocynacĕae); opsis,
voorkomen, uiterlijk: op Clitandra gelijkend gesl.
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Clitoria
Clitória L. [C. Linnaeus], – van Nieuwlat. clitŏris (Latinizeering van
Gr. kleitŏris), kittelaar. De naam zinspeelt op den vorm en den stand der 4 onderste
kroonbladen, welke te zamen aan de uitwendige geslachtsorganen eener vrouw doen
denken. Vgl. Rumphius, Herbarium Amboinense V, 56: “Want hij heeft ... namen,
die wat ongeschikt” (d.i. onfatsoenlijk) “zijn: als in ‘t Maleyts Bonga Calénte,
Ternataans Saja Cotele en Bokyma Cotele, dat is flos Clitorĭdis” (Kittelaarbloem)
“of Clitŏris Principissae” (Vorstinne-kittelaar). “Want de Maleyers noemen Calente,
en de Ternatanen Cotele dat deel van de Vrouwelijke schulp, hetwelk bij de
Mohamedanen in de Vrouwen besneden wert, te weeten byde de Nymphen” (kleine
schaamlippen), “en de Kittelaar, schoon door dit woord ook beteekent werden de
kreuken zig vertoonende in de geopende schulp, welke deeze bloem meer verbeeldt.”
clivalis
clivális (-is, -e), – van Lat. clivus, heuvel, hoogte, (berg)helling: op
heuvels, hoogten, (berg) hellingen groeiend.
Clivia
Clívia Lindl. [J. Lindley], – in 1828 genoemd naar Lady Charlotte
Florentina Clive († 1866) [kleindochter van Robert Clive (1725-74), den grondlegger
van het Eng. gezag in Voor-Indië], in 1817 gehuwd met Hugh Percy, hertog van
Northumberland (1785-1847), gedurende eenigen tijd gouvernante van prinses (later
koningin) Victoria (1819-1901). Op haar landgoed Almwick kwam de eerstbeschreven
soort van het gesl. voor de eerste maal in Europa in bloei.
clivorum clivórum, – 2e nv. mv. van Lat. clivus, heuvel, hoogte, (berg)helling:
der heuvels, der hoogten, der (berg)hellingen, dwz. daar groeiend.
cloiophorus cloióphorus (-a, -um), – van Gr. kloios, halsband; pherein, dragen:
een halsband of iets daarop gelijkends dragend.
Clompanus
Clompánus Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – Latinizeering
van den Mal. plantennaam clompan (zóó bij Rumphius, Herbarium Amboinense III,
168), ten rechte kalompang (Sterculĭa foetĭda L. [C. Linnaeus]).
Clonostylis
Clonostýlis S. Moore [Spencer le Marchant Moore (1851-1931),
Eng. plantkundige], – van Gr. klônos, tak, twijg; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil),
(als bot. term) stijl: plant met vertakte stijlen.
Closaschima
Closaschíma Korth. [P. W. Korthals], – Korthals (zie
Korthalsella), de auteur van het gesl., geeft bij den naam de volgende toelichting:
“De groeiwijze heeft mij den naam doen kiezen van Closaschima, omdat de schaduw
door de mindere digtheid van de kroon gebroken is.” – Het woord is dus wel afgeleid
van Gr. klôsa (vr. vorm van klôn, het tegenwoordig deelwoord van klân, breken),
brekende; skiasma, schaduw (Vgl. Schima) en moet beteekenen: brekende, wat de
schaduw betreft, dwz. met (door lichtplekken) onderbroken schaduw.
clowesii
clowésii, – 2e nv. van Clowesĭus, Latinizeering van Clowes: van
Clowes, genoemd naar Clowes. – Angulŏa – Lindl. [J. Lindley], is genoemd naar J.
Clowes (1777, Broughton Hall bij Manchester; 1846, Broughton Hall), geestelijke,
van 1821-33 hoofd eener Grammar School, goed kenner van het Gr., bezitter eener
fraaie verzameling exotische orchideeën, welke na zijn dood overgebracht werd naar
den bot. tuin van Kew en zóó rijk was, vooral aan soorten uit de Andes, dat er een
nieuwe kas voor bijgebouwd moest worden.
cluniformis clunifórmis (-is, -e), – van Lat. clunis, bil; forma, gedaante, vorm:
op een bil of een paar billen gelijkend.
Clusia
Clúsia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Ch. de l’Écluse (1525, Arras;
1609, Leiden), die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot
Clusĭus, medicus-plantkundige. – Hij bereisde voor bot. doeleinden een groot deel
van Europa, was van 1573-88 drossaard van het keizerlijk hof te Weenen, daarnaast
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directeur van den bot. tuin van Schönbrunn (Weenen) en werd in 1593 hoogleeraar
te Leiden, welk ambt hij tot aan zijn dood vervulde. Hij schreef een groot aantal bot.
publicaties, leverde uitnemende plantenbeschrijvingen en voerde vele
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planten in Europa in, o.a. den paardenkastanje, den plataan, de snijboon, de
schorseneer, de jasmijn en de tulp.
clusiaceus
clusiáceus (-a, -um), – van Clusĭa, plantengesl. (Guttifĕrae):
Clusĭa-achtig.
clusiaefolius
clusiaefólius (-a, -um), – zie clusiifolĭus.
clusianus
clusiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
Ch. de l’Écluse (zie Clusĭa).
clusii
clúsii, – 2e nv. van Clusĭus, Latinizeering van De l’Écluse: van de
l’Écluse, gevonden door De l’Écluse, genoemd naar De 1’Écluse. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar Ch. de 1’Écluse (zie Clusĭa).
clusiifolius
clusiifólius (-a, -um), – van Clusĭa, plantengesl. (Guttifĕrae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Clusĭa.
clusioides
clusíoides, – van Clusĭa, plantengesl. (Guttifĕrae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Clusĭa-achtig.
Clut- / clutClut- / clut-, – zie Cluyt-, cluyt-.
Cluytia
Cluýtia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Outgers Cluyt (geboren
tegen het einde der 16de eeuw), Ned. medicus, zoon van den aanlegger van den
Leidschen Academischen tuin, in 1634 en 1636 geneesheer te Amsterdam, later
hortulanus van den Leidschen Academischen tuin. Voor bot. doeleinden bereisde hij
Spanje, vanwaar hij planten naar den Leidschen Hortus zond, en Barbarije; zijn in
dit laatste land bijeengebrachte verzamelingen vielen tot driemaal toe roovers in
handen en gingen verloren. Hij is de schrijver van enkele bot. publicaties.
cluytiifolius cluytiifólius (-a, -um), – van Cluytĭa, plantengesl. (Euphorbiacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Cluytĭa.
clymenum
clýmenum, – Latinizeering van den ouden Gr. naam klumĕnon,
waarmede een plant werd aangeduid, welker identiteit niet vast staat.
Clyp- / clyp-, – zie Clip-, clip-.
Cnemidia
Cnemídia Lindl. [J. Lindley], – van Gr. knêmis (knêmīdos),
scheenplaat. – De naam zinspeelt op de gedaante der tot een geheel vergroeide
zijdelingsche kelkbladen.
Cnemidostachys
Cnemidóstachys Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr.
knêmis (knêmīdos), scheenplaat; stăchus, aar. De naam zinspeelt tegelijkertijd op
den vorm der schutbladen en op de aarvormige bloeiwijzen.
Cneorum / cneorum
Cneórum L. [C. Linnaeus] / cneórum, – Lat. transcr.
van Gr. kneôron (van knên, krabben), een netelachtige plant, welker bladeren op die
van een olijfboom geleken. – Als soortnaam gebezigd voor planten, welke vroeger
tot het gesl. Cneōrum gerekend werden of jeukend (op de tong bijtend) sap bezitten.
Cnesmone
Cnésmone Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. knêsmŏnê,
jeuk(te). De plant draagt brandharen.
Cnesmosa
Cnesmósa Bl. [C. L. Blume], – van Gr. knêsmos, jeuk(te): jeuking
veroorzakende plant. De plant draagt brandharen.
Cnestis
Cnestis A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – Lat. transcr. van Gr. knêstis, jeuk(te). – Bij de meeste soorten draagt de
vrucht jeukharen.
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Cnicus
Cnicus L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam knikos of knêkos, waarmede de saffloer (Carthămus tinctorĭus L. [C.
Linnaeus]) werd aangeduid.
coadunatus
coadunátus (-a, -um), – van Lat. coadunāre [van co, samen;
adunāre (van ad, tot; unus, één), vereenigen], tot één geheel vereenigen: vereenigd,
vergroeid.
coagulans
coágulans, – van Lat. coagŭlāre [van coagŭlum, stremsel, en dit
weer van cogĕre (van co, samen; agĕre, drijven), bijeenbrengen], (doen) stremmen,
doen stollen: als stremsel dienst doend.
coarctatus
coarctátus (-a, -um), – van Lat. coarctāre [van co, samen; arctāre
(van arctus, gedrongen), opeendringen, ineendringen], samendringen, opeendringen:
samengedrongen, opeengedrongen, dicht (van bloeiwijzen).
Cobaea
Cobáéa Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar Bernabé (Barnabas)
Cobo S. J. (1572, Lopera in Jaén, N. van Granáda, Spanje; 1659, Lima, Perú), die,
in 1596 als missionaris naar Amerika gezonden, achtereenvolgens werkzaam was in
San Domingo (Haïti), Mexico en Perú. Overal, waar hij was, beoefende hij naarstiglijk
de aardrijkskunde en de nat. historie der omringende streken. De resultaten van zijn
onderzoek legde hij neer in een groot werk, dat hij als manuscript naliet. Gedurende
lange jaren was dit manuscript zoek; eindelijk werden de tien eerste boeken van het
werk te Sevilla teruggevonden en in 1890 uitgegeven.
Cobamba
Cobámba Blanco [M. Blanco], – Philipp. plantennaam.
cobbe
cobbe, – Lat. transcr. van den Ceylonschen plantennaam kobbae.
cobolbine cobolbíne, – van Lat. co, samen; bolbus, bol, knol: met dicht bijeen
geplaatste bollen of (schijn)knollen.
cobra
cobra, – (Portug.) slang, in het bijzonder brilslang (Naja tripudĭans
Merrem. [Blasius Merrem]). Als soortnaam gebezigd voor een Amorphophallus om
op de slangenhuidachtige teekening van blad- en kolfsteel te wijzen.
Cobresia
Cobrésia Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog], – genoemd naar Paul von Cobres (1747-1823), keizerlijk
raadsheer en Malteser-ridder, die in het begin der 19de eeuw te Augsburg een groote
verzameling van naturaliën en een rijke bibliotheek bijeenbracht, welke in 1811
werden aangekocht door de Beiersche Akademie van Wetenschappen.
Coburghia / Coburgia
Cobúrghia Herb. [W. Herbert] / Cobúrgia Sweet [R.
Sweet (1783-1835), Eng. tuinbouwkundige], – genoemd naar Leopold George
Christiaan Frederik, prins van Saksen Koburg (1790, Koburg; 1865, Koburg), in
1816 gehuwd met Charlotte Augusta, kroonprinses van Engeland, die reeds in 1817
overleed, van 1831-65 als Leopold I koning van België.
coca
coca, – wijziging van cuca, den Peruaanschen volksnaam der plant.
coccifer / cocciferus
cóccifer (coccífera, coccíferum) / coccíferus (-a, -um),
– 1. van Nieuwlat. coccus [Gr. kokkos, kern van ooft, voorts cochenilleschildluis
(welke door de Ouden als een soort bes werd beschouwd)], vruchtkluisje, schildluis;
ferre, dragen: schildluizen dragend. – Eucalyptus – Hook. f. [J. D. Hooker] werd zoo
genoemd, omdat het eerstbeschreven exemplaar zwaar van schildluizen te lijden had
gehad. 2. van Lat. coccum [Gr. kokkos, kern van ooft, voorts cochenilleschildluis
(welke door de Ouden als een soort bes werd beschouwd)], cochenilleschildluis:
cochenilleschildluizen of iets daarop gelijkends, roode bessen of steenvruchten bv.,
dragend.
cocciger / coccigerus cócciger (coccígera, coccígerum) / coccígerus (-a, -um),
– van Lat. coccum [Gr. kokkos, kern van ooft, voorts cochenilleschildluis (welke
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door de Ouden als een soort bes werd beschouwd)], cochenilleschildluis; gĕrĕre,
dragen: cochenilleschildluizen of iets daarop gelijkends, roode bessen of steenvruchten
bv., dragend.
coccinea
coccínea, – zie coccinĕus.
coccinella
coccinélla, – zie coccinellus.
coccinellifer / coccinelliferus
coccinellífer (coccinellífera, coccinellíferum)
/ coccinellíferus (-a, -um), – van Nieuwlat. coccinellum (verkleinw. van coccum, op
een bes gelijkende, roode schildluis), cochenille-schildluis; ferre,
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dragen: cochenille-schildluizen dragend, dwz. als voedsterplant voor deze dieren
dienend.
coccinellus
coccinéllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. coccinĕus,
karmozijnrood: min of meer karmozijnrood.
coccineo-bracteatus
coccíneo-bracteátus (-a, -um), – van Lat. coccinĕus,
karmijnrood, karmozijnrood; bractĕa, schutblad: met karmijnroode (karmozijnroode)
schutbladen.
coccineus coccíneus (-a, -um), – van Lat. coccum, op een bes gelijkende, roode
schildluis, cochenille-schildluis: de kleur der uit die schildluis bereide verfstof
hebbend, karmozijnrood, karmijnrood.
Coccinia
Coccínia W. en A. [R. Wight en G. A. Walker-Arnott], – van Lat.
coccinĕus, karmozijnrood. De naam zinspeelt op de kleur der rijpe vrucht.
cocco
cocco, – Noefoersche plantennaam (koko).
Coccoceras
Coccóceras Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. kokkos, (als bot.
term) vrucht(kluisje); kĕras, hoorn. De vruchtkluisjes der eerstbeschreven soort
eindigen in een langen hoorn.
Coccocypselum
Coccocýpselum Sw. [O. Swartz], – van Gr. kokkos, (als bot.
term) vrucht; kupsĕlê, korf. De (bloemen en) vruchten zijn vereenigd tot hoofdjes,
welke, als het ware, in een korf van schutbladen zitten.
Coccoglochidion
Coccoglochídion K. Schum. [K. M. Schumann], – van Gr.
kokkos, (roode) bes; Glochidĭon, plantengesl. (Euphorbiacĕae): aan Glochidĭon
verwant gesl. met op roode bessen gelijkende vruchten.
Coccoloba
Coccóloba L. [C. Linnaeus], – van Gr. kokkos, (roode) bes; lŏbos,
vrucht: plant met besachtige (schijn)vruchten.
Coccomelia
Coccomélia Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – van Gr.
kokkos, bes; meli, honig: plant met honigzoete bessen.
coccospermus coccospérmus (-a, -um), – van Gr. kokkos, cochenille-schildluis;
sperma, zaad: met op cochenille-schildluizen gelijkende zaden (vruchten, aartjes).
Cocculus / cocculus
Cócculus A. P. DC. [A. P. de Candolle] / cócculus, –
mann. gemaakt verkleinw. van Lat. coccum, bes: besje. Plant met op bessen gelijkende
vruchten.
cochinchinae
cochinchínae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief
behandelden naam Cochinchi na (land langs de O. kust van Achter-Indië):
(afkomstig) van Cochinchina of daar het eerst gevonden, Cochinchineesch.
cochinchinensis cochinchinénsis (-is, -e), – afkomstig van Cochinchina (land
langs de O. kust van Achter-Indië) of daar het eerst gevonden, Cochinchineesch.
cochleare
cochleáre, – zie cochlea ris.
Cochlearia Cochleária L. [C. Linneaus], – van Lat. cochlĕar, lepel: lepelblad,
lepelkruid. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 107: “Lepelcruyt heeft ierst
effene breedachtighe ende dikachtighe bladeren, die van bouen wat hol zijn ghelijck
een cleyn vlack lepelken.”
cochleariaefolius
cochleariaefólius (-a, -um), – zie cochleariifolĭus.
cochleariifolius
cochleariifólius (-a, -um), – van Cochlearĭa, plantengesl.
(Crucifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Cochlearĭa.
cochlearis
cochleáris (-is, -e), – van Lat. cochlĕar, lepel: lepelvormig.
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cochlearispathus
cochlearíspathus (-a, -um), – van Lat. cochlea ris,
lepelvormig; spătha, (als bot. term) kolfscheede: met lepelvormige kolfscheeden.
cochleatus
cochleátus (-a, -um), – van Lat. cochlĕa, spiraalvormig gewonden
schelp, slakkenhuis: den vorm eener spiraalvormig gewonden schelp bezittend,
slakkenhuisvormig, gedraaid. Onder den invloed van Gr. kochlos, dat, behalve in de
beteekenis van gewonden schelp, slakkenhuis, ook voorkomt in die van mosselschelp,
wordt het woord niet zelden gebezigd in de beteekenis van (mossel)schelpvormig.
Dit gebruik is echter niet aanbevelenswaardig, daar het aanleiding kan geven tot
misverstand. Voor schelpvormig bezige men liever musculiformis, concha tus of
conchoidĕus.
Cochlia Cóchlia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kochlĭon (verkleinw. van kochlos,
schelp), schelpje. De naam kan zoowel zinspelen op den vorm der van boven bolle,
van onder holle bladeren als op dien van de sterk gewelfde middenslip der onderlip.
Cochlidium
Cochlídium Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – Lat. transcr. van Gr.
kochlidĭon (verkleinw. van kochlos, schelp), schelpje. -De sori worden ingesloten
door twee bij de kleppen eener schelp vergeleken uitgroeisels der bladschijf.
cochliodes cochliódes, – van Cochlĭa, (voormalig) plantengesl. (Orchidacĕae);
o des (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cochlĭa-achtig.
cochlioides cochlioídes, – van Cochlĭa, (voormalig) plantengesl. (Orchidacĕae);
i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cochlĭa-achtig.
Cochliostema Cochliostéma Lem. [Charles A. Lemaire (1801-71) hoogleeraar
te Gent], – van Gr. kochlĭon (verkleinw. van kochlos, schelp), schelpje; stêma,
geërigeerde penis (mann. orgaan) of stêmôn, draad. De helmdraden zijn aan den voet
schelpvormig verbreed.
Cochlospermaceae
Cochlospermáceae, – plantenfam. als type waarvan het
gesl. Cochlospermum geldt.
Cochlospermum
Cochlospérmum Kth. [K. S. Kunth], – van Gr. kochlos,
schelp; sperma, zaad: plant met schelpvormige zaden.
Cochranea
Cochránea Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], –
genoemd naar Lord Thomas Cochrane, graaf van Dundonald (1775, Annsfield,
Lanarkshire, Schotland; 1860, Kensington, Londen), die in 1793 in Eng. zeedienst
trad, in 1795 tot luitenant werd bevorderd en zich door roemvolle wapenfeiten
onderscheidde. Na in 1814 een gevangenisstraf van een jaar te hebben ondergaan,
waartoe hij op een valsche beschuldiging van zwendel veroordeeld was, verliet hij
den Eng. dienst. In 1817 trad hij in Chil. dienst; als admiraal veroverde hij Valdivia
en Lima. Hij trad later in Braz. dienst, streed daarna voor de Gr. vrijheid en keerde
in 1828 terug naar Engeland, waar hij algeheele kwijtschelding van straf (a free
pardon) ontving en in 1832 door William IV met den rang van schout-bij-nacht
wederom in den dienst werd opgenomen. Onder koningin Victoria werd zijn proces
herzien, waarbij zijn onschuld bleek, waarop hij in 1841 tot vice-admiraal, in 1851
tot admiraal bevorderd werd. Verdere bekendheid verwierf hij door het bouwen eener
schroefstoomboot, welke door te groot gewicht der machines onzeewaardig bleek
en door het ontwerpen van een geheim oorlogsplan, dat, hoewel doelmatig geacht,
niet werd aangenomen, omdat men het voor te onmenschelijk hield.
cockburnianus
cockburniánus (-a, -um) (Primǔla – Hemsl. [W. Botting
Hemsley]), – terzelfdertijd genoemd naar twee onderling niet verwante personen van
den naam Cockburn, nl.: 1. Henry Cockburn (1859, ?; tusschen 1918 en 1932, ?), in
1880 benoemd bij den Eng. consulairen dienst in China, van 1896-1906 secretaris
van het Britsche gezantschap te Pe-king, van 1906 tot aan zijn pensionneering in

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

1909 consul-generaal van Korea. 2. G. Cockburn, zendeling der Schotsche kerk in
China, van wien mij overigens niets bekend is. Beiden waren den vinder der naar
hen genoemde plant, A. E. Pratt (zie prattia nus), behulpzaam bij diens
onderzoekingen in China.
coco
coco, – Cochinch. plantennaam.
cocoides
cocoídes, – van Cocos, plantengesl. (Palmae); i des (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cocos-achtig.
cocoinus
cocoínus (-a, -um), – van Cocos, plantengesl. (Palmae), kokospalm:
op eenigerlei wijze tot kokospalmen in
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betrekking staand, Cocos-achtig, op kokospalmen groeiend.
Cocos
Cocos L. [C. Linnaeus], – van Portug. coco, kokosnoot. Het Portug.
woord beteekent oorspronkelijk mombakkes; de naam zou op de kokosnoot zijn
overgedragen, omdat deze door het bezit van drie indruksels (kiem-poriën) aan een
der einden, met zeer veel fantasie, aan een mombakkes kan doen denken. – Sommigen
leiden het Portug. woord coco af van Gr. kouki, kokospalm, kokosnoot, of van koïx
(koïkos), naam eener Egypt. palmsoort, welker bladeren voor vlechtwerk werden
gebezigd.
codaga
codága, – afkorting van den Malab. plantennaam codagapala.
Codariocalyx
Codariócalyx Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. kôdarĭon
(verkleinw. van kôdĭon, schaapsvacht), vachtje; kălux, kelk: plant met wollig
behaarden kelk.
Codiaeum
Codiáéum A. Juss. [A. L. de Jussieu (1748 -1836) hoogleeraar te
Parijs], – Latinizeering van den Ternat. plantennaam kodiho (codiho).
codonanthus codonánthus (-a, -um), – van Gr. kôdôn (kôdônos), klok; anthos,
bloem: met klokvormige bloemen.
Codonopsis
Codonópsis Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Gr. kôdôn (kôdônos), klok; opsis, voorkomen, uiterlijk: plant met
klokvormige bloemen.
codonosepalus
codonosépalus (-a, -um), – van Gr. kôdôn (kôdônos), klok;
Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met klokvormige of tot een klokvormig geheel
samenkomende kelkbladen.
Codonosiphon
Codonosíphon Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr.
kôdôn (kôdônos), klok; si phôn, buis. De kelkbladen zijn in hun onderst 1/3 – 1/2
deel vergroeid tot een klokvormige buis.
Coelachne
Coeláchne R. Br. [Robert Brown], – van Gr. koilos, hol; achnê,
kafje. De kafjes zijn sterk gewelfd.
Coelandria Coelándria Fitzg. [R. D. Fitzgerald (1830-92), Iersch plantkundige,
sedert 1856 in Sydney], – van Gr. koilon, holte; anêr (andros), man. De
stuifmeelklompjes (mann. organen) liggen in een diepe holte.
coeleste
coeléste, – zie coelestis.
coelestinus / coelestis
coelestínus (-a, -um) / coeléstis (-is, -e), – van Lat.
coelum, hemel: hemelsch, hemelsblauw.
Coelia
Cóélia Lindl. [J. Lindley], – van Gr. koilos, hol. – De naam werd aan
het gesl. gegeven in de onjuiste veronderstelling, dat de stuifmeelklompjes hol-bol
waren.
coelicus
cóélicus (-a, -um), – van Lat. coelum, hemel: hemelsch, prachtig.
coeli rosa
coeli rosa, – Lat. coeli, 2e nv. van coelum, hemel: des hemels; rosa,
roos: roos des hemels, hemelroosje. – De naam zinspeelt op de fraaie, eenigszins op
wilde rozen gelijkende bloemen.
Coelodepas
Coelódepas Hassk. [J. K. Hasskari], – van Gr. koilon, holte, hier
bedoeld als kamertje; dĕpas, beker. – In de ♂ bloemen zijn de helmdraden aan den
voet vergroeid tot een beker, die door 8 of meer aan de binnenzijde geplaatste kielen
verdeeld is in evenveel kamertjes, welke in den knop elk een helmhokje (van de
binnenwaarts omlaaggeslagen meeldraden) omsluiten.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Coelodiscus
Coelodíscus Baill. [H. E. Baillon], – van Gr. koilos, hol; diskos,
schijf. – De ♂ bloemen bevatten een holle schijf.
coeloglossa
coeloglóssa, – zie coeloglossus.
Coeloglossum
Coeloglóssum Hartm. [C. (K.) J. Hartman (1790-1849), Zw.
plantkundige], – van Gr. koilos, hol; glôssa, tong of (bij orchideeën) lip. – De naam
zinspeelt op de korte, dikke, holle spoor aan den voet der lip.
Coelogyne / coelogyne
Coelógyne Lindl. [J. Lindley] / coelógyne – van Gr.
koilon, holte; gǔnê, vrouw. – Orchidacĕa, bij welke de stempelzuil (vr. orgaan) aan
de voorzijde een diepe holte vertoont, waarin de stempel ligt. – Als soortnaam
gebezigd om gelijkenis met het gesl. Coelogy ne uittedrukken.
coelonychius
coelonýchius (-a, -um), – van Gr. koilos, hol; onux (onǔchos),
nagel, klauw, haak: met hollen (sterk gewelfden) nagel (der lip bv.).
coelophaeus
coelopháéus (-a, -um), – van Gr. koilon, holte; phaios, donker
van kleur, bruinachtig: bruin in de holten; met bruine holten. – Aan Uno na – Scheff.
[R. H. C. C. Scheffer] werd die naam geschonken om uittedrukken, dat de ingezonken
nerfoksels der bladonderzijde bruine haren dragen.
coelophlaeus / coelophloeus coelophláéus (-a, -um) (Uno na -) / coelophlóéus
(-a, -um) (Uno na -), – foutief voor coelophaeus.
Coelopyrena Coelopyréna Valet. [Th. Valeton], – van Gr. koilon, holte; purên
(purênos), steenkern. De steenkern bevat luchtholten.
Coelopyrum
Coelopýrum Jack [W. Jack], – van Gr. koilos, hol, concaaf;
pu ros, tarwe, bij uitbreiding vrucht. De vrucht wordt beschreven als tweehokkig;
het buitenste vruchthokje is hol-bol; het bevat een zaad en omsluit het ledige
binnenste.
Coelorachis / Coelorhachis Coelórachis / Coelórhachis, – zie Coelorrhăchis.
coelorhachis
coelórhachis, – zie coelorrhăchis.
Coelorrhachis
Coelórrhachis Brongn. [A. Th. Brongniart], – van Gr. koilon,
holte; rhăchis, spil: gras met holten in de aarspil.
coelorrhachis
coelórrhachis, – van Gr. koilos, hol, of koilon, holte; rhăchis,
spil: met holle spil; met holten in de spil.
coelorum
coelórum, – 2e nv. mv. van Lat. coelum, hemel: der hemelen; in
de hemelen, dwz. op (hemel)hooge bergen groeiend, hoog in het gebergte groeiend.
coelosciadicus
coelosciádicus (-a, -um), – van Gr. koilos, hol; skiadĭon,
zonnescherm: op een (van onder) hol zonnescherm gelijkend.
Coelospermum
Coelospérmum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. koilos, hol;
sperma, zaad: plant met concave zaden.
Coelostegia
Coelostégia Bth. [G. Bentham], – van Gr. koilos, hol; stĕgê, dak:
plant met een hol, dwz. gewelfd dak. De kroonbladen zijn vergroeid tot een gewelfd
geheel.
coenenii
coenénii, – 2e nv. van Coenenĭus, Latinizeering van Coenen: van
Coenen, gevonden door Coenen, genoemd naar Coenen. – Rhododendron – J. J. S.
[J. J. Smith] is genoemd naar Jacob Antoon Willem Coenen (1874, Nijmegen; X),
die in 1897 als handelsgeëmployeerde in Indië kwam en in 1907 overging naar het
Binnenlandsch Bestuur. Van 1908-10 en van 1911-12 was hij bestuursambtenaar op
Nieuw-Guinea. In de omgeving van Manokwari (N. Nieuw-Guinea; ±134° O.L.),
verzamelde hij een aantal planten, waaronder de naar hem genoemde.
coenobialis
coenobiális (-is, -e), – van Gr. koinobĭos [van koinos,
gemeenschappelijk; bioun, leven (ww.)], met anderen samenlevend: samenlevend
met andere planten.
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coerulea
coerúlea – zie coerulĕus.
coeruleo-viridis coerúleo-víridis (-is, -e), – van Lat. coerulĕus, (donker)blauw;
virĭdis, groen: blauw met groen, blauwgroen.
coerulescens
coeruléscens – van Lat. coerulescĕre (van coerulĕus,
donkerblauw), blauw worden: blauw wordend, blauwachtig.
coeruleus
coerúleus (-a, -um), – (Lat.) (donker)blauw.
cofassus
cofássus – Latinizeering van den Mol. plantennaam gofasa.
Coffea
Cóffea L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van Eng. coffee (Turksch
qahveh; Arab. qahuah).
coffeatus
coffeátus (-a, -um), – van Nieuwlat. coffĕa, koffie: koffiekleurig,
koffiebruin.
coffeicolor
coffeícolor, – van Nieuwlat. coffĕa, koffie; co lor, kleur:
koffiekleurig, koffiebruin.
coffeocarpus
coffeocárpus (-a, -um), – van Coffĕa, plantengesl. (Rubiacĕae),
koffieboom; Gr. karpos, vrucht: met op koffie“bessen” gelijkende vruchten. – Men
weet dat de koffie“bes” geen bes, doch een steenvrucht is.
coffeoides
coffeoídes, – van Coffĕa, plantengesl. (Rubiacĕae),
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koffieboom; i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Coffĕa-achtig.
coggygria
coggýgria, – verbastering van den ouden Gr. naam kokkugĕa,
waarmede een boom werd aangeduid met in wol gehulde vruchten en welks hout,
evenals dat van Cotĭnus – Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige]
nog heden, gebezigd werd om rood te verven.
cognatus
cognátus (-a, -um), – van Lat. co, samen; (g)na tus, geboren: door
geboorte verwant, bij uitbreiding: met een andere soort verwant, op een andere soort
gelijkend.
cogniauxianus cogniauxiánus (-a, -um) (Dendrobĭum – Kränzl. [Fr. Kränzlin
(1847-1934), bekend D. schrijver over orchideeën]), – genoemd naar A. Cogniaux
(1841, Verviers; 1916, Brussel), in 1872 benoemd tot directeur van het Museum van
den bot. tuin te Brussel, schrijver van vele bot. publicaties, vooral over Orchidacĕae,
Melastomatacĕae en Cucurbitacĕae. – Hij bewerkte verscheidene families voor Von
Martius’ Flora Brasiliensis.
cogniauxii cogniáúxii, – 2e nv. van Cogniauxĭus, Latinizeering van Cogniaux:
van Cogniaux, genoemd naar Cogniaux. – Blastus – Stapf [O. Stapf] en Sonerila
tenuifolĭa Bl. [C. L. Blume] var. – Hochr. [B. P. G. Hochreutiner] zijn genoemd naar
A. Cogniaux (zie cogniauxia nus).
cohaerens
coháérens, – van Lat. cohaere re (van co, samen; haere re,
vastzitten), samenhangen: samenhangend, verbonden.
coignetiae
coignétiae, – 2e nv. van Coignetĭa, Latinizeering (vr. vorm) van
Coignet: van mevr. (mej.) Coignet, gevonden door mevr. (mej.) Coignet, genoemd
naar mevr. (mej.) Coignet. – Vitis – Pulliat [Victor Pulliat (1827, Chiroubles, Dépt.
Rhône; 1896, Chiroubles), groot-wijnbouwer, stichter van het tijdschrift La Vigne
Américaine, sedert 1889 directeur der landbouwschool te Ecully bij Lion] werd in
1883 genoemd naar mevr. Coignet, van wie mij niets bekend is, dan dat zij de plant
uit Japan naar Frankrijk had gezonden.
coiloglossus
coiloglóssus (-a, -um), – van Gr. koilos, hol, gewelfd; glôssa,
tong: met holle (gewelfde) tong of (bij orchideeën) lip.
coilolepis
coilólepis, – van Gr. koilos, hol, gewelfd; lĕpis, schub: met holle
(gewelfde) (bijkroon)schubben.
Coix
Coïx L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
koïx, waarmede in de Oudheid een Egypt. palmsoort werd aangeduid, welker bladeren
voor vlechtmateriaal dienden. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig
overgedragen op het hem tegenwoordig voerende gras, dat niets te maken heeft met
den koïx der Ouden.
čokae
čokae (Carex – Podpĕra [J. Podpĕra (1878, Eule bij Praag; X), leeraar
te Brünn (Moravie)]), – foutief voor čoūkae.
Cola
Cola Schott et Endl. [H. W. Schott en St. L. Endlicher], – Afrik.
plantennaam.
colais
cólais (Bignonĭa – Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich]), – afleiding en beteekenis onbekend, mogelijk een Engelschind.
plantennaam.
Colax
Colax Lindl. [J. Lindley], – Lat. transcr. van Gr. kolax, parasiet. –
Vroeger werd dit woord zeer vaak gebezigd in de beteekenis van epiphyt (zie
epiphytĭcus). De bedoeling van den naam is: epiphytische orchidee.
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Colbertia
Colbértia Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – genoemd
naar J. B. Colbert (1619, Reims; 1683, Parijs), onder Lodewijk XIV van Frankrijk
eerst controleur-generaal en later hoofdintendant van Financiën, bevorderaar van
den landbouw en van de industrie en daardoor van de welvaart des lands, ontwerper
van kanalen, beschermer der wetenschappen, stichter o.a. van de Académie des
Sciences (1666), begunstiger van den bot. tuin van Parijs, hervormer van het Fr.
belastingstelsel, vindingrijk in het uitdenken van nieuwe belastingen, welker opbrengst
echter verzwond in den bodemloozen put der verkwistingen van het koninklijk hof,
ten slotte èn bij het volk èn bij het hof gehaat.
[Noot: Van hem is echter ook de uitspraak afkomstig: Les sciences ne méritent
pas que vous preniez la peine de passer les mers et de vous réduire à vivre dans un
autre monde, éloigné de votre patrie et de vos amis.]
colchia
cólchica, – zie colchĭcus.
colchiciflorus
colchiciflórus (-a, -um), – van Colchĭcum, plantengesl.
(Liliacĕae), tijloos; Lat. flos (flŏris), bloem: met bloemen als die eener tijloos.
Colchicum
Cólchicum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam kolchĭkon, welk woord wordt beschouwd als te zijn afgeleid van den
naam van het landschap Kolchis (aan de O. kust der Zwarte Zee), woonplaats der
beruchte gifmengster Mede a (zie Medeŏla). De naam zinspeelt dan op de giftige
eigenschappen der plant.
colchicus cólchicus (-a, -um), – afkomstig van Colchis (Gr. Kolchis), landschap
aan de O. kust der Zwarte Zee, of daar het eerst gevonden, Colchisch.
Coldenia
Coldénia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Cadwallader Colden
(1688, Dunse, in Schotland; 1776, Long Island, New York, U.S.A.), medicus, die
zich in Amerika vestigde en in het bezit kwam van een 1200 H.A. groot landgoed,
Coldenham, bij New York. Hij bekleedde herhaaldelijk belangrijke openbare functies;
in 1719 werd hij surveyor-general van New York, in 1761 luitenant-gouverneur van
dien staat. Een lijst der op zijn landgoed in het wild voorkomende planten, vergezeld
van herbariummateriaal, zond hij aan Linnaeus (zie Linnaea), die haar het licht deed
zien. Zijn dochter Jane begon met het schrijven eener onvoltooid gebleven en
onuitgegeven flora van New York.
Colea
Cólea Bojer [W. Bojer [1797 (of 1800)-1856], conservator van een
museum op Mauritius], – genoemd naar Sir Galbraith Lowry Cole (1772, Dublin;
1842, Highfield Park bij Hartford Bridge, Hants, Engeland), eerst officier in het Eng.
leger, in welke functie hij in Spanje en België streed tegen Napoleon I, van 1823-28
gouverneur van Mauritius, waar hij zich een bevorderaar der bot. wetenschap betoonde
en het zenden van planten naar Europa aanmoedigde, van 1828-33 gouverneur van
Kaap de Goede Hoop, waarna hij naar Engeland terugkeerde.
coleatus
coleátus (-a, -um), – van Lat. colĕus, balzak: een op een balzak
gelijkend orgaan dragend.
colebrokianus
colebrokiánus (-a, -um), – zie colebrookia nus.
Colebrookia
Colebroókia J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar H. Th.
Colebrooke (1765, Londen; 1837, Londen), rechterlijk ambtenaar in Bengalen en
president van de Asiatic Society of Bengal, plantkundige en Sanskritkenner, schrijver
van bot. verhandelingen. Hij verleende Roxburgh (zie Roxburghĭa) hulp bij het
opnemen van volksnamen van planten in diens Flora Indĭca.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

colebrookianus
colebrookiánus (-a, -um), (Clerodendron – Walp. [W. G.
Walpers (1816-53), D. plantkundige]; – Scutellarĭa – Bth. [G. Bentham]), – genoemd
naar H. Th. Colebrooke (zie Colebrookĭa).
colei
cólei, – 2e nv. van Colĕus, Latinizeering van Cole: van Cole, genoemd
naar Cole. Planten van dezen naam zijn genoemd naar Sir G. Lowry Cole (zie Colĕa).
Coleobotrys
Coleóbotrys V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. kolĕos, scheede; bŏtrus, (als bot. term) tros. De spil der
bloemtrossen is binnen een soort scheede ingeplant.
Coleus
Cóleus Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. kolĕos, scheede. De
helmdraden hangen aan den voet samen tot een scheedevormig geheel.
Collabium
Collábium Bl. [C. L. Blume], – van Lat. com (hier geassimileerd
tot col), samen; labium, lip: orchidacĕa, bij welke de lip samenhangt, dwz. vergroeid
is, met den voet der buitenste bloemdekbladen.
Colladoa / colladoa
Colládoa / colládoa Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd
naar L. Collado, in de tweede helft der 16de eeuw geneesheer en hoogleeraar in de
anatomie te Valencia (Spanje). Hij zou in het menschelijk gehoororgaan den
stijgbeugel (gehoorbeentje) hebben ontdekt. Be-
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halve eenige medische werken schreef hij een bot. verhandeling.
Colletia Collétia Comm. [Ph. Commerson], – genoemd naar Ph. Collet (1643,
Châtillon-les-Dombes, Ain, Frankrijk; 1718, Châtillon-les-Dombes), schrijver van
bot. werken, fel bestrijder van Tournefort (zie Tournefortĭa). De naam van dezen
sterk gedoornden heester zou zinspelen op de door Collet aan het adres van Tournefort
gerichte stekeligheden.
collettii colléttii, – 2e nv. van Collettĭus, Latinizeering van Collett: van Collett,
gevonden door Collett, genoemd naar Collet. – Antidesma – Craib [W. Grant Craib
(1882, Kirkside, N.-Schotland; 1933, Kew), hoogleeraar te Aberdeen] is genoemd
naar Sir Henry Collett (1836, Norfolk, Engeland; 1901, Londen), hoofdofficier in
het Eng. leger, die o.a. in Burma planten verzamelde, schrijver eener flora van Simla
(op den zuidvoet van den Himálaya; ±77° O.L.; ±31° N.B.).
collifer / colliferus
cóllifer (collífera, collíferum) / collíferus (-a, -um), – van
Lat. collum, hals; ferre, dragen; een hals dragend, van een hals (vernauwing of
versmalling) voorzien.
collina
collína, – zie colli nus.
Collinsia
Collínsia Nutt. [Th. Nuttall], -genoemd naar Z. Collins (1764, ?;
1831, Philadelphia), vice-president eener vereeniging voor natuuronderzoek te
Philadelphia.
collinus
collínus (-a, -um), – van Lat. collis, heuvel: op heuvels groeiend,
heuvel -.
Collomia Collómia Nutt. [Th. Nuttall], – van Gr. kolla, lijm. – Bij bevochtiging
zwelt de huid der rijpe zaden sterk op en wordt dan kleverig.
Collyris / collyris
Collýris / collýris Miq. [F. A. W. Miquel], – Lat. transcr.
van Gr. kollu ris (verkleinw. van kollu ra, een grof brood), broodje. De naam
zinspeelt op den vorm der bladeren.
colobodes
colobódes, – Lat. transcr. van Gr. kolobôdês, verminkt. – Lindsaya
– O. K. [C. E. Otto Kuntze] werd zoo genoemd, omdat de voet der blaadjes, als het
ware, eenerzijds weggesneden is.
Colobogynium
Colobogýnium Schott. [H. W. Schott], – van Gr. kolŏbos,
verminkt; gǔnê, vrouw. – Het vruchtbeginsel (vr. orgaan) der onderste ♀ bloemen
is mislukt.
Colocasia / colocasia
Colocásia / colocásia Schott [H. W. Schott], – Lat.
transcr. van den ouden Gr. plantennaam kolokasĭa, waarmede niet de tegenwoordig
Colocasĭa genoemde plant, doch Nelumbĭum nelumbo Druce [G. Cl. Druce
(1850-1932), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Dresden] (taraté, m.) werd
bedoeld, welker wortelstok, evenals die van Colocasĭa thans, tot spijs diende. Pas
later is de naam overgegaan op het hem tegenwoordig voerende gesl.
Colocynthis / colocynthis Colocýnthis / colocýnthis O. K. [C. E. Otto Kuntze],
– Lat. transcr. van Gr. kolokunthis, kolokwint, een Cucurbitacĕa met bitter, sterk
purgeerend werkend vruchtvleesch. Zie ook II Koningen IV, 38-41: “Als nu Elisa
weder te Gilgal” (N. van Jeruzalem) “quam, soo was er honger in dat lant, ende de
sonen der Propheten” (dwz. de profeten) “saten voor zyn aengesichte; ende hy seyde
tot synen jongen; Set den groten pot aen ende ziedt moes voor de sonen der Propheten.
Doe gingh een uyt in ’t velt om moeskruyden te lesen ende hy vond eenen wilden
wynstock” (bedoeld wordt een wilde klimplant) “ende las daervan syn kleet vol wilde
Coloquinten ende quam, ende sneetse in de moespot, want sy en kenden se niet.
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Daerna schepten sy voor de mannen op om te eten: ende het geschiedde, als sy aten
van dat moes, dat sy riepen en seyden: Man Gods, de doot is in de pot ende sy en
konden ’t niet eten. Maer hy seyde, Brenget dan meel, ende hy wierp ’t in den pot
ende hy seyde, Schept voor het volck op dat sy eten; Doe en was daer niets quaets
in den pot.” – Gewisselijk zal het niet aan een iegelijk gelukken de vruchten op
dusdanige wijze onschadelijk te maken.
Colona
Colóna Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar Christoval Colon (=
Christophŏrus Columbus; 1445, Genua of Savona; 1506, Valladolid), (her)ontdekker
van Amerika.
colona / colonum
colóna / colónum, – zie colo nus (bnw.).
colonus
colónus (znw.), – landbouwer.
colonus
colónus (-a, -um), – het bijv. gebruikte znw. colo nus, landbouwer:
op het veld groeiend, op akkers groeiend, akker-.
colorans
colórans, – van Lat. colo ra ri [van color (colo ris), kleur], een
kleur krijgen, bruin worden: gekleurd, bruin.
coloratus
colorátus (-a, -um), – van Lat. colora re [van color (colo ris),
kleur], kleuren: gekleurd, dwz. niet groen en niet kleurloos.
colosseus colosséus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kolossaios (van Kolossos,
het 70 Gr. ellen of 32 1/2 M. hooge, aan de zon gewijde, metalen beeld, dat in de
4de eeuw voor Chr. bij de haven van Rhodos werd opgericht en ruim een halve eeuw
later door een aardbeving werd omgeworpen; het gold voor een der zeven
wereldwonderen), kolossaal, reusachtig.
colpodes
colpódes, – Lat. transcr. van Gr. kolpôdês (van kolpos, boezem,
bocht), bochtig.
Colubrina
Colubrína L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Lat. colǔber
(colǔbri), slang, adder. Waarom de plant zoo genoemd werd, is mij onbekend.
colubrinus
colubrínus (-a, -um), – van Lat. colǔber (colǔbri), slang, adder:
op eenigerlei wijze tot slangen in betrekking staand. – Blechnum – Blanco [M.
Blanco]; – Convolvǔlus – Blanco [M. Blanco] en Strychnos – L. [C. Linnaeus]
ontvingen dien soortnaam, omdat de planten als geneesmiddel tegen slangebeet
werden aangewend. – Bij Asplenĭum – Christ [H. Christ] zinspeelt de soortnaam op
de zeer lange, smalle, bij het lichaam eener slang vergeleken blaadjes.
columbaria
columbária (znw), – oude plantennaam, van Lat. columba, duif.
– De naam zinspeelt op de kleur der bloemen.
columbarius
columbárius (-a, -um), – van Lat. columba, duif: op eenigerlei
wijze tot duiven in betrekking staand, door duiven gegeten wordend, door duiven
bewoond, duifkleurig (blauwgrijs).
Columbia Colúmbia Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog], – genoemd naar Christophŏrus Columbus (1445, Genua of
Savona; 1506, Valladolid), (her)ontdekker van Amerika.
columbianus
columbiánus (-a, -um), – afkomstig van Britsch Columbĭa (in
het N.W. van N.-Amerika) of daar het eerst gevonden, Columbiaansch.
columbinus
columbínus (-a, -um), – van Lat. columba, duif: op eenigerlei
wijze tot duiven in betrekking staand, op eenig deel eener duif (haar voet bv.)
gelijkend, duifachtig, duifkleurig (blauwgrijs).
Columella
Columélla Lour. [J. Loureiro], – genoemd naar Lucĭus Junĭus
Modera tus Columella (42 v. Chr., Cadiz in Spanje; ?, ?), meestal te Rome verblijf
houdend, schrijver van land- en tuinbouwkundige werken in proza en versmaat, door
Linnaeus (zie Linnaea) onder de “vaders” der botanie gerekend.
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columnae
colúmnae, – 2e nv. van Columna, Latinizeering van Colonna: van
Colonna, genoemd naar Colonna. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Fabio
Colonna (1567 of ±1571, Napels; 1640, Napels), die, de gewoonte van zijn tijd
volgende, zijn naam latinizeerde tot Columna, veelzijdig geleerde, beoefenaar der
muziek, schrijver van eenige bot. plaatwerken, waaronder het beroemde Phytobasănos
(Toetssteen der Planten), een in 1592 verschenen werk, dat de oudste bot.
kopergravures
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bevat. In 1612 werd hij gekozen tot lid van de Accademia dei Lincei te Rome (de
meeste beroemde academie der wetenschappen in Italië, opgericht in 1603).
columnaris
columnáris (-is, -e), – van Lat. columna, zuil: zuilvormig.
Columnea
Colúmnea L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Fabio Colonna (zie
columnae).
colurnus colúrnus (-a, -um), – van Lat. corýlus, hazelnoot: van hazelnotenhout
gemaakt, hazelnootachtig.
Colutea
Colútea L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam koloutĕa, waarmede een houtig peulgewas werd aangeduid.
colvillei
colvíllei, – 2e nv. van Colvillĕus, Latinizeering van Colvill(e): van
Colvill(e), genoemd naar Colvill(e): 1. (Gladiŏlus – Sweet [R. Sweet (1783-1835)
Eng. tuinbouwkundige]), – in 1823 genoemd naar James Colvill, bloemkweeker te
Chelsea, Londen. – Tusschen 1795 en 1825 voerde hij vele exotische planten in
Engeland in. 2. (Buddleia – Hook. f. [J. D. Hooker]), – J. D. Hooker (zie hooke ri
2), in 1855 de auteur der soort, deelt niet mede, naar wien hij de plant genoemd heeft.
Colysis
Colýsis K. B. Presl [K. B. Presl], – Lat. transcr. van Gr. kôlu sis (van
kôlu ein, verhinderen, belemmeren), belemmering, onderbreking. – De naam
zinspeelt op de vaak onderbroken sori.
comans comans, – van Lat. coma re (van coma, kuif), voorzien van een kuif:
een kuif dragend, gekuifd.
Comarum
Cómarum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. komăron,
waarmede de vrucht van den aardbezieboom (Arbǔtus unĕdo L. [C. Linnaeus]) werd
aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op het
hem thans voerende gesl.
comatus
comátus (-a, -um), – van Lat. coma, kuif: gekuifd, lange haren of
lange, draadvormige slippen dragend.
combilium combílium, – Latinizeering van kombíli, een der Nederlandschind.
volksnamen van Dioscore a aculea ta L. [C. Linnaeus].
Combretaceae
Combretáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Combre tum geldt.
combretifolius
combretifólius (-a, -um), – van Combre tum, plantengesl.
(Combretacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren of blaadjes als de bladeren van een
Combre tum.
combretocarpa / combretocarpum
combretocárpa / combretocárpum, –
zie combretocarpus.
Combretocarpus
Combretocárpus Hook. f. [J. D. Hooker], – van
Combre tum, plantengesl. (Combretacĕae); Gr. karpos, vrucht. Plant met vruchten
als die van een Combre tum.
combretocarpus combretocárpus (-a, -um), – van Combre tum, plantengesl.
(Combretacĕae); Gr. karpos, vrucht: met vruchten als die van een Combre tum.
combretoides combretoídes, – van Combre tum, plantengesl. (Combretacĕae);
i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Combre tum-achtig.
Combretum
Combrétum L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam van
onbekenden oorsprong, waarmede een soort van bies werd aangeduid, door Linnaeus
(zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl., dat met
biezen niet de minste overeenkomst vertoont.
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Cominsia
Comínsia Hemsl. [W. Botting Hemsley], – genoemd naar R. B.
Comins (?, ?; ?, ?), Eng. geestelijke, tegen het einde der 19de eeuw werkzaam op de
Salomo-eilanden (O. van Nieuw-Guinea), waar hij vele planten verzamelde.
comintanus
comintánus (-a, -um), – afkomstig van Comintan(a) of daar het
eerst gevonden. – Comintan(a) is een oude Sp. naam voor de provincie Batangas op
Luzon (het noordelijkste van de groote eilanden der Philippijnen), Z. van Manila.
Het woord is mogelijk van Chin. oorsprong.
comitis
cómitis, – 2e nv. enk. van Lat. comes, graaf: des graven, dwz. van een
graaf afkomstig: 1. (Sola num – Dun. [M. F. Dunal]), – genoemd naar J. C. graaf
Von Hoffmansegg (1766, Dresden; 1849, Dresden), bezitter van een bot. tuin, schrijver
over de flora van Portugal, van wien Dunal (zie dunalia nus), de auteur der soort,
de plant ontvangen had. 2. (Ficus – King [G. King]), – genoemd naar graaf L. M.
d’Albertis (zie Albertisĭa), die de plant op Nieuw-Guinea had ontdekt.
Commelina
Commelína L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Commelin (of
Commelijn) (1629, Leiden; 1692, Amsterdam), drogist en koopman te Amsterdam
(geen hoogleeraar, zooals vaak verkeerdelijk wordt opgegeven), verdienstelijk
plantkundige, in 1682 benoemd tot commissaris van toezicht bij den aanleg van den
nieuwen Artsenijhof (Hortus Medicus, tegenwoordig Hortus Botanicus) in de Plantage
te Amsterdam, in 1689 benoemd tot houtvester dier stad, in 1690 tot
commissaris-practicus van den Hortus op een jaarwedde van f 500, schrijver van
bot. publicaties, commentator bij deel II en vgd. van den Hortus Malabarĭcus van
Van Rheede (zie rheedĕi), – en tevens naar diens neef (oomzegger), Caspar Commelin
(Commelijn) (1667, Amsterdam; 1731, Amsterdam), in 1696 benoemd tot botanicus
van den Hortus Medicus, in 1706 tot hoogleeraar in de plantkunde te Amsterdam. –
Zij stelden een groot plaatwerk samen over in den hortus gekweekte planten, waarvan
de fraaie, gekleurde, oorspronkelijke teekeningen nog in den Amsterdamschen hortus
bewaard worden. – Een onbeduidende zoon van Caspar Commelin, eveneens Caspar
geheeten, gaf in 1715 een Lat. gedicht uit tot lof der kruidkunde (Oratĭo metrĭca in
laudem rĕi herbarĭae). Verhaald wordt wel, dat de naam Commeli na door Linnaeus
(zie Linnaea) gekozen werd voor Commelina benghalensis, welke twee groote
kroonbladen en één veel kleiner bezit, om te zinspelen op de beide in hun tijd
beroemde botanici en den onbeduidenden dichter. Se non è vero! – Linnaeus heeft
den naam ontleend aan den in 1704 overleden Plumier (zie Plumerĭa), die mogelijk
van den dichter nimmer gehoord had.
Commelinaceae
Commelináceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Commeli na geldt.
commelinianus
commeliniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar een der beide botanici Commelin (zie Commeli na).
commelinifolius commelinifólius (-a, -um), – van Commeli na, plantengesl.
(Commelinacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Commeli na.
Commelyn- / commelyn- Commelyn- / commelyn-, zie Commelin-, commelinCommerçonia
Commerçónia F. v. M. [Ferdinand von Müller], – zie
Commersonĭa.
commersoni
commersóni, – 2e nv. van Commerso nus, Latinizeering van
Commerson: van Commerson, gevonden door Commerson, genoemd naar
Commerson. -Paspălum – Lmk [J. B. P. A. Monet de Lamarck] is genoemd naar Ph.
Commerson (1727, Châtillon-les-Dombes, Ain, Frankrijk; 1773, Mauritius),
medicus-natuuronderzoeker, die Bougainville (zie Bougainvillĕa) op een gedeelte
van diens wereldreis (1766-69) vergezelde en meer dan 25000 planten verzamelde.
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In 1768 bleef hij achter op Mauritius, waarvan Poivre (zie Poivrĕa) toen intendant
was en vanwaar hij in 1770 Madagaskar, in 1771 Réunion (Bourbon) bezocht; in dit
laatste jaar keerde hij terug naar Mauritius, waar hij tot aan zijn dood bleef. Te zamen
met Poivre zond hij vele planten van Mauritius naar den Jardin des Plantes te Parijs.
Zijn verzamelingen bevinden zich te Parijs en te Genève. Zie ook Hortensĭa.
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Commersonia Commersónia Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – genoemd
naar Ph. Commerson (zie commersōni).
commersonianus commersoniánus (-a, -um) (Urĕra – Wedd. [H. A. Weddell]),
– genoemd naar Ph. Commerson (zie commersōni).
commersonii
commersónii, – 2e nv. van Commersonĭus, Latinizeering van
Commerson: van Commerson, gevonden door Commerson, genoemd naar
Commerson. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Ph. Commerson (zie
commersōni).
Commia
Cómmia Lour. [J. Loureiro], – van Gr. kommi, gummi, kleverig
melksap, gĕtáh. – De boom is rijk aan melksap.
commissibulbus
commissibúlbus (-a, -um), – van Lat. commissus (van
committĕre, bijeenbrengen), bijeengebracht; bulbus, bol: met dicht bijeengeplaatste
bollen of schijnknollen.
commixtus
commíxtus (-a, -um), – van Lat. commiscēre (van com, samen;
miscēre, mengen), vermengen: vermengd. – Carex – Steud. [C. G. Steudel] heeft
dien naam ontvangen, omdat Steudel (zie steudeliānus), de auteur der soort, haar in
Zollinger’s (zie zollingēri) herbarium met een andere soort vermengd vond. – Sorbus
– Hedlund [T. J. Hedlund, hoogleeraar universiteit te Lund] werd zoo genoemd,
omdat de plant met Sorbus microcarpa Pursh [Fr. T. Pursh] was verward geworden
en in herbaria met deze soort vermengd lag.
communis
commúnis (-is, -e), – (Lat.) algemeen, gemeen.
communissimus communíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. commūnis,
algemeen: zeer algemeen.
commutatus
commutátus (-a, -um), – van Lat. commutāre (van com, samen;
mutāre, ruilen), verruilen, verwisselen: verwisseld (met een andere soort bv.).
Comocladia
Comocládia L. [C. Linnaeus], – van Gr. komê, kuif; klados,
twijg. De bladeren zijn aan de twijgtoppen kuifvormig opeengedrongen.
comorensis
comorénsis (-is, -e), – afkomstig van de Comoren (eilandengroep
tusschen Afrika en de N. punt van Madagaskar) of daar het eerst gevonden.
comosa
comósa, – zie comōsus.
comospermus
comospérmus (-a, -um), – van Gr. komê, kuif; sperma, zaad:
met gekuifde zaden, met een haarkuif dragende zaden.
comosus
comósus (-a, -um), – van Lat. coma, kuif (van haren, bladeren,
schutbladen, bloemen en dgl.): een kuif dragend, gekuifd.
compactus
compáctus (-a, -um), – van Lat. compingĕre (van com, samen;
pangĕre, aaneenvoegen), samenvoegen: samengevoegd, opeengedrongen, dicht,
compact.
companoanus
companoánus (-a, -um) (Quercus – Vidal [Sebastian Vidal y
Soler]), – in 1883 genoemd naar den Sp. plantkundige Manoel Compañó (bloeitijd
1867), verbonden aan een onderwijsinrichting bij Madrid, die zich verdienstelijk
heeft gemaakt voor de studie der flora van Catalonië en medegewerkt heeft aan het
bijeenbrengen van een herbarium van boomsoorten en daarbij behoorende
houtmonsters, welke te zien waren op de Parijsche wereldtentoonstelling van 1867.
compitalis
compitális (-is, -e), – van Lat. compĭtum, kruispunt van wegen:
tot een kruispunt van wegen behoorend, op een kruispunt of samenvloeiingspunt van
aderen gezeten.
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complanatus
complanátus (-a, -um), – van Lat. complanāre (van com, hier
versterkend voorv.; planus, plat, vlak), effenen, afplatten: afgeplat.
complectens
compléctens, – van Lat. complecti, omgeven, omvatten:
omgevend, omvattend.
complexus
compléxus (-a, -um), – van Lat. complecti, omgeven, omvatten:
omgeven, omvat.
complicatus
complicátus (-a, -um), – van Lat. complicāre (van com, samen;
plicāre, vouwen), samenvouwen, dubbelvouwen: dubbelgevouwen, samengevouwen,
tegen elkander gevouwen.
composita
compósita, – zie composĭtus.
Compositae
Compósitae, – vr. mv. van Lat. composĭtus, samengesteld:
Samengesteldbloemigen.
composito-proximus
compósito-próximus (-a, -um), – van composĭto, 3e
nv. van den soortnaam composĭtus (zie aldaar); Lat. proxĭmus, zeer nabij, nauw
verwant aan, veel gelijkend op: veel gelijkend op de soort composĭtus.
compositus
compósitus (-a, -um), – van Lat. componĕre (van com, samen;
ponĕre, plaatsen, stellen), samenstellen: samengesteld.
compressa
compréssa, – zie compressus.
compressicalcar
compressicálcar, – van Lat. compressus, samengedrukt;
calcar, spoor: met samengedrukte spoor.
compressicaula
compressicáúla, – zie compressicaulus.
compressicaulis / compressicaulus
compressicáúlis (-is, -e) /
compressicáúlus (-a, -um), – van Lat. compressus, samengedrukt; caulis, stengel,
steel: met samengedrukte stengels, takken of stelen.
compressicollis compressicóllis (-is, -e), – van Lat. compressus, samengedrukt;
collum, hals: met samengedrukten hals.
compressimentus
compressiméntus (-a, -um), – van Lat. compressus,
samengedrukt; mentum, kin: met samengedrukte kin.
compressistylus
compressístylus (-a, -um), – van Lat. compressus,
samengedrukt; stўlus, stijl: met samengedrukten stijl; met samengedrukte stempelzuil.
compressoclavatus
compressoclavátus (-a, -um), – van Lat. compressus,
samengedrukt; clavātus, knotsvormig: samengedrukt knotsvormig.
compressus
compréssus (-a, -um), – van Lat. comprimĕre (van com, samen;
premĕre, drukken), samendrukken: samengedrukt, afgeplat.
compta
compta, – zie comptus.
Comptonia
Comptónia Banks [J. Banks], – genoemd naar Henry Compton
(1632, Compton Wyniates, Warwick; 1713, Fulham, London), in 1674 benoemd tot
bisschop van Oxford, in 1675 in gelijk ambt te Londen, bekend door zijn
godsdienstonderricht aan de prinsessen Mary en Anne, dochters van (den lateren)
Jacobus II van Engeland en zijn werkzaam aandeel in de onttroning van dien vorst
(1688), bezitter van een fraaien tuin, waarin hij vele buitenlandsche gewassen
importeerde.
comptoniifolius
comptoniifólius (-a, -um), – van Comptonĭa, plantengesl.
(Myricacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Comptonĭa.
comptus
comptus (-a, -um), – van Lat. comĕre, versieren: versierd, sierlijk.
Conandrium
Conándrium Mez [C. Mez], – van Gr. kônos, kegel; anêr
(andros), man. De mann. organen (helmknoppen) zijn tot een kegel vergroeid.
Conandron Conándron Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G. Zuccarini],
– van Gr. konos, kegel; andrôn [van anêr (andros), man], mannenvertrek. – De naam
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zinspeelt op het feit, dat de helmknoppen (mann. organen) tot een kegelvormig geheel
zijn vergroeid.
conanthus
conánthus (-a, -um), – van Gr. kônos, kegel; anthos, bloem: met
kegelvormige bloemen; met een kegel(vormige spoor) aan de bloemen.
concanensis
concanénsis (-is, -e), – afkomstig van het landschap Concan (=
Konkan, aan de W.`kust van Voor-Indië tusschen ±16 en ±18° N.B.) of daar het eerst
gevonden.
concatenatus concatenátus (-a, -um), – van Lat. concatenāre [van con, samen;
catenāre (van catēna, ketting), ketenen], aaneenketenen: aaneengeketend, bij
uitbreiding: dicht opeengedrongen.
concava
concáva, – zie concāvus.
concavissimus
concavíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. concāvus, hol,
gewelfd: zeer sterk gewelfd.
concavus
concávus (-a, -um), – (Lat.) hol, concaaf, gewelfd.
concentria
concéntria, – zie concentrĭus.
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concentricus / concentrius
concéntricus (-a, -um) / concéntrius (-a, -um), –
van Lat. con, samen; centrum, middelpunt: een gemeenschappelijk middelpunt
hebbend, concentrisch, bij uitbreiding: concentrische of evenwijdige ringen dragend.
Conceveiba
Concevéíba Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – wijziging van den
Guiaanschen plantennaam conceveibo.
conchatus
conchátus (-a, -um), – van Lat. concha, schelp: schelpvormig.
conchiflorus
conchiflórus (-a, -um), – van Lat. concha, schelp; flos (flōris),
bloem: met schelpvormige bloemen.
conchifolius
conchifólius (-a, -um), – van Lat. concha, schelp; folĭum, blad:
met schelpvormige bladeren.
conchiger / conchigerus cónchiger (conchígera, conchígerum) / conchígerus
(-a, -um), – van Lat. concha, schelp; gĕrĕre, dragen: schelpvormige organen dragend.
Conchochilus
Conchochílus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. konchê,
mossel(schelp); cheilos, lip. Orchidacĕa met mosselschelpvormige lip.
conchoideus
conchoídeus (-a, -um), – van Gr. konchê, mossel(schelp); idĕus,
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een mosselschelp gelijkend, schelpvormig.
conchophylla
conchophýlla, – zie conchophyllus.
Conchophyllum
Conchophýllum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. konchê,
mossel(schelp); phullon, blad. Plant met schelpvormige bladeren.
conchophyllus
conchophýllus (-a, -um), – van Gr. konchê, mossel(schelp);
phullon, blad: met schelpvormige bladeren.
concinnus
concínnus (-a, -um), – (Lat.) harmonisch, welgevormd, sierlijk.
concolor cóncolor, – van Lat. con, aan alle zijden; cŏlor, kleur: overal dezelfde
kleur hebbend, éénkleurig, overal op dezelfde wijze geteekend.
concordianus concordiánus (-a, -um), – van Lat. concordĭa [van con, samen;
cor (cordis), hart], eendracht: eendrachtig, tot één vereenigd, met éénbroederige
meeldraden.
condamineus
condamíneus (-a, -um) (Cinchōna – Humb. et Bonpl. [Fr. W.
H. Alexander von Humboldt en A. J. Bonpland]), – genoemd naar Ch. M. de la
Condamine (1701, Parijs; 1774, Parijs), wiskundige, die in 1736 naar Z.-Amerika
vertrok als lid eener commissie, welke een graadmeting onder den aequātor zou
verrichten. Hij bereisde gedurende tien jaren tropisch Z.-Amerika en was de eerste,
die een goede beschrijving van den kinaboom (Cinchōna officinālis L. [C. Linnaeus])
gaf (1738). Hij ontdekte, dat het schietlood in de nabijheid van groote bergen van
de normale richting afwijkt, en stelde voor als eenheid van lengtemaat de lengte van
den secondeslinger onder den aequātor (ongeveer 991 mm) aantenemen. Hoewel
doof werd hij in 1760 aangenomen tot lid der Parijsche Akademie van Wetenschappen,
op welk feit hij het volgende niet onverdienstelijke epigram maakte: La Condamine
est aujourd’hui Re u dans la troupe immortelle. Il est bien sourd: tant mieux pour
lui, Mais non muet: tant pis pour elle.
condensa
condénsa, – zie condensus.
condensatus
condensátus (-a, -um), – van Lat. condensāre [van con, samen;
densāre (van densus, dicht), dichtmaken], verdichten, samenpersen, opeendringen:
opeengedrongen, dicht (van bloeiwijzen).
condensus
condénsus (-a, -um), – van Lat. con, hier versterkend voorv.;
densus, dicht: zeer dicht (opeen).
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conduplicatus
conduplicátus (-a, -um), – van Lat. conduplicāre [van con,
samen; duplex (duplĭcis), dubbel], dubbelvouwen, verdubbelen: dubbelgevouwen,
verdubbeld.
condylobulbus
condylobúlbus (-a, -um), – van Lat. condўlus, (middelst)
vingerkootje; bulbus, bol: met op vingerkootjes gelijkende bollen of schijnknollen.
coneocarpus
coneocárpus (-a, -um), – foutief voor conocarpus.
conferta
conférta, – zie confertus.
confertiflorus confertiflórus (-a, -um), – van Lat. confertus, opeengedrongen;
flos (flōris), bloem: met opeengedrongen bloemen.
confertissimus
confertíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. confertus,
opeengedrongen: zeer dicht opeengedrongen.
confertus
confértus (-a, -um), – van Lat. conferre (van con, samen; ferre,
dragen, brengen), samenbrengen, bijeenbrengen, opeenhoopen, opeendringen:
opeengedrongen.
Conferva
Conférva L. [C. Linnaeus], – van Lat. confervēre (van con, samen,
aaneen; fervēre, koken), samenkoken, aaneenkoken, fig. doen heelen, genezen. – De
Romeinen schreven aan het door hen conferva genoemde wier de kracht toe gebroken
beenderen te doen heelen.
confervifolius
confervifólius (-a, -um), – van Conferva, gesl. van wieren
(Ulotrichacĕae); Lat. folĭum, blad: met op een Conferva gelijkende bladeren.
confervoides confervoídes, – van Conferva, gesl. van wieren (Ulotrichacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Conferva-achtig.
confinis
confínis (-is, -e), – van Lat. con, samen; fīnis, grens: een
gemeenschappelijke grens hebbend, naast elkander liggend, veel op elkander
gelijkend, verwant.
confluens
cónfluens, – van Lat. conflŭĕre (van con, samen; flŭĕre, vloeien),
samenvloeien, ineenloopen: samenvloeiend, ineenloopend.
conformis
confórmis (-is, -e), – van Lat. con, samen; forma, vorm: van
denzelfden vorm, gelijkvormig, gelijk, op een andere soort of vorm gelijkend.
confragosus
confragósus (-a, -um), – van Lat. con, hier versterkend voorv.;
fragŏsus [van frangĕre (stam frăg), breken], vol breuken, oneffen: bobbelig, oneffen.
confundens
confúndens, – van Lat. confundĕre, verwarren: verwarrend,
verwarring stichtend, bedrieglijk op een andere plant gelijkend.
confusus
confúsus (-a, -um), – van Lat. confundĕre, verwarren: verward,
verwisseld (met andere soorten).
Congea
Cóngea Roxb. [W. Roxburgh], – Latinizeering van kungea, Beng.
naam der plant.
congener cóngener (-er, -er), – van Lat. con, samen; gĕnus (gĕnĕris), geslacht:
van hetzelfde gesl., verwant, veel op een andere soort gelijkend.
congenera / congenerum congénera / congénerum, – foutieve vr. (resp. onz.)
vorm van congĕner, welk woord in de drie gesl. gelijk blijft.
congensis congénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied van den Kongo
(uitmondend aan de W. kust van Afrika op ±6° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
congesta
congésta, – zie congestus.
congestiflorus
congestiflórus (-a, -um), – van Lat. congestus, opeengehoopt;
flos (flōris), bloem: met opeengehoopte bloemen.
congestus
congéstus (-a, -um), – van Lat. congerĕre (van con, samen; gĕrĕre,
dragen), samendragen, opeenhoopen: opeengehoopt.
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conglobatus
conglobátus (-a, -um), – van Lat. conglobāre (van con, samen;
globus, bol), samenballen, opeenhoopen: opeengehoopt.
conglomeratus
conglomerátus (-a, -um), – van Lat. conglomerāre (van con,
samen; glomerāre [van glomus (glomĕris), kluwen], tot een kluwen maken, opwinden),
samenpakken, opeenhoopen: opeengehoopt, getropt.
conglutinatus
conglutinátus (-a, -um), – van Lat. conglutināre (van con,
samen; glutināre [van gluten (glutĭnis), kleefstof, lijm], lijmen), samenlijmen, doen
aaneenkleven: aaneengekleefd.
congregata
congregáta, – zie congregātus.
congregatifolius
congregatifólius (-a, -um), – van Lat. congregātus, tot een
groep vereenigd; Lat. folĭum, blad: met groepsgewijs bijeengeplaatste bladeren.
congregatus
congregátus (-a, -um), – van Lat. congregāre (van con,
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samen; gregāre [van grex (gregis), kudde], tot een kudde vereenigen), bijeenbrengen,
opeenhoopen: opeengehoopt, tot een groep vereenigd.
conica
cónica, – zie conĭcus.
conicapsularis
conicapsularis (-is, -e), – van Lat. conus, kegel; capsŭla, (als
bot. term) doosvrucht: met kegelvormige doosvruchten.
conicus
cónicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kônĭkos (van kônos, kegel),
kegelvormig.
conifer / coniferus
cónifer (conífera, coníferum) / coníferus (-a, -um), – van
Lat. conus, kegel; ferre, dragen: kegels of daarop gelijkende organen dragend.
coniger / conigerus
cóniger (conígera, conígerum) / conígerus (-a, -um), –
van Lat. conus, – kegel; gĕrĕre, dragen: kegels of daarop gelijkende organen dragend.
coniifolius
coniifólius (-a, -um), – van Conīum, plantengesl. (Umbellifĕrae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Conīum.
coniocarpus coniocárpus (-a, -um), – 1. van Gr. kônĭon (verkleinw. van kônos,
kegel), kegeltje; karpos, vrucht: met kegelvormige vruchten. 2. van Gr. konĭos, met
stof bedekt; karpos, vrucht: met bestoven (dwz. fijn behaarde of beschubde) vruchten.
Coniogeton
Coniogéton Bl. [C. L. Blume], – van Gr. konĭos, met stof bedekt;
geitôn (bnw.), naburig, bij uitbreiding: gelijkend op. Plant, welke eruit ziet, alsof zij
met stof bedekt ware. De jonge twijgen zijn zeer fijn behaard.
Coniogramma
Coniográmma, – zie Coniogramme.
Coniogramme Coniográmme Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. kônĭon (verkleinw.
van kônos, kegel), kegeltje; grammê, lijn. De lijnvormige aderen eindigen in een
omgekeerde kegelvormige verbreeding (hydáthode).
conioneuros conionéúros (-os, -on), – van Gr. konĭos, met stof bedekt; neuron,
nerf: met bestoven, dwz. fijn behaarde of beschubde nerven.
conirostris
coniróstris (-is, -e), – van Lat. conus, kegel; rostrum, snavel: met
kegelvormigen snavel.
Conium
Coníum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam kôneion, waarmede volgens sommigen de gevlekte scheerling (Conīum
maculātum L. [C. Linnaeus]), volgens anderen de waterscheerling (Cicūta virōsa L.
[C. Linnaeus]) werd aangeduid.
conjugalis
conjugális (-is, -e), – van Lat. conjux (conjŭgis), echtgenoot(e):
op eenigerlei wijze tot een echtpaar in betrekking staand, bij echtgenooten
vergelijkbaar, gepaard.
conjugatus
conjugátus (-a, -um), – van Lat. conjugāre [van con, samen;
jugāre (van jugum, juk), een juk opleggen], samen onder een juk brengen,
bijeenspannen: vereenigd, gepaard.
conjuncta
conjúncta, – zie conjunctus.
conjunctisorus
conjunctisórus (-a, -um), – van Lat. conjunctus, verbonden,
samenhangend; sōrus, sporenhoopje, sorus: met samenhangende (ineenloopende)
sori.
conjunctus
conjúnctus (-a, -um), – van Lat. conjungĕre (van con, samen;
jungĕre, binden), samenbinden, vereenigen: vereenigd.
Connaraceae Connaráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Connărus
geldt.
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connarifolius
connarifólius (-a, -um), – van Connărus, plantengesl.
(Connaracĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Connărus.
Connaropsis
Connarópsis Planch. [J. E. Planchon], – van Connārus,
plantengesl. (Connaracĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Connărus gelijkend
gesl.
Connarus
Cónnarus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam ko(n)năros, waarmede een altijd groene, gedoornde boom werd
aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgebracht op het
hem thans voerende gesl., dat niets te maken heeft met den ko(n)năros der Ouden.
connatus
connátus (-a, -um), – van Lat. connasci (van con, samen; nasci,
geboren worden), tegelijk geboren worden: tegelijk ontstaan, bij uitbreiding (als bot.
term): onderling vergroeid.
connexa
connéxa, – zie connexus.
connexicostatus
connexicostátus (-a, -um), – van Lat. connexus, verbonden;
costa, ribbe, nerf: met onderling samenhangende ribben of nerven.
connexivus
connexívus (-a, -um), – van Lat. connectĕre (van con, samen;
nectĕre, binden), samenbinden, verbinden: samenbindend, verbindend, een verbinding
of overgang vormend (tusschen twee gesl. of secties bv.).
connexus connéxus (-a, -um), – van Lat. connectĕre (van con, samen; necterĕ,
binden), samenbinden, verbinden: verbonden.
connivens
connívens, – van Lat. connīvēre, zich naar elkander toebuigen:
naar elkander toegebogen, samenneigend.
conocarpus
conocárpus (-a, -um), – van Gr. kônos, kegel; karpos, vrucht:
met kegelvormige vruchten.
conocephala
conocéphala, – zie conocephălus.
conocephalifolius
conocephalifólius (-a, -um), – van Conocephălus,
plantengesl. (Moracĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Conocephălus.
conocephalum
conocéphalum, – zie conocephălus.
Conocephalus
Conocephálus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kônos, kegel;
kephălê, hoofd: plant met (ietwat) kegelvormige bloemhoofdjes.
conocephalus conocephálus (-a, -um), – van Gr. kônos, kegel; kephălê, hoofd:
met kegelvormige hoofdjes; met kegelvormigen, als het ware een hoofd op het
vruchtbeginsel vormenden stijl.
conoceras
conóceras, – van Gr. kônos, kegel; kĕras, hoorn: met een of meer
kegelvormige hoornen of sporen.
conoidea
conoídea, – zie conoidĕus.
conoides
conoídes, – van Lat. conus, kegel; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: kegelvormig.
conoideus
conoídeus (-a, -um), – van Lat. conus, kegel; idĕus, uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: kegelvormig.
conopeus
conópeus (-a, -um), – van Gr. kônôps (kônôpos), mug: op een mug
gelijkend, mugachtig.
Conophallus
Conophállus Schott [H. W. Schott], – van Gr. kônos, kegel;
phallos, mann. lid, penis: plant welker kolf op een kegelvormig toeloopenden penis
gelijkt.
conopilus
conopílus (-a, -um), – van Lat. conus, kegel; pīlum, stamper: den
vorm van een kegelvormigen stamper hebbend, kegelvormig versmald.
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Conopodium
Conopódium W. D. J. Koch [W. D. J. Koch], – van Gr. kônos,
kegel; podĭon [verkleinw. van pous (podos), voet], voetje. De stijlvoet (het
stylopodium) is kegelvormig.
conopseus conópseus (-a, -um), – van Gr. kônôps, mug: op een mug gelijkend,
mugachtig.
conora
conóra, – afkorting van Acqui conora, volgens Beccari (zie
beccariānus) naam eener plaats op Ternate, waar de conora genoemde planten door
hem het eerst gevonden werden. De plaatsnaam is ongetwijfeld verminkt en daardoor
onherkenbaar. Wat het eerste lid beteekent, valt niet te gissen; het tweede lid, ten
rechte konora, beteekent: in het midden gelegen, centraal.
conostalix
conóstalix, – van Gr. kônos, kegel; stălix, paal, hier = stempelzuil:
met kegelvormige stempelzuil.
conothyrsus
conothýrsus (-a, -um), – van Gr. kônos, kegel; thursos, (als bot.
term) bloempluim: met kegelvormige bloempluimen.
conradinae conradínae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
vrouwennaam Conradīna: van Conradina, genoemd naar Conradina (Konradine). –
Prunus – Koehne [B. A. E. Koehne (1848-1918), gynasiumleeraar-dendroloog te
Berlijn] en Sorbus – Koehne [B. A. E. Koehne (1848-1918),
gynasiumleeraar-dendroloog te Berlijn] werden door den auteur dier soorten, E.
Koehne (bekend dendroloog) genoemd naar zijn echtgenoote.
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Conringia
Conríngia Link [H. Fr. Link], – genoemd naar H. Conring (1606,
Norden, O.-Friesland; 1681, Helmstedt, Brunswijk), hoogleeraar in de geneeskunde
te Helmstedt.
consanguineus
consanguíneus (-a, -um), – van Lat. con, samen; sanguis
(sanguĭnis), bloed: van hetzelfde bloed, bloedverwant, veel op elkander gelijkend.
consimilis
consímilis (-is, -e), – van Lat. con, hier versterkend voorv.; simĭlis,
gelijk: in elk opzicht gelijk, volkomen gelijk.
consobrina
consobrína (bnw.), – zie consobrīnus.
consobrinus
consobrínus (-a) (znw.), – volle neef of nicht van moederszijde.
consobrinus
consobrínus (-a, -um) (bnw.; zie ook het vorige woord), –
verwant, op een andere soort gelijkend.
consociatus
consociátus (-a, -um), – van Lat. consociāre [van con, samen;
sociāre (van socĭus, kameraad, genoot, lid van een gezelschap), verbinden,
vereenigen], vereenigen, bijeenbrengen, opeenhoopen: vereenigd, bijeengebracht,
opeengehoopt (bv. met opeengehoopte vruchten, vijgen, bladeren, enz.).
Consolida / consolida
Consólida S. F. Gray [S. Fr. Gray (1766-1828), Eng.
plantkundige] / consólida, – van Lat. consolĭdāre [van con, hier versterkend voorv.;
solĭdāre (van solĭdus, stevig), bevestigen], stevig bevestigen. De consolĭda der Ouden
was de smeerwortel (Symphўtum officināle L. [C. Linnaeus]; zie onder Symphўtum),
welke als wondheelend middel in gebruik was. Pas later is de naam overgedragen
op een soort ridderspoor (Delphinĭum consolĭda L. [C. Linnaeus]), waarvan Dodoens
zegt: “Het cruyt alleen den Scorpioenen voorgeworpen maeckt huer heel crachteloos
ende machteloos, alsoo dat zy huer niet rueren en kunnen.” Het blijkt echter niet, dat
de naam consolĭda zinspeelt op deze vermeende eigenschap den schorpioen, als het
ware, te bevestigen aan de plaats, waar hij zich bevindt.
conspectus
conspéctus (-a, -um), – van Lat. conspicĕre, bezien: opvallend,
bezienswaardig, merkwaardig.
conspersa
conspérsa, – zie conspersus.
conspersispinus conspersispínus (-a, -um), – van Lat. conspersus, besprenkeld;
spīna, doorn, stekel: besprenkeld met doornen of stekels, dwz. met min of meer
onregelmatig geplaatste doornen of stekels.
conspersus
conspérsus (-a, -um), – van Lat. conspergĕre (van con, hier
versterkend voorv.; spargĕre, sprenkelen, besprenkelen), besprenkelen: besprenkeld
(met klierstippels bv.), gespikkeld.
conspicabilis
conspicábilis (-is, -e), – van Lat. conspicāri, opmerken:
opmerkelijk, bezienswaardig.
conspicuus
conspícuus (-a, -um), – van Lat. conspicĕre, gewaarworden:
opvallend.
constantinopolitanus
constantinopolitánus (-a, -um), – afkomstig van
Constantinopel of via die plaats ingevoerd. Het woord Constantinopel is verbasterd
uit Gr. Konstantīnoupŏlis, d.i. stad van Constantijn (den Grooten; 274-337). Deze
verhief de stad, voordien Byzantĭum genoemd, tot hoofdplaats van het Romeinsche
rijk in plaats van Rome.
constricta
constrícta, – zie constrictus.
constrictilabris
constrictílabris (-is, -e), – van Lat. constrictus, ingesnoerd;
lăbrum, lip: met ingesnoerde lip.
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constrictus
constríctus (-a, -um), – van Lat. constringĕre, samentrekken,
insnoeren: samengetrokken, ingesnoerd.
contaminans
contáminans, – van Lat. contamĭnāre, bevlekken, bezoedelen:
bezoedelend, vlekken gevend.
contermina
contérmina, – zie contermĭnus.
conterminoides
conterminoídes, – van den soortnaam contermĭnus (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort contermĭnus
gelijkend.
conterminus
contérminus (-a, -um), – van Lat. con, samen; termĭnus, grens:
een gemeenschappelijke grens hebbend, naast elkander liggend, veel op elkander
gelijkend, verwant.
contiguus contíguus (-a, -um), – van Lat. contingĕre (van con, samen; tangĕre,
raken), elkander aanraken: elkander aanrakend.
contingens contíngens, – van Lat. contingĕre (van con, samen; tangĕre, raken),
elkander aanraken: elkander aanrakend, onmiddellijk naast elkander staand, zeer
veel gelijkend op (een andere soort).
continuus
contínuus (-a, -um), – van Lat. continēre (van con, samen; tenēre,
houden), samenhouden, bijeenhouden: samenhangend, onafgebroken, dóórloopend,
ongeleed, zonder tusschenschotten.
contorta
contórta, – zie contortus.
contortisepalus
contortisépalus (-a, -um), – van Lat. contortus, gewrongen,
ineengedraaid; Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met gewrongen of ineengedraaide
kelkbladen.
contortus
contórtus (-a, -um), – van Lat. contorquēre, wringen, ronddraaien,
ineendraaien: gewrongen, ineengedraaid.
contracta
contrácta, – zie contractus.
contractipetalus
contractipétalus (-a, -um), – van Lat. contractus,
samengetrokken; Nieuwlat. petălum, kroonblad: met samengetrokken, dwz. plotseling
versmalde kroonbladen.
contractus
contráctus (-a, -um), – van Lat. contrahĕre (van con, samen;
trahĕre, trekken), samentrekken: samengetrokken, dicht.
contrayerva contrayérva, – vervormd uit Sp. contrayerba (van contra, tegen;
yerba, kruid), tegenkruid, dwz. kruid, dat beschouwd wordt als werkdadig middel
tegen vergiftiging door slangebeet.
controversus controvérsus (-a, -um), – van Lat. contra, tegenover (elkander);
versus (van vertĕre, wenden, keeren), gekeerd: tegenover elkander gekeerd, bestreden,
een punt van oneenigheid zijnd. – Andropōgon – werd door Steudel (zie steudeliānus)
zoo genoemd, omdat hij de juistheid betwijfelde van de determinatie door Roxburgh
(zie Roxburghĭa), die de plant voor Andropōgon laxus Thunb. [C. P. Thunberg] hield.
– Cornus – Hemsl. [W. Botting Hemsley] ontving dien soortnaam, omdat de plant
was verward geworden met Cornus macrophylla Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich]
Convallaria
Convallária L. [C. Linnaeus], – van Lat. convallis, diep dal: in
(diepe) dalen groeiend kruid; lelietje-der-dalen.
convallariae
convalláriae, – 2e nv. van Convallarĭa, lelietje-der-dalen: van
(de gedaante van) een Convallarĭa, Convallarĭa-achtig.
convallariaefolius
convallariaefólius (-a, -um), – zie convallariifolĭus.
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canvallariiflorus
convallariiflórus (-a, -um), – van Convallarĭa, plantengesl.
(Liliacĕae), lelietje-der-dalen; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener
Convallarĭa.
convallariifolius
convallariifólius (-a, -um), – van Convallarĭa, plantengesl.
(Liliacĕae), lelietje-der-dalen; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Convallarĭa.
convallarioides
convallarioídes, – van Convallarĭa, plantengesl. (Liliacĕae),
lelietje-der-dalen; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Convallarĭa-achtig.
convallariopsis
convallariópsis, – van Convallarĭa, plantengesl. (Liliacĕae),
lelietje-der-dalen; opsis, voorkomen, uiterlijk: Convallarĭa-achtig.
convergens convérgens, – van Lat. convergĕre (van con, samen; vergĕre, zich
ergens heen neigen, naderen), samenneigen, tot elkander naderen: tot elkander
naderend.
conversus
convérsus (-a, -um), – van Lat. convertĕre, omkeeren, veranderen:
omgekeerd, veranderd. – Bij Dryoptĕris – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt
van Rosenburgh] is het dekvliesje in vezels veranderd, bij Gleichenĭa – V. A. v. R.
[C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] zijn de schubben der vorkknoppen,
in tegenstelling tot die der verwante soort Gleichenĭa glauca W. J. Hook. [W. J.
Hooker], in het midden bleek, langs de randen donkergekleurd. Bij de meeste soorten
van het gesl. Schismatoglottis is de voet der mann. bloeiwijze vruchtbaar, de top
onvruchtbaar; bij
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Schismatoglottis – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] is
echter het omgekeerde het geval.
convexa
convéxa, – zie convexus.
convexifolius
convexifólius (-a, -um), – van Lat. convexus, gewelfd; folĭum,
blad: met gewelfde bladeren.
convexipes
convéxipes, – van Lat. convexus, gewelfd; pes, voet, steel: met
gewelfden (zuil)voet, met gewelfden steel.
convexiusculus
convexiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. convexus,
gewelfd: zwak gewelfd.
convexus
convéxus (-a, -um), – (Lat.) gewelfd.
convolutus
convolútus (-a, -um), – van Lat. convolvĕre, omrollen, winden,
zich ineenrollen: omgerold, ineengerold.
convolvens
convólvens, – van Lat. convolvĕre, omrollen, winden, zich
ineenrollen: omrollend, windend, zich ineenrollend.
convolvulacea
convolvulácea, – zie convolvulacĕus.
Convolvulaceae
Convolvuláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Convolvŭlus geldt.
convolvulaceus
convolvuláceus (-a, -um), – van Convolvŭlus, plantengesl.
(Convolvulacĕae), winde: Convolvŭlus-achtig, windend, klimmend.
convolvulifolius
convolvulifólius (-a, -um), – van Convolvŭlus, plantengesl.
(Convolvulacĕae), winde: Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Convolvŭlus.
Convolvuloides
Convolvuloídes Moench [K. Moench], – van Convolvŭlus,
plantengesl. (Convolvulacĕae), winde; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: op Convolvŭlus gelijkend gesl.
Convolvulus Convólvulus L. [C. Linnaeus], – van Lat. convolvĕre, omwinden:
windende plant, winde.
conwentzii conwéntzii, – 2e nv. van Conwentzĭus, Latinizeering van Conwentz:
van Conwentz, genoemd naar Conwentz. – Sterculĭa – K. Schum. [K. M. Schumann]
is genoemd naar H. W. Conwentz (1855, Danzig; 1922, Berlijn),
paleaobotanicus-dendroloog, van 1880-1910 directeur van het provinciaal museum
van W.-Pruisen te Danzig, later (te Berlijn) staatscommissaris voor het onderhoud
van natuurmonumenten, schrijver van verscheidene wetensch. publicaties, o.a. over
de barnsteenflora, de barnsteenleverende boomen der Oostzee, de verbreiding van
Taxus baccāta L. [C. Linnaeus]
Conysa
Consýa, – zie Conyza.
Conyza
Conýza L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam konuza, welks beteekenis niet vast staat.
conyzoides
conyzoídes, – van Conyza, plantengesl. (Composĭtae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Conyza-achtig.
Cookia
Coókia Sonn. [P. Sonnerat], – genoemd naar James Cook (1728,
Marton, Yorkshire, Engeland; 1779, Hawaii), ontdekkingsreiziger, beroemd door
zijn drie scheepstochten om de aarde (1768-71; 1772-75; 1776-79). Op zijn eersten
tocht werd hij vergezeld door de botanici Banks (zie Banksĕa) en Solander (zie
Solandra), op den tweeden door J. R. Forster en J. G. A. Forster (zie forstēri). 14
Februari 1779 werd hij op Hawaii door inboorlingen vermoord.
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cookianus
cookiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
James Cook (zie Cookĭa).
cookii
coókii, – 2e nv. van Cookĭus, Latinizeering van Cook: van Cook,
genoemd naar Cook. – Araucarĭa – R. Br. [Robert Brown] is genoemd naar James
Cook (zie Cookĭa).
cooperi coopéri, – 2e nv. van Coopērus, Latinizeering van Cooper: van Cooper,
gevonden door Cooper, genoemd naar Cooper: 1. (Asparăgus – Baker [J. G. Baker]),
– genoemd naar Th. Cooper (1815, Dulwich, Londen; 1913, Kew), tuinbouwkundige,
die van 1859-62 voor rekening der kweekersfirma W. W. Saunders te Reigate
Z.-Afrika bereisde en vele planten vandaar naar Europa overbracht. 2. (Erĭa –
Summerhayes [V. S. Summerhayes (1897, Street, Somerset, Engeland; X),
orchideeënspecialist, verbonden aan het Kew-herbarium.]), – genoemd naar E. W.
Cooper (1871, Titchfield tusschen Southampton en Portsmouth; X), die in 1893 in
dienst trad bij den bot. tuin te Kew en in 1894 bij de kweekersfirma Sander & Sons
te St. Albans bij Londen. Hij schreef een aantal tuinbouwkundige publicaties en
artikelen.
Cooperia
Coopéria Herb. [W. Herbert], – genoemd naar D. Cooper (? 1817,
?; 1842, Leeds), botanicus-zoöloog, van 1839-41 zoöl. assistent aan het British
Museum, schrijver o.a. eener flora van Londen.
copallinus
copallínus (-a, -um), – van Mexic. kopallis, copal, een gele, voor
vernisbereiding gebezigde, van eenige Leguminōsae (o.a. Hymenaea courbăril L.
[C. Linnaeus]) afkomstige harssoort. Rhus – L. [C. Linnaeus] ontving dien soortnaam,
omdat Linnaeus (zie Linnaea), ten onrechte echter, meende, dat deze plant copal
leverde.
copelandi
copelándi, – 2e nv. van Copelandus, Latinizeering van Copeland:
van Copeland, gevonden door Copeland, genoemd naar Copeland. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar Edwin Bingham Copeland (1873, Monroe, Wisconsin,
U.S.A.; X), van 1897-1903 college-professor in de Vereenigde Staten, van 1903-17
hoogleeraar aan het College of Agriculture aan de universiteit van Manila, thans
lector aan de universiteit van Californië, schrijver van vele publicaties over Philipp.
varens.
copelandianus
copelandiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar E. B. Copeland (zie copelandi).
copelandii copelándii, – 2e nv. van Copelandĭus, Latinizeering van Copeland:
van Copeland, gevonden door Copeland, genoemd naar Copeland. – Aspidĭum –
Christensen [C. Fr. A. Christensen] en Scutellarĭa – Merr. [E. D. Merrill] zijn genoemd
naar E. B. Copeland (zie copelandi).
Copernicia
Copernícia Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – genoemd naar N.
Kopernik (1473, Thorn; 1543, Frauenburg, O.-Pruisen), die de gewoonte van zijn
tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot Copernĭcus, sterrenkundige, opsteller van
het naar hem genoemde stelsel (dat de zon in het midden van ons planetenstelsel
plaatste, terwijl de planeten cirkels om de zon beschreven), daardoor grondlegger
der moderne sterrenkunde.
copiosus copiósus (-a, -um), – van Lat. copĭa, overvloed, menigte: overvloedig.
Coprosma
Coprósma Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
kopros, drek, faecaliën; osmê, geur. – De eerstbeschreven soort riekt naar faecaliën,
de Jav. doet dat niet.
coprosmoidea
coprosmoídea, – zie coprosmoidĕus.
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coprosmoides coprosmoídes, – van Coprosma, plantengesl. (Rubiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Coprosma-achtig.
coprosmoideus
coprosmoídeus (-a, -um), – van Coprosma, plantengesl.
(Rubiacĕae); idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Coprosma-achtig.
copticus cópticus (-a, -um), – van Gr. Koptos, stad in Opper-Egypte: Koptisch,
Egyptisch.
Coptis
Coptis Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van Gr.
koptein, houwen, stukslaan. – De naam zinspeelt op de in slippen verdeelde bladeren.
Coptophyllum Coptophýllum Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. koptê, koek;
phullon, blad. – De bloemen zijn opeengedrongen tot een hoofdje, dat in vorm op
een koek gelijkt; elke bloem staat in den oksel van een vrij groot, bladachtig schutblad.
Coptosapelta
Coptosapélta Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. koptein,
stukslaan; peltê, schild. – De zaden zijn min of meer schildvormig aan de zaadlijsten
gehecht; elk zaad bezit een vliezigen, in slippen gedeelden vleugel.
Coptospelta
Coptospélta K. Schum. [K. M. Schumann], – zie Coptosapelta.
coracana
coracána, – Latinizeering van den Ceylonschen plantennaam
kurakan.
coracinus
corácinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. korakĭnos [van korax
(korăkos), raaf], raafzwart.
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coraeensis
coraeénsis (-is, -e), – van Nieuwlat. Coraea, Korea, schiereiland aan
de O. kust van Azië, op ±40-35° N.B.: afkomstig van Korea of daar het eerst
gevonden, Koreaansch.
coralicorali-, – zie coralicorallaria
corrallária, – van Lat. corallum, koraal: plant met koraalroode
zaden.
corallia
corállia, – zie corallĭus.
corallinus
corállinus (-a, -um), – van Lat. corallum, bloedkoraal: koraalrood.
Coralliorrhiza
Coralliorrhíza R. Br. [Robert Brown], – van Gr. korallĭon,
(bloed)-koraal; rhiza, wortel. Het wortelstelsel doet aan een stuk koraal denken.
corallium
corállium (znw.), – (Lat.) bloedkoraal.
corallius
corállius (-a, -um), – van Lat. corallĭum of corallum, bloedkoraal:
koraalrood.
Corallodendron / corallodendron Corallodéndron O. K. [C. E. Otto Kuntze]
/ corallodéndron, – van Gr. korallĭon, koraal; dendron, boom: koraalboom; boom
met koraalroode bloemen.
corallodendron orientale
corallodéndron orientále, – (Nieuwlat.)
corallodendron (zie aldaar), koraalboom; Lat. orientālis (zie aldaar), oostersch:
oostersche koraalboom.
corallodesmis
corallodésmis (-is, -e), – van Gr. korallĭon, koraal; desmê,
bundel: met tot bundels vereenigde, koraalroode organen, bloeiwijzen bv.
Corallorhiza
Corallorhíza Châtelain [J. J. Châtelain, in de 2e helft der 18de
eeuw plantkundige te Neuveville aan het Bielermeer, Zwitserland], – zie
Coralliorrhiza.
corallorhiza
corallorhíza, – zie corallorrhizos.
corallorhizos
corallorhízos (--os, -on), – zie corallorrhizos.
corallorhizus / corallorrhiza
corallorhízus (-a, -um) / corallorrhíza, – zie
corallorrhizus.
corallorrhizos / corallorrhizus
corallorrhízos (-os, -on) / corallorrhízus
(-a, -um), – van Gr. korallĭon, bloedkoraal; rhiza, wortel: 1. met koraalroode wortels.
2. met wortels, welke op k(o)ralen gelijkende aanzwellingen vertoonen.
Corbularia
Corbulária Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829),
Eng. plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], –
van Lat. corbŭla (verkleinw. van corbis, mand), mandje: plant, welke een mandje
(de groote bijkroon) draagt.
corchorifolius
corchorifólius (-a, -um), – van Corchŏrus, plantengesl.
(Tiliacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Corchŏrus.
Corchorus
Córchorus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
naam korchŏros, waarmede een inferieure groente werd aangeduid. – Ook Corchŏrus
olitorĭus L. [C. Linnaeus] levert een minderwaardige groente.
corcovadensis
corcovadénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving der golf
van Corcovado (W. kust van Z.-Amerika; ±43° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Corculum Córculum Stuntz [Stephen Conrad Stuntz (1875, Clarno, Wisconsin,
U.S.A.; 1918, ?), plantkundige], – verkleinw. van Lat. cor, hart: hartje. De naam
zinspeelt op den vorm van het bloemdek.
cordata
cordáta, – zie cordātus.
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cordatifolius cordatifólius (-a, -um), – van Lat. cordātus, hartvormig; folĭum,
blad: met hartvormige bladeren.
cordatostipulaceus
cordatostipuláceus (-a, -um), – van Lat. cordātus,
hartvormig; stipŭla, steunblad: met hartvormige steunbladen.
cordatus
cordátus (-a, -um), – van Lat. cor (cordis), hart: hartvormig.
Cordia
Córdia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar V. Cordus (1515,
Simmtshausen in Oberhessen; 1544, Rome), schrijver van enkele bot. publicaties.
cordifer / cordiferus
córdifer (cordífera, cordíferum) / cordíferus (-a, -um),
– van Lat. cor (cordis), hart; ferre, dragen: een hart(vormig orgaan) dragend.
cordifolius
cordifólius (-a, -um), – van Lat. cor (cordis), hart; folĭum, blad:
met hartvormige bladeren of blaadjes.
cordiformis
cordifórmis (-is, -e), – van Lat. cor (cordis), hart; forma, vorm:
hartvormig.
cordiger / cordigerus
córdiger (cordígera, cordígerum) / cordígerus (-a,
-um), – van Lat. cor (cordis), hart; gĕrĕre, dragen: een hart(vormig orgaan) dragend.
cordiglotte
cordiglótte, – zie cordiglottis.
Cordiglottis
Cordiglóttis J. J. S. [J. J. Smith], – van Lat. cor (cordis), hart;
Gr. glôtta, tong. Orchidacĕa met hartvormige (bij een tong vergeleken) lip.
cordiglottis cordiglóttis (-is, -e), – van Lat. cor (cordis), hart; Gr. glôtta, tong:
met hartvormige tong of (bij orchideeën) lip.
cordipetalus
cordipétalus (-a, -um), – van Lat. cor (cordis), hart; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met hartvormige kroonbladen.
cordofanus
cordofánus (-a, -um), – afkomstig van Kordofan (landschap in
Nubië; 30-32°O.L.; 12-16° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Cordula
Cordúla Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – Lat. transcr. van Gr.
kordūlê, knots. – De naam schijnt te zinspelen op den vorm der stempelzuil.
cordulatus
cordulátus (-a, -um), – bedoeld als verkleinw. van Lat. cordātus,
hartvormig: ondiep hartvormig.
Cordyla
Cordýla Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kordūlê, knots. Orchidacĕa
met knotsvormige stempelzuil.
cordylantha / cordylanthum
cordylántha / cordylánthum, – zie
cordylanthus.
Cordylanthus
Cordylánthus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kordūlê, knots;
anthos, bloem. Plant met knotsvormige bloemen (kelkbuis).
cordylanthus cordylánthus (-a, -um), – van Gr. kordūlê, knots; anthos, bloem:
met knotsvormige bloemen.
Cordylestylis
Cordylestýlis Falc. [Hugh Falconer], – zie Cordylost lis.
Cordyline
Cordýline Comm. [Ph. Commerson], – van Gr. kordūlê, knots. –
De naam zinspeelt op den vorm der bloemknoppen.
cordylinoides
cordylinoídes, – van Cordylĭne, plantengesl. (Liliacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cordylĭne-achtig.
Cordyloblaste
Cordylobláste Hensch. et Mor. [A. W. E. Th. Henschel en A.
Moritzi], – van Gr. kordūlê, knots; blastê, kiem, spruit, hier bedoeld als vertaling
van bloemknop. Plant met knotsvormige bloemknoppen.
Cordylostylis
Cordylostýlis Falc. [Hugh Falconer], – van Gr. kordūlê, knots;
stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), zuiltje. – Orchidacĕa met knotsvormige stempelzuil
coredrosorus coredrosórus (-a, -um), – foutief voor corethrosōrus. Zie aldaar.
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Coreopsis
Coreópsis L. [C. Linnaeus], – van Gr. koris, wandluis, weegluis,
bedwants; opsis, voorkomen, uiterlijk. De naam zinspeelt op den vorm der
dopvruchten.
corethrosorus
corethrosórus (-a, -um), – van Gr. korêthron, bezem; sôros,
hoopje: met op een bezem gelijkende sporenhoopjes of sori.
corethrostachys
corethróstachys, – van Gr. korêthron, bezem; stăchus, aar:
met bezemvormig bijeengeplaatste aren.
coriaceus
coriáceus (-a, -um), – van Lat. corĭum, leder, leer: lederachtig,
leerachtig.
coriandri
coriándri, – 2e nv. van Coriandrum, plantengesl. (Umbellifĕrae),
koriander: van (de gedaante van) koriander, op koriander gelijkend, koriander-achtig.
coriandrifolius
coriandrifólius (-a, -um), – van Coriandrum, plantengesl.
(Umbellifĕrae), koriander; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een koriander.
Coriandrum Coriándrum L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, afgeleid
van den Gr. naam voor dezelfde plant, koriannon. – Het woord staat in verband met
Gr. koris, wandluis, weegluis, bedwants, en zinspeelt op den geur der plant. Vgl.
Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), p. 237: “Coriander es een seer stinckende
ende ghelijck die wantluysen rieckende cruyt.”
Coriaria
Coriária L. [C. Linnaeus], – van Lat. corĭum, leder. – De bladeren
en jonge twijgen van Coriarĭa myrtifolĭa L. [C. Linnaeus] worden als looimiddel
gebezigd.
coriarius
coriárius (-a, -um), – van Lat. corĭum, leder: bij de lederbereiding
(als looimiddel) gebezigd.
coridifolius
coridifólius (-a, -um), – van Coris (Corĭdis), planten-
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gesl. (Primulacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Coris.
Coridochloa Coridóchloa Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. kôris
(kôrĭdos), een klein, kreeftachtig dier; chlŏa, gras. – G2 is langs den rand bezet met
lange wimpers, welke, met veel fantasie, aan de pooten van een kreeft zouden kunnen
doen denken.
corifer / coriferus
córifer (corífera, coríferum) / coríferus (-a, -um), – van
Lat. cora, oogappel; ferre, dragen: iets dragend, dat bij een oogappel zou kunnen
worden vergeleken.
coriifolius
coriifólius (-a, -um), – van Lat. corĭum, leder; folĭum, blad: met
leerachtige bladeren.
Corindum / corindum
Coríndum Adans. [M. Adanson] / coríndum, – van
Lat. cor, hart; indus, Indisch: Indisch hart. – Oost- en Westind. plant, welker zwarte
zaden een hartvormige, witte vlek vertoonen.
coriophorus corióphorus (-a, -um), – van Gr. koris (korĭos), wants, wandluis,
weegluis, bedwants; pherein, dragen: (als het ware) wantsen dragend, naar wantsen
stinkend.
Coris / coris
Coris L. [C. Linnaeus] / coris, – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam koris, waarmede een Hyperīcum-soort werd aangeduid. Linnaeus (zie
Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op het hem tegenwoordig voerende
gesl. van Primulacĕae.
Corispermum
Corispérmum L. [C. Linnaeus], – van Gr. koris (korĭos),
wants; sperma, zaad. – De naam zinspeelt op den vorm der als zaden beschouwde
vruchten.
Cormus
Cormus Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te Straatsburg],
– Latinizeering van Fr. corme, volksnaam eener lijsterbes-soort (Sorbus domestĭca
L. [C. Linnnaeus]), welker zure vruchten gebezigd worden voor de bereiding van
jam en alkoholische dranken.
Cornaceae Cornáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Cornus geldt.
corneus
córneus (-a, -um), – van Lat. cornu, hoorn: van hoorn, hoornen,
hoornachtig, met hoornachtig (hard) hout.
corniculatus
corniculátus (-a, -um), – van Lat. cornicŭlum (verkleinw. van
cornu, hoorn), hoorntje: hoorntjes of iets daarop gelijkends dragend, gehoornd.
cornifolius
cornifólius (-a, -um), – van Cornus, plantengesl. (Cornacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Cornus.
corniger / cornigerus
córniger (cornígera, cornígerum) / cornígerus (-a,
-um), – van Lat. cornu, hoorn, horen; gĕrĕre, dragen: hoornen of iets daarop gelijkends
(hoornvormige doornen bv.) dragend, gehoornd.
cornu cervi cornu cervi, – (Lat.) cornu, hoorn; cervi (2e nv. van cervus, hert),
van een hert: hertshoorn, hertengewei. – Bij Phalaenopsis – - Bl. et Rchb. f. [C. L.
Blume en H. G. Reichenbach] zinspeelt de soortnaam op de vertakte as der bloeiwijze
van het eerstbeschreven exemplaar.
cornucopiae / cornu copiae
cornucópiae / cornu cópiae, – van Lat. cornu,
hoorn; copĭae (2e nv. van copĭa, overvloed), des overvloeds: hoorn des overvloeds;
hoorn gevuld met vruchten en bloemen (in de Oudheid embleem van Cerēs, de godin
van den landbouw).
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Cornus Cornus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. naam van den kornoelje (Cornus
mas L. [C. Linnaeus]). – De naam is afgeleid van Lat. cornu, hoorn, en zinspeelt op
het harde hout.
cornuta
cornúta, – zie cornūtus.
cornuti cornúti, – 2e nv. van Cornūtus, Latinizeering van Cornut: van Cornut,
genoemd naar Cornut. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. Ph. Cornut
(1606, Parijs; 1651, Parijs), medicus, schrijver van een werk over Canad. en andere
planten, welke hij had leeren kennen in den onder leiding van Robin (zie Robinĭa)
staanden, bot. tuin te Parijs.
Cornutia
Cornútia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Ph. Cornut (zie
cornūti).
cornutus
cornútus (-a, -um), – van Lat. cornu, hoorn: gehoornd.
Corokia
Corókia A. Cunn. [Allan Cunningham], – Latinizeering van korokio
(-taranga), Nieuwzeel. volksnaam van Corokia buddleioīdes A. Cunn. [Allan
Cunningham].
corollifer / corolliferus
coróllifer (corollífera, corollíferum) / corollíferus
(-a, -um), – van Lat. corolla, bloemkroon; ferre, dragen: een goed ontwikkelde
bloemkroon dragend.
corollinus
corollínus (-a, -um), – van Lat. corolla, bloemkroon: op een
bloemkroon gelijkend, bloemkroonachtig, met opvallende bloemkroon.
coromandelianus / coromandelicus / coromandelinus
coromandeliánus
(-a, -um) / coromandélicus (-a, -um) / coromandelínus (-a, -um), – afkomstig van
de kust van Coromandel (O. kust van Voor-Indië tusschen 10 en 16° N.B.) of daar
het eerst gevonden.
corona ariadnes
coróna ariádnes, – Lat. corōna, krans; 2e nv. van Gr.
Ariadnê, Ariadna: krans van Ariadna. – Bedoeld wordt de bruidskrans van Ariadna
(zie aldaar), dien zij bij haar huwelijk met Dion sus van de goden ontving en welke
na haar dood als sterrenbeeld aan den hemel werd opgenomen. – De naam zinspeelt
op de groote, stervormige bloemen van Hoya corōna ariadnes Bl. [C. L. Blume].
coronans corónans, – van Lat. corōnāre (van corōna, kroon, krans), bekronen,
kronen, bekransen: een kroon of een krans vormend.
Coronaria / coronaria
Coronária L. [C. Linnaeus] / coronária (znw.), – van
Lat. corōna, krans. De bloemkroon draagt op de grens van nagel en plaat der
kroonbladen een krans van schubjes.
coronarius coronárius (-a, -um), – van Lat. corōna, krans, kroon: kransvormig,
kroonvormig, een of meer kransen dragend, voor de vervaardiging van kransen of
kronen geschikt.
corona silvae
coróna silvae, – van Lat. corōna, krans, kroon; silvae, 2e nv.
enk. van silva, woud: kroon des wouds, sieraad van het woud.
corona sylvae
coróna sylvae, – zie corōna silvae.
coronatus
coronátus (-a, -um), – van Lat. coronāre (van corōna, kroon),
kronen, bekronen, bekransen: gekroond, bekranst.
coronifer / coroniferus
corónifer (coronífera, coroníferum) / coroníferus
(-a, -um), – van Lat. corōna, krans, kroon; ferre, dragen: een of meer kransen of
kronen dragend.
Coronilla
Coronílla L. [C. Linnaeus], – van Lat. corōna, kroon, krans. De
naam zinspeelt op den vorm der bloeiwijze.
coronillifolius
coronillifólius (-a, -um), – van Coronilla, plantengesl.
(Leguminōsae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Coronilla.
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coronilloides
coronilloídes, – van Coronilla, plantengesl. (Leguminōsae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Coronilla-achtig.
coronopifolius
coronopifólius (-a, -um), – van Coronŏpus, plantengesl.
(Crucifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Coronŏpus.
Coronopus / coronopus
Corónopus Gaertn. [J. Gärtner] / corónopus, –
Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam korônôpous (van Gr. korônê, kraai;
pous, voet, poot), kraaievoet. – De naam zinspeelt op den bladvorm.
Correa Córrea Andr. [H. C. Andrews (bloeitijd 1794-1830) te Londen, uitgever
van bot. plaatwerken], – genoemd naar J. Fr. Correa da Serra (1751, Serpa,
A.-Portugal; 1823, Caldas, ? in Portugal), Portug. gezant te Washington, onderzoeker
der flora van Amerika, schrijver van bot. publicaties. [Noot: Het woord caldas
beteekent geneeskrachtige, warme bronnen. In Spanje en Portugal zijn talrijke plaatsen
van dien naam.]
correoides correoídes, – van Corrĕa, plantengesl. (Rutacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Corrĕa-achtig.
Corrigiola
Corrigíola L. [C. Linnaeus], – vr. verkleinw. van Lat. corrigĭum,
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(schoen)riem: riempje. De naam zinspeelt op de dunne, slappe stengels.
corrugata
corrugáta, – zie corrugātus.
corrugatilobus
corrugatílobus (-a, -um), – van Lat. corrugātus, gerimpeld;
lŏbus, lob: met gerimpelde lobben.
corrugatus
corrugátus (-a, -um), – van Lat. corrugāre (van com, hier
geasssimileerd tot cor, versterkend voorv.; rugāre, rimpelen), (duidelijk) rimpelen:
(duidelijk) gerimpeld.
Corsia
Córsia Becc. [Odoardo Beccari], – in 1877 genoemd naar den Ital.
markies Bardo Corsi Salviati, bezitter van een groot kasteel en van een tuin bij
Florence, waar hij tropische planten en exotische orchideeën kweekte. Omstreeks
1895-1900 was hij nog in leven.
corsica
córsica, – zie corsĭcus.
corsicanus / corsicus
corsicánus (-a, -um) / córsicus (-a, -um), – afkomstig
van Corsĭca of daar het eerst gevonden, Corsicaansch.
Cortaderia
Cortadéria Stapf [O. Stapf], – Latinizeering van cortadéra, in
Argentinië gebruikelijke volksnaam der plant.
corticicola
corticícola (znw.), – van Lat. cortex (cortĭcis), schors; cŏlĕre,
wonen, bewonen: schorsbewonende, d.w.z. op de schors van boomen groeiende
plant.
corticicolus
corticícolus (-a, -um), – van Lat. cortex (cortĭcis), schors; cŏlĕre,
wonen, bewonen: schorsbewonend, op de schors van boomen groeiend.
corticolus
cortícolus (-a, -um), – foutief voor corticicŏlus.
corticosus
corticósus (-a, -um), – van Lat. cortex (cortĭcis), schors, schil: met
dikke schors, met dikke schil, bij uitbreiding: met dikken zaadrok.
cortinatus
cortinátus, – van Lat. cortīna, ketel: van een ketelvormig orgaan
(een ketelvormige lip bv.) voorzien.
Cortusa
Cortúsa L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. A. Cortuso (1513,
Padua; 1603, Padua), hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te
Padua, schrijver van een plaatwerk over de planten van dien tuin.
coruscus
corúscus (-a, -um), – (Lat.) wiegelend, flikkerend.
corvina
corvína, – zie corvīnus.
corvini corvíni, – 2e nv. van Corvīnus: van Corvinus, gevonden door Corvinus,
genoemd naar Corvinus. – Calepīna – Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar
te Angers] is genoemd naar G. L. Corvīnus, schrijver eener in 1715 verschenen bot.
publicatie.
corvinus
corvínus (-a, -um), – van Lat. corvus, raaf: op eenigerlei wijze tot
een raaf in betrekking staand, raafzwart.
corvipes
córvipes, – van Lat. corvus, raaf; pes, voet, poot: ravevoet.
Corybas
Córybas Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – Lat.
transcr. van Gr. korŭbas, corybant, d.i. priester der Phrygische natuurgodin Kubĕlê
(Cybĕle). – Deze priesters voerden onder wilde muziek wapendansen uit ter eere der
godin. – De naam zinspeelt op de helmvormige bloemen.
corycodes
corycódes, – Lat. transcr. van Gr. kôrukôdês (van kôrŭkos, lederen
broodzak), zakvormig.
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Corydalis
Corydális Vent. [E. P. Ventenat (1757, Limoges; 1808, Parijs)
bibliothecaris van het Panthéon en hoogleeraar plantkunde te Parijs], – van Gr.
korudālos of korudallis, kuifleeuwerik, een gekuifde vogel met langgespoorde
achterteenen. – De naam zinspeelt op den vorm der bloemen, welke eenigszins op
een zittenden vogel (“vogeltje op de kruk”) gelijken en een lange spoor bezitten.
corylifolius
corylifólius (-a, -um), – van Corўlus, plantengesl. (Betulacĕae),
hazelaar; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een hazelaar.
corylinus
corýlinus (-a, -um), – van Lat. corўlus, hazelaar: hazelnootbruin.
corylistachya
corylistáchya, – zie corylistachўus.
corylistachyos / corylistachyus
corylistáchyos (-os, -on) / corylistáchyus
(-a, -um), – van Corўlus, plantengesl. (Betulacĕae), hazelaar; Gr. stachus, aar: met
aren, welke op hazelaarkatjes gelijken.
Corylopsis
Corylópsis Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G. Zuccarini],
– van Corўlus, plantengesl. (Betulacĕae), hazelaar; Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk:
op een hazelaar (in bladvorm) gelijkend gesl.
Corylus
Córylus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam (= Gr. korŭlos),
hazelaar. Ten onrechte wordt het woord wel beschouwd als te zijn afgeleid van Gr.
korus (korŭthos), helm, stormkap, met zinspeling op het helmvormige napje, dat den
voet der vrucht omgeeft.
corymbifer / corymbiferus
corýmbifer (corymbífera, corymbíferum) /
corymbíferus (-a, -um), – van Lat. corymbus, (als bot. term) tuil; ferre, dragen: tuilen
dragend.
corymbiflorus
corymbiflórus (-a, -um), – van Lat. corymbus, (als bot. term)
tuil; flos (flōris), bloem: met tot tuilen vereenigde bloemen, met tuilvormige
bloeiwijzen.
corymbioides
corymbioídes, – van Corymbis, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Corymbis-achtig.
Corymbis
Corýmbis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Lat. corymbus
(Gr. korumbos), (als bot. term) tuil. – Orchidacĕa met tuilvormige bloeiwijzen.
Corymborchis
Corymbórchis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Lat.
corymbus (Gr. korumbos), (als bot. term) tuil; Orchis, gesl., dat als type geldt van
de fam. der Orchidacĕae: Orchidacĕa met tuilvormige bloeiwijzen.
corymbosus
corymbósus (-a, -um), – van Lat. corymbus, (als bot. term) tuil:
tot tuilen vereenigd, tuilen dragend.
Corynandra
Corynándra Schrad. [H. A. Schrader], – van Gr. korŭnê, knots;
anêr (andros), man: plant met knotsvormige mann. organen (meeldraden).
corynephora / corynephorum
corynéphora / corynéphorum, – zie
corynephŏrus.
Corynephorus
Corynéphorus P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois],
– van Gr. korŭnê, knots; pherein, dragen: knotsdragende plant. – De naam zinspeelt
op den vorm der kafnaald.
corynephorus
corynéphorus (-a, -um), – van Gr. korŭnê, knots; pherein,
dragen: een of meer knotsvormige organen dragend.
corynocalyx
corynócalyx, – van Gr. korŭnê, knots; kălux, kelk: met
knotsvormigen kelk.
Corynocarpaceae
Corynocarpáceae, – plantenfam. als type waarvan het
gesl. Corynocarpus geldt.
Corynocarpus
Corynocárpus Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van
Gr. korŭnê, knots; karpos, vrucht: boom met knotsvormige vruchten.
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corynophorus
corynóphorus (-a, -um), – van Gr. korŭnê, knots; pherein,
dragen: een of meer knotsvormige organen dragend.
Corypha Córypha L. [C. Linnaeus], – van Gr. korŭphê, top. De naam zinspeelt
op de reusachtige, eindelingsche bloeiwijze.
coryphaeus
corypháéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. koruphaios (van
korŭphê, top), aan den top staand, bovenaan staand, de beste.
coryphantus coryphánthus (-a, -um), – 1. van Corўpha, plantengesl. (Palmae);
Gr. anthos, bloem: in bloeiwijze op een Corўpha gelijkend. 2. van Gr. korŭphê, top;
anthos, bloem: met aan den top der plant geplaatste (eindelingsche) bloeiwijzen.
Corysanthera
Corysanthéra Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. korus, helm; anthêra, (als bot. term) helmknop. De
naam zinspeelt op den vorm der opengesprongen helmknoppen.
Corysanthes
Corysánthes R. Br. [Robert Brown], – van Gr. korus, helm;
anthos, bloem: plant met gehelmde bloemen. Het achterste kelkblad is helmvormig.
Coscinium
Coscínium Colebr. [H. Th. Colebrooke], – Lat. transcr. van Gr.
koskinĭon (verkleinw. van koskĭnon, zeef), zeefje. De naam slaat op de zeefachtig
doorboorde zaadlobben.
Cosmea
Cósmea Willd. [K. L. Willdenow], – van Gr. kosmein, versieren:
plant met sierlijke bloemen.
Cosmidium
Cosmídium Nutt. [Th. Nuttall], – van Cosmos, plantengesl.
(Composĭtae); Gr. eidos, gedaante: plant van de ge-
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daante van een Cosmos; op een Cosmos gelijkende plant.
cosmophyllus
cosmophýllus (-a, -um), – van Gr. kosmos, sieraad; phullon,
blad: met tot sieraad strekkende bladeren; met fraaie bladeren.
Cosmos
Cosmos Cav. [A. J. Cavanilles], – Lat. transcr. van Gr. kosmos,
sieraad.
Cosmostigma
Cosmostígma Wight [R. Wight], – van Gr. kosmos, sieraad;
stigma, (als bot. term) stempel. De naam bezit een grooten stempel.
costalis
costális (-is, -e), – van Lat. costa, ribbe, nerf, middennerf: op of nabij
de middennerf geplaatst; met opvallende middennerf.
costatus costátus (-a, -um), – van Lat. costa, ribbe, nerf, middennerf: (duidelijk)
geribd; (opvallend) generfd; met krachtige middennerf.
Costera
Costéra J. J. S. [J. J. Smith], – genoemd naar J. C. Costērus (1849,
Sneek; X), van 1874-1914 eerst leeraar en later directeur eener Hoogere Burgerschool
met 5-jarigen cursus te Amsterdam, thans gepensionneerd en te Hilversum
woonachtig, schrijver van vele bot. publicaties, vooral op teratol. gebied en over den
bouw der Cannabloem, stichter van een bot. tuin (Dr. Jan-Costérus-tuin) van Ned.
planten te Hilversum, leermeester van J. J. Smith (zie smithiānus 3), den auteur van
het gesl. In 1892 maakte hij een studiereis naar Ned. Indië.
costerianus
costeriánus (-a, -um), – (Oberonĭa – J. J. S. [J. J. Smith]), –
genoemd naar J. C. Costērus (zie Costēra).
costiger / costigerus
cóstiger (costígera, costígerum) / costígerus (-a, -um),
– van Lat. costa, ribbe; gĕrĕre, dragen: een of meer ribben dragend, geribd.
Costularia
Costulária Clarke [Ch. Baron Clarke], – van Lat. costŭla
(verkleinw. van costa, ribbe), korte of dunne ribbe. – De naam zinspeelt op de geribde
vruchten.
costulatus
costulátus (-a, -um), – van Lat. costŭla (verkleinw. van costa,
ribbe, nerf), ribbe, nerf, zijnerf: met duidelijke ribben, nerven of zijnerven.
Costus Costus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. naam kostos,
waarmede een aromatische, geneeskrachtige plant werd aangeduid. – Ook costus is
een aromatische plant.
cota
cota, – Ital. volksnaam van Anthĕmis – L. [C. Linnaeus].
cotinifolius cotinifólius (-a, -um), – van Cotĭnus, plantengesl. (Anacardiacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Cotĭnus (= Rhus cotĭnus L. [C.
Linnaeus]).
cotinoides
cotinoídes, – van Cotĭnus, plantengesl. (Anacardiacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Cotĭnus (= Rhus cotĭnus L. [C.
Linnaeus]) gelijkend, Cotĭnus-achtig.
Cotinus
Cótinus Adans. [M. Adanson], – oude Lat. plantennaam.
Cotoneaster / cotoneaster Cotoneáster Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808),
directeur van den bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg] / cotoneáster, – van
cotonĕa, oude naam voor den kweeperenboom (tegenwoordig Cydonĭa maliformis
Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige]); aster, uitgang met
kleineerende beteekenis: onechte kweepeer, aan de kweepeer verwante plant. – Als
soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Cotoneaster uittedrukken. – Zie
voorts alsinastrum.
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Cotula / cotula Cótula L. [C. Linnaeus] / cótula, – Lat. transcr. van Gr. kotŭlê,
beker, drinknap. – De naam zinspeelt op den vorm van het omwindsel.
Cotylanthera
Cotylanthéra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kotŭlê, beker,
drinknap; anthêra, (als bot. term) helmknop. – De helmknoppen springen aan den
top met één porie open; na het openspringen doen zij aan een beker denken.
Cotyledon / cotyledon Cotylédon L. [C. Linnaeus] / cotylédon, – Lat. transcr.
van Gr. kotulêdôn, schaal, navel. – De naam zinspeelt op den bladvorm sommiger
soorten (die vroeger ook wel Umbilĭcus Venĕris, d.i. Venusnavel heetten). – Als
soortnaam gebezigd om overeenkomst in groeiwijze met het gesl. Cotylēdon
uittedrukken.
Cotylelobium
Cotylelóbium Pierre [L. Pierre], – van Gr. kotŭlê, beker,
drinknap; lobos, vrucht. – De vrucht rust op de napvormige kelkbuis.
Cotylephora Cotyléphora Meissn. [K. Fr. Meissner (1800, Bern; 1874, Bazel),
hoogleeraar te Bazel, schrijver o.a. over Polygonacĕae], – van Gr. kotŭlê, beker,
drinknap; pherein, dragen. – De naam zinspeelt op de tijdens den bloei napvormige
kelkbuis.
čoukae
čoúkae, – 2de nv. van den als een Lat. substantief behandelden
persoonsnaam Čouka: van Čouka, gevonden door Čouka, genoemd naar Čouka. –
Carex – Podpĕra [J. Podpĕra (1878, Eule bij Praag; X), leeraar te Brünn (Moravie)]
is genoemd naar haar ontdekker, Frantisek Čouka (1884, Jevíčko in Moravië; X),
onderwijzer eerst te Vyškow (Wischau), thans te Kvĕtnó (beide in Moravië),
verdienstelijk onderzoeker van en schrijver over de flora van Moravië en over de
volksnamen der planten in dat land.
coulombieri
coulombiéri, – 2e nv. van Coulombiērus, Latinizeering van
Coulombier: van Coulombier, genoemd naar Coulombier. – Staphylēa – Ed. André
[E. Fr. André] werd in 1887 genoemd naar Coulombier (père), kweeker te
Vitry-sur-Seine (Z. van Parijs), die de plant, welke hij sedert 1872 in cultuur had,
aan de redactie van de Revue Horticole gezonden had.
coulteri
coultéri, – 2e nv. van Coultērus, Latinizeering van Coulter: van
Coulter, gevonden door Coulter, genoemd naar Coulter. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar Th. Coulter (1793, Dundalk, a/d O. kust van Ierland, ±54° N.B.;
1843, Dublin), medicus, die van 1831-33 Centraal-Mexico bereisde en daar en in
Californië planten verzamelde, conservator van het herbarium van Trinity-college
te Dublin, schrijver van een publicatie over Dipsacĕae.
Coulteria
Coultéria H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A.
Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar Th. Coulter (zie coultēri).
coum
coum (znw.) (Cyclămen – Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng.
tuinbouwkundige]), – de eenige toelichting, welke de auteur der soort, Miller
[Gardeners’ Dictionary, 8e druk (1768), No. 6], bij den naam geeft is: “Coum
herbariorum”, d.i. de in plantenverzamelingen Coum genoemde plant. – Of de naam
oorspronkelijk aan het Lat. ontleend is, en afgeleid van Cos, het tegenwoordige eiland
Kos bij de Z.W. punt van Klein-Azië (ruim 27° O.L.; bijna 37° N.B.) en beteekenen
moet van het eiland Kos afkomstige plant, durf ik niet zeggen. Cyclămen – Mill.
[Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige] is een Zuideurop. plant.
courbaril
coúrbaril, – waarschijnlijk een Westind. plantennaam.
Couroupita
Couroupíta Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – afkorting van den
Guiaanschen plantennaam couroupitoutoumou.
courtallensis
courtallénsis (-is, -e), – afkomstig van Courtallum (plaats in
het Z. van Voor-Indië; ±77 1/3°O.L.; bijna 9° N.B.) of daar het eerst gevonden.
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Courtoisia
Courtóísia Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – genoemd naar
R. J. Courtois (1806, Verviers; 1835, Luik), medicus-botanicus, hoogleeraar te Luik,
schrijver van eenige bot. en andere publicaties.
Couthovia
Couthóvia A. Gray [Asa Gray], – genoemd naar J. P. Couthouy
(1808, Boston; 1864, gesneuveld op zee voor de kust van Louisiana), concholoog
der door Wilkes (zie wilkesiānus) geleide United States Exploring Expedition
(1838-42), welke zich over een groot deel van het zuidelijk halfrond uitstrekte en
welker bot. resultaten, wat de Phanerogamen betreft, bewerkt werden door Asa Gray
(zie Graya), den auteur van het gesl. – Couthouy had bij al de door hem verzamelde
specimina, waarvan hij anatomische teekeningen had vervaardigd, metalen etiketten
gevoegd. Toen de verzameling in de Patent Office te Washington aankwam, bemerkte
een snuggere bol, dat de etiketten een witten aanslag vertoonden, waarom hij ze,
zonder eenigen voorzorgsmaatregel tegen verwarring, uit de flesschen nam en
reinigde. Toen Couthouy kwam om zijn materiaal te bewerken en zag, hoe de
verzameling door het wegnemen en schoonmaken der etiketten vrij wel waardeloos
geworden was, wilde hij er niets meer mede te doen hebben en liet de bewerking aan
een ander over, die op goed geluk bij het materiaal opgaven der vindplaatsen voegde,
welke
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dus volkomen onbetrouwbaar zijn. – Het geval doet denken aan hetgeen Rolander
(zie Rolandra) overkomen is. – Couthouy is de auteur van eenige publicaties over
weekdieren.
Covellia
Covéllia Gasp. [G. Garparrini], – genoemd naar M. H. Cowell (van
Faversham, Kent, Engeland), schrijver van een bot. gids voor Oost-Kent (1839).
Covilhamia
Covilhámia Korth. [P. W. Korthals], – genoemd naar Pedro de
Covilham, aan wien, tezamen met Alfonso de Payva, door koning Johan II van
Portugal een zending naar het Oosten werd opgedragen, met de bedoeling den
specerijhandel over Portugal te leiden en betrekkingen aanteknoopen met Joannes
Presbўter (Priester Johannes). In 1487 begaven de beide afgezanten zich op weg en
bereikten over Barcelona, Napels, Rhodos, Alexandrië en Kaĭro Aden, waar hun
wegen zich scheidden; Payva trok Afrika in; Covilham voer naar Voor-Indië en
vandaar via Sofala (O. kust van Afrika; ±20° Z.B.) terug naar Egypte, waar hij den
dood van zijn medeafgezant vernam. Nu begaf hij zich over Mekka en Medina naar
Abyssinië, waar de koning hem goed ontving en hem ambten en waardigheden
schonk, doch hem niet toestond het land te verlaten. Daar werd hij in 1520
aangetroffen door een Portug. gezantschap, waaraan hij zijn lotgevallen verhaalde
en met zijn kennis van taal en volk groote diensten bewees. Na het vertrek van het
gezantschap bleef hij in Abyssinië tot aan zijn dood; zijn sterfjaar is niet met zekerheid
bekend; het wordt omstreeks 1525 gesteld. [Noot: Volgens Middeleeuwsch geloof
was Joannes Presbўter de titel der opeenvolgende koningen van een machtig,
Christelijk rijk in Midden-Azië. Dit geloof had een historischen grond: in de 11de
eeuw werd de vorst van een Tartarenrijk, Z. van het Baikalmeer, tot het Christendom
bekeerd; zijn opvolgers, waarvan er een betrekkingen onderhield met paus Alexander
III (1159-81), regeerden als Christenkoningen, tot het rijk in het begin der 13de eeuw
door de Mongolen onder Dsjengis Khan werd vernietigd. Nog eeuwen lang bleef
men in Europa gelooven aan het voortbestaan van het rijk, waarnaar herhaaldelijk
door reizigers werd gezocht, totdat de Portugeezen (ten onrechte) meenden het in
Abyssinië te hebben aangetroffen.]
Coyx
Coÿx, – foutief voor Coïx.
crabro
crabro, – (Lat.) hoornaar (een soort groote wesp, Vespa crabro L. [C.
Linnaeus]). Als soortnaam gebezigd voor een Dendrobĭum, waarvan het mentum
aan een wesp doet denken.
Cracca / cracca
Cracca L. [C. Linnaeus] / cracca, – oude Lat. naam eener
in graanvelden groeiende Leguminose, waarschijnlijk een Vicĭa-soort (er bestaat een
Vicĭa cracca, de vogelwikke). Het door Linnaeus (zie Linnaea) Cracca genoemde
gesl. heeft met de cracca der Ouden alleen het Leguminoos-zijn gemeen.
Craepalia
Craepália Schrank [Fr. von Paula Schrank], – van Gr. kraipălê,
bedwelming, haarpijn, katterigheid: bedwelmend gras.
Crambe
Crambe L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. krambê, kool.
cramboides
cramboídes, – van Crambē, plantengesl. (Crucifĕrae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Crambē-achtig.
Cranichis
Cránichis Sw. [O. Swartz], – van Gr. kranos, helm, en mogelijk
van het achterv. ĭchos, dat een verkleinende beteekenis heeft. De lip is sterk gewelfd.
Craniotome
Craniótome Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr. kranĭon,
schedel; tŏmê, stomp (znw.): plant, bij welke van den schedel slechts een stompje
over is. – De naam zinspeelt op het feit, dat de bovenlip, welke bij vele Labiaten
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goed ontwikkeld en schedelvormig gewelfd is, bij dit gesl. zeer kort en vrij wel
afgeknot, als het ware tot een stomp misvormd is.
crantzei
crántzei, – 2e nv. van Crantzĕus, Latinizeering van Crantz: van
Crantz, gevonden door Crantz, genoemd naar Crantz. – Potentilla – Beck [G. ridder
Beck van Mannagetta (1856-1931), hoogleeraar te Praag] is genoemd naar H. J. N.
vrijheer Von Crantz (1722, Luxemburg; 1799, Zeiring in Opper-Stiermarken),
hoogleeraar in de geneeskunde te Weenen, schrijver van belangrijke bot. werken.
Craspedaria
Craspedária Link [H. Fr. Link], – van Gr. kraspĕdon, rand. –
Varen, bij welker onvruchtbare bladeren de langs den rand liggende mazen van het
adernet veel kleiner zijn dan die langs de middennerf.
craspedodictyus
craspedodíctyus (-a, -um), – van Gr. kraspĕdon, rand;
diktŭon, net: langs den rand netvormig geaderd.
Craspedoneuron
Craspedonéúron v. d. Bosch [R. B. van den Bosch], – van
Gr. kraspĕdon, rand; neuron, nerf. Varen met een randstandige (schijn)nerf.
craspedosorus
craspedosórus (-a, -um), – van Gr. kraspĕdon, rand; sôros,
hoop(je): met randstandige sporenhoopjes of sori.
crassa
crassa, – zie crassus.
crassiapiculatus
crassiapiculátus (-a, -um), – van Lat. crassus, dik; apicŭla
[verkleinw. van apex (apĭcis), top, spits (znw.)], spitsje: met een dik spitsje.
crassibaccus
crassibáccus (-a, -um), – van Lat. crassus, dik; bacca, bes: met
dikke bessen.
crassibasis
crassíbasis, – van Lat. crassus, dik; băsis (eigenlijk Gr.), voet
(fig.): dikvoetig.
crassibulbus
crassibúlbus (-a, -um), – van Lat. crassus, dik; bulbus, bol: met
dikke bollen of schijnknollen.
crassicaulis crassicáúlis (-is, -e), – van Lat. crassus, dik; caulis, stengel, steel:
dikstengelig, dikstelig.
crassidens
crássidens, – van Lat. crassus, dik; dens, tand: diktandig.
crassiflorus crassiflórus (-a, -um), – van Lat. crassus, dik; flos (flōris), bloem:
dikbloemig, met dikke bloeiwijzen, met dikke sporangiënaren.
crassifolius
crassifólius (-a, -um), – van Lat. crassus, dik; folĭum, blad:
dikbladig.
crassifrons
crássifrons, – van Lat. crassus, dik; frons, loof, gebladerte:
dikbladig.
crassilabius
crassilábius (-a, -um), – van Lat. crassus, dik; labĭum, lip:
diklippig.
crassilabris crassílabris (-is, -e), – van Lat. crassus, dik; lăbrum, lip: diklippig.
crassilobus crassílobus (-a, -um), – van Lat. crassus, dik; lŏbus, lob: diklobbig.
crassinerve
crassinérve, – zie crassinervis.
crassinervia
crassinérvia, – zie crassinervĭus.
crassinervis / crassinervius
crassinérvis (-is, -e) / crassinérvius (-a, -um),
– van Lat. crassus, dik; nervus, nerf: diknervig.
crassipes crássipes, – van Lat. crassus, dik; pes, voet, steel: dikvoetig, dikstelig.
crassipetalus
crassipétalus (-a, -um), – van Lat. crassus, dik; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met dikke kroonbladen.
crassirame
crassiráme, – zie crassirāmis.
crassirameus / crassiramis
crassirámeus (-a, -um) / crassirámis (-is, -e), –
van Lat. crassus, dik; rāmus, twijg: met dikke twijgen.
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crassisepalus
crassisépalus (-a, -um), – van Lat. crassus, dik; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met dikke kelkbladen.
crassissimus
crassíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. crassus, dik: zeer
dik.
crassithyrsus
crassithýrsus (-a, -um), – van Lat. crassus, dik; thyrsus, (als
bot. term) bloempluim: met dikke of dikassige bloempluimen.
crassitorus
crassítorus (-a, -um), – van Lat. crassus, dik; tŏrus, kussen, bed,
(als bot. term) bloembodem: op een dik kussen (of iets, dat daarbij kan worden
vergeleken) geplaatst; met dikken bloembodem.
Crassocephalum
Crassocéphalum Moench [K. Moench], – van Gr. krassôn
(= kreissôn), vrij krachtig; kephălê, hoofd. Plant met vrij forsche hoofdjes.
Crassula
Crássula L. [C. Linnaeus], – vr. verkleinw. van Lat. crassus, dik:
dikbladige plant.
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crassula
crássula, – zie crassŭlus.
Crassulaceae Crassuláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Crassŭla
geldt.
crassulus
crássulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. crassus, dik: tamelijk
dik.
crassus
crassus (-a, -um), – (Lat.) dik, vet, grof.
crataegifolius
crataegifólius (-a, -um), – van Crataegus, (voormalig)
plantengesl. (Rosacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Crataegus.
crataegoides
crataegoídes, – van Crataegus, (voormalig) plantengesl.
(Rosacĕae), meidoorn; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Crataegus-achtig, meidoornachtig.
Crataegus
Cratáéegus [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam krataigos, waarmede een niet nader bekende boom werd aangeduid.
De naam werd later willekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl.
crataeogonum crataeógonum, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
krataiogŏnon (van krataios, krachtig; gŏnos, kroost): plant, welke werd gebruikt om
krachtig kroost (dus jongens) te verwekken. -Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk
(1567), 434: “Van den sade van Crataeogŏnum schrijft men” (zie Plinius, Historĭa
Naturālis XXVII, 40), “dat zoo wanneer een vrouwe daer af drye dagen nuchteren
in neemt, naer dat zy huer natuerelijcke cranckheyt gehadt heeft, dan dat die vrucht
die sy binnen XL dagen daernaer ontfanght een knechtken wesen zal.” – Het
crataeogŏnum der Ouden schijnt Polygŏnum hydropĭper L. [C. Linnaeus] geweest
te zijn; later is de naam gebezigd voor andere smalbladige planten.
Crataeva Cratáéva L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Krateuas (gelatinizeerd
tot Cratēvas), een Gr. rhizotoom (letterlijk wortelsnijder d.i. verzamelaar van en
handelaar in geneeskrachtige kruiden), tijdgenoot van koning Mithridātes van Pontus
(132-63 v. Chr.), den geduchten vijand van Rome en vergifkenner.
cratensis
craténsis (-is, -e), – afkomstig van Crato (in N.O.-Brazilië, in de
provincie Ceará; ±40° W.L.; ±7 1/4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Crateriphytum
Crateríphytum Scheff. [R. H. C. C. Scheffer], – van Gr.
kratêr (kratêros), mengvat, kom; phŭton, plant. De naam zinspeelt op de aan den
voet tot een komvormig geheel vergroeide stelen van elk bladpaar.
craterisorus
craterisórus (-a, -um), – van Gr. kratêr (kratêros), mengvat,
kom; sôros, hoopje: met in komvormige holten liggende sporenhoopjes of sori.
Cratoxylon
Cratóxylon Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kratos, kracht; xŭlon,
hout: boom met sterk hout.
crawfordii crawfórdii, – 2e nv. van Crawfordĭum, Latinizeering van Crawford:
(afkomstig) van Crawford of daar het eerst gevonden. – Carex – Fern. [Merritt Lyndon
Fernald (1873 Orano, Maine, U.S.A.; X) hoogleeraar aan de Harvard University te
Cambridge, Mass., U.S.A.] werd het eerst gevonden bij Crawford in New Hampshire,
U.S.A.
Crawfurdia Crawfúrdia Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – genoemd naar J. Crawfurd (1783, eiland Islay, W. van Schotland; tusschen
6 en 6 1/2° W.L. en 55 1/2 en 56° N.B.; 1868, South-Kensington, Londen), medicus,
die van 1811-16 bestuursbetrekkingen op Java vervulde (hij is o.a. resident van
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Djokjakarta geweest). Hij schreef een geschiedenis van den O.I. Archipel en een
encyclopedisch werk over Achter-Indië, Ned. Indië en de Philippijnen.
creaghi créaghi, – 2e nv. van Creăghus, Latinizeering van Creagh: van Creagh,
gevonden door Creagh, genoemd naar Creagh. – Bauhinĭa – Baker [J. G. Baker] is
genoemd naar C. V. Creagh, van 1888-95 gouverneur van Br. N.-Borneo, waar hij
groote planten verzamelingen bijeenbracht.
Creaghia / Creaghialla Creághia Scort. [B. Schortechini] / Creaghiélla Stapf
[O. Stapf], – genoemd naar C. V. Creagh (zie creăghi).
creaghii
creághii, – 2e nv. van Creaghĭus, Latinizeering van Creagh: van
Creagh, gevonden door Creagh, genoemd naar Creagh. – Freycinetĭa – Hemsl. [W.
Botting Hemsley] en Nephrodĭum – Baker [J. G. Baker] zijn genoemd naar C. V.
Creagh (zie creăghi).
creatophyllus
creatophýllus (-a, -um), – van Gr. kreas (kreătos), vleesch;
phullon, blad: met vleezige bladeren.
creber
creber (-ra, -rum), – (Lat.) dicht opeengedrongen, overvloedig,
veelvuldig.
crebre
crebre, – bijw. bij het bnw. creber, soms verkeerdelijk beschouwd als
de onz. vorm van dat bnw. (ten rechte crebrum).
crebriflorus
crebriflórus (-a, -um), – van Lat. creber (crebri), overvloedig,
veelvuldig; flos (flōris), bloem: rijkbloemig.
crebrifolius
crebrifólius (-a, -um), – van Lat. creber (crebri), overvloedig,
veelvuldig; folĭum, blad: veelbladig.
crebrum
crebrum, – zie creber.
cremeus
crémeus (-a, -um), – (Nieuwlat.) van Fr. crème, room: roomkleurig.
cremicolor
cremícolor, – (Nieuwlat.) van Fr. crème, room; Lat. cŏlor, kleur:
roomkleurig.
Cremnobates
Cremnóbates Ridl. [H. N. Ridley], – Lat. transcr. van Gr.
krêmnobatês (van krêmnos, steile wand; bătein, beklimmen), steile wanden
beklimmende, dwz. tegen steile wanden opgroeiende plant.
Cremophyllum
Cremophýllum Scheidw. [M. J. Scheidweiler (1799-1861),
Duitscher, leeraar te Gentbrugge], – van Gr. kremasthai, hangen; phullon, blad: plant
met hangende bladeren.
Cremostachys
Cremóstachys Tul. [L. R. Tulasne (1815, Azay de Rideau
Z.Z.W. van Tours, Dépt. Indre-et-Loire; 1885, Hyères), plantkundige], – van Gr.
kremasthai, hangen; stăchus, aar: plant met hangende aren.
crenata
crenáta, – zie crenātus.
crenatifolius
crenatifólius (-a, -um), – van Lat. crenātus, gekarteld; folĭum,
blad: met gekartelde bladeren.
crenatilabris
crenatílabris (-is, -e), – van Lat. crenātus, gekarteld; labrum,
lip: met gekartelde lip.
crenatilobus
crenatílobus (-a, -um), – van Lat. crenātus, gekarteld; lŏbus,
lob: met gekartelde lobben.
crenato-serratus
crenáto-serrátus (-a, -um), – van Lat. crenātus, gekarteld;
serrātus, gezaagd: gekarteld-gezaagd.
crenatus
crenátus (-a, -um), – van Lat. crena, kerf: gekarteld.
crenicristatus
crenicristátus (-a, -um), – van Lat. crena, kerf; crista, kam
(als van een helm of van een haan): met gekerfde (gekartelde) kam.
crenifolius
crenifólius (-a, -um), – van Lat. crena, kerf; folĭum, blad: met
kerven in de bladeren; met gekartelde bladeren.
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crenulatus
crenulátus (-a, -um), – van Lat. crenŭla (verkleinw. van crena,
kerf), kerfje: fijn gekarteld, ondiep gekarteld.
Creochiton
Creóchiton Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kreas (kreôs), vleesch;
chĭtôn, hemd. De naam zinspeelt op de vleezige schutblaadjes, welke vóór den bloei
gelijk een hemd den bloemknop bekleeden.
Creodus
Creódus Lour. [J. Loureiro], – van Gr. kreôdês [van kreas (kreôs),
vleesch], vleezig. – De naam zinspeelt op de dikke, vleezige bloemen (inclusief het
schutblad).
crepidatus
crepidátus (-a, -um), – van Lat: crepĭda, sandaal: een of ander
sandaalvormig orgaan dragend.
crepidifer / crepidiferus crepídifer (crepidífera, crepidíferum) / crepidíferus
(-a, -um), – van Lat., – crepĭda, sandaal; ferre, dragen: een of ander sandaalvormig
orgaan dragend.
crepidifolius
crepidifólius (-a, -um), – van Crepis (Crepĭdis), plantengesl.
(Composĭtae) of van Lat. crepĭda, sandaal; Lat. folĭum, blad: 1. met bladeren als die
eener Crepis. 2. met sandaalvormige bladeren.
crepidioides crepidioídes, – van Crepis (Crepĭdis), plantengesl. (Composĭtae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Crepis-achtig.
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Crepidium
Crepídium Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. krêpidĭon
[verkleinw. van krêpis (krêpīdos), lage schoen], (laag) schoentje: orchidacĕa, welker
lip eenigszins op een schoen gelijkt.
Crepidomanes
Crepidómanes K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. krêpis
(krêpīdos), Voetstuk; tweede helft van den geslachtsnaam Trichomănes: aan
Trichomănes verwant (thans daarbij ondergebracht) gesl., dat de sori aan den voet
van de bladsegmenten der eerste orde draagt.
Crepis
Crepis L. [C. Linnaeus], – (Lat.) voetzool, sandaal, lage schoen, ook
een oude plantennaam. Vermoed wordt, dat de naam voor de plant werd gekozen
met het oog op den blad vorm.
crepitans
crépitans, – van Lat. crepĭtāre, knetteren, knappen: knetterend,
knappend (bv. bij het openspringen der vruchten).
crepoides
crepoídes, – foutief voor crepidioīdes. – Zie aldaar.
Crescentia
Crescéntia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Pietro de Crescenzi
(1230, Bologna; 1321, Bologna), jurist, die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn
naam Latini-zeerde tot De Crescentiis, van 1269-99 in verschillende functies en op
verschillende plaatsen in Italië werkzaam als rechterlijk ambtenaar. In 1299 vestigde
hij zich voor goed te Bologna, waar hij al zijn tijd gaf aan het schrijven van zijn groot
en voor dien tijd uitnemend werk Opus ruralĭum commodōrum (Gids voor den
Landbouwer), waarvoor hij wel rijkelijk uit oude bronnen had geput, doch waarin
hij ook talrijke eigen ervaringen mededeelde. Het in 1305 voor het eerst uitgegeven,
in 1471 te Augsburg voor het eerst gedrukte boek maakte grooten opgang; het werd
in het Ital., Fr., D. en Eng. vertaald; het is op dit gebied het belangrijkste werk, dat
de Middeleeuwen hebben voortgebracht.
cretaceus
cretáceus (-a, -um), – van Lat. creta, Cretische aarde (afkomstig
van het eiland Creta), krijt: krijtwit.
cretensis / creticus
creténsis (-is, -e) / créticus (-a, -um), – afkomstig van het
eiland Creta (in de Middellandsche Zee tusschen Griekenland en Egypte; 23 1/2 –
26 1/3° O.L.; ±35° N.B.) of daar het eerst gevonden, Cretensisch.
cretifer / cretiferus
crétifer (cretífera, cretíferum) / cretíferus (-a, -um), –
van Lat. creta, Cretische aarde (afkomstig van het eiland Creta), krijt; ferre, dragen:
krijt dragend, een witte bedekking dragend, kalkschubjes dragend.
crinicaulis
crinicáúlis (-is, -e), – van Lat. crinis, lang haar; caulis, stengel,
steel: met langharige stengels of stelen.
crinifer / criniferus
crínifer (crinífera, criníferum) / criníferus (-a, -um), –
van Lat. crinis, lang haar; ferre, dragen: lange haren dragend, langharig.
criniflorus criniflórus (-a, -um), – van Crinum, plantengesl. (Amaryllidacĕae);
Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een Crinum.
crininervius
crininérvius (-a, -um), – van Lat. crinis, lang haar; nervus, nerf:
met langharige nerven.
crinipes crínipes, – van Lat. crinis, lang haar; pes, voet, steel: met langharigen
voet of steel.
crinitus crínitus (-a, -um), – van Lat. crinis, lang haar: langharig, lange borstels
of lange, dunne naalden dragend.
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Crinodendron
Crinodéndron Molina [J. I. Molina], – van Gr. krinon, lelie;
dendron, boom. – Boom, welks bloemen een oppervlakkige gelijkenis met leliën
vertoonen.
Crinonia
Crinónia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. krinon, lelie. Plant, welke in
een of ander opzicht op een of andere lelie gelijkt.
crinonioides
crinonioídes, – van Crinonĭa, voormalig plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Crinonĭa-achtig.
Crinum
Crinum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. krinon, lelie.
Criosanthes Criosánthes Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr. krios,
ram; anthos, bloem. Plant, welker bloemen in eenig opzicht aan een ram doen denken,
aan zijn horens bv.
crispa
crispa, – zie crispus.
crispata
crispáta, – zie crispātus.
crispatulus
crispátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. crispātus, gekroesd:
zwak gekroesd, fijn gekroesd.
crispatus
crispátus (-a, -um), – van Lat. crispāre (van crispus, gekroesd),
kroezen: gekroesd.
crispiflorus
crispiflórus (-a, -um), – van Lat. crispus, gekroesd; flos (flōris),
bloem: met gekroesde bloemen.
crispifolius
crispifólius (-a, -um), – van Lat. crispus, gekroesd; folĭum, blad:
met gekroesde bladeren.
crispilobus
crispílobus (-a, -um), – van Lat. crispus, gekroesd; lŏbus, lob:
met gekroesde lobben.
crispinus
crispínus (-a, -um), – van Lat. crispus, gekroesd: gekroesd,
kroesharig.
crispomarginatus
crispomarginátus (-a, -um), – van Lat. crispus, gekroesd;
margo (margĭnis), rand: met gekroesden rand.
crispulus
críspulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. crispus, gekroesd:
eenigszins gekroesd; fijn gekroesd.
crispus
crispus (-a, -um), – (Lat.) gekroesd.
crista
crista, – (Lat.) kam (als van een haan of van een helm).
crista galli
crista galli, – Lat. crista, kam; galli (2e nv. van gallus, haan), van
een haan: hanekam.
cristallcristall-, – zie crystallcristatus
cristátus (-a, -um), – van Lat. crista, kam (als van een haan of een
helm): kamdragend, een of meer kammen of opstaande lijsten dragend, met op een
hanekam gelijkende bloeiwijzen, met kamvormig gerangschikte schutbladen.
Crithmum
Crithmum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam krithmon, waarmede dezelfde plant werd aangeduid als de thans
Crithmum genoemde. – Het woord wordt wel in verband gebracht met Gr. krithê,
gerst, en wordt dan geacht te zinspelen op de gelijkenis der vruchten met gerstekorrels.
crocatus
crocátus (-a, -um), – van Lat. crocus, saffraan: saffraan-geel,
oranjegeel.
crocea
crócea, – zie crocĕus.
croceocentrus
croceocéntrus (-a, -um), – van Lat. crocĕus, saffraan-geel;
centrum, stekel, spoor, bij uitbreiding, de passerpunt, welke bij het trekken van een
cirkel in het papier wordt gestoken, bij verdere uitbreiding middelpunt: met
saffraangele spoor; met saffraangeel middendeel.
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croceus
cróceus (-a, -um), – van Lat. crocus, saffraan: saffraankleurig,
saffraangeel, oranjegeel.
crociformis
crocifórmis (-is, -e), – van Crocus, plantengesl. (Iridacĕae); Lat.
forma, gedaante, vorm: van de gedaante van een Crocus, op een Crocus gelijkend,
Crocus-achtig.
crocodilus
crocodílus, – Lat. transcr. van Gr. krokodeilos, krokodil. – Het
woord is wel als soortnaam geschonken aan planten, welke in eenig opzicht
overeenkomst met een krokodil vertoonen, bv. aan een Bulbophyllum-soort, welker
lip bezet is met op krokodillentanden gelijkende uitsteeksels.
Crocosma
Crocósma Klatt [Fr. W. Klatt (1825-97), D. plantkundige], – van
Gr. krokos, saffraan; osmê, geur: plant met naar saffraan riekende bloemen.
crocosmaeflorus
crocosmaeflórus (-a, -um), – zie crocosmiflōrus.
crocosmiflorus
crocosmiflórus (-a, -um), – van Crocosma, plantengesl.
(Iridacĕae); flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Crocosma.
crocosmoides
crocosmoídes, – van Crocosma, (voormalig) plantengesl.; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Crocosma-achtig.
crocostomus
crocóstomus (-a, -um), – van Gr. krokos, saffraan; stŏma, mond:
met saffraangelen mond (der kroonbuis bv.).
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Crocus
Crocus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. krokos, saffraan. – De
saffraan wordt opgeleverd door de stempels van Crocus satīvus L. [C. Linnaeus]
crocydocalyx
crocydócalyx, – van Gr. krokus (krokŭdos), pluis; kălux, kelk:
met pluizigen kelk.
cromwellianus
cromwelliánus (-a, -um), – afkomstig van het
Cromwell-gebergte (een ruim 2300 M. hoog gebergte in Kaiser Wilhelmsland nabij
de N. kust op ruim 147° O.L.) of daar het eerst gevonden. – Naar welken Cromwell
het gebergte genoemd is, is mij onbekend.
cromwellii cromwéllii, – 2e nv. van Cromwellĭus, Latinizeering van Cromwell:
van Cromwell, genoemd naar Cromwell. – Polypodĭum – Rosenst. [E. Rosenstock]
is genoemd naar de vindplaats der plant, het Cromwell-gebergte (een ruim 2300 M.
hoog gebergte in Kaiser Wilhelmsland nabij de N. kust op ruim 147° O.L.).
croockewitii
croockewítii, – 2e nv. van Croockewitĭus, Latinizeering van
Croockewit: van Croockewit, gevonden door Croockewit, genoemd naar Croockewit.
– Coelogўne – T. et B. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk] is genoemd naar J. H.
Croockewit (1823, Amsterdam; 1880, Nijmegen), in 1849 naar Ned. Indië vertrokken,
waar hem natuurkundige onderzoekingen werden opgedragen. In 1851 belast met
het zoeken naar tinerts op Billiton, kwam hij tot het resultaat, dat het eiland dit erts
niet bevatte, welke conclusie aanvechtbaar schijnt, als men bedenkt, dat de totale
tinproductie er van 1853-1930 ruim 366 millioen KG. bedroeg en de waarde van het
er van 1913-30 gewonnen tin 545 millioen gulden. Later exploreerde Croockewit
nog de steenkolenmijnen van Bórneo. Hij zond planten, waaronder de naar hem
genoemde, aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg en was een der 8 oprichters (19
Juli 1850) van de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging van Nederlandsch Indië.
Crossandra
Crossándra Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829),
Eng. plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], –
van Gr. krossos, franje, kwast; anêr (andros), man. De mann. organen (helmdraden)
dragen lange haren.
crossostegius
crossostégius (-a, -um), – van Gr. krossos, franje; stĕgê, dek:
met franjeachtig ingesneden of franjeaehtig gewimperde dekvliesjes.
Crossostephium
Crossostéphium Less. [Chr. Fr. Lessing (1810-62), D.
plantkundige], – van Gr. krossos, franje; stĕphos, krans. – De dopvruchten worden
gekroond door een krans van franjeachtige schubben.
Crotalaria
Crotalária L. [C. Linnaeus], – van Lat. crotălum (= Gr. krotălon),
ratelaar, rammelaar. De naam zinspeelt op het rammelend geluid, dat de rijpe,
ongeschonden peulen bij het schudden maken.
crotalarioides
crotalarioídes, – van Crotalarĭa, plantengesl. (Leguminōsae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Crotalarĭa-achtig.
crotalinus
crotalínus (-a, -um), – van Nieuwlat. Crotălus (van Gr. krotălon,
ratelaar, rammelaar), ratelslang: op (den ratel van) een ratelslang gelijkend.
Crotolaria
Crotolária Scop. [J. A. Scopoli], – foutief voor Crotalarĭa.
Croton
Croton L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. krotôn, teek. – De
naam zinspeelt op den vorm der zaden.
crotonoides
crotonoídes, – van Croton plantengesl. (Euphorbiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Croton-achtig.
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Crowea
Crówea J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar J. Crowe (1750,
Norwich; 1807, Lakenham bij Norwich), medicus, die zich bezig hield met de studie
van mossen, zwammen en wilgen en een verzameling levende wilgen bezat.
croyanus croyánus (-a, -um) (Billbergĭa – De Jonghe [J. de Jonghe, omstreeks
het midden der 19de eeuw bloemkweeker te Brussel]), – in 1854 genoemd naar den
Belg. hertog De Croy, bezitter eener fraaie verzameling uitheemsche planten.
Crozophora
Crozóphora, – zie Chrozophŏra.
Crucianella
Crucianélla L. [C. Linnaeus], – van Lat. crux (crucis), kruis;
verkleiningsuitgang ella: kleine plant met vaak in viertallige kransen geplaatste en
dan een kruis vormende bladeren.
cruciata
cruciáta (znw.), – oude plantennaam, van Lat. cruciāre [van crux
(crucis), kruis], kruisigen: gekruisigde plant, dwz. plant met kruiswijs
tegenoverstaande bladeren.
cruciatus
cruciátus (-a, -um), – van Lat. cruciāre [van crux (crucis), kruis,
kruishout (dat zoowel den vorm T als + kon hebben)], kruisigen: gekruisigd, een
kruis (T of +) dragend, met kruiswijs tegenoverstaande bladeren, met kruiseling op
elkander geplaatste organen.
crucifer
crúcifer (crucífera, crucíferum), – van Lat. crux (crucis), kruis (dat
zoowel den vorm T als + kon hebben); ferre dragen: een kruis dragend, kruisdragend.
Cruciferae
Crucíferae, – vr. mv. van Lat. crucĭfer (zie aldaar), kruisdragend:
kruisdragende planten, kruisbloemigen. – De naam zinspeelt op den vorm der
bloemkroon.
cruciferus
crucíferus (-a, -um), – van Lat. crux (crucis), kruis (dat zoowel
den vorm T als + kon hebben); ferre, dragen: een kruis dragend, kruisdragend.
cruciformis
crucifórmis (-is, -e), – van Lat. crux (crucis), kruis (dat zoowel
den vorm T als + kon hebben); forma, vorm: kruisvormig.
cruciger / crucigerus crúciger (crucígera, crucígerum) / crucígerus (-a, -um),
– van Lat. crux (crucis), kruis (dat zoowel den vorm T als + kon hebben); gĕrĕre,
dragen: een kruis dragend, kruisdragend.
crucilabris
crucílabris (-is, -e), -van Lat. crux (crucis), kruis (dat zoowel den
vorm T als + kon hebben); lăbrum, lip: met kruisvormige lip; met kruiselings
geplaatste verdikkingen op de lip.
cruckshanksii
cruckshánksii, – 2e nv. van Cruckshanksĭus, Latinizeering
van Cruckshanks: van Cruckshanks, gevonden door Cruckshanks, genoemd naar
Cruckshanks. Lupinus – W. J. Hook [W. J. Hooker], is genoemd naar Alexander
Cruckshanks, die van 1825-30 planten verzamelde in Chili en in 1830 een reis maakte
van Lima (aan de W. kust van Perú op ±12° Z.B.) naar het ten N.N.O. daarvan gelegen
Cerro de Pasco en bij die gelegenheid de plant, waarvan hij zaden naar Kew zond,
nabij de sneeuwgrens ontdekte.
Crudia / Crudya
Crúdia Schreb. [J. Chr. D. von Schreber] / Crúdya Batsch
[A. J. G. K. Batsch], – genoemd naar Dr. Crudy, die (vóór 1810) eenige honderden
planten verzamelde op de Baháma-eilanden, St. Thomas en Santa Lucia, en van wien
mij overigens niets bekend is. Zijn planten worden bewaard in het Bot. Museum te
München (zie Gelehrte Anzeigen, Bull. Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften,
München, No. 90, 3 Dec. 1850, kolom 721).
cruenta
cruénta, – zie cruentus.
cruentatus cruentátus (-a, -um), – van Lat. cruentāre (van cruentus, bloedig),
bloedig maken: bloedig gemaakt, bloedig, bloedrood.
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cruentus
cruéntus (-a, -um), – van Lat. cruor, geronnen bloed: bloedig,
bloedrood.
cruikshanksi
cruikshánksi, – foutief voor cruckshanksĭi.
crumenatus
crumenátus (-a, -um), – van Lat. crumēna, beurs, buidel: een
beurs of buidel dragend.
Crupina Crupína Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – afleiding en beteekenis
niet met zekerheid bekend. Vaak wordt het woord in verband gebracht met Ned.
kruipen (dialekt: krupen); de naam zou dan zinspelen op de schuivende beweging
der vruchten over den grond tengevolge der hygroskopiciteit van het vruchtpluis.
Crusea
Crúsea Cham. et Schlecht. [L. C. A. Chamisseau de Boncourt en D.
Fr. L. von Schlechtendal], – genoemd naar C. Fr. W. Cruse (1803, Mitau, Z.W. van
Riga; 1873, Ko-
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ningsbergen), hoogleeraar in de geneeskunde te Koningsbergen, verdienstelijk
onderzoeker der flora van W.- en O.-Pruisen, schrijver o.a. over Kaapsche Rubiaceeën.
crus galli
crus galli, – (Lat.) crus, scheenbeen, been, poot; galli, 2e nv. enkv.
van gallus, haan: poot van een haan, hanepoot.
crus pavonis
crus pavónis, – (Lat.) crus, scheenbeen, been, poot; pavōnis,
2e nv. enkv. van pavo, pauw: poot van een pauw, pauwepoot.
crustaceus
crustáceus (-a, -um), – van Lat. crusta, korst: korstachtig. –
Lindernĭa – F. v. M. [Ferdinand von Mueller] dankt haar soortnaam aan de
beschrijving bij Rumphĭus, Herbarium Amboinense V, 461: “Dit kruidje beslaat een
redelijke breede plaats en kleeft overal aan de aarde, als men daaraan trekt, gelijk
een aangebrande korste in de Rystpotten, waarvan het den Maleytzen naam” (kĕrok
nasi) “heeft.”
Cryphaea
Crypháéa Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – van Gr.
kruphaios, verborgen. – Het vruchtbeginsel wordt verborgen door den dikken,
gewelfden meeldraad.
cryphanthus
cryphánthus (-a, -um), – van Gr. kruptein (stam kruph),
verbergen; anthos, bloem: met verborgen bloemen.
Cryphiacanthus
Cryphiacánthus Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van
Gr. kruphĭos, verborgen; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der
Acanthacĕae: Acanthacĕa met in de kroonbuis verborgen meeldraden.
Crypsis
Crypsis Ait. [W. Aiton (1731-93), hortulanus van den bot. tuin te
Kew, of W. T. Aiton (1766-1849), zoon en opvolger van W. Aiton, mede-oprichter
van de Royal Horticultural Society (1804)], – (Gr.) (van kruptein, verbergen),
verberging. De naam zinspeelt op het feit, dat bij de eerstbeschreven soort (Cr.
aculeāta Ait. [W. Aiton of W. T. Aiton]) de voet der aar door het hoogste stengelblad
wordt omsloten.
crypsoides
crypsoídes, – van Crypsis, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Crypsis-achtig.
cryptandrus
cryptándrus (-a, -um), – van Gr. kruptos, verborgen; anêr
(andros), man: met verborgen mann, organen; met moeilijk te vinden meeldraden.
cryptantha
cryptántha, – zie cryptanthus.
Cryptanthe
Cryptánthe Lehm. [J. G. Chr. Lehmann (1792-1860), directeur
van den bot. tuin te Hamburg], – van Gr. kruptos, verborgen; anthos, bloem: plant
met verborgen bloemen. – De naam zinspeelt op de geringe afmetingen der
bloemkroon.
cryptanthoides
cryptanthoídes, – van Cryptanthe, plantengesl.
(Borraginacĕae) of van Cryptanthus, plantengesl. (Bromeliacĕae) of van den
soortnaam cryptanthus; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1.
Cryptanthe-achtig. 2. Cryptanthus-achtig. 3. op de soort cryptanthus gelijkend.
cryptanthum
cryptánthum, – zie cryptanthus.
Cryptanthus
Cryptánthus Otto et Dietr. [Fr. Otto en D. N. Fr. Dietrich], –
van Gr. kruptos, verborgen; anthos, bloem: plant met binnen het bladrozet verborgen
bloemen.
cryptanthus
cryptánthus (-a, -um), – van Gr. kruptos, verborgen; anthos,
bloem: met verborgen bloemen.
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cryptatherus
cryptátherus (-a, -um), – van Gr. kruptos, verborgen; athêr
(athĕros), naald: met verborgen naald.
Crypteronia
Crypterónia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kruptos, verborgen;
eros (erou), liefde: plant der verborgen liefde. De naam zinspeelt waarschijnlijk op
de kleine bloemen, de organen, waarin de bevruchting plaats vindt.
Crypteroniaceae
Crypteroniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Crypteronĭa geldt.
Cryptocalyx
Cryptócalyx Bth. [G. Bentham], – van Gr. kruptos, verborgen;
kălux, kelk. – De kelk is klein en doorschijnend, valt daardoor niet op.
cryptocarpus
cryptocárpus (-a, -um), – van Gr. kruptos, verborgen; karpos,
vrucht: met verborgen vruchten of sporangiën.
Cryptocarya
Cryptocárya R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kruptos,
verborgen; karŭon, noot. – De harde vrucht wordt door de bloemdekbuis verborgen.
cryptocaryoides
cryptocaryoídes, – van Cryptocarўa, plantengesl.
(Lauracĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cryptocarўa-achtig.
cryptochilus
cryptochílus (-a, -um) – van Gr. kruptos, verborgen; cheilos,
lip: met verborgen lip.
Cryptocoryne
Cryptocóryne Fisch. [Fr. E. L. (von) Fischer], – van Gr.
kruptos, verholen, verborgen; korŭnê, knots: plant met verholen knots. – De bij een
knots vergeleken kolf is onder in den voet der kolfscheede verholen.
cryptodon crýptodon, – van Gr. kruptos, verholen, verborgen; ŏdous (ŏdontos),
tand: met verborgen tand(en).
Cryptoglottis
Cryptoglóttis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kruptos, verholen,
verborgen; glôtta, tong. Orchidacĕa met weinig opvallende (hier bij een tong
vergeleken) lip.
Cryptogramma
Cryptográmma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kruptos,
verholen, verborgen; grammê, lijn. Varen, welker bij lijnen vergeleken sori verborgen
zijn onder den omgeslagen rand der blaadjes.
Cryptolepis
Cryptólepis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kruptos, verholen,
verborgen; lĕpis, schub. De bijkroonschubben zijn diep in de bloemkroon ingeplant
en vallen daardoor niet op.
Cryptomeria Cryptoméria D. Don [David Don], – van Gr. kruptos, verholen,
verborgen; mĕros, deel. Het vruchtblad wordt verholen door een gedeeltelijk ermede
vergroeide schub.
Cryptonema
Cryptonéma Turcz. [N. St. Turczaninow], – van Gr. kruptos,
verholen, verborgen; nêma, draad. – Plant met schier onwaarneembare helmdraden.
cryptophoranthoides
cryptophoranthoídes, – van Cryptophoranthus,
plantengesl. (Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Cryptophoranthus-achtig.
Cryptophoranthus
Cryptophoránthus Barb. Rodr. [J. Barbosa Rodrigues
(1842, Minaes Geraes, Brazilië; 1909, Rio de Janeiro) plantkundige], – van Gr.
kruptos, verholen, verborgen; pherein, dragen; anthos, bloem: plant, welker bloemen
verborgenheden dragen. De bloemen openen zich slechts met twee spleten tusschen
het middelste en de beide zijdelingsche kelkbladen; de geslachtsorganen blijven
verborgen.
Cryptophragmium
Cryptophrágmium Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck],
– van Gr. kruptos, verborgen; phragma, omhulsel. De naam zinspeelt op de kleine
schutbladen en schutblaadjes.
cryptosora / cryptosorum
cryptosóra / cryptosórum, – zie cryptosōrus.
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Cryptosorus
Cryptosórus Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. kruptos, verborgen,
verholen; sôros, hoop(je): varen met verborgen sporenhoopjes of sori. De sori zijn
in inzinkingen geplaatst of door een kratervormigen wal omgeven.
cryptosorus
cryptosórus (-a, -um), – van Gr. kruptos, verborgen; sôros,
hoopje: met verborgen sporenhoopjes of sori.
cryptostachys cryptóstachys, – van Gr. kruptos, verborgen, verholen; stăchus,
aar: met verborgen aren.
Cryptostegia Cryptostégia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kruptos, verholen,
verborgen; stegê, dak, dek. – De bij een dak vergeleken bijkroonschubben zijn diep
in de kroonbuis verborgen.
cryptostigma
cryptostígma, – van Gr. kruptos, verholen, verborgen; stigma,
(als bot. term) stempel: met verborgen stempel.
Cryptostylis Cryptostýlis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kruptos, verborgen,
verholen; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), zuil(tje). – Orchidacĕa, bij welke de
stempelzuil verborgen wordt door den voet der lip.
Cryptotaenia
Cryptotáénia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. kruptos,
verborgen, verholen; tainĭa, band. De bandvormige oliestriemen in den vruchtwand
zijn uitwendig onwaarneembaar.
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Cryptotheca
Cryptothéca Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kruptos, verborgen,
verholen; thêkê, doosje. – De doosvrucht is geheel of grootendeels binnen de kelkbuis
besloten.
crystallinus
crystallínus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. krustallĭnos (van
krustallos, ijs, kristal), van kristal, met kristallen of iets daarop gelijkends bedekt,
kristalhelder, kristalachtig.
crystallocalyx
crystallócalyx, – van Gr. krustallos, ijs, kristal; kălux, kelk:
met (als het ware) met kristallen (glanzende papillen) bezetten kelk.
csereii
cseréíi, – 2e nv. van Csereius, Latinizeering van Cserei: van Cserei,
gevonden door Cserei, genoemd naar Cserei. – Silene – Baumg. [J. Chr. G.
Baumgarten (1765, Lückau Z.Z.O. van Berlijn; 1843 Schässburg = Segesvár Z.O.
van Maros-Vasárhely in Zevenburgen), schrijver van eenige bot. publicaties] werd
in 1816 genoemd naar W. von Cserei (?, ?; ?, ?), te Krászná (Boheme), kamerheer,
liefhebber van plantkunde, bezitter van een bot. tuin.
Ctenanthe Ctenánthe Eichl. [A. W. Eichler], – van Gr. kteis (ktĕnos), haarkam;
anthos, bloem: kambloem. De bloeiwijze draagt talrijke dicht opeengedrongen
schutbladen, welke tezamen aan een kam doen denken.
Ctenium
Cténium Panz. [G. W. F. Panzer], – Lat. transcr. van Gr. ktenĭon
[verkleinw. van kteis (ktĕnos), haarkam], kammetje. – De naam zinspeelt op den
vorm der bloeiwijze.
Ctenolophon Ctenólophon Oliv. [D. Oliver], – van Gr. kteis (ktĕnos), haarkam;
lŏphos, helmkam. De zaden dragen aan de rugzijde een getande kam.
ctenopetalus ctenopétalus (-a, -um), – van Gr. kteis (ktĕnos), haarkam; petălon,
kroonblad: met kamvormig ingesneden kroonbladen.
Ctenopteris
Ctenópteris Bl. [C. L. Blume], -van Gr. kteis (ktĕnos), haarkam;
ptĕris, varen: kamvaren. De naam zinspeelt op de talrijke wijd afstaande, evenwijdige,
smalle bladslippen.
cubanus
cubánus (-a, -um), – afkomstig van het eiland Cuba (±74 – ±85°
W.L.; ±20 – ±23° N.B.) of daar het eerst gevonden, Cubaansch.
Cubeba
Cubéba Miq. [F. A. W. Miquel], – Arab. plantennaam (kababah;
kabebeh).
cubensis cubénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Cuba (±74 – ±85° W.L.;
±20 – ±23° N.B.) of daar het eerst gevonden, Cubaansch.
cubicus
cúbicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kubĭkos (van kubos, teerling,
kubus), teerlingvormig, kubisch.
Cubilia
Cubília Bl. [C. L. Blume], – Latinizeering van den Philipp.
plantennaam kubíli.
cubitalis
cubitális (-is, -e), – van Lat. cubĭtum of cubĭtus, onderarm: de lengte
van den onderarm (inclusief de hand) hebbend; een Romeinsche el (±443 3/4 mm)
lang.
Cubospermum Cubospérmum Lour. [J. Loureiro], – van Gr. kubos, teerling,
kubus; sperma, zaad: plant met teerlingvormige zaden.
Cucubalus / cucubalus
Cucúbalus L. [C. Linnaeus] / cucúbalus, – Lat.
transcr. van den ouden Gr. plantennaam koukoubălos, welks afleiding en beteekenis
onbekend zijn. – Als soortnaam gebezigd voor een Silēne, welke vroeger tot het gesl.
Cucubălus gerekend werd.
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Cucullaria / cucullaria
Cucullária Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz] /
cucullária, – van Lat. cucullus, kap: plant, bij welke de beide buitenste kroonbladen
aan den voet kapvormig zijn.
cucullatus cucullátus (-a, -um), – van Lat. cucullus, kap: van een kap voorzien,
kapdragend.
cucullifer / cuculliferus
cucúllifer (cucullífera, cucullíferum) / cuculliferus
(-a, -um), – van Lat. cucullus, kap; ferre, dragen: een of meer kapvormige organen
dragend.
cucullitepalus
cucullitépalus (-a, -um), – van Lat. cucullus, kap; Nieuwlat.
tepălum, bloemdekblad: met kapvormige bloemdekbladen.
cucumerifolius
cucumerifólius (-a, -um), – van Cucŭmis (Cucumĕris),
plantengesl. (Cucurbitacĕae), komkommer; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die
der komkommer.
cucumerinus
cucumerínus (-a, -um), – van Lat. cucŭmis (cucumĕris),
komkommer: Cucŭmis-achtig, komkommerachtig.
cucumeroides
cucumeroídes, – van Cucŭmis (Cucumĕris), plantengesl.
(Cucurbitacĕae), komkommer; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Cucŭmis-achtig, komkommerachtig.
Cucumis
Cúcumis L. [C. Linnaeus], – oude Lat. naam voor de komkommer.
Cucurbita
Cucúrbita L. [C. Linnaeus], – oude Lat. naam voor den pompoen
of de kalebas.
Cucurbitaceae
Cucurbitáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Cucurbĭta geldt.
cucurbitinus cucurbitínus (-a, -um), – van Lat. Cucurbĭta, pompoen, kalebas:
pompoenachtig, kalebasachtig.
Cudrania / Cudranus
Cudránia Tréc [Aug. A. L. Trécul (1818-96), Fr.
plantkundige] / Cudránus Miq. [F. A. W. Miquel], – Latinizeering van koed(e)rang,
Mal. volksnaam der plant.
cujabensis
cujabénsis (-is. -e), – afkomstig van Cujaba [= Cuyaba, in den
staat Matto Grosso (Brazilië), ±56° W.L.; ±15 1/2° Z.B.] of daar het eerst gevonden.
cujavillus
cujavíllus, – verkleinw. van cujāvus (zie aldaar), djamboe bidji,
djamboe kloetoek: djamboe bidji (djamboe kloetoek) met kleinere bladeren, bloemen
en vruchten dan de normale vorm.
cujavus
cujávus, – Latinizeering van Sp. guayába, djamboe bidji, djamboe
kloetoek. – Het Sp. woord is waarschijnlijk ontleend aan een der Westind. talen.
cujete
cujéte, – Braz. plantennaam.
culex
culex, – (Lat.) mug(ge).
culicifer / culiciferus culícifer (culicífera, culicíferum) / culicíferus (-a, -um),
– van Lat. culex (culĭcis), mug(ge); ferre, dragen: een op mug gelijkend orgaan
dragend.
culilaban / culilawan
culilában / culiláwan, – verbastering van den Mal.
plantennaam koelit lawan, d.i. geurige schors.
culinaris culináris (-is, -e), – van Lat. culīna, keuken, spijs: als spijs genuttigd.
culitlawan
culitláwan, – Mal. plantennaam (koelit lawan = geurige schors).
culminicola
culminícola (znw.), – van Lat. culmen (culmĭnis), top; cŏlĕre,
wonen, bewonen: bergtoppen bewonende, op bergtoppen groeiende plant.
culminicolus culminícolus (-a, -um), – van Lat. culmen (culmĭnis), top; cŏlĕre,
wonen, bewonen: bergtoppen bewonend, op bergtoppen groeiend.
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culminis
cúlminis, – 2e nv. enkv. van Lat. culmen, top: van een top, op een
bergtop gevonden.
cultorum
cultórum, – 2e nv. mv. van Lat. cultor (cultōris), landbouwer,
landman, kweeker: der landbouwers, der landlieden, der kweekers.
cultratus cultrátus (-a, -um), – van Lat. culter (cultri), mes, kouter: mesvormig,
koutervormig.
cultriformis cultrifórmis (-is, -e), -van Lat. culter (cultri), mes, kouter; forma,
vorm: mesvormig, koutervormig.
cumanensis
cumanénsis (-is, -e), – afkomstig van Cumaná (aan de N. kust
van Z.-Amerika; ±64° W.L.; ±10 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
cumingeanus
cumingeánus (-a, -um), – planten van het Mal. Schiereiland,
Singapore, Ned. Indië en de Philippijnen, welke dezen naam dragen, zijn genoemd
naar Hugh Cuming (1791, West Alvington, Devon, Engeland; 1865, Londen), die
zich reeds als kind naarstig toelegde op het verzamelen van schelpen en planten, zich
in 1819 te Valparaiso (W. kust van Chili; ±33° Z.B.) vestigde en daar en in het
binnenland van Chili zijn verzamelwerk voortzette, waaraan hij zich sedert 1826
geheel wijdde. Hij bouwde er een speciaal jacht voor, waarmede hij de W. kust van
Amerika van 44° Z.B. tot 13° N.B. onderzocht. Over Ecuádor, Columbia, Panamá
en Jamaica keerde hij naar Engeland terug. Van 1836-39 verzamelde hij op de
Philippijnen; op de terugreis bezocht hij Malaka, Singapore, Sumatra en in
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1840 Sint-Helĕna. Op de Philippijnen was het zijn gewoonte bij dorpsgeestelijken
te gaan logeeren en de schooljeugd op het verzamelen van planten en dieren
uittezenden. Hij bracht een plantenverzameling van 130 000 nummers, vele vogels,
reptielen en insekten en een van de grootste schelpenverzamelingen ter wereld bijeen.
Cumingia
Cumíngia Vidal [Sebastian Vidal y Soler], – genoemd naar H.
Cuming (zie cumingeānus).
cumingianus
cumingiánus (-a, -um), – zie cumingeānus.
cumingii
cumíngii, – 2e nv. van Cumingĭus, Latinizeering van Cuming: van
Cuming, gevonden door Cuming, genoemd naar Cuming. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar H. Cuming (zie cumingeānus).
cumini
cumíni, – 2e nv. van Lat. cumīnum, komijn: van (eenzelfden geur als)
komijn, komijnachtig riekend.
cuminum
cumínum, – Lat. transcr. van Gr. kumīnon, komijn.
cummingianus
cummingiánus (-a, -um), – foutief voor cumingiānus.
cumulates
cumulátus (-a, -um), – van Lat. cumulāre (van cumŭlus, hoop,
stapel), opeenhoopen: opeengehoopt.
cuneata
cuneáta, – zie cuneātus.
cuneatifolius cuneatifólius (-a, -um), – van Lat. cuneātus, wigvormig; folĭum,
blad: met wigvormige bladeren.
cuneatipetalus
cuneatipétalus (-a, -um), – van Lat. cuneātus, wigvormig;
Nieuwlat. petălum, kroonblad: met wigvormige kroonbladen.
cuneatus
cuneátus (-a, -um), – van Lat. cuneāre [van cunĕus, wig(ge)],
wigvormig maken: wigvormig (gemaakt).
cuneifolius
cuneifólius (-a, -um), – van Lat. cunĕus, wig(ge); folium, blad:
met wigvormige bladeren.
cuneiformis cuneifórmis (-is, -e), – van Lat. cunĕus, wig(ge); forma, gedaante,
vorm: wigvormig.
cuneilabius
cuneilábius (-a, -um), – van Lat. cunĕus, wig(ge); labĭum, lip:
met wigvormige lip(pen).
cuneilabrus
cuneílabrus (-a, -um), – van Lat. cunĕus, wig(ge); lăbrum, lip:
met wigvormige lip(pen).
cuniculiformis
cuniculifórmis (-is, -e), – van Lat. cunicŭlus, konijn, bij
uitbreiding de door dit dier gegraven gang, voorts onderaardsche gang in het
algemeen; forma, vorm: den vorm eener (onderaardsche) gang hebbend, buisvormig.
Cunila
Cuníla L. [C. Linnaeus], – (= Gr. konīlê), oude naam eener
Origănumsoort, door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem
thans voerende gesl.
Cunninghami
Cunninghámi, – 2e nv. van Cunninghāmus, Latinizeering van
Cunningham: van Cunningham, gevonden door Cunningham, genoemd naar
Cunningham. – Vitex – Schauer [J. K. Schauer] is genoemd naar Allan Cunningham
(zie Cunninghamĭa).
Cunninghamia
Cunninghámia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar de
gebroeders Allan Cunningham en Richard Cunningham. 1. A. Cunningham (1791,
Wimbledon, Londen; 1839, Sydney) was van 1814-31 plantenverzamelaar van den
bot. tuin te Kew; als zoodanig bereisde hij Z.-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland;
van 1836-38 was hij regeeringsplantkundige van New-South-Wales en superintendent
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van den bot. tuin van Sydney. In 1838 bereisde hij wederom Nieuw-Zeeland. – Hij
schreef eenige bot. publicaties. 2. R. Cunningham (1793, Wimbledon, Londen; 1835,
in Australië) was van 1808-32 amanuensis van den bot. tuin te Kew, van 1833-35
regeeringsplantkundige van New-South-Wales en superintendent van den bot. tuin
van Sydney; hij maakte een aantal tochten in het binnenland van Australië en werd
daar door inboorlingen vermoord.
cunninghamii
cunninghámii, – 2e nv. van Cunninghamĭus, Latinizeering
van Cunningham: van Cunningham, gevonden door Cunningham, genoemd naar
Cunningham. – Fagus – W. J. Hook. [W. J. Hooker] is genoemd naar A. Cunningham
(zie Cunninghamĭa). – Naar welken Cunningham Araucarĭa – Sweet [R. Sweet
(1783-1835), Eng. tuinbouwkundige] genoemd is, deelt de auteur der soort niet mede,
mogelijk naar beide broeders.
Cunonia
Cunónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Chr. Cuno (1708,
Berlijn; 1780, Weingarten, Baden), die, omdat hij groot van lichaam was, in 1724
tot den krijgsdienst werd gedwongen door Friedrich Wilhelm I, koning van Pruisen,
wiens half-waanzinnige voorliefde voor groote recruten zijn onderdanen en hemzelven
in allerlei moeilijkheden wikkelden. Hij werd als soldaat ingelijfd en, na van 1727-28
een jaar verlof te hebben genoten om in de rechten te studeeren, als soldaat bij zijn
regiment teruggeplaatst. Later werd hij belast met het ronselen van recruten. In 1740
kreeg hij zijn ontslag uit den dienst en trok, geheel berooid, te voet naar Amsterdam,
waar hij reeds het volgende jaar in den echt trad met een rijke koopmansweduwe,
wier verwarde zaken hij in orde bracht. Hij verwierf aanzienlijken rijkdom en bezat
te Amsterdam een fraaien tuin, waarop hij een zeer lange ode dichtte (uitgegeven in
1749 en wederom in 1750). Na het overlijden zijner echtgenoote (1761) trad hij in
dienst bij de Ned. O.I. Compagnie. Zie ook Buettnerĭa.
Cunoniaceae Cunoniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Cunonĭa
geldt.
Cupamenis
Cupaménis Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – Latinizeering
van den Cinghaleeschen plantennaam kúpamenya.
Cupania Cupánia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Fr. Cupani (1657, Mirto,
Sicilië; 1710, Palermo), pater Franciscaan, directeur van den bot. tuin van den vorst
van Cattolica te Misilmeri, Z.O. van Palermo, waarvan hij de planten beschreef in
zijn in 1696 verschenen Hortus Catholĭcus. – Een door hem nagelaten groot plaatwerk
over de nat. historie van Sicilië (Panphўton Sicŭlum) verscheen slechts gedeeltelijk
in het licht.
cupanioides
cupanioídes, – van Cupanĭa, plantengesl. (Sapindacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cupanĭa-achtig.
Cuphea
Cúphea Adans. [M. Adanson], – van Gr. kuphos, bochel. – De naam
zinspeelt op de knobbelvormige uitzakking aan den kelkvoet.
Cupia
Cúpia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van den Malab.
plantennaam cupi.
cuprea
cúprea, – zie cuprĕus.
cupressinus
cupréssinus (-a, -um), – van Cupressus, plantengesl. (Pinacĕae),
cypres: cypresachtig.
cupressoides
cupressoídes, – van Cupressus, plantengesl. (Pinacĕae), cypres;
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Cupressus gelijkend,
cypresachtig.
Cupressus
Cupréssus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, cypres.
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cupreus
cúpreus (-a, -um), – van Lat. cuprum, koper: koperen, koperkleurig,
koperrood. cupularis / cupulatus
capuláris (-is, -e) / cupulátus (-a, -um), – van
Lat. cupŭla (verkleinw. van cupa, kuip), nap: napvormig.
cupuliflorus
cupuliflórus (-a, -um), – van Lat cupŭla (verkleinw. van cupa,
kuip), nap; flos (flōris), bloem: met napvormige bloemen.
cupuliformis
cupulifórmis (-is, -e), – van Lat. cupŭla (verkleinw. van cupa,
kuip), nap; forma, vorm: napvormig.
Curanga / Curania
Curánga A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836),
hoogleeraar te Parijs] / Curánia R. et S. [J. J. Roemer en J. A. Schultes], –
Latinizeering van den Mal. plantennaam daoen koekoerang, d.i. zaagblad. De naam
zinspeelt op den scherp gezaagden bladrand.
curassavicus
curassávicus (-a, -um), – afkomstig van Cura ao (eiland in
W.-Indië; ±69° W.L., ±12 1/4° N.B.) of daar het eerst gevonden, Cura aosch.
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Curcas / curcas
Curcas Adans. [M. Adanson] / curcas, – meer dan drie eeuwen
oude, Lat. naam voor Jatrŏpha – L. [C. Linnaeus], van onbekenden oorsprong.
Curculigo
Curculígo Gaertn. [J. Gärtner], – vervorming van Lat. curculĭo,
snuitkever. – De zaden der eerstbeschreven soort, Curculígo orchioīdes Gärtn. [J.
Gärtner], bezitten een verlengstuk, waarin men gelijkenis heeft meenen te zien met
den kop van een snuitkever.
curculigoides curculigoídes, – van Curculīgo, plantengesl. (Amaryllidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Curculīgo-achtig.
Curcuma
Cúrcuma L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den Arab.
plantennaam kurkum.
Curmeria Curméria Linden et André [J. J. Linden en E. Fr. André], – genoemd
naar Henri Leon Curmer (1801, Parijs; 1870, Parijs), vriend van wetenschappen en
kunsten, uitgever van verscheidene fraaie werken over nat. historie.
Currania Curránia Copel. [E. B. Copeland], – genoemd naar Hugh McCullom
Curran (1875, New York City, U.S.A.; X), houtvester, van 1906-13 verbonden aan
het Bureau of Forestry te Manila, later werkzaam in Z.-Amerika, thans (1932) leeraar
aan de School of Forestry te Manila. Hij verzamelde vele planten, waarvan er een
aantal naar hem genoemd zijn.
curranii
curránii, – 2e nv. van Curranĭus, Latinizeering van Curran: van
Curran, gevonden door Curran, genoemd naar Curran. – Clerodendron – Elm. [A.
D. E. Elmer]; Diosp ros – Merr. [E. D. Merrill], – en Premna – H. J. Lam [H. J.
Lam] zijn genoemd naar Hugh McCullom Curran (zie Curranĭa).
curraniopsis
curraniópsis, – van Curranĭa, plantengesl. (Polypodiacĕae) of
van den soortnaam curranĭi (zie aldaar); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: 1.
Curranĭa-achtig. 2. op de soort curranĭi gelijkend.
curta
curta, – zie curtus.
curtatus curtátus (-a, -um), – van Lat. curtāre (van curtus, verkort, verminkt),
verkorten, verminken: verkort, verminkt.
curtidens
cúrtidens, – van Lat. curtus, verkort, korter dan gewoonlijk,
verminkt; dens, tand: met ongewoon korte tanden.
curtilimbus
curtilímbus (-a, -um), – van Lat. curtus, verkort, korter dan
gewoonlijk, verminkt; limbus, zoom, hier = bladschijf: met ongewoon korte bladschijf.
curtilobius
curtilóbius (-a, -um), – van Lat. curtus, verkort, korter dan
gewoonlijk, verminkt; lobus, lob: met ongewoon korte lobben, met korte lobben,
ondiep gelobd.
curtisii
curtísii, – 2e nv. van Curtisĭus, Latinizeering van Curtis: van Curtis,
gevonden door Curtis, genoemd naar Curtis. – Carex – Ridl. [H. N. Ridley]; –
Dichrotrĭchum – Clarke [Ch. Baron Clarke]; – Erĭa – Rchb. f. [H. G. Reichenbach];
– Ixōra – Ridl. [H. N. Ridley]; – Lecanoptĕris – Baker [J. G. Baker]; – Neuwiedĭa –
Rolfe [R. A. Rolfe]; – Paphiopedīlum – Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906),
hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg] en Pleopeltis – V. A. v. R.
[C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] zijn genoemd naar haar ontdekker,
Ch. Curtis (1853-1928), eerst inzamelaar voor de kweekersfirma Veitch & Sons te
Chelsea (Londen), in welke kwaliteit hij Sumatra, Java, Bórneo, de Minahasa en de
Molukken bereisde, van 1884-1902 hortulanus van den bot. tuin van Penang.
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Curtisina
Curtisína Ridl. [H. N. Ridley], – genoemd naar Ch. Curtis (zie
curtisĭi).
curtisorus
curtisórus (-a, -um), – van Lat. curtus, verkort, korter dan
gewoonlijk, verminkt; Nieuwlat. sōrus, sporenhoopje, sorus: met ongewoon korte
sporenhoopjes of sori.
curtus
curtus (-a, -um), – (Lat.) verkort, korter dan gewoonlijk, verminkt.
curva
curva, – zie curvus.
curvata
curváta, – zie curvātus.
curvatulus
curvátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. curvātus, gekromd:
zwak gekromd.
curvatus curvátus (-a, -um), – van Lat. curvāre (van curvus, krom), krommen,
buigen: gekromd, gebogen.
curvicalcar
curvicálcar, – van Lat. curvus, krom; calcar, spoor: kromsporig.
curvicaulis curvicáúlis (-is, -e), – van Lat. curvus, krom; caulis, stengel, steel:
kromstengelig, kromstelig.
curviflorus curviflórus (-a, -um), – van Lat. curvus, krom; flos (flōris), bloem:
krombloemig.
curvifolius
curvifólius (-a, -um), – van Lat. curvus, krom; folĭum, blad:
krombladig.
curvilabris
curvílabris (-is, -e), – van Lat. curvus, krom; lăbrum, lip:
kromlippig.
curvimentus
curviméntus (-a, -um), – van Lat. curvus, krom; mentum, kin:
met kromme kin.
curvinerve
curvinérve, – zie curvinervis.
curvinervia
curvinérvia, – zie curvinervĭus.
curvinervis / curvinervius
curvinérvis (-is, -e) / curvinérvius (-a, -um), –
van Lat. curvus, krom; nervus, nerf: kromnervig, met kromme zijnerven.
curvirostris
curviróstris (-is, -e), – van Lat. curvus, krom; rostrum, snavel:
kromsnavelig.
curvisepalus
curvisépalus (-a, -um), – van Lat. curvus, krom, gebogen;
Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met kromme kelkbladen, met gebogen kelkbladen.
curvispinus
curvispínus (-a, -um), – van Lat. curvus, krom; spina, stekel,
doorn: kromstekelig, kromdoornig.
curvistylis curvístylis (-is, -e), – van Lat. curvus, krom; stўlus, stijl: kromstijlig.
curviunguis
curviúnguis (-is, -e), – van Lat. curvus, krom; ungŭis, nagel:
kromnagelig.
curvulus
cúrvulus, – verkleinw. van Lat. curvus, krom: zwak gekromd.
curvus
curvus (-a, -um), – (Lat.) krom, gebogen, gekromd.
Cuscuaria
Cuscuária Schott [H. W. Schott], – van koeskoes (= Phalanger),
een in de Molukken voorkomend buideldier. Rumphius (Herbarĭum Amboinense V,
488) zegt van de plant: “Daar is my anders niet van bekend, als dat de beesjes
Koeskoessen zig gaarne daar by ophouden en hare bloemen of eerste uitspruitsels
der vruchten eeten, daar hare vangers weeten op te passen” (dwz. hun voordeel mede
te doen).
cuscuarius
cuscuárius (-a, -um), – door den koeskoes gegeten wordend. Zie
voorts Cuscuarĭa.
Cuscuta Cuscúta L. [C. Linnaeus], – verscheidene eeuwen oude plantennaam,
welks afleiding niet vast staat. Volgens sommigen is hij verbasterd uit Gr. kassŭtha
(zie Cassўtha), volgens anderen is hij van Arab. oorsprong.
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cusickii cusíckii, – 2e nv. van Cusickĭus, Latinizeering van Cusick: van Cusick,
gevonden door Cusick, genoemd naar Cusick. – Camassĭa – S. Watson [Sereno
Watson (1826-92), Amer. plantkundige] werd in 1887 genoemd naar W. C. Cusick,
die de plant in 1886 in Óregon had ontdekt. Overigens is mij van hem niets bekend.
cuspidatus
cuspidátus (-a, -um), – van Lat. cuspis (cuspĭdis), spits (znw.):
een spits dragend.
cuspidellus cuspidéllus (-a, -um), – van Lat. cuspidella [verkleinw. van cuspis
(cuspĭdis), spits (znw.)], spitsje: een spitsje dragend.
cuspidifer / cuspidiferus cuspídifer (cuspidífera, cuspidíferum) / cuspidíferus
(-a, -um), – van Lat. cuspis (cuspĭdis), spits (znw.); ferre, dragen: een spits dragend.
cuspidiflorus cuspidiflórus (-a, -um), – van Lat. cuspis (cuspĭdis), spits (znw.);
flos (flōris), bloem: 1. met door een spits gekroonde bloemen. 2. met op de bladspits
geplaatste sori (hier als de bloemen der varens beschouwd).
cuspidifolius cuspidifólius (-a, -um), – van Lat. cuspis (cuspĭdis), spits (znw.);
folĭum, blad: met door een spits gekroonde bladeren.
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cuspidiformis
cuspidifórmis (-is, -e), – van Lat. cuspis (cuspĭdis), spits (znw.);
forma, vorm: den vorm eener spits hebbend, spits.
cuspidiglumis cuspidiglúmis (-is, -e), – van Lat. cuspis (cuspĭdis), spits (znw.);
glūma, kafje: met door een spitsje gekroonde kafjes.
cuspidilinguis cuspidilínguis (-is, -e), – van Lat. cuspis (cuspĭdis), spits (znw.);
lingŭa, tong: met door een spits gekroonde tong of (bij orchideeën) lip.
cuspidilobus cuspidílobus (-a, -um), – van Lat. cuspis (cuspĭdis), spits (znw.);
lŏbus, lob: met door een spits gekroonde lobben (de bladeren bv.).
cuspidipetalus
cuspidipétalus (-a, -um), – van Lat. cuspis (cuspĭdis), spits
(znw.); Nieuwlat. petălum, kroonblad: met door een spits gekroonde kroonbladen.
cuspidispathus
cuspidíspathus (-a, -um), – van Lat. cuspis (cuspĭdis), spits
(znw.); spătha, (als bot. term) kolfscheede: met door een spits gekroonde
kolfscheeden.
cuspidulatus
cuspidulátus (-a, -um), – van Lat. cuspidŭla [verkleinw. van
cuspis (cuspĭdis), spits (znw.)], spitsje: van een spitsje voorzien, door een spitsje
gekroond.
Cussambium
Cussámbium Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck], –
Latinizeering van den Mal. plantennaam koesambi.
cuthbertsonii
cuthbertsónii, – 2e nv. van Cuthbertsonĭus, Latinizeering van
Cuthbertson: van Cuthbertson, gevonden door Cuthbertson, genoemd naar
Cuthbertson. – Dendrobĭum – F. v. M. [Ferdinand von Müller] is genoemd naar
Cuthbertson, die in 1887 optrad als leider eener Austral. expeditie naar Eng.
Nieuw-Guinea, waaraan ook W. A. Sayer (zie sayeriānus) deelnam; zij ontdekten
de plant op Mount Obree. – Overigens is mij van Cuthbertson niets bekend.
Cyamopsis
Cyamópsis A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. kuămos,
boon; opsis, voorkomen, uiterlijk: plant met op prinsesse(n)boonen (suikerboonen,
spersieboonen, aspergeboonen, slaboonen) gelijkende peulen.
Cyamus Cýamus J. E. Sm. [J. E. Smith], – Lat. transcr. van Gr. kuămos, boon.
– De vruchten van Cyămus heetten bij de Oude Grieken kuămoi aiguptĭoi, Egypt.
boonen.
Cyanandrium Cyanándrium Stapf [O. Stapf], – van Gr. kuănos, donkerblauw
staal, korenbloem; anêr (andros), man. De mann. organen (helmknoppen) zijn
donkerblauw. cyanantha / cyananthum
cyanántha / cyanánthum, – zie
cyananthus.
Cyananthus Cyanánthus Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Gr. kuănos, donkerblauw staal, korenbloem; anthos, bloem: plant
met korenbloemblauwe bloemen.
cyananthus
cyanánthus (-a, -um), – van Gr. kuănos, donkerblauw staal,
korenbloem; anthos, bloem: met korenbloemblauwe bloemen.
Cyanastraceae
Cyanastráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Cyanastrum geldt.
Cyanastrum
Cyanástrum Oliv. [D. Oliver], – van Gr. kuănos, donkerblauw
staal, korenbloem; astron, ster. Plant met korenbloemblauwe, stervormige bloemen.
cyaneus
cyáneus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kuanĕos (van kuănos,
donkerblauw staal, korenbloem), korenbloemblauw.
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Cyanitis Cyanítis Reinw. [C. G. C. Reinwardt], – Lat. transcr. van Gr. kuanītis
(van kuănos, donkerblauw staal, korenbloem), donkerblauw. – De naam zinspeelt
op de kleur der bloemen.
cyanocarpa
cyanocárpa, – zie cyanocarpus.
cyanocarphius
cyanocárphius (-a, -um), – van Gr. kuănos, donkerblauw
staal, korenbloem; karphos, halm, stengel: met blauwe stengels.
cyanocarpus
cyanocárpus (-a, -um), – van Gr. kuănos, donkerblauw staal,
korenbloem; karpos, vrucht: met blauwe vruchten.
cyanocentrus
cyanocéntrus (-a, -um), – van Gr. kuănos, donkerblauw staal,
korenbloem; kentron, stekel, spoor, midden: met blauwe spoor, met blauw middendeel.
cyanocladus
cyanócladus (-a, -um), – van Gr. kuănos, donkerblauw staal,
korenbloem; klădos, twijg, spruit: met donkerblauwe spruiten of twijgen.
cyanocrocus cyanócrocus, – van Gr. kuănos, donkerblauw staal, korenbloem;
krŏkos, saffraan (plant), een Crocussoort: met donkerblauwe, Crocus-achtige bloemen.
Cyanodaphne
Cyanodáphne Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kuănos,
donkerblauw staal, korenbloem; daphnê, laurier: Lauracĕa met blauwe vruchten.
cyanoides
cyanoídes, – van Lat. cyănus (Gr. kuănos), korenbloem; īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: met een korenbloem overeenkomend,
blauw(achtig).
cyanophyllus cyanophýllus (-a, -um), – van Gr. kuănos, donkerblauw; phullon,
blad: met donkerblauwe bladeren.
Cyanopis
Cyanópis Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. kuanôpis [van
kuănos, donkerblauw staal, korenbloem; ôps (ôpos), oog], donkerblauwoogig: plant
met donkerblauwe (in werkelijkheid paarse) bloemhoofdjes.
cyanopterus
cyanópterus (-a, -um), – van Gr. kuănos, donkerblauw staal,
korenbloem; ptĕron, vleugel: met donkerblauwe vleugels of daarop gelijkende
organen.
cyanosperma
cyanospérma, – zie cyanospermus.
Cyanospermum
Cyanospérmum W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], –
van Gr. kuănos, donkerblauw staal, korenbloem; sperma, zaad: plant met
donkerblauwe zaden.
cyanospermus cyanospérmus (-a, -um), – van Gr. kuănos, donkerblauw staal,
korenbloem; sperma, zaad: met donkerblauwe zaden.
cyanostachyus cyanostáchyus (-a, -um), – van Gr. kuănos, donkerblauw staal,
korenbloem; stăchus, aar: met donkerblauwe aren of aartjes.
Cyanotis Cyanótis D. Don [David Don], – van Gr. kuănos, donkerblauw staal,
korenbloem; ous (ôtos), oor: plant met donkerblauwe ooren. De naam zinspeelt op
vorm en kleur der kroonbladen.
Cyanthillium Cyanthíllium Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kuănos, donkerblauw
staal, korenbloem; anthêlê, bloem. Plant met donkerblauwe (in werkelijkheid
donkerpaarse) bloemhoofdjes.
cyanus
cýanus, – Lat. transcr. van Gr. kuănos, korenbloem.
Cyathea
Cyáthea J. E. Sm. [J. E. Smith], – van Lat. cyăthus (Gr. kuăthos),
beker. De naam zinspeelt op de bekervormige dekvliesjes der eerstbeschreven soort.
Cyatheaceae
Cyatheáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Cyathĕa
geldt.
cyatheaefolius
cyatheaefólius (-a, -um), – zie cyatheifolĭus.
cyatheifolius
cyatheifólius (-a, -um), – van Cyathĕa, plantengesl.
(Cyatheacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Cyathĕa.
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cyatheoides
cyatheoídes, – van Cyathĕa, plantengesl. (Cyatheacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cyathĕa-achtig.
cyathifer / cyathiferus
cyáthifer (cyathífera, cyathíferum) / cyathíferus (-a,
-um), – van Lat. cyăthus, beker; ferre, dragen: bekervormige organen dragend.
cyathiflorus
cyathiflórus (-a, -um), – van Lat. cyăthus, beker; flos (flōris),
bloem: met bekervormige bloemen.
cyathiformis
cyathifórmis (-is, -e), – van Lat. cyăthus, beker; forma, vorm:
bekervormig.
Cyathiscus
Cyathíscus V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige.], – van Gr. kuăthos, beker; iskein, gelijk maken: plant met op bekers
gelijkende (bekervormige) schutbladen.
Cyathocalyx
Cyathócalyx Champ. [J. G. Champion], – van Lat. cyăthus (Gr.
kuăthos), beker; cālyx (Gr. kălux), kelk: plant met bekervormigen kelk.
Cyathodes
Cyathódes Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – Lat. transcr.
van Gr. kuathôdês (van kuăthos, beker; ôdês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt),
bekervormig. – De naam zinspeelt op den vorm der honigschijf.
cyathoides
cyathoídes, – van Cyathĕa, plantengesl. (Cyathea-
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cĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cyathĕa-achtig.
cyathophorus
cyathóphorus (-a, -um), – van Gr. kuăthos, beker; pherein,
dragen: een of meer bekervormige organen dragend.
Cyathostemma Cyathostémma Griff. [W. Griffith], – van Gr. kuăthos, beker;
stemma, krans: plant met in kransen geplaatste bekervormige organen (stempels).
Cyathula
Cyáthula Lour. [J. Loureiro], – vr. verkleiningsvorm van Lat.
cyăthus, beker. De naam zinspeelt op de tot een bekertje vergroeide bases der
helmdraden.
cybianthoides
cybianthoídes, – van Cybianthus, plantengesl. (Myrsinacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cybianthus-achtig.
Cybianthus
Cybiánthus Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr. kubos,
teerling, dobbelsteen, kubus; anthos, bloem: plant met teerlingvormige bloemen, met
vierhoekige bloemen.
Cycadaceae
Cycadáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Cycas
(Cycādis) geldt.
cycadifolius
cycadifólius (-a, -um), – van Cycas (Cycādis), plantengesl.
(Cycadacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Cycas.
Cycas
Cycas L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
kukas = koïx, een soort van palm. – Cycassoorten gelijken in habitus en bladvorm
op palmen.
Cyclamen
Cýclamen L. [C. Linnaeus], – wijziging van den ouden Gr.
plantennaam kuklămīnon of kuklămīnos (Cyclămen graecum Link [H. Fr. Link]). –
Het woord is afgeleid van Gr. kuklos, cirkel, en zinspeelt op de cirkelronde knollen.
cyclamineus cyclamíneus (-a, -um), – van Cyclămen (Cyclamīnis), plantengesl.
(Primulacĕae): Cyclămen-achtig.
Cyclaminus
Cyclamínus Hall. [A. von Haller], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam kuklamīnos. Zie voorts Cyclămen.
Cyclandrophora
Cyclandróphora Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. kuklos,
cirkel, kring, ring; anêr (andros), man; pherein, dragen: plant, welke tot een ring
vergroeide mann. organen draagt. De helmdraden zijn aan den voet vergroeid tot een
ring.
Cyclanthaceae
Cyclantháceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Cyclanthus geldt.
Cyclanthera
Cyclanthéra Schrad. [H. A. Schrader], – van Gr. kuklos, cirkel;
anthêra, (als bot. term) helmknop. De helmknop is cirkelvormig.
Cyclanthus
Cyclánthus Poit. [A. Poiteau (1766-1854), Fr. plantkundige], –
van Gr. kuklos, cirkel; anthos, bloem. De bloemen zijn om de as der bloeiwijze in
kransen (cirkels) geplaatst.
Cyclea
Cýclea Arn. [G. A. Walker-Arnott], – van Gr. kuklos, cirkel, kring.
De helmhokjes staan in een kring om den verbreeden top der meeldradenzuil.
cyclobasis
cyclóbasis, – van Gr. kuklos, cirkel; băsis, voet (fig.): met
cirkelvormigen voet.
cyclobolbos
cyclobólbos (-os, -on), – van Gr. kuklos, cirkel; bolbos, bol: met
cirkelronde bollen of schijnknollen.
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Cyclobothra
Cyclóbothra G. Don [George Don], – van Gr. kuklos, cirkel;
bŏthros, groeve, kuil. – De drie binnenste bloemdekbladen dragen aan den voet een
diepe, cirkelronde honiggroeve.
cyclobulba
cyclobúlba, – zie cyclobulbus.
cyclobulbos cyclobúlbos (-os, -on), – foutief voor cyclobolbos of cyclobulbus.
cyclobulbus
cyclobúlbus (-a, -um), – van Lat. cyclus, cirkel; bulbus, bol: met
cirkelronde bollen of schijnknollen.
Cyclocampe
Cyclocámpe Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. kuklos, cirkel;
kampê, bocht. De onvruchtbare glumae staan in kransen (cirkelvormige “bochten”).
Cyclocarpa
Cyclocárpa Miq. [F. A. W. Miquel], – foutief voor Cyclocampe.
Cyclocodon
Cyclocódon Griff. [W. Griffith], – van Gr. kuklos, kring; kôdôn,
klok. – De bloemen zijn klokvormig met in een kring uitgespreide slippen.
cyclocomus cyclócomus (-a, -um), – van Lat. cyclus (Gr. kuklos), cirkel; cŏma
(Gr. kŏmê), kuif (van haren, bladeren, schutbladen of bloemen): met in een cirkel
bijeengeplaatste en een soort van kuiven vormende bladeren, schutbladen of bloemen.
Cyclodiscus
Cyclodíscus Klotzsch [J. Fr. Klotzsch], – van Lat. cyclus, cirkel;
discus, schijf. De toegang tot de bloemdekbuis wordt afgesloten door de ringvormige
schijf.
Cyclodium
Cyclódium K. B. Presl [K. B. Presl], – Lat. transcr. van Gr.
kuklodĭon (verkleinw. van kuklos, cirkel), cirkeltje. Varen met cirkelronde dekvliesjes.
cyclodontus
cyclodóntus (-a, -um), – van Gr. kuklos, cirkel; odous (odonlos),
tand: met cirkelronde tanden.
cycloglossus
cycloglóssus (-a, -um), – van Gr. kuklos, cirkel; glôssa, tong:
met cirkelronde tong of (bij orchideeën) lip.
cyclolobus
cyclólobus (-a, -um), – van Lat. cyclus, cirkel; lŏbus, lob: met
cirkelronde lobben.
Cyclonema
Cyclonéma Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter], – van Gr. kuklos,
cirkel; nêma, draad. De helmdraden steken ver buiten de kroonbuis en zijn vaak
cirkelvormig opgerold.
cycloneura
cyclonéúra, – zie cycloneurus.
cycloneuros / cycloneurus
cyclonéúros (-os, -on) / cyclonéúrus (-a, -um), –
van Gr. kuklos, cirkel; neuron, nerf: met (nabij den bladrand) cirkelvormig gekromde
nerven.
Cyclopeltis Cyclopéltis J. Sm. [J. Smith], – van Gr. kuklos, cirkel; peltê, schild.
Varen met schildvormig aangehechte, cirkelronde dekvliesjes.
cyclopensis
cyclopénsis (-is, -e), – afkomstig van het Cycloop-gebergte (zie
onder cyclops) of daar het eerst gevonden.
cyclopetalus
cyclopétalus (-a, -um), – van Gr. kuklos, cirkel; petălon,
kroonblad: met cirkelronde kroonbladen.
cyclophora
cyclóphora, `- zie cyclophŏrus.
cyclophoroides
cyclophoroídes, – van Cyclophŏrus, plantengesl.
(Polypodiacĕae) of van den soortnaam cyclophŏrus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Cyclophŏrus-achtig. 2. op de soort cyclophŏrus
gelijkend.
cyclophorum
cyclóphorum, – zie cyclophŏrus.
Cyclophorus
Cyclóphorus Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar
te Angers], – van Gr. kuklos, cirkel; pherein, dragen: cirkels, dwz. cirkelronde sori
dragende varen.
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cyclophorus
cyclóphorus (-a, -um), – van Gr. kuklos, cirkel; pherein, dragen:
cirkels dragend, kringen dragend, geringd.
cyclophyllus
cyclophýllus (-a, -um), – van Gr. kuklos, cirkel; phullon, blad:
rondbladig.
cyclops
cyclops, – Lat. transcr. van Gr. kuklôps (van kuklos, cirkel; ôps, oog),
letterlijk rondoog: cycloop. – De cyclopen waren mythische reuzen met een cirkelrond
oog midden in het voorhoofd. – Een gebergte aan de N. kust van Nieuw-Guinea op
±140 1/2° O.L. heet het Cycloop-gebergte naar twee hooge toppen, welke de
ontdekker ervan, Bougainville (zie Bougainvillĕa), in 1768 van zee uit waarnam en
waaraan hij den naam schonk van “les deux Cyclopes”. Het woord cyclops wordt
wel als soortnaam gebezigd voor op dat gebergte gevonden planten.
cyclopum
cyclópum, – 2e nv. mv. van Lat. cyclops (cyclōpis), cycloop: van
de cyclopen, dwz. de beide hooge toppen, waaraan het Cycloop-gebergte zijn naam
ontleent (zie cyclops); afkomstig van het Cycloop-gebergte of daar het eerst gevonden.
cyclosorus
cyclosórus (-a, -um), – van Gr. kuklos, cirkel; sôros, hoop(je): met
cirkelronde sporenhoopjes of sori.
cyclostele
cyclostéle, – van Gr. kuklos, cirkel; stêlê, zuil: met cirkelronde
stempelzuil.
Cyclostemon
Cyclostémon Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kuklos, cirkel, kring;
stêmôn, draad. De meeldraden staan in een kring om de breede schijf.
Cydonia
Cydónia Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige], –
afkorting van Lat. mala Cydonĭa, Cydonische tafelvruchten, Cydonisch ooft, dwz.
de kweepeer. – Zie voorts cydonĭus.
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cydonia
cydónia, – zie cydonĭus.
cydoniaefolius
cydoniaefólius (-a, -um), – zie cydoniifolĭus.
cydoniifolius cydoniifólius (-a, -um), – van Cydonĭa, plantengesl. (Rosacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Cydonĭa.
cydonius
cydónius (-a, -um), – afkomstig van Cydonĭa (Gr. Kudônĭa), naam
eener zeer oude stad aan de N. kust van het eiland Creta, het vaderland der kweepeer
of daar het eerst gevonden, Cydonisch.
Cylicodaphne
Cylicodáphne Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
kulix (kulĭkos), beker; daphnê, laurier: Lauracĕa met (na den bloei) bekervormige
bloemdekbuis.
cylindraceus / cylindricus
cylindráceus (-a, -um) / cylíndricus (-a, -um), –
van Lat. cylindrus (Gr. kulindros), cylinder: cylindrisch, rolrond.
cylindriflorus
cylindriflórus (-a, -um), – van Lat. cylindrus (Gr. kulindros),
cylinder; flos (flōris), bloem: met cylindrische (rolronde) bloemen of bloeiwijzen.
cylindrobulbus
cylindrobúlbus (-a, -um), – van Lat. cylindrus, cylinder;
bulbus, bol: met cylindrische (rolronde) bloemen of bloeiwijzen.
cylindrocarpus
cylindrocárpus (-a, -um), – van Gr. kulindros, rol, cylinder;
karpos, vrucht: met rolronde vruchten.
cylindrocentrus cylindrocéntrus (-a, -um), – van Gr. kulindros, rol, cylinder;
kentron, spoor: met rolronde spoor.
cylindrocephalus
cylindrocéphalus (-a, -um), – van Gr. kulindros, rol,
cylinder; kephălê, hoofd: met rolronde hoofdjes.
cylindrostachya
cylindrostáchya, – zie cylindrostachўus.
cylindrostachys / cylindrostachyus
cylindróstachys / cylindrostáchyus (-a,
-um), – van Gr. kulindros, rol, cylinder; stăchus, aar: met rolronde aren.
Cylista Cylísta Ait. [W. Aiton (1731-93), hortulanus van den bot. tuin te Kew,
of W. T. Aiton (1766-1849)], – gelatinizeerde vr. vorm. van Gr. kulistos, gewenteld,
geschikt om ermede te rollen. De naam zinspeelt op de groote, sterk gewelfde onderste
kelkslip.
Cymaria
Cymária Bth. [G. Bentham], – van Lat. cyma, (als bot. term)
bijscherm. De bloemen staan in gesteelde bijschermen.
Cymbalaria / cymbalaria Cymbalária Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808),
directeur van den bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg] / cymbalária, – van
Lat. cymbălum (Gr. kumbălon), bekken (muziekinstrument): plant met bekkenvormige
bladeren.
cymbidifolius / cymbidiifolius
cymbidifólius (-a, -um) / cymbidiifólius (-a,
-um), – van Cymbidĭum, plantengesl. (Orchidacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren
als die van een Cymbidĭum.
cymbidioides
cymbidioídes, – van Cymbidĭum, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cymbidĭum-achtig.
Cymbidium
Cymbídium Sw. [O. Swartz], – Lat. transcr. van Gr. kumbidĭon
(verkleinw. van kumbê, schuitje), klein schuitje. – De naam zinspeelt op den vorm
der lip.
cymbifer / cymbiferus
cýmbifer (cymbífera, cymbíferum) / cymbíferus (-a,
-um), – van Lat. cymba (Gr. kumbê), schuitje; ferre, dragen: een schuitvormig orgaan
dragend.
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cymbifolius
cymbifólius (-a, -um), – van Lat. cymba (Gr. kumbê), schuitje;
folĭum, blad: met schuitvormige bladeren.
cymbiformis
cymbifórmis (-is, -e), – van Lat. cymba (Gr. kumbê), schuitje:
forma, vorm: schuitvormig.
cymboglossus
cymboglóssus (-a, -um), – van Gr. kumbê, schuitje; glôssa,
tong: met schuitvormige tong of (bij orchideeën) lip.
Cymbopogon
Cymbopógon Spreng. [K. P. J. Sprengel], – van Gr. kumbê,
schuitje; pôgôn, baard: gras met schuitvormige schutbladen en lange baarden
(naalden).
cymbulipes cymbúlipes, – van Lat. cymbŭla (verkleinw. van cymba, schuitje),
klein schuitje; pes, voet, steel: met schuitvormigen (zuil)voet.
Cymelonema
Cymelonéma K. B. Presl [K. B. Presl], – van Lat. cyma, (als
bot. term) bijscherm; Gr. hêlos, spijker, pin, pen; nêma, draad: plant met tot
bijschermen vereenigde bloemen en spijker- of penvormige helmdraden.
cymiger / cymigerus
cýmiger (cymígera, cymígerum) / cymígerus (-a, -um),
– van Lat. cyma, (als bot. term) bijscherm; gĕrĕre, dragen: bijschermen dragend.
Cyminosma
Cyminósma Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. kumīnon, komijn;
osmê, geur: naar komijn riekende plant.
cyminum
cymínum, – Lat. transcr. van Gr. kumīnon, komijn.
Cymodocea
Cymodocéa Ch. Koen. [Ch. (of C. of K.) Koenig (1774-1851),
te Londen gevestigd plantkundige van D. afkomst.], – van Gr. Kumodŏkê, naam
eener zeenimf, een der vijftig dochters van den zeegod Nereus: in zee levende plant,
zeeplant. – De naam Kumodŏkê is afgeleid van Gr. kuma, golf; dekesthai of
dechesthai, opvangen, en beteekent: de golvenopvangster.
cymosus
cymósus (-a, -um), – van Lat. cyma, (als bot. term) bijscherm: tot
bijschermen vereenigd; met tot bijschermen vereenigde bloemen.
cymulosus
cymulósus (-a, -um), – van Lat. cymŭla (verkleinw. van cyma,
bijscherm), klein bijscherm: tot kleine bijschermen vereenigd; met tot kleine
bijschermen vereenigde bloemen.
cynanchicus
cynánchicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kunanchĭkos {van
Gr. kunanchê [van kuôn (kunos), hond; anchein, worgen, doen stikken], keelontsteking
bij honden}, op eenigerlei wijze tot keelontsteking in betrekking staand; als
geneesmiddel tegen keelontsteking gebezigd.
Cynanchon
Cynánchon, – zie Cynanchum.
Cynanchum
Cynánchum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam kunanchon [van kuôn (kunos), hond; anchein, worgen, doen stikken],
plant, welke honden doet stikken, dwz. voor honden giftig is.
cynapiifolius
cynapiifólius (-a, -um), – van Lat. cynapĭum (zie aldaar), oude
naam voor Aethūsa cynapĭum L. [C. Linnaeus], hondspeterselie; folĭum, blad: met
bladeren als die der hondspeterselie.
cynapium cynápium, – van Gr. kuôn (kunos), hond; Lat. apĭum, eppe, selderij,
selderie: hondsselderij, dwz. op selderij gelijkende, doch voor den mensch oneetbare
plant, hondspeterselie. Vgl. canīnus.
Cynara Cýnara L. [C. Linnaeus], – Lat. transc. van den ouden Gr. plantennaam
kunăra, waarmede een soort artisjok werd aangeduid.
cynaroides
cynaroídes, – van Cynăra, plantengesl. (Composĭtae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cynăra-achtig.
Cynoctonum
Cynóctonum E. Mey. [E. H. F. Meyer], – Latinizeering van
den ouden Gr. plantennaam kunoktŏnon [van kuôn (kunos), hond; ktŏnos (van kteinein,
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dooden), (in samenstellingen), moord], hondenmoord, d.i. voor honden giftige plant.
Vgl. Lycoctŏnum.
Cynodon / cynodon
Cýnodon L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard] / cýnodon,
– van Gr. kuôn (kunos), hond; ŏdous (ŏdontos), tand: hondstand. De naam zinspeelt
op den vorm der knoppen, welke zich op de uitloopers of de kruipende stengels
bevinden. Vgl. den Fr. volksnaam chiendent.
Cynoglossum
Cynoglóssum L. [C. Linnaeus], – van Gr. kuôn (kunos), hond;
glôssa, tong: hondstong. – De naam zinspeelt op den bladvorm van de Europ.
Cynoglossum officināle L. [C. Linnaeus].
Cynometra
Cynométra L. [C. Linnaeus], – van Gr. kuôn (kunos), hond;
mêtra, baarmoeder: baarmoeder eener teef. De naam, welke zinspeelt op den vorm
der peulen, is bedoeld als vertaling van den Mal. volksnaam van Cynométra cauliflóra
L. [C. Linnaeus], poeki andjing (van poeki, vr: schaamdeel; andjing, hond),
schaamdeel eener teef.
cynops
cynops, – Lat. transcr. van Gr. kunôps [van kuon (kunos), hond; ôps,
aangezicht, gelaat], oude naam eener Plantāgo-soort. – Waarop de naam zinspeelt,
is niet duidelijk; er is niets aan de plant, dat aan een hond doet denken.
Cynopsele
Cynopséle, – foutief voor Cynopsōle.
Cynopsole
Cynopsóle Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. kuôn (kunos), hond;
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psôlê, geërigeerde penis. De naam zinspeelt op den vorm der vr. bloeiwijzen.
Cynorchis / Cynosorchis
Cynórchis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars] /
Cynosórchis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr. kuôn (kunos), hond;
orchis, teelbal. – De naam zinspeelt op den vorm van den wortelknol.
cynosorchoides
cynosorchoídes, – van Cynosorchis, plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cynosorchis-achtig.
cynosuroides
cynosuroídes, – van Cynosūrus, plantengesl. (Graminĕae),
kamgras; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cynosūrus-achtig,
kamgras-achtig.
Cynosurus
Cynosúrus L. [C. Linnaeus], – van Gr. kuôn (kunos), hond; oura,
staart: hondestaart. De naam zinspeelt op den vorm der aren.
cyparissias
cyparíssias, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
kuparissĭas, waarmede een wolfsmelk werd aangeduid, welker bladeren op die van
een cypres (Gr. kuparissos) geleken. Ook de bladeren der tegenwoordig Euphorbia
cyparissĭas L. [C. Linnaeus] genoemde plant doen eenigszins aan die van naaldboomen
denken.
Cypella
Cypélla Herb. [W. Herbert], – van Gr. kupellon, breede beker, nap.
De naam zinspeelt op den vorm van het bloemdek.
Cyperaceae
Cyperáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Cypērus
geldt.
cyperifolius cyperifólius (-a, -um), – van Cypērus, plantengesl. (Cyperacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Cypērus.
cyperinus
cypérinus (-a, -um), – van Cypērus, plantengesl. (Cyperacĕae):
Cypērus-achtig.
cyperoides
cyperoídes, – van Cypērus, plantengesl. (Cyperacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cypērus-achtig.
Cyperorchis
Cyperórchis Bl. [C. L. Blume], – van Cypērus, plantengesl.
(Cyperacĕae); Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: orchidacĕa
met lange, smalle bladeren als die van een Cypērus.
Cyperus / Cyperus
Cypérus L. [C. Linnaeus] / Cýperus L. [C. Linnaeus], –
Latinizeering van Gr. kupeiros, ook, wel kupĕros geschreven, waarmede in de Oudheid
een plant met geurigen wortel werd aangeduid. Sommige Cypērus-soorten (Cypērus
rotundus L. [C. Linnaeus]; – Cypērus stolonifĕrus Retz. [A. J. Retzius]) bezitten
geurige, onderaardsche knolletjes.
Cyphochilus Cyphochílus Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. kuphos,
gebukt, voorovergebogen; cheilos, lip. De lip is aan den voet der plaat knievormig
naar voren gebogen.
Cypholophus Cyphólophus Wedd. [H. A. Weddell], – van Gr. kuphos, gebukt,
voorovergebogen; lŏphos, helmbos. – De bij een helmbos vergeleken stempel is
omlaaggekromd.
Cyphomandra
Cyphomándra Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr.
kuphôma, bult, kromming; anêr (andros), man: plant met gebulte of gekromde mann.
organen. Het helmbindsel is dik en gewelfd.
Cyphostigma Cyphostígma Bth. [G. Bentham], – van Gr. kuphos, bult; stigma,
stempel. De stempel is aan den voet bultig.
cypria
cýpria, – zie cyprĭus.
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cyprifolius
cyprifólius (-a, -um), – van Cypērus, plantengesl. (Cyperacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Cypērus.
Cypripedilum Cypripedílum L. [C. Linnaeus], – van Gr. Kupris, de Cyprische,
dwz. de op Cyprus hoog vereerde Aphrodīte (Venus), de schoone godin der liefde;
pedīlon, sandaal, pantoffel: Venuspantoffel, Venusschoentje. De naam zinspeelt op
de fraaie bloemen met pantoffelvormige lip. – Vgl. Cypripedĭum en Paphiopedīlum.
Cypripedium
Cypripédium L. [C. Linnaeus], – naar den vorm afgeleid van
Gr. Kupris, de Cyprische, dwz. de op Cyprus hoog vereerde Aphrodīte (Venus), de
schoone godin der liefde; pedĭon, vr. schaamdeel: schaamdeel van Venus. – Dit is
echter niet de verklaring, welke Linnaeus [Philosophĭa Botanĭca, Ed. princeps (1751),
186] geeft, die het woord afleidt van Kupris (zie boven) en podĭon (= podeion), sok,
dat hij willekeurig vertaalt met schoen: Venusschoen. – De naam schijnt gegeven te
zijn onder den invloed der oude volksnamen van de Europ. soort Cypripédium
calceŏlus L. [C. Linnaeus]: Marienschuh; Jungfernschuh; Unser lieben Frauen
Schuchlein; Calceŏlus Marīae, dwz. schoen van (de maagd) Maria, met zinspeling
op den vorm der lip en de schoonheid der bloem.
cyprius
cýprius (-a, -um), – van Lat. Cyprus (eiland in het O. der
Middellandsche Zee; ruim 32 – bijna 35° O.L.; ±35° N.B.): afkomstig van Cyprus
of daar het eerst gevonden, Cyprisch, Cypersch.
Cyrilla
Cyrílla L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – genoemd naar D.
Cirillo (1739, Grumo, N. van Napels; 1799, Napels), hoogleeraar te Napels, in 1799
president van het Wetgevend Lichaam der in Januari van dat jaar door de Franschen
te Napels uitgeroepen Parthenopeïsche Republiek, bij een spoedig daarop gevolgd,
door de Russen en Engelschen ondersteund oproer door het grauw vermoord, waarbij
ook zijn bot. verzamelingen grootendeels verloren gingen, schrijver van verscheidene
bot. publicaties.
Cyrta
Cyrta Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. kurtê, vr. vorm van
kurtos, krom. De naam zinspeelt op de kromme steenvruchten.
Cyrtandra
Cyrtándra Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
kurtos, krom; anêr (andros), man: plant met kromme mann. organen, met kromme
helmdraden.
cyrtandraefolius
cyrtandraefólius (-a, -um), – zie cyrtandrifolĭus.
cyrtandrifolius
cyrtandrifólius (-a, -um), – van Cyrtandra, plantengesl.
(Gesneriacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Cyrtandra.
Cyrtandromoea
Cyrtandromóéa Zoll. [H. Zollinger], – van Cyrtandra,
plantengesl. (Gesneriacĕae); Gr. homoios, gelijkend (op): op Cyrtandra gelijkend
gesl.
Cyrtandropsis
Cyrtandrópsis Clarke [Ch. Baron Clarke], – van Cyrtandra,
plantengesl. (Gesneriacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Cyrtandra gelijkend
gesl.
Cyrtanthus
Cyrtánthus Ait. [W. Aiton (1731-93), hortulanus van den bot.
tuin te Kew, of W. T. Aiton (1766-1849), zoon en opvolger van W. Aiton en
mede-oprichter der Royal Horticultural Society (1804)], – van Gr. kurtos, krom;
anthos, bloem. De eerstbeschreven soort van het gesl. had kromme bloemen.
cyrtobotryus cyrtobótryus (-a, -um), – van Gr. kurtos, krom; bŏtrus, (als bot.
term) tros: met kromme trossen.
Cyrtocarpa
Cyrtocárpa H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J.
A. Bonpland en K. S. Kunth], – van Gr. kurtos, gebocheld; karpos, vrucht. – In de
♀ bloemen draagt het vruchtbeginsel 5 knobbels.
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cyrtocaulos
cyrtocáúlos (-os, -on), – van Gr. kurtos, krom; kaulos, stengel,
steel: kromstengelig, kromstelig.
Cyrtoceras
Cyrtóceras Benn. [J. J. Bennett], – van Gr. kurtos, krom; kĕras,
hoorn: kromhoornige plant. De naam zinspeelt op den vorm der bijkroonschubben.
cyrtococca
cyrtocócca, – zie cyrtococcus.
Cyrtococcum
Cyrtocóccum Stapf [O. Stapf], – van Gr. kurtos, gebocheld;
kokkos, vrucht: gras met gebulte vruchten.
cyrtococcus
cyrtocóccus (-a, -um), – van Gr. kurtos, gebult; kokkos, vrucht:
met gebulte vruchten.
Cyrtodeira
Cyrtodéíra Hanst. [J. (von) Hanstein (1822-80), hoogleeraar te
Bonn], – van Gr. kurtos, krom; deira, hals: kromhalzige plant. De naam zinspeelt op
den vorm der kroonbuis.
cyrtodon cýrtodon, – van Gr. kurtos, krom; ŏdous (ŏdontos), tand: kromtandig.
Cyrtogonium
Cyrtogónium J. Sm. [J. Smith], – van Gr. kurtos, krom; gŏnos,
kroost. – De in een lange spits uitgetrokken bladeren slaan vaak wortel nabij den
top; op die plaats maken zij dan een bocht en brengen zij een nieuwe plant voort.
cyrtolepis cyrtólepis, – van Gr. kurtos, krom, gebult; lĕpis, schub: met kromme
of gebulte schubben.
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cyrtolobus cyrtólobus (-a, -um), – van Gr. kurlos, krom; lŏbos, lob: kromlobbig.
Cyrtomium
Cyrtómium K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. kurtôma [van
kurtoun (van kurtos, krom), krommen, buigen], het gekromde. De naam zinspeelt
op de sikkelvormig gekromde blaadjes van Cyrtómium falcātum K. B. Presl [K. B.
Presl].
Cyrtopera
Cyrtopéra Lindl. [J. Lindley], – van Gr. kurtos, krom, gebocheld;
pêra, zak. De naam zinspeelt op den vorm der lip.
cyrtopetalus
cyrtopétalus (-a, -um), – van Gr. kurtos, krom; petălon,
kroonblad: met kromme kroonbladen.
cyrtophylla
cyrtophýlla, – zie cyrtophyllus.
cyrtophylloides
cyrtophylloídes, – van den soortnaam cyrtophyllus (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort cyrtophyllus
gelijkend.
Cyrtophyllum
Cyrtophýllum Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – van
Gr. kurtos, krom; phullon, blad: plant met kromme bladeren.
cyrtophyllus
cyrtophýllus (-a, -um), – van Gr. kurtos, krom; phullon, blad:
krombladig.
cyrtopoda
cyrtópoda, – zie cyrtopŏdus.
Cyrtopodium
Cyrtopódium R. Br. [Robert Brown], – van Gr. kurtos, krom;
podĭon [verkleinw. van pous (pŏdos), voet], voetje. De naam zinspeelt op den
krommen zuilvoet. cyrtopodus / cyrtopus
cyrtópodus (-a, -um) / cýrtopus, –
van Gr. kurtos, krom; pous (pŏdos), voet, steel: met krommen voet; met kromme
bloem-, vrucht- of bladstelen.
cyrtorrhynchus cyrtorrhýnchus (-a, -um), – van Gr. kurtos, krom; rhunchos,
snavel: kromsnavelig.
cyrtosepalus
cyrtosépalus (-a, -um), – van Gr. kurtos, krom; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met kromme kelkbladen.
Cyrtosia
Cyrtósia Bl. [C. L. Blume], -van Gr. kurtos, krom; orchidacĕa met
kromme stempelzuil.
Cyrtosiphonia
Cyrtosiphónia Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. kurtos,
krom; siphôn (siphônos), buis: plant met kromme kroonbuis.
Cyrtosperma
Cyrtospérma Griff. [W. Griffith], – van Gr. kurtos, krom;
sperma, zaad: Aracĕa met kromme zaden.
cyrtostachya
cyrtostáchya, – zie cyrtostachўus.
Cyrtostachys Cyrtóstachys Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kurtos, krom; stăchus,
aar: palm met kromme, aarvormige kolftakken.
cyrtostachys / cyrtostachyus
cyrtóstachys / cyrtostóchyus (-a, -um), – van
Gr. kurtos, krom; stăchus, aar: met kromme aren.
cyrtostylus
cyrtostýlus (-a, -um), – van Gr. kurtos, krom, gebocheld; stūlos,
zuil, stijl: met krommen stijl, met gebochelden stijl, met kromme stempelzuil, met
gebochelde stempelzuil.
Cystacanthus
Cystacánthus Th. Anders. [Th. Anderson], – van Gr. kustê,
blaas; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Acanthacĕae: Acanthacĕa
met blaasvormig uitgezette kroonbuis.
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Cystidianthus
Cystidiánthus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. kustidĭon
[verkleinw. van kustis (kustĭdos), blaas], kleine blaas; anthos, bloem: plant met op
een blaas gelijkende bloemen.
cystiformis
cystifórmis (-is, -e), – van Gr. kustê, blaas; Lat. forma, vorm:
blaasvormig.
Cystodium
Cystódium J. Sm. [J. Smith], – van Gr. kustê, blaas; ŏdous
(ŏdontos), tand: varen met blaasvormig opgezwollen (kapvormige) bladtanden.
Cystogyne
Cystógyne Gasp. [G. Gasparrini], – van Gr. kustê, blaas; gŭnê,
vrouw. De naam zinspeelt op de geknobbelde, als het ware met blaasjes bezette
vruchten (voortgebracht door de vr. bloemen).
cystopoda
cystópoda, – zie cystopŏdus.
cystopidioides
cystopidioídes, – van Cystŏpus, plantengesl. (Orchidacĕae) of
van den soortnaam cystopŏdus; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
1. Cystŏpus-achtig. 2. op de soort cystopŏdus gelijkend.
cystopodus
cystópodus (-a, -um), – van Gr. kustê, blaas; pous (pŏdos), voet,
steel: met blaasvormigen of met blaasjes bezetten voet of steel.
cystopoides
cystopoídes, – van Cystŏpus, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Cystŏpus-achtig.
Cystopteris Cystópteris Bernh. [J. J. Bernhardi], – van Gr. kustê, blaas; ptĕris,
varen: blaas varen. De naam zinspeelt op de gewelfde dekvliesjes.
Cystopus Cýstopus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kustê, blaas; pous, voet, steel.
Aan weerszijden van den steelvormigen voet draagt de lip een blaasvormige
opzwelling.
cystopus
cýstopus, – van Gr. kustê, blaas; pous, voet, steel: met gezwollen
voet, met gezwollen steel.
Cystorchis Cystórchis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. kustê, blaas; Orchis, gesl.,
dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: orchidacĕa, welker bloemen aan
weerszijden der spoor blaasvormig zijn aangezwollen.
cytheraea
cytheráéa, – foutief voor cytherēa.
cytherea
cytheréa (znw.), – Lat. transcr. van Gr. Kuthereia [van Kuthêra
(tegenwoordig Cerigo), eiland voor de Z.O. punt van Laconĭca (= Lacedaemonië)
(±23° O.L.; ±36 1/4° N.B.), waar Aphrodīte (zie aldaar) onmiddellijk na haar geboorte
uit het schuim der zee aan wal steeg], de Kutherische, dwz. Aphrodīte (Venus), de
schoone godin der liefde. De naam zinspeelt op de schoonheid van den boom, welke
echter op Java niet door schoonheid uitmunt.
Cytheris
Cythéris Lindl. [J. Lindley]., – naam eener bijzit van den triumvir
Marcus Antonĭus (83-30 v. Chr.). De machtige triumvir had een goeden smaak en
middelen om aan dien smaak te voldoen, getuigen zijn bij de schoone Cleopătra
verwekte kinderen; de naam zal dus wel zinspelen op de sierlijkheid der naar Cythēris
genoemde plant.
Cytisanthus Cytisánthus Lang [O. Fr. Lang (1817-47), apotheker-plantkundige
te Verden (Hannover)], – van Cytĭsus, plantengesl. (Leguminōsae); Gr. anthos, bloem:
plant met bloemen als die van een Cytĭsus.
cytisoides
cytisoídes, – van Cytĭsus, plantengesl. (Leguminōsae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Cytĭsus gelijkend, Cytĭsus-achtig.
Cytisus
Cýtisus L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam kutĭsos, waarmede echter niet de tegenwoordig Cytĭsus genoemde
planten, doch een Medicāgo-soort werd aangeduid.
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Dabanus
Dábanus O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Latinizeering van den Amb.
plantennaam dawan.
Dabeocia / Doboecia
Dabeócia C. Koch [C. (K.) H. E. Koch (1809-79),
hoogleeraar te Berlijn] / Daboécia D. Don [ David Don], – genoemd naar Saint
Dabeoc, een der vele Iersche heiligen, van wie weinig of niets bekend is. – Omstreeks
1670 heette dit gewas in Ierland Saint Dabeoc’s plant.
dacrydii
dacrýdii, – 2e nv. van Dacrydĭum, plantengesl. (Taxacĕae): van (de
gedaante van) Dacrydĭum, Dacrydĭum-achtig, van Dacrydĭum afkomstig, op
Dacrydĭum groeiend of parasiteerend.
Dacrydium
Dacrýdium Sol. [D. Solander], – Lat. transcr. van Gr. dakrudĭon
[verkleinw. van dakru, traan (oogvocht)], traantje. De naam zinspeelt op de hars,
welke vaak druppelsgewijs uit den stam naar buiten treedt.
Dacryodes
Dacryódes Vahl [M. Vahl], – Lat. transcr. van Gr. dakruôdês [van
dakrŭon, traan (oogvocht), hars, gom, (omdat
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deze stoffen vaak druppelsgewijs naar buiten treden)], tranenrijk, harsrijk: harsrijke
boom.
dactylifer / dactyliferus
dactýlifer (dactylífera, dactylíferum) / dactylíferus
(-a, -um), – van Lat. dactўlus, dadel; ferre, dragen, voortbrengen: dadels
voortbrengend.
Dactyliophora
Dactylióphora V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. daktulĭon (verkleinw. van daktŭlos, vinger), hier gebezigd
in de beteekenis van vingertje; phĕrein, dragen: vingertjes dragende plant. De bloemen
staan drie aan drie vingersgewijs bijeen.
Dactyliota
Dactylióta Bl. [C. L. Blume], – van Gr. daktulĭos (van daktŭlos,
vinger), (vinger) ring. De naam zinspeelt op de ringvormige schijf, welke het vrucht
beginsel kroont.
Dactylis Dáctylis L. [C. Linnaeus], – van Gr. daktŭlos, vinger. De niet gelukkig
gekozen naam zinspeelt mogelijk op de vertakkingen der bloeiwijze.
dactylocarpus
dactylocárpus (-a, -um), – van Gr. daktŭlos, vinger; karpos,
vrucht: met vingervormige of vingervormig bijeenstaande vruchten of vruchtjes.
Dactylocladus
Dactylócladus Oliv. [D. Oliver], – van Gr. daktŭlos, vinger;
klădos, twijg. De zijtakken ontwikkelen zich vaak in een vertikale rij boven de
bladoksels, zoodat er 5 of meer in een vlak staan, welke, als het ware, van eenzelfden
knoop uitstralen als de uitgespreide vingers eener hand.
Dactyloctenium Dactylocténium Willd. [K. L. Willdenow], – van Gr. daktŭlos,
vinger; ktenĭon [verkleinw. van kteis (ktĕnos), kam], kammetje. Gras met vingervormig
bijeenstaande, kamvormige schijnaren.
dactyloides
dactyloídes, – van Lat. dactўlus, dadel; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: dadelachtig.
Dactylon / dactylon
Dáctylon R. et Sch. [J. J. Roemer en J. A. Schultes] /
dáctylon, – modificatie van den ouden, Lat. plantennaam dactўlos of dactўlus (van
Gr. daktŭlos, vinger), waarmede o.a. een gras (tegenwoordig Cynŏdon dactўlon Pers.
[Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs), beroemd mykoloog]) werd
aangeduid. De naam zinspeelt op de vingervormig bijeengeplaatste schijnaren.
Dactylorhynchus
Dactylorhýnchus, – zie Dactylorrhynchus.
Dactylorrhynchus Dactylorrhýnchus Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van
Gr. daktŭlos, vinger; rhŭnchos, snavel: orchidacĕa met vingervormig rostellum.
Dactylus
Dáctylus N. L. Burm. [N. L. Burman], – Lat. transcr. van Gr.
daktŭlos, vinger: gras met vingervormig bijeengeplaatste schijnaren.
dadah
dadah, – Lampongsche plantennaam (beter dadak).
Daedalacanthus
Daedalacánthus Th. Anders. [Th. Anderson], – van Gr.
daidălos, kunstig; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Acanthacĕae:
kunstig bewerkte Acanthacĕa. – De naam zinspeelt op de fraai generfde schutbladen
sommiger soorten.
daedalantherus
daedalanthérus (-a, -um), – van Gr. daidălos, kunstig
bewerkt, of Daidălos, de beroemde bouwmeester van den doolhof (laburinthos) van
Creta; anthêra, (als bot. term) helmknop: 1. met kunstig bewerkte helmknoppen. 2.
met op een doolhof gelijkende (veelhokkige, heen-en-weergebogen) helmknoppen.
daedaleus
daedáleus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. daidalĕos, kunstig
bewerkt, fraai.
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Daemia
Dáémia Poir. [J. L. M. Poiret], – zie Doemĭa.
daemona
dáémona, – zie daemŏnus.
Daemonorrhops / Daemonorops
Daemonórrhops / Daemónorops Bl. [C.
L. Blume], – van Gr. daimôn (daimŏnos), tweederangsgodheid, goede of booze geest,
demon, duivel; rhôps, struikgewas: duivelachtige heester. De naam zinspeelt op de
tallooze scherpe stekels.
daemonum
dáémonum (znw.), – 2e nv. mv. van Lat. daemon (daemŏnis),
geest, duivel, demon; van de (geaardheid der) duivels, duivelsch, demonisch,
kwaadaardig, bij uitbreiding: giftig.
daemonus
dáémonus (-a, -um), – van Lat. daemon (daemŏnis), geest, duivel,
demon: duivelsch, demonisch, kwaadaardig, bij uitbreiding: giftig.
daganus
dagánus (-a, -um) (Fritillarĭa – Turcz. [N. St. Turczaninow]), –
Turczaninow (zie turczaninowĭi), de auteur der soort (Flora XVII (1834) I, Beiblatt
25), geeft bij den naam geenerlei toelichting. – De plant werd in het Baikal-gebied
gevonden.
dahlemensis
dahleménsis (-is, -e), – het eerst beschreven naar een in den bot.
tuin te Dahlem (voorstad van Berlijn) gekweekt exemplaar.
Dahlia Dáhlia Cav. [A. J. Cavanilles], – in 1791 genoemd naar A. Dahl (1751,
Warnhelm, ? in Zweden; 1789, Åbo, Z.-Finland), schrijver eener bot. publicatie als
uiting van piëteit voor de nagedachtenis van Linnaeus (zie Linnaea). De eerstbekende
soort van het gesl. werd in 1789 of 1790 uit Mexico te Madrid aangebracht. Vgl.
cervantesĭi.
dahlianus
dahliánus (-a, -um) (Eulophĭa – Kränzl. [Fr. Kränzlin (1847-1934)
bekend D. schrijver over orchideeën]; – Habenarĭa – Kränzl. [Fr. Kränzlin (1847-1934)
bekend D. schrijver over orchideeën]), – genoemd naar Fr. O. Dahl (1856, Holstein;
1929, Berlijn), zoöloog, custos aan het zoöl. museum te Berlijn. In 1889 nam hij deel
aan de plankton-expeditie in den Atlantischen Oceaan; in 1896/97 bereisde hij den
Bismarck-Archipel (tusschen N.O. Nieuw-Guinea, de Admiraliteitseilanden,
Nieuw-Mecklenburg en Nieuw-Pommeren).
dahlii dáhlii, – 2e nv. van Dahlĭus, Latinizeering van Dahl: van Dahl, gevonden
door Dahl, genoemd naar Dahl. – Dictyoptĕris – V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh] en Selaginella – Hier. [G. Hieronymus] zijn genoemd
naar Fr. O. Dahl (zie dahliānus).
dahlioides
dahlioídes, – van Dahlĭa, plantengesl. (Composĭtae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dahlĭa-achtig.
dahuricus
dahúricus (-a, -um), – afkomstig van Da(h)urĭa, het land der
Dauren (volksstam in O.-Azië; ±125° O.L.; ±50° N.B.) of daar het eerst gevonden,
Dahurisch, Daurisch.
Dais
Daïs L. [C. Linnaeus], – (Gr.) fakkel. – De naam zinspeelt op de tot een
hoofdje vereenigde roode bloemen der eerstbeschreven soort.
dajakensis
dajakénsis (-is, -e), – van Nieuwlat. Dajăkus, Dajak, naam voor
de niet-Mohamedaansche inboorlingen van Bórneo: Dajaksch, dwz. afkomstig van
het door Dajaks bewoonde deel van Bórneo.
dajakorum
dajakórum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. Dajăkus, Dajak, naam
voor de niet-Mohamedaansche inboorlingen van Bórneo: der Dajaks, dwz. afkomstig
van het door Dajaks bewoonde deel van Bórneo.
dalaora
dalaóra, – Philipp. plantennaam.
Dalbergia
Dalbérgia L. f. [C. von Linné (1741-83)], – genoemd naar de
gebroeders Nils Dalberg (1736-1819), medicus, in 1768 benoemd tot lijfarts van den
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kroonprins van Zweden, in 1773 tot lijfarts des konings, beminnaar en ijverig
bevorderaar der natuurkundige wetenschappen, en Carl Gustav Dalberg (zich ook
noemende Dahlberg), officier in Zw. dienst en bezitter van een landgoed in Suriname.
Hij bracht daar een herbarium van 186 soorten bijeen, alle met bloemen, welke hij
in wijngeest had geconserveerd, en deed dit toekomen aan koning Gustaaf III (zie
Gustavĭa) van Zweden. De koning zond dit herbarium tegen Kerstmis 1774 aan
Linnaeus (zie Linnaea), die toen ongesteld te bed lag, doch terstond opstond, de
planten begon te onderzoeken en te beschrijven en later verklaarde nimmer zoo’n
genoeglijke Kerstmis gehad te hebben. Toen Dalberg in 1754 een bezoek bracht aan
Zweden, bood hij aan een jong natuuronderzoeker, die naar Suriname wilde reizen,
daar kosteloos in zijn huis optenemen. Linnaeus koos daarvoor Rolander (zie
Rolandra). Vgl. ook Quassĭa.
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dalbergioides dalbergioídes, – van Dalbergĭa, plantengesl. (Leguminōsae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dalbergĭa-achtig.
d’albertisii
d’albertísii, – 2e nv. van D’Albertisĭus, Latinizeering van
D’Albertis: van D’Albertis, gevonden door D’Albertis, genoemd naar D’Albertis. –
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar graaf L. G. d’Albertis
(zie Albertisĭa).
Dalea / Dalea / dalea
Dálea L. [C. Linnaeus] / Dálea P. Br. [P. Browne] /
dálea, – genoemd naar S. Dale (1659, ? Whitechapel; 1739, Bocking, Essex),
apotheker en geneesheer, die sedert 1680 praktiseerde te Braintree, N.W. van Londen,
schrijver van pharmacol. werken. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het
gesl. Dalĕa uittedrukken.
dalecarlicus
dalecárlicus (-a, -um), – afkomstig van Dalekarlië of Dalarne
(landschap in Zweden, N.W. van Upsála) of daar het eerst gevonden, Dalekarlisch.
Dalechampia Dalechámpia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Dalechamps
(1513, Bayeux bij Caen; 1588, Lyon), geneesheer te Lyon, schrijver van bot. werken,
waaronder de beroemde Historĭa Generālis Plantārum. Voordat hij dit werk beeindigd
had, werd hij kindsch, waarop het voltooid werd door zijn stadgenoot, den geneesheer
Jean Desmoulins (zie Molinaea).
Dalenia
Dalénia Korth. [P. W. Korthals], – in 1842 genoemd naar C. Dalen
(1766, Rotterdam; 1852, Rotterdam), “een te Rotterdam algemeen geacht geneesheer,
die als beoefenaar en beschermer der natuurlijke geschiedenis en kruidkunde een
opwekkend voorbeeld geeft aan zijn stadgenooten en door het besteden van den hem
van de vervulling zijner maatschappelijke pligten overblijvenden tijd en van de hem
door een gunstig lot geschonken middelen, de wetenschappen tracht te bevorderen.”
dalhousiae
dalhoúsiae, – 2e nv. van Dalhousĭa, Latinizeering (vr. vorm) van
Dalhousie: van mevr. (mej.) Dalhousie, gevonden door mevr. (mej.) Dalhousie,
genoemd naar mevr. (mej.) Dalhousie. – Asplenĭum – W. J. Hook [W. J. Hooker],
en Pteris – W. J. Hook [W. J. Hooker], zijn genoemd naar Christina Ramsay, gravin
van Dalhousie, geboren Broun (Brown) (1786, Coalstoun = Colstoun, Z.O. Schotland;
1839, Edinburgh), in 1805 gehuwd met George Ramsay, 9den graaf van Dalhousie.
– Toen (1816-19) haar echtgenoot gouverneur-generaal van Nova Scotia (Z.W. van
Newfoundland) en later (1829-32) legercommandant in Eng. Indië was, verzamelde
zij daar vele planten en zond ze aan W. J. Hooker (zie hookēri 1.). Na haar terugkeer
in Europa schonk zij haar uit 1200 exemplaren bestaand Ind. herbarium aan de
Botanical Society of Edinburgh. – Zij was een geestige vrouw. Van haar wordt
verhaald, dat zij op een bal te Edinburgh door een baronet, die bekend stond als
nalooper van aanzienlijke lieden, tot tafelbuurvrouw werd gevraagd, omdat hij
meende, dat zij de voornaamste dame van het gezelschap was. Doch kort daarop
sprak de baronet haar wederom aan, deelde haar mede, dat er een markiezin aanwezig
was, en vroeg haar, of zij niet vond, dat hij die dame aan tafel geleiden moest. Zeker,
mijnheer, antwoordde zij, doe dat; ik hoop alleen maar voor haar, dat U geen hertogin
op de trap ontmoet.
dalhousianus dalhousiánus (-a, -um) (Lycopodĭum – Spring [A. Fr. Spring]),
– genoemd naar de gravin van Dalhousie (zie dalhousĭae).
Dalibarda
Dalibárda L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Th. Fr. Dalibard
(1703, Crannes, Maine, Frankrijk; 1779, Parijs), schrijver eener naamlijst van om

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Parijs groeiende planten. Dit was het eerste, in Frankrijk uitgegeven werk, waarin
het rangschikkingssysteem van Linnaeus (zie Linnaea) werd gevolgd.
dallachyi
dalláchyi, – 2e nv. van Dallachўus, Latinizeering van Dallachy:
van Dallachy, gevonden door Dallachy, genoemd naar Dallachy. – Fimbristўlis – F.
v. M. [Ferdinand von Müller] is genoemd naar J. Dallachy (? 1820, in Schotland;
1871, Rockingham Bay, a/d O. kust van Queensland op ±18° Z.B.), eerst tuinman
van den bot. tuin van Kew, van 1849-57 hortulanus van den bot. tuin van Melbourne,
die bij Rockingham Bay planten verzamelde, waaronder de naar hem genoemde.
dalmaticus
dalmáticus (-a, -um), – afkomstig van Dalmatië (oostrand van
het noordelijk deel der Adriatische Zee) of daar het eerst gevonden, Dalmatisch.
Dalrymplea Dalrýmplea Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar A. Dalrymple
(1737, Edinburgh; 1808, ?), die in 1752 in dienst trad bij de Eng. O.I. Compagnie
en voor haar een aantal ontdekkingstochten maakte in de Aziat. zeeën. In 1779 werd
hij benoemd tot hydrograaf der Compagnie, in 1795 tot hydrograaf der Eng.
Regeering. In 1808 werd hij plotseling ontslagen, wat hij zich zoo aantrok, dat hij
kort daarop overleed.
daltoni
daltóni, – 2e nv. van Daltōnus, Latinizeering van Dalton: van Dalton,
gevonden door Dalton, genoemd naar Dalton. – Panĭcum – Parl. [F. Parlatore
(1816-77), hoogleeraar te Florence] is genoemd naar James Dalton (1764, York;
1843, Croft, Yorkshire), geestelijke, kenner van Carĭces, korstmossen en mossen.
damaiensis
damaiénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving der Soengei
(rivier) Damai in Bórneo of daar het eerst gevonden
Damapana
Damapána Adans. [M. Adanson], – Engelschind. plantennaam.
damascenus
damascénus (-a, -um), – afkomstig van Damascus (stad in
Voor-Azië; ±36 1/4° O.L.; ±33 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden, Damascener.
Damasonium
Damasónium Mill. [Ph. Miller (1854-1771), Eng.
tuinbouwkundige], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam damasônĭon, een
synoniem van Alisma (zie aldaar). Het woord wordt wel in verband gebracht met
Gr. damân, bedwingen; indien dit terecht geschiedt, zou de plant zoo genoemd zijn,
omdat zij het venijn van padden en zeehazen (een soort van zeeslakken met op
hazenooren gelijkende voelhorens, door de Oude Romeinen gebezigd voor de
bereiding van tooverdranken) onwerkzaam zou maken, dus zou bedwingen.
Dammara / dammara
Dámmara Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck] /
dámmara, – Latinizeering van Mal. damar, hars: harsleverende boom.
Dammaropsis Dammarópsis Warb. [O. Warburg], – van Dammăra, voormalig
plantengesl. (tegenwoordig Agăthis; fam. Taxacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk:
op Dammăra gelijkend gesl.
dammerboerii
dammerbóérii, – 2e nv. van Dammerboerĭus, Latinizeering
van Dammerboer: van Dammerboer, gevonden door Dammerboer, genoemd naar
Dammerboer. – Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar J. G. Dammerboer
(1867, Oeta Rimbaroe op Sumatra; X), onderwijs-specialiteit, die zich verdienstelijk
maakte voor het onderwijs aan inlanders, natuurvriend, die de naar hem genoemde
plant deed toekomen aan J. J. Smith (zie smithiănus 3), den auteur der soort.
damunensis
damunénsis (-is, -e), – afkomstig van Damun (in Kaiser
Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
damusensis / damusicus
damusénsis (-is, -e) / damúsicus (-a, -um), –
afkomstig van den Goenoeng (berg) Damoes in Bórneo of daar het eerst gevonden.
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Danae
Dánaë Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van den bot.
tuin van Swetzingen bij Heidelberg], – Lat. transcr. van Gr. Danăê, mythische prinses,
dochter van koning Akrisĭos (Acrisĭus) van Argos, wien door het orakel voorspeld
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was, dat een zoon van Danăë hem dooden zou. Daarom sloot hij haar, nog maagd
zijnde; in een toren op; de oppergod Zeus echter wist in de gedaante van een regen
van goud tot haar doortedringen en verwekte bij haar een zoon, Perseus, die inderdaad
later bij toeval zijn vader doodde.
Danaea
Danáéa Colla [L. Colla (1766-1848), Ital. plantkundige], – genoemd
naar G. P. M. Dana (1736, Barge, Z.W. van Turijn; 1801, Turijn), hoogleeraar in de
plantkunde en directeur van den bot. tuin te Turijn, schrijver van een paar bot.
publicaties.
Danatophorus
Danatóphorus Zipp. [A. Zippelius], – foutief voor
Thanatophŏrus (zie aldaar). – Zippelĭus (zie Zippelĭa), de auteur van het gesl., was
een Duitscher; voor de aanvangsletter (th) van het met Gr. letters gespelde woord
άνατος (thanătos) kan hij zeer goed een d gelezen hebben. Vgl. pentitdis.
danfordiae
danfórdiae, – 2e nv. van Danfordĭa, Latinizeering (vr. vorm) van
Danford: van mevr. (mej.) Danford, genoemd naar mevr. (mej.) Danford. – Crocus
– Maw [Brian Mathew] en Iris – Baker [J. G. Baker] zijn genoemd naar mevr.
Danford, die in 1876 en 1879 haar echtgenoot, C. G. Danford van Broomhall Bank
te Banchory (W.Z.W. van Aberdeen) vergezelde op een ornithol. reis door den
Cilicischen Taurus en den Antitaurus (in het Z.O. van Klein-Azië), waar zij de naar
haar genoemde planten ontdekte, welke zij vervolgens naar Engeland overbracht.
danicus
dánicus (-a, -um), – (Nieuwlat.) Deensch.
danseri danséri, – 2e nv. van Dansērus, Latinizeering van Danser: van Danser,
genoemd naar Danser. – Symplŏcos – V. St. [C. G. G. J. van Steenis] is genoemd
naar B. H. Danser (1891, Schiedam; X), van 1910-13 onderwijzer te Rotterdam, na
te Amsterdam volbrachte studiën van 1920-25 leeraar bij het M.O. te Haarlem, van
1925-29 plantkundige aan het Buitenzorgsche Herbarium, sedert 1931 hoogleeraar
in de systematische plantkunde aan de hoogeschool te Groningen, schrijver van vele
wetensch. publicaties, o.a. over de Polygonacĕae, Nepenthacĕae, Loranthacĕae,
Cornacĕae en de Stachytarphĕta-soorten van Ned. Indië, voorts van studiën over het
soortbegrip. Ook over de Polygonacĕae van Nederland verschenen van zijn hand een
aantal publicaties. Voor wetensch. doeleinden bereisde hij Zwitserland,
Czechoslowakije en Oostenrijk.
Danthonia
Danthónia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar E.
Danthoine, Fr. plantkundige, in het begin der 19de eeuw woonachtig te Marseille,
kenner der grassen van Provence.
danthoniae
danthóniae, – 2e nv. van Danthonĭa, plantengesl. (Graminĕae):
van (de gedaante van) Danthonĭa, Danthonĭa-achtig.
danthonii
danthónii, – 2e nv. van Danthonĭus, Latinizeering van Danthoine:
van Danthoine, gevonden door Danthoine, genoemd naar Danthoine. – Festūca – A.
et G. [P. Fr. A. Ascherton en K. O. R. P. P. Graebner] is genoemd naar E. Danthoine
(zie Danthonĭa).
dantung
dantung, – Mal. plantennaam (dantoeng).
danubialis danubiális (-is, -e), – van Lat. Danubĭus, (Boven-)Donau: afkomstig
van het stroomgebied van den (Boven-)Donau of daar het eerst gevonden.
danura
danúra, – Lat. transcr. van den Beng. plantennaam danoora.
dao
dao, – Philipp. plantennaam (dáo).
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Dapania
Dapánia Korth. [P. W. Korthals], – Latinizeering van den Sum.
plantennaam dapan.
Daphne
Daphne L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. daphnê, laurier. –
“Die boom wordt geheeten ... naer een jonge dochter Daphne ghenaemt, die was die
dochtere van Ladon ende van der Aerden. Dese beminde die Godt Apollo, ende in
huer liefde ontsteken, volghde huer al om naer, tot dat hy huer ten lasten ghegrepen
en vast ghehouwen heeft. Dwelck sy ghevoelende heeft terstont aen gheroepen huer
moeder die aerde, die terstont huer inghenomen heeft ende in plaetse van Daphne
eenen schoonen Laurus boom voortghebrocht. Dwelck Apollo siende es seer
verwondert geweest ende heeft den boom, naer syn beminde Daphne, oock Daphnen
gheheeten, ende daeraf ghetrocken een tacxken, dat hy in een gevlochten heeft een
croone daer af makende die hy op syn hooft ghestelt heeft. Ende van dyer tyt soo es
die Laurus boom altyt een teeken gheweest van vaticinatien” (voorspellingen) “ende
es den Gode Apollo dat es der Sonnen toegheschreven. Daerom soo seyt die
Heydenisse, dat die Laurus boom wederstaet den quaden geesten ende alle tooveryen,
alsoo dat daer een Laurus tacxken in huys es, gheen quade geest en sal moghen letsel
doen, noch gheen blixem eenich hinder, ende dat niemant in thuys wesende sal met
die vallende sieckte ghequelt syn” [Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 601]. –
De tegenwoordig Daphne genoemde planten zijn geen laurieren; sommige soorten
echter hebben, evenals de laurier, leerachtige, lang blijvende bladeren. – Het woord
wordt wel als soortnaam gebezigd om gelijkenis met een laurier uittedrukken.
Daphnephyllum
Daphnephýllum Hassk. [J. K. Hasskarl]., – zie
Daphniphyllum.
Daphnidium
Daphnídium Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – Lat. transcr.
van Gr. daphnidĭon (verkleinw. van daphnis, laurier), kleine laurier. Het gesl. behoort
tot de Lauracĕae (Laurier-achtigen).
daphniphylloides
daphniphylloídes, – van Daphniphyllum, plantengesl.
(Euphorbiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Daphniphyllum-achtig.
Daphniphyllopsis
Daphniphyllópsis Kurz [S. Kurz], – van Daphniphyllum,
plantengesl. (Euphorbiacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Daphniphyllum
gelijkend gesl.
Daphniphyllum Daphniphýllum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. daphnê, laurier;
phullon, blad: boom met bladeren als die van een Laurier of een Lauracĕa.
Daphnobryon
Daphnóbryon Meissn. [K. Fr. Meissner (1800, Bern; 1874,
Bazel), hoogleeraar te Bazel, schrijver o.a. over Polygonacĕae], – van Gr. daphnê,
laurier; brŭein, weelderig uitspruiten: sterk vertakte plant met leerachtige bladeren
gelijk de laurier.
daphnoidea
daphnoídea, – zie daphnoidĕus.
daphnoides daphnoídes, – van Daphnê, plantengesl. (Thymelaeacĕae) of van
Gr. daphnê, laurier; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1.
Daphne-achtig. 2. laurierachtig. daphnoideus
daphnoídeus (-a, -um), – van
Daphnē, plantengesl. (Thymelaeacĕae) of van Gr. daphnê, laurier; idĕus, uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: 1. Daphne-achtig. 2. laurierachtig.
Darea Dárea A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te Parijs],
– genoemd naar G. Dare, omstreeks 1700 apotheker te Londen, ijverig beoefenaar
der kruidkunde, ontdekker van het gesl. Hymenophyllum in Engeland.
dareaecarpus
dareaecárpus (-a, -um), – zie dareicarpus.
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dareicarpus
dareicárpus (-a, -um), – van Darĕa, (voormalig) plantengesl.
(Polypodiacĕae); Gr. karpos, vrucht: met vruchten (dwz. sporangiën) als die eener
Darĕa.
dareoides dareoídes, – van Darĕa, (voormalig) plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Darĕa-achtig.
darialicus
dariálicus (-a, -um), – afkomstig van Darial in den Kaukăsus of
daar het eerst gevonden.
darik
darik, – Mal. plantennaam (akar darik darik).
d’armandvillei
d’armandvíllei, – 2e nv. van D’Armandvillĕus, Latinizeering
van D’Armandville: van D’Armand-
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ville, gevonden door D’Armandville, genoemd naar D’Armandville. –
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar Jean Henri Idisbald
Le Cocq d’Armandville (1873, Maastricht; X), in 1893 benoemd tot 2den luitenant
der infanterie bij het Nederlandschind. leger, in 1924 tot generaal-majoor, in 1926
in dien rang gepensionneerd. Hij heeft planten verzameld in Celébes en in het Z.O.
van Ned. Nieuw-Guinea.
daronensis
daronénsis (-is, -e), – afkomstig van Daron of daar het eerst
gevonden. – Daron is een plaatsje aan de golf van Davao (in het Z. van Mindanao,
het zuidelijkste van de groote eilanden der Philippijnen), dat door A. D. E. Elmer
(zie elmēri) werd gekozen tot uitgangspunt voor zijn expeditie naar den vulkaan Apo
(zie apoānus of apoënsis) in 1909.
Dartus
Dartus Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. dartos, van de huid
ontdaan, gevild. De vruchtwand is zóó dun en doorschijnend, dat hij schijnt te
ontbreken.
Darwinia
Darwínia Rudge [E. Rudge], – genoemd naar Erasmus Darwin
(1731, Elston Hall, Notts.; 1802, Derby), medicus, eerst te Lichfield, waar hij een
bot. tuin aanlegde, daarna te Derby, schrijver van eenige bot. publicaties, grootvader
van Charles Darwin (zie darwinĭi).
darwinii
darwínii, – 2e nv. van Darwinĭus, Latinizeering van Darwin: van
Darwin, gevonden door Darwin, genoemd naar Darwin. – Berbĕris – W. J. Hook.
[W. J. Hooker], is genoemd naar Charles Robert Darwin (1809, Shrewsbury, Z. van
Liverpool; 1882, Down, Kent; begraven in de abdij van Westminster), wereldberoemd
natuurhistoricus, die van 1831-36 een tocht op de Beagle om de aarde maakte en bij
die gelegenheid vele planten verzamelde, schrijver van talrijke zoöl. en bot.
publicaties, o.a. over afstammingsleer, over de bevruchting van orchideeën en over
insectenetende planten.
Dasianthera
Dasianthéra, – foutief voor Dasyanthēra.
dasyacanthus
dasyacánthus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig;
akantha, doorn, stekel: met dicht behaarde doornen of stekels; dicht gestekeld.
dasyantha
dasyántha, – zie dasyanthus.
Dasyanthera
Dasyanthéra Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van Gr. dasus,
dicht behaard, ruig; anthêra, (als bot. term) helmknop: plant met (dicht) behaarde
helmknoppen.
dasyanthus dasyánthus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; anthos,
bloem: met dicht behaarde bloemen.
dasycalyx
dasýcalyx, – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; kălux, kelk: met
dicht behaarden kelk.
dasycarpus dasycárpus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; karpos,
vrucht: met dicht behaarde vruchten.
dasycaulus dasycáúlus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; kaulos,
stengel, steel: met dicht behaarden stengel of steel.
dasychlamys
dasýchlamys, – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; chlămus,
mantel: met ruigen mantel, ruig behaard.
dasyclada
dasýclada, – zie dasyclădus.
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dasyclados / dasycladus
dasýclados (-os, -on) / dasýcladus (-a, -um), – van
Gr. dasus, dicht behaard, ruig; klădos, twijg: met dicht behaarde twijgen (stengels,
halmen).
Dasycoleum
Dasycóleum Turcz. [N. St. Turczaninow], – van Gr. dasus, dicht
behaard, ruig; kolĕos, scheede. De naam zinspeelt op de behaarde meeldradenbuis.
dasycomus
dasýcomus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig, dicht
bebladerd; kŏmê, kuif (van haren, bladeren, schutbladen, bloemen): dicht behaard,
dicht bebladerd, met dicht bijeengeplaatste bloemen, met dicht behaarde bladeren.
Dasylirion Dasylírion Zucc. [J. G. Zuccarini], – van Gr. dasus, dicht behaard,
dicht bebladerd; leirĭon, lelie: Liliacĕa met zeer talrijke, dicht opeengedrongen
bladeren.
dasylobus
dasýlobus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; lŏbos,
peul: met dicht behaarde peulen.
Dasyloma
Dasylóma A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. dasus, dicht
met iets bezet; lôma, zoom, rand. De naam zinspeelt op de met dicht bijeengeplaatste
ribben bezette vrucht.
dasymaschala
dasymáschala, – zie dasymaschălus.
Dasymaschalon
Dasymáschalon Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th.
Thomson], – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; maschălê, oksel. De eerstbeschreven
soort heeft behaarde nerfoksels.
dasymaschalus
dasymáschalus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard,
ruig; maschălê, oksel: met (dicht) behaarde nerfoksels.
dasyneura
dasynéúra, – zie dasyneurus.
dasyneuros / dasyneurus / dasyoneurus dasynéúros (-os, -on) / dasynéúrus
(-a, -um) / dasyonéúrus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig, dicht met
iets bezet; neuron, nerf: met dicht behaarde nerven, met dicht bijeengeplaatste nerven.
dasyophthalma
dasyophthálma, – zie dasyophthalmus.
dasyophthalmos / dasyophthalmus
dasyophthálmos (-os, -on) /
dasyophthálmus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; ophthalmos, oog,
bladknop: met dicht behaarde oogen of bladknoppen.
dasyostachyus
dasyostáchyus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig;
stăchus, aar: met dicht behaarde aren.
dasypetalus
dasypétalus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig;
petălon, kroonblad: met dicht behaarde kroonbladen.
dasyphyllus
dasyphýllus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht bezet (met haren,
bladeren enz.); phullon, blad: 1. dicht met bladeren bezet, dicht bebladerd. 2. met
dicht behaarde bladeren. Het woord wordt soms verkeerdelijk gebezigd in de
beteekenis van dikbladig, (dat vertaald dient te worden met crassifolĭus of
pachyphyllus).
dasypodus
dasýpodus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; pous
(pŏdos), voet, steel: met dicht behaarden voet of steel.
dasypyxis
dasypýxis, – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; puxis, doos: met
dicht behaarde doosvrucht.
dasyrhachis
dasýrhachis, – zie dasyrrhăchis.
dasyrrhachis
dasýrrhachis, – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; rhăchis,
spil van een gevind blad of van een bloeiwijze: met dicht behaarde spil.
dasyspermus
dasyspérmus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig;
sperma, zaad: met dicht behaarde zaden.
dasystachya
dasystáchya, – zie dasystachўus.
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dasystachys / dasystachyus
dasýstachys / dasystáchyus (-a, -um), – van Gr.
dasus, dicht behaard, ruig, stăchus, aar: met dicht behaarde aren.
dasystemon dasystémon, – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; stêmôn, draad:
met dicht behaarde meeldraden.
dasystylus
dasystýlus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig; stūlos,
zuil, stijl: met dicht behaarden stijl, met dicht behaarde stijlen.
dasythyrsus
dasythýrsus (-a, -um), – van Gr. dasus, dicht behaard, ruig;
thursos, (als bot. term) bloempluim: met dicht behaarde bloempluimen.
Datisca
Datísca L. [C. Linnaeus], – van Gr. dateisthai, verdeelen. De naam
zinspeelt op de samengestelde of in slippen verdeelde bladeren.
Datiscaceae
Datiscáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Datisca
geldt.
Datura
Datúra L. [C. Linnaeus], – gelatinizeerde Engelschind. plantennaam
(dhatúrá, van Sanskr. dhustura).
daturaefolius
daturaefólius (-a, -um), – zie daturifolĭus.
daturifolius
daturifólius (-a, -um), – van Datūra, plantengesl. (Solanacĕae),
doornappel; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Datūra.
daucifolius
daucifólius (-a, -um), – van Daucus, plantengesl. (Umbellifĕrae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Daucus.
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daucoides
daucoídes, – van Daucus, plantengesl. (Umbellifĕrae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Daucus-achtig.
Daucus
Daucus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam daukos, waarmede verschillende schermbloemigen werden aangeduid.
In de Middeleeuwen is de naam overgegaan op het hem thans voerende gesl.
dauricus
dáúricus (-a, -um), – = dahurĭcus. – Zie aldaar.
Davallia
Davállia J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar E. Davall (1763,
in Engeland; 1798, Orbe, Z.W. van het meer van Neuchâtel, Zwitserland), die zich
in 1788 in Zwitserland vestigde, waar hij den rang van inspecteur bij het Boschwezen
verwierf. Hij verzamelde planten voor den auteur van het gesl., J. E. Smith (zie
smithiānus 1), en zaden voor William Curtis, den oprichter en eersten redacteur van
The Botanical Magazine, en vervaardigde afbeeldingen van Zwits. planten.
davalliaceus
davalliáceus (-a, -um), – van Davallĭa, plantengesl.
(Polypodiacĕae): Davallĭa-achtig.
davalliae
daválliae, – 2e nv. van Davallĭa, plantengesl. (Polypodiacĕae): van
(de gedaante eener) Davallĭa, Davallĭa-achtig.
davallianus
davalliánus (-a, -um) (Carex – Sm. [J. E. Smith]), – genoemd
naar E. Davall (zie Davallĭa).
davallioides
davallioídes, – van Davallĭa, plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Davallĭa-achtig.
Davallodes
Davallódes Copel. [E. B. Copeland], – van Davallĭa, plantengesl.
(Polypodiacĕae); ōdes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op Davallĭa
gelijkend gesl.
davalloides
davalloídes, – van Davallĭa, plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Davallĭa-achtig.
davaoensis
davaoénsis (-is, -e), – afkomstig van Davao (provincie van
Mindanao, het zuidelijkste van de grootere eilanden der Philippijnen) of daar het
eerst gevonden.
daveauanus
daveauánus (-a, -um) (Pellionĭa – N. E. Br. [N. E. Brown]), –
genoemd naar Jules Daveau (1852, Argentueil bij Parijs; 1929, Montpellier), die in
1866 in dienst trad bij den Jardin des Plantes te Parijs en in 1875 door deze instelling
naar Cyrenaïca (N.-Afrika, O. van de Groote Syrte) werd gezonden ter opsporing
eener door de Ouden silphĭon (zie Silphĭum) genoemde plant, een schermbloemige,
welker sap als geneesmiddel en als kruiderij werd aangewend. Hij bracht van deze
reis vele planten en zaden mede, waaronder verscheidene nieuwe soorten. In 1876
werd hij door de Portug. Regeering benoemd tot directeur van den bot. tuin en van
de stadsparken van Lissabon, welk ambt hij in 1892 neerlegde. In 1893 werd hij
conservator van den Jardin des Plantes te Montpellier; deze betrekking, waarin hij
zich door allen, die met hem in aanraking kwamen, geëerd en bemind wist te maken,
bekleedde hij tot aan zijn dood. – Van zijn hand verschenen vele publicaties over de
flora van Portugal en op tuinbouwkundig gebied.
davidi
dávidi, – 2e nv. van Davĭdus, latinizeering van David: van David,
gevonden door David, genoemd naar David. – Buddleia – Franch. [A. Franchet] is
genoemd naar A. David (zie armandĭi).
Davidia
Davídia Baill. [H. E. Baillon], – genoemd naar A. David (zie
armandĭi).

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

davidianus
davidiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar A. David (zie armandĭi).
davidii
davídii, – 2e nv. van Davidĭus, Latinizeering van David: van David,
gevonden door David, genoemd naar David. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar A. David (zie armandĭi).
Daviesia
Daviésia J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar H. Davies (? 1739,
Llandyfrydog, op Anglesey in het Z. der Iersche Zee, nabij de Eng. kust; 1821,
Beaumaris op Anglesey), geestelijke, schrijver van eenige bot. publicaties, waaronder
een catalŏgus der planten van Anglesey (1813).
davisiae
davísiae, – 2e nv. van Davisĭa, Latinizeering (vr. vorm) van Davis:
van mevr. (mej.) Davis, gevonden door mevr. (mej.) Davis, genoemd naar mevr.
(mej.) Davis. Leucothŏë – Torr. [J. Torrey], werd in 1868 genoemd naar haar
ontdekster, mej. Nancy Jane Davis (1833, bij Lewiston, Penn., U.S.A.; 1921,
Birmingham, Penn.), die tijdens een bezoek aan Californië een aantal planten
verzamelde bij Euréka in Neváda County.
davuricus
davúricus (-a, -um), – = dahurĭcus. Zie aldaar.
dawei
dáwei, – 2e nv. van Dawĕus, Latinizeering van Dawe: van Dawe,
gevonden door Dawe, genoemd naar Dawe. – Pycnostăchys – N. E. Br. [N. E. Brown]
is genoemd naar M. T. Dawe (1880, Sticktepatte in Devonshire, Engeland; X), eerst
tuinman aan den bot. tuin van Kew, in 1902 benoemd tot assistent aan het Science
Department in Uganda (tropisch Afrika, brongebied van den Nijl), waar hij de naar
hem genoemde plant ontdekte, later directeur van landbouw in Columbia, thans in
gelijke functie werkzaam op Cyprus.
dawongensis
dawongénsis (-is, -e), – afkomstig van Dawong (in het
Herzog-gebergte in Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
dawsonianus
dawsoniánus (-a, -um), – 1. (Anecochĭlus – Stuart Low [Henry
Stuart Low] ex Rchb. f. [H. G. Reichenbach]), – in 1886 genoemd naar T. Dawson,
omtrent wien geenerlei mededeeling wordt gedaan. 2. (Magnolĭa – Rehd. et Wils.
[A. Rehder en E. H. Wilson]), – genoemd naar Jackson T. Dawson (1841, York,
Engeland; 1916, Jamaica Plain, Mass., U.S.A.), hortulanus van het Arnold-arboretum
te Boston, als bewijs van waardeering voor zijn gedurende 43 jaren bewezen diensten.
dayakorum
dayakórum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. Dayăkus, Dajak, naam
voor de niet-Mohamedaansche inboorlingen van Bórneo: der Dajaks, dwz. afkomstig
van het door Dajaks bewoonde deel van Bórneo.
dayanus
dayánus (-a, -um) (Coelogўne – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]; –
Cymbidĭum -Rchb. f. [H. G. Reichenbach]; – Paphiopedĭlum Pfitz. [E. H. H. Pfitzer
(1846-1906), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg]), – genoemd
naar John Day (1824, Londen; 1888, Tottenham, Londen), orchideeënkweeker te
Tottenham (Londen), die Eng. Indië, Ceylon, Brazilië en Jamaica bereisde, varens
verzamelde in Perak (Mal. Schiereiland), vele buitenlandsche orchideeën in Engeland
importeerde, medewerker was aan Veitch’s Manual of Orchidaceous Plants en een
verzameling bezat van 3000 gekleurde teekeningen van ochrideeën (thans te Kew).
dealbatus
dealbátus (-a, -um), – van Lat. dealbāre (van albus, wit), witten,
pleisteren: (als het ware) gewit, wit.
deangelisii
deangelísii, – 2e nv. van De Angelisĭus, latinizeering van De
Angelis: van De Angelis, gevonden door De Angelis, genoemd naar De Angelis. –
Juncus – Bertol. [A. Bertoloni] is genoemd naar Francesco Angelis (zie angelisĭi).
dearei
deárei, – 2e nv. van Dearĕus, Latinizeering van Deare: van Deare,
genoemd naar Deare. – Bulbophyllum – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]; – Dendrobĭum
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– Rchb. f. [H. G. Reichenbach] en Vanda – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] zijn in de
tachtiger jaren der 19de eeuw genoemd naar kolonel Deare van Englefield Green
(bij Egham, W. van Londen), bezitter eener fraaie verzameling uitheemsche
orchideeën.
debaryanus
debaryánus (-a, -um) (Quercus – Warb. [O. Warburg]), –
genoemd naar H. A. de Bary (1831, Frankfort a/M.; 1888, Straats-
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burg), aanvankelijk medicus, doch reeds in 1854 docent in de plantkunde te Tübingen,
in 1855 hoogleeraar in de plantkunde te Freiburg, later achtereenvolgens te Halle en
te Straatsburg, schrijver van vele bot. publicaties, inzonderheid over lagere planten.
debilis
débilis (-is, -e), – (Lat.) zwak, krachteloos.
Debregeasia Debregeásia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar
Prosper Justin de Brégeas (1807, Saint-Germain des Prés, Dépt. Dordogne, Frankrijk;
?, ?), in 1824 in dienst getreden bij de Fr. marine, in 1835 benoemd tot
luitenant-ter-zee, in 1848 als zoodanig gepensionneerd. Van 1836-37 was hij geplaatst
op de korvet La Bonite, welke in deze jaren een reis om de aarde maakte, waaraan
ook de auteur van het gesl., Gaudichaud (zie gaudichaudi), deelnam. Van 1826-28
en in 1837 was hij gestationneerd op het eiland Bourbon, in 1839 en 1841 in de Fr.
Antillen. Of hij ooit verzameld heeft, is mij onbekend.
debregeasianus
debregeasiánus (-a, -um) (Freycinetĭa – Gaud. [Ch.
Gaudichaud-Beaupré]), – genoemd naar Prosper Justin de Brégeas (zie Debregeasĭa).
debruynii
debruýnii, – 2e nv. van Debruynĭus, Latinizeering van De Bruyn:
van De Bruyn, gevonden door De Bruyn, genoemd naar De Bruyn. – Bulbophyllum
– J. J. S. [J. J. Smith] en Elaeocarpus – O. C. Schmidt [Otto Christian Schmidt (1900,
Berlijn; X), assistent aan het bot. museum te Berlijn-Dahlem, tevens privaatdocent]
zijn genoemd naar haar ontdekker, W. K. H. Feuilletau de Bruyn (zie bruynĭi).
Decadia
Decádia Lour. [J. Loureiro], – van Gr. dekas (dekădos), tiental. De
bloemen schijnen tien kroonbladen te bezitten; in werkelijkheid zijn er 5 witte
kroonbladen en 5 daarop gelijkende kelkbladen.
Decaisnea / Decaisnea
Decáísnea Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th.
Thomson] / Decáísnea Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar J. Decaisne (1807, Brussel;
1882, Parijs), eerst schilder, later assistent aan het Muséum d’histoire naturelle te
Parijs, in 1848 hoogleeraar aan die instelling, sedert 1851 hoogleeraar aan den Jardin
des Plantes te Parijs, schrijver van verscheidene bot. publicaties, o.a. over op Timor
verzamelde planten.
decaisneanus decaisneánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. Decaisne (zie Decaisnĕa).
decaisnei
decaísnei, – 2e nv. van Decaisnĕus, Latinizeering van Decaisne:
van Decaisne, genoemd naar Decaisne. – Nederlandschind. planten van dezen naam
zijn genoemd naar J. Decaisne (zie Decaisnĕa).
decaisnianus
decaisniánus (-a, -um) (Ruellĭa – Nees [Chr. G. Nees von
Esenbeck]), – genoemd naar J. Decaisne (zie Decaisnĕa).
decaisnii
decaísnii, – 2e nv. van Decaisnĭus, Latinizeering van Decaisne: van
Decaisne, genoemd naar Decaisne. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar J.
Decaisne (zie Decaisnĕa).
Decaisnina
Decaisnína V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – genoemd naar J. Decaisne (zie Decaisnĕa).
Decalobanthus Decalobánthus V. Ooststr. [Simon Jan van Ooststroom (1906,
Rotterdam; X), assistent aan het Rijks Herbarium te Leiden], – van Gr. deka, tien;
lobos, lob; anthos, bloem: tienlobbige bloem. Elk der 5 bloemkroonlobben loopt uit
in 2 vliezige slippen, waardoor de top der kroon 10-lobbig wordt.
decander / decandrus
decánder (-ra, -rum) / decándrus (-a, -um), – van Gr.
deka, tien; anêr (andros), man: met tien mann. organen of meeldraden, tienhelmig.
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Decaneurum
Decanéúrum A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. deka,
tien; neuron, nerf. De naam zinspeelt op de 10-ribbige dopvruchten.
decantherus
decanthérus (-a, -um), – van Gr. deka, tien; anthêra, (als bot.
term) helmknop: met tien helmknoppen, tienhelmig.
decapetalus
decapétalus (-a, -um), – van Gr. deka, tien; petălon, kroonblad:
met tien kroonbladen.
decarhopalos
decarhópalos (-os, -on), – zie decarrhopălos.
decarrhopalos decarrhópalos (-os, -on), – van Gr. deka, tien; rhopălon, knots:
met tien knotsvormige organen.
decasperma
decaspérma, – zie decaspermus.
Decaspermum
Decaspérmum Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van
Gr. deka, tien; sperma, zaad. De vruchten der eerstbeschreven soort bevatten tien
zaden.
decaspermus
decaspérmus (-a, -um), – van Gr. deka, tien; sperma, zaad:
tienzadig.
decastroi
decástroi, – 2e nv. van Decastrŏus, Latinizeering van De Castro:
van De Castro, gevonden door De Castro, genoemd naar De Castro. – Aspidĭum –
V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] is genoemd naar De
Castro, omstreeks 1911 Portug. bestuursambtenaar op Timor, waar hij vele planten
verzamelde. Ook maakte hij gedichten.
Decatoca
Decátoca F. v. M. [Ferdinand von Müller], – van Gr. deka, tien;
tŏkos, kind. – De vrucht bevat tien steenkernen.
decemangularis
decemanguláris (-is, -e), – van Lat. decem, tien; angŭlus,
hoek: tienhoekig.
decemcostatus
decemcostátus (-a, -um), – van Lat. decem, tien; costa, ribbe:
tienribbig.
decemdentatus decemdentátus (-a, -um), – van Lat. decem, tien; dens (dentis),
tand: tientandig.
decemfidus
decémfidus (-a, -um), – van Lat. decem, tien; findĕre (stam fĭd),
splijten: tienspletig.
decemjugus
decémjugus (-a, -um), – van Lat. decem, tien; jŭgum, juk:
tienjukkig.
deciduus
decíduus (-a, -um), – van Lat. decidĕre (van de, omlaag, af; cadĕre,
vallen), afvallen: afvallend, bij uitbreiding: met afvallende bladeren of naalden.
decipiens decípiens, – van Lat. decipĕre, bedriegen: bedrieglijk (op iets anders
gelijkend).
declinatus
declinátus (-a, -um), – van Lat. declināre, afwenden, afbuigen,
verbuigen: afgewend, afgebogen, neergebogen.
decolorans
decolórans, – van Lat. decolōrāre [van decŏlor (decolōris),
verkleurd], van kleur berooven, doen verkleuren, zijn kleur verliezen: zijn kleur
verliezend, verbleekend.
decompositus decompósitus (-a, -um), – van Lat. de, hier versterkend voorv.;
composĭtus, samengesteld: dubbel samengesteld, dwz. samengesteld uit samengestelde
onderdeelen.
decora
decóra, – zie decōrus.
decorticans
decórticans, – van Lat. decortĭcāre [van de, af, weg; cortex
(cortĭcis), schors], ontschorsen, de schors verliezen: ontschorsend, de schors
verliezend.
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decorticatus
decorticátus (-a, -um), – van Lat. decorticāre [van de, af, weg;
cortex (cortĭcis), schors], ontschorsen: ontschorst.
decorus
decórus (-a, -um), – van Lat. decor (decōris), lieflijkheid: lieftallig,
schoon.
decrescens decréscens, – van Lat. decrescĕre, kleiner worden: kleiner wordend,
afnemend.
decumanus
decumánus (-a, -um), – van Lat. decem, tien: tot de tienden
behoorend en, omdat de tiendheffers van elke tien stuks er één naar willekeur mochten
nemen en natuurlijk het beste of grootste kozen: groot.
decumbens
decúmbens, – van Lat. decumbĕre, gaan liggen: liggend.
decurrens decúrrens, – van Lat. decurrĕre (van de, omlaag; currĕre, loopen),
omlaag loopen, naar beneden loopen, afloopen: afloopend.
decurrentipetalus
decurrentipétalus (-a, -um), – van Lat. decurrens
(decurrentis), afloopend; Nieuwlat. petălum, kroonblad: met afloopende kroonbladen.
decurrentipinnus decurrentipínnus (-a, -um), – van Lat. decurrens, afloopend;
pinna, vin: met afloopende vinnen.
decursiva
decursíva, – zie decursīvus.
decursive-pinnatus
decursíve-pinnátus (-a, -um), – van Lat. decursīve,
afloopend (bijw.); pinnātus, gevind: afloopend gevind, dwz. gevind met langs de
algerneene bladspil afloopende blaadjes [Zie Linnaeus, Philosophĭa Botanĭca, Editio
princeps (1751), p. 47, sub 94]. – Het woord wordt ook wel gebezigd in de
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beteekenis van gevind met naar onder regelmatig kleiner wordende blaadjes.
decursivus decursívus (-a, -um), – van Lat. decursus, het afloopen: afloopend,
naar beneden toe smaller wordend.
decurtatus decurtátus (-a, -um), – van Lat. decurtāre [van de, hier versterkend
voorv.; curtāre (van curtus, verkort, verminkt), verkorten, verminken], verkorten,
verminken: verkort, korter dan gewoonlijk, (als het ware) verminkt.
decurva
decúrva, – zie decurvus.
decurvatus
decurvátus (-a, -um), – van Lat. de, omlaag; curvāre, krommen,
buigen: omlaag gekromd.
decurvicalcar
decurvicálcar, – van Lat. decurvus, omlaag gekromd; calcar,
spoor: met omlaag gekromde spoor.
decurviscapus decurviscapus (-a, -um), – van Lat. decurvus, omlaag gekromd;
scāpus, steel eener bloeiwijze: met omlaag gekromde stelen der bloeiwijze.
decurvulus
decúrvulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. decurvus,
omlaaggekromd: zwak omlaag gekromd.
decurvus
decúrvus (-a, -um), – van Lat. de, omlaag; curvus, krom: omlaag
gekromd, neergebogen.
decus montis
decus montis, – Lat. decus, sieraad; montis (2e nv. enk. van
mons, berg), des bergs: sieraad des bergs; fraaie bergplant.
decussatus
decussátus (-a, -um), – van Lat. decussāre (van decussis, tiental,
voorts, omdat tien in het Lat. door X wordt voorgesteld, de figuur X), verdeelen in
den vorm der figuur X: verdeeld in den vorm der figuur X, een kruis vormend,
kruiswijs tegenoverstaand, dwz. dusdanig tegenoverstaand, dat de opeenvolgende
paren kruiswijs op elkander staan.
decus silvae
decus silvae, – Lat. decus, sieraad; silvae (2e nv. enk. van silva,
woud), des wouds: sieraad des wouds, fraaie boschplant.
decus sylvae
decus sylvae, – zie decus silvae.
dedeanus
dedeánus (-a, -um) (Draba – Boiss. et Reuter [E. Boissier en G. Fr.
Reuter]), – in 1845 genoemd naar Dedé, van wien mij niets bekend is, dan dat hij de
plant bij Pamplóna (N.-Spanje, Z.Z.W. van Bayonne) verzameld had.
Deeringia
Deeríngia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar F. Chr. Deering
(eigenlijk Doering), (1695, in Saksen; 1749, Nottingham, Midden-Engeland), medicus,
van 1708-11 leerling van Boerhaave (zie Boerhaavĭa). Hij vestigde zich als geneesheer
in Engeland, maakte in het gevolg van een gezant een reis naar Rusland, praktiseerde
sedert 1736 te Nottingham, was een kenner van mossen en schreef eenige bot.
publicaties.
deficiens defíciens, – van Lat. deficĕre (van de, af, weg; facĕre, maken), tekort
schieten, ontbreken: tekort schietend, ontbrekend.
defixus
defíxus (-a, -um), – van Lat. defigĕre, stevig vasthechten, roerloos
maken: stevig vastgehecht, roerloos, onbeweeglijk.
deflectens
defléctens, – van Lat. deflecti (van de, omlaag; flecti, zich buigen),
zich neerbuigen, zich neerbuigend, neergebogen.
deflexa
defléxa, – zie deflexus.
deflexicalyx
deflexícalyx, – van Lat. deflexus, omlaaggebogen; călyx, kelk:
met omlaaggebogen kelk.
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deflexifolius
deflexifólius (-a, -um), – van Lat. deflexus, omlaag gebogen;
folĭum, blad: met omlaag gebogen bladeren.
deflexus
defléxus (-a, -um), – van Lat. deflectĕre (van de, omlaag; flectĕre,
buigen), omlaagbuigen, neerbuigen: neergebogen, omlaaggebogen.
defloratus
deflorátus (-a, -um), – van Lat. deflorāre [van de, af, weg; flos
(flōris), bloem], de bloemen afplukken, bij uitbreiding: van schoonheid berooven:
van bloemen beroofd, van schoonheid beroofd, leelijk.
defoliatus
defoliátus (-a, -um), – van Nieuwlat. defoliāre (van de, af, weg;
folĭum, blad), ontbladeren: ontbladerd, zijn bladeren verloren hebbend. Vgl. efoliātus.
degener dégener (-er, -er), – van Lat. de, voorv., dat scheiding uitdrukt; gĕnus
(gĕnĕris), geslacht: van zijn geslacht (in slechten zin) afwijkend, ontaard,
gedegenereerd.
degenera / degenerum
degénera / degénerum, – foutieve vr. (resp. onz.)
vorm van Lat. degĕner (zie aldaar), dat in de drie gesl. onveranderd blijft.
deglabratus deglabrátus (-a, -um), – van Lat. deglabrāre {van de, versterkend
voorv.; glabrāre [van glabet (glabri), kaal], kaal maken}, volkomen kaal maken:
volkomen kaal gemaakt, volkomen kaal.
deglubatus
deglubátus (-a, -um), – foutief voor degluptus. Zie aldaar.
degluptus
deglúptus (-a, -um), – van Lat. deglubĕre (van de, versterkend
voorv.; glubĕre, afpellen), afpellen, ontschorsen: afgepeld, ontschorst, van de schors
beroofd.
Deguelia
Deguélia Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – afkorting van den
Guiaanschen plantennaam assa-ha-pagara-undeguélé.
Dehaasia
Dehaásia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar Dirk de Haas (?,
Amsterdam; ?1702, ?), opgevoed in het Amsterdamsche weeshuis, daarna,
waarschijnlijk als matroos, naar Indië vertrokken. Op onbekende wijze verwierf hij
in Tonkin een groot vermogen. In 1677 en 1679 was hij opperhoofd der Ned. O.I.
Compagnie in Japan, in 1687 werd hij gouverneur van Ambon, in 1689 buitengewoon
lid van den Raad van Indië, in 1691 gewoon lid. In 1691 deed hij aan Rumphius (zie
Rumphĭa) materiaal en een teekening van Antiāris toxicarĭa Lesch. [L. Th. Leschenault
de la Tour] toekomen. – Vgl. den bij Blume (zie Blumĕa), Rumphia I, 57, afgedrukten
brief van Rumphius: “quandoquĭdem prima aut genuīna hujus arbŏris figūra ... magno
incendĭo anni 1687 fuĕrit deperdĭta anno deinde 1691 Vir. Nob. Diderīcus de Haas,
trium provinciārum orientalĭum legātus et Amboinae quondam praefectus, cum in
Macassarĭa esset alĭum ramŭlum colligendum aliamque ex eo figūram exprimendam
curāvit“ (daar de eerste of oorspronkelijke afbeelding van dezen boom ... bij den
grooten brand van 1687 verloren was gegaan, heeft later, in 1691, de Weledele Heer
Dirk de Haas, hoofd der drie oostelijke provinciën en vroeger belast met het bewind
over Ambon, toen hij te Makasar vertoefde, een nieuw takje doen verzamelen en
daarvan een nieuwe teekening doen vervaardigen).
dehiscens
dehíscens, – van Lat. dehiscĕre, splijten, openspringen:
openspringend.
deistelii
deistélii, – 2e nv. van Deistelĭus, Latinizeering van Deistel: van
Deistel, gevonden door Deistel, genoemd naar Deistel. – Habenarĭa – Schltr [F. R.
Rudolf Schlechter] is genoemd naar A. Deistel, van wien mij niets bekend is, dan
dat hij de plant in 1907 op den Wilis (Midden-Java) vond.
dejectus
dejéctus (-a, -um), – van Lat. dejicĕre (van de, omlaag; jacĕre,
werpen), neerwerpen: neergeworpen, liggend.
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dekockii
dekóckii, – 2e nv. van Dekockĭus, Latinizeering van De Kock: van
De Kock, gevonden door De Kock, genoemd naar De Kock. – Nederlandschind.
planten van dezen naam zijn genoemd naar A. C. de Kock (1878, Haarlem; X),
medicus, in 1904 benoemd tot officier van gezondheid bij het Nederlandschind. leger
(aanvankelijk tijdelijk), in 1919 gepensionneerd als officier van gezondheid der 1ste
klasse. Van 1910-12 was hij werkzaam op Nieuw-Guinea, waar hij ten behoeve van
’s Lands Plantentuin belangrijke natuurhistorische verzamelingen bijeenbracht,
waaronder de naar hem genoemde planten.
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Delarbrea Delárbrea Vieill. [Eug. Vieillard], – in 1865 genoemd naar Delarbre,
van wien mij niets bekend is.
delavayanus
delavayánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar Jean Marie Delavay (1834, Les Gets, Dépt. Haute-Savoie, Frankrijk; 1895,
Yun-nan-fu, Z.-China; ±103° O.L.; ±25° N.B.), R.C. missionaris, in 1867 naar
Kwan-toeng en Kwang-si (provincies van Z.-China) vertrokken, in 1881 overgeplaatst
naar de provincie Yun-nan (W. van Kwang-si), het “Zwitserland” van Z.-China.
Spoedig na zijn komst in China begon hij planten te verzamelen, aanvankelijk voor
Hance (zie Hancĕa), later voor het Museum voor Natuurlijke Historie te Parijs. Hij
verzamelde meer dan 200 000 uitnemend gekozen en geprepareerde exemplaren,
waarvan hij er 50 000 afstond aan het Parijsche Museum, materiaal voldoende voor
een halve eeuw arbeidens voor den staf dier instelling; voorts zond hij vele zaden
over. Van de door hem verzamelde soorten waren er 3000 nieuw voor China, meer
dan 1800 nieuw voor de wetenschap. Hij ontdekte o.a. 32 nieuwe Gentiāna’s, 38
Pediculāris-soorten, 30 Primŭla’s in allerlei vormen, waaronder de beroemde Primŭla
delavayi Franchet [A. Franchet] met een bloemkroon van meer dan 4 cm lang, 34
Rhododendrons, 21 Saxifrăga‘s, 18 Silēnes. De flora van Z.W.-China, vóór hem
slecht bekend, is thans vertegenwoordigd door verzamelingen, welke kunnen
wedijveren met de rijkste ter wereld. Hij beklom meer dan 60 malen den 5300 M.
hoogen Tzu-mei-chan (= Tse-meichang = Heechanmen; ±102° O.L.; ±29° N.B.),
den “Mont-Blanc” van Yun-nan, dien hij zijn tuin noemde; hij heeft aangetoond, dat
de Alpenflora van Z.-China veel rijker is dan die van Europa, dat zij vertegenwoordigd
is door dezelfde geslachten, welke echter 3-20 maal zooveel soorten tellen. – Tijdens
een pestepidemie in 1886 werd hij bij het verplegen van lijders aan die ziekte zelf
door builenpest aangetast; hoewel hij genas, herkreeg hij nimmer zijn vorige
gezondheid. In 1891 om gezondheidsredenen naar Europa teruggekeerd, kreeg hij
kort daarop een beroerte, welke hem van het gebruik van den linkerarm beroofde;
niettemin keerde hij naar Yun-nan terug en zette zijn onderzoekingen voort. In 1894
moest hij een rustkuur doen in het district Longki [op de grens van Yun-nan,
Sze-tsjoean (zie szechuanĭcus) en Kwei-tsjou], een zeer regenrijk oord, waar hij
ondanks zijn wankele gezondheid vele planten verzamelde, welke grootendeels door
vocht en schimmel bedierven, doch waarvan hij er toch 750 naar Frankrijk zenden
kon. Hij heeft ook een prachtige schelpenverzameling bijeengebracht. Steeds deed
hij zijn zendingen vergezeld gaan van uitnemende en volledige aanteekeningen, doch
zelf heeft hij vrijwel niets gepubliceerd.
delavayi
delaváýi, – 2e nv. van Delavayus, Latinizeering van Delavay: van
Delavay, gevonden door Delavay, genoemd naar Delavay. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar haar ontdekker, J. M. Delavay (zie delavayānus).
delectans
deléctans, – van Lat. delectāre, genoegen schenken: genoegen
schenkend, verheugend.
deleterius deletérius (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. dêlêtêrĭos (van dêleisthai,
beschadigen), schadelijk.
Delia
Délia Dum. [B. Ch. Dumortier (1797-1878), Belg.
staatsman-plantkundige], – afleiding niet met zekerheid bekend. – Men zou geneigd
zijn den naam afteleiden van Gr. dêlos, opvallend, in het oog loopend, en dan zou
hij beteekenen in het oog vallende plant, doch de plant is klein en valt niet op. – Vgl.
Delīla, een anderen naam voor hetzelfde gesl.
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delianus
deliánus (-a, -um), – afkomstig van Deli (landschap in N.-Sumatra;
hoofdplaats Medan) of daar het eerst gevonden, Delisch, Deliaansch.
delicata
delicáta, – zie delicātus.
delicatior delicátior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. delicātus, fijn, bekoorlijk,
fraai: tamelijk fijn, vrij fraai.
delicatulus
delicátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. delicātus, fijn,
bekoorlijk, fraai: tamelijk fijn, tamelijk bekoorlijk, tamelijk fraai; klein en fijn, klein
en bekoorlijk, klein en fraai.
delicatus
delicátus (-a, -um), – (Lat.) fijn, bekoorlijk, fraai.
deliciosus deliciósus (-a, -um), – van Lat. delicĭae, verfijnde genietingen: zeer
smakelijk, delicieus, verfijnd.
deliensis
deliénsis (-is, -e), – afkomstig van Deli (landschap in N.-Sumatra;
hoofdplaats Medan) of daar het eerst gevonden, Delisch, Deliaansch.
Delila
Delíla Dum. [B. Ch. Dumortier (1797-1878), Belg.
staatsman-plantkundige] ex Pfeiff. [L. Pfeiffer (1805-77), D. medicus-botanicus], –
genoemd naar A. Raffeneau Delile (1778, Versailles; 1850, Montpellier), een der
175 geleerden en hun assistenten, die Napoleon met zich nam, toen hij 19 Mei 1798
zijn tocht naar Egypte aanvaardde en daar achterliet, toen hij zich 22 Aug. 1799 naar
Europa inscheepte. Hij bleef tot 1801 in Egypte, eerst als teekenaar, daarna als
plantkundige, en werd later hoogleeraar in de plantkunde te Montpellier. – Hij schreef
vele bot. publicaties, vooral over de flora van Egypte en de adventiefflora van
Montpellier.
delilei
delílei, – 2e nv. van Delilĕus, Latinizeering van Delile: van Delile,
gevonden door Delile, genoemd naar Delile. – Amarantus retroflexus L. [C. Linnaeus]
var. – Thell. [A. Thellung (1881, Enge bij Zürich; 1928, Zürich), plantkundige] is
genoemd naar A. Raffeneau Delile (zie Delīla).
Delima
Delíma L. [C. Linnaeus], – van Lat. delimāre [van de, af, weg; līmāre
(van līma, vijl), vijlen], afvijlen: voor afvijlen, dwz. voor vijl, geschikte plant. De
naam zinspeelt op de zeer ruwe bladeren.
Delimopsis
Delimópsis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Delīma, (voormalig)
plantengesl. (Dilleniacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Delīma gelijkend
gesl.
Delivaria
Delivária, – foutief voor Dilivarĭa.
Delonix
Délonix Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr. dêlos,
opvallend: (tijdens den bloei) sterk opvallende boom (door de tallooze vlammend
roode bloemen; vgl. den volksnaam flamboyant).
delphinifolius / delphiniifolius
delphinifólius (-a, -um) / delphiniifólius (-a,
-um), – van Delphinĭum, plantengesl. – (Ranunculacĕae), ridderspoor; Lat. folĭum,
blad: met bladeren als die van een Delphinĭum.
delphinioides delphinioídes, – van Delphinĭum, plantengesl. (Ranunculacĕae),
ridderspoor; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Delphinium
gelijkend, ridderspoorachtig.
Delphinium
Delphínium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. delphinĭon,
ridderspoor, de bekende bloem. – De naam is afgeleid van Delphoi (Lat. Delphi), de
plaats in Midden-Griekenland, waar zich het vermaarde orakel van Apollo bevond,
die daarnaar den bijnaam Delphinĭos, d.i. de Delphische, ontving; de aan Apollo
gewijde ridderspoor ontving den naam delphinĭon, d.i. bloem van den Delphischen
Apollo.
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Delphyodon
Delphýodon K. Schum. [K. M. Schumann.], – van Gr. delphus,
baarmoeder; ŏdous (ŏdontos), tand: plant met getande baarmoeder. Het bij een
baarmoeder vergeleken vruchtbeginsel draagt vier tanden op den top.
deltoidea
deltoídea, – zie deltoidĕus.
deltoides
deltoídes, – van Gr. delta, de letter Δ (D); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: op een delta (Δ, de Gr. D) gelijkend, deltavormig,
driehoekig.
deltoideus deltoídeus (-a, -um), – van Gr. delta, de letter Δ (D); idĕus, uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: op een
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delta (Δ, de Gr. D.) gelijkend, deltavormig, driehoekig.
demersus
demérsus (-a, -um), – van Lat. demergĕre (van de, naar beneden;
mergĕre, dompelen), onderdompelen: ondergedompeld.
Demidovia
Demidóvia Pallas [P. S. Pallas], – genoemd naar Procopius
Demidow (1710-81), schatrijk Russ. mijneigenaar, stichter (1756) van een fraaien
tuin te Moskou, waarin planten uit alle werelddeelen werden gekweekt en waarvan
Pallas (zie pallasiānus), de auteur van het gesl., in 1786 een catalŏgus uitgaf. Bij den
grooten brand van 1812 werd de tuin verwoest. Demidov verrijkte zijn vaderland
met vele philantropische instellingen. – Hij wordt soms verward met zijn neef P. Gr.
Demidov (1738-1821), die een groot deel van Europa bereisde, een tijd lang de lessen
van Linnaeus (zie Linnaea) volgde en te Jaroslaw in Polen een lycēum stichtte.
deminutus
deminútus (-a, -um), – van Lat. deminuĕre, verminderen,
verkleinen, verzwakken: klein, zwak.
demissus
demíssus (-a, -um), – van Lat. demittĕre (van de, omlaag; mittĕre,
zenden), omlaag zenden, naar beneden doen gaan: afloopend, afhangend, laag.
demmenii
demménii, – 2e nv. van Demmenĭus, Latinizeering van Demmeni:
van Demmeni, gevonden door Demmeni, genoemd naar Demmeni. – Dendrobĭum
– J. J. S. [J. J. Smith] werd in 1920 genoemd naar Jean Demmeni (1866,
Padangpandjang, Sumatra; X), die in 1887 in Nederland als soldaat in dienst trad en
in 1888 als onderofficier naar Ned. Indië vertrok, waar hij later bij den
Topographischen Dienst geplaatst en tot adjudant-onderofficier bevorderd werd. Van
1911 tot aan zijn pensionneering in 1920 was hij chef der Topographische Inrichting
te Batavia. Daarna werd hij werkzaam gesteld bij het Centrale Kantoor voor
Dactyloscopie. Wegens zijn groote bedrevenheid in het photographeeren werd hij
in 1911 en 1915 ter beschikking gesteld van wetensch. reizigers in Indië. In 1908
nam hij deel aan een topographische opname van het eiland Krakatau (Zie C. A.
Backer, The Problem of Krakatao as seen by a Botanist, pp. 178 seq.). Hij was de
eerste, die er in slaagde dat jaar (10 Mei) den top te bereiken. De naar hem genoemde
orchidee had hij te Batavia gekweekt.
Democritea
Democrítea A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar
Dêmokrĭtos of Demokrĭtus, (±460 v. Chr., Abdēra in Thracië, ±25°O.L.; ±41° N.B.;
het Gr. Kampen; ?, ?), wijsgeer, mathematicus en astronoom, schrijver van talrijke
werken, waarvan slechts enkele fragmenten zijn bewaard gebleven.
demona
démona, – zie demŏnus.
demonchyanus
demonchyánus (-a, -um) (Ixōra – Valet. [Th. Valeton]), –
genoemd naar P. de Monchy (1861, Rotterdam; 1931, Buitenzorg), die in 1888 in
Ned. Indië kwam en eerst als volontair, sedert 1892 als tijdelijk ambtenaar werkzaam
was bij het Buitenzorgsche Herbarium. In 1894 werd hij benoemd tot conservator
dier instelling, welk ambt hij tot zijn pensionneering in 1910 vervulde. Daarna vestigde
hij zich te Soekaboemi. In het begin zijner Ind. loopbaan verzamelde hij eenige
planten, o.a. bij Tjampéa (Buitenzorg), Dèpok (tusschen Batavia en Buitenzorg) en
op den Boekit Toenggoel (W.-Java). Hij was “de ijverige jonge man, welke de
ordening van het Buitenzorgsche Herbarium op zich had genomen”, over wien Treub
spreekt in het Voorwoord (p. IV) van het eerste deel (April 1889) van Boerlage’s
Handleiding tot de Kennis der Flora van Nederlandsch Indië.
demonum
démonum (znw.), – foutief voor daemŏnum.
demonus
démonus (-a, -um), – foutief voor daemŏnus.
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dempoanus / dempoensis
dempoánus (-a, -um) / dempoénsis (-is, -e), –
afkomstig van den (3170 M. hoogen) vulkaan Dempo (Sumatra, op de grens der
residenties Palembang en Bengkoelen, op ±4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
denbergeri
denbergéri, – 2e nv. van Denbergērus, Latinizeering van Den
Berger: van Den Berger, gevonden door Den Berger, genoemd naar Den Berger. –
Agrostophyllum – J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar L. G. den Berger (1881,
Batavia; X), na voleindiging zijner studiën voor technoloog te Delft van 1905-14
scheikundige bij het Proefstation voor Rijst en Tweede Gewassen te Buitenzorg, van
1914-17 laboratoriumchef bij dat proefstation, van 1917-28 hoofd der afdeeling
Technologie bij het Boschproefstation te Buitenzorg, van 1928 tot aan zijn
pensionneering in 1931 directeur van het Algemeen Proefstation van den Landbouw,
schrijver van verscheidene publicaties op landbouwscheikundig en houtanatomisch
gebied, ontdekker der naar hem genoemde plant.
dendricola
dendrícola (znw.), – van Gr. dendron, boom; Lat. cŏlĕre, wonen,
bewonen: boombewonend, epiphytisch. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is
niet fraai; arboricŏla is beter.
dendricolus
dendrícolus (-a, -um), – van Gr. dendron, boom; Lat. cŏlĕre,
wonen, bewonen: boombewonend, epiphytisch. – Deze samenkoppeling van Gr. en
Lat. is niet fraai; arboricŏlus is beter.
Dendrium
Déndrium Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – Lat. transcr. van Gr. dendrĭon (verkleinw. van dendron, boom), boompje.
dendrobioides dendrobioídes, – van Dendrobĭum, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dendrobĭum-achtig.
Dendrobium
Dendróbium Sw. [O. Swartz], – van Gr. dendron, boom; bĭoun,
leven (ww.): op boomen levende orchidacĕa.
Dendrocalamus
Dendrocálamus Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van
Gr. dendron, boom; kalămos, halm: bamboe met boomachtige, dwz. lange en dikke
halmen.
Dendrocharis
Dendrócharis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. dendron,
boom; chăris, bekoorlijkheid, lieftalligheid: sieraad der boomen; in boomen
klimmende, fraaie plant.
dendrochiloides
dendrochiloídes, – van Dendrochīlum, plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Dendrochīlum-achtig.
Dendrochilum / dendrochilum
Dendrochílum Bl. [C. L. Blume] /
dendrochílum, – van Gr. dendron, boom; cheilos, lip: op boomen levende orchidacĕa
met goed ontwikkelde lip. – Als soortnaam gebezigd om op gelijkenis met het gesl.
Dendrochīlum te wijzen.
Dendrocnide Dendrocníde Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. dendron, boom;
knīdê, netel: boomachtige netel, boomachtige Urticacĕa.
Dendrocolla / dendrocolla
Dendrocólla Bl. [C. L. Blume] / dendrocólla, –
van Gr. dendron, boom; kolla, lijm, plakmiddel: aan boomen geplakte, aan boomen
klevende, dwz. epiphytische orchidacĕa.
dendrocolloides dendrocolloídes, – van Dendrocolla, (voormalig) plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dendrocolla-achtig.
Dendroconche
Dendrocónche Copel. [E. B. Copeland], – van Gr. dendron,
boom; konchê, schelp. – Op boomen groeiende plant met schelpvormige
humusverzamelende bladeren.
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dendroconchoides
dendroconchoídes, – van Dendroconche, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Dendroconche-achtig.
dendrodes dendródes, – Lat. transcr. van Gr. dendrôdês (van dendron, boom;
ôdês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), boomachtig.
Dendroglossa
Dendroglóssa K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. dendron,
boom; glôssa, tong. Varen met lange, smalle, bij een tong vergeleken bladeren, welke,
naar de auteur van het
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gesl., Presl (zie presliānus), ten onrechte meende, op boomen leefde.
dendroidea
dendroídea, – zie dendroidĕus.
dendroides
dendroídes, – van Gr. dendron, boom; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: boomachtig.
dendroideus dendroídeus (-a, -um), – van Gr. dendron, boom; idĕus, uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: boomachtig.
Dendrolirium
Dendrolírium Bl. [C. L. Blume], – van Gr. dendron, boom;
leirĭon, lelie: op boomen groeiende plant, welke in habitus aan een lelie doet denken.
Dendrolobium
Dendrolóbium Bth. [G. Bentham], – van Gr. dendron, boom;
lŏbos, peul (of het verkleinw. van lobos, lobĭon, peultje): boom of heesterachtige
plant, welker vrucht een (kleine) peul is.
Dendromecon
Dendromécon Bth. [G. Bentham], – van Gr. dendron, boom,
houtige plant; mêkôn, papaver: houtige (heesterachtige) Papaveracĕa.
dendromorphus dendromórphus (-a, -um), – van Gr. dendron, boom; morphê,
vorm: boomvormig, boomachtig.
dendrophilus
dendróphilus (-a, -um), – van Gr. dendron, boom; phĭlein,
beminnen: van boomen houdend, op boomen groeiend, in boomen klimmend.
Dendrophthoe
Dendróphthoë Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr.
dendron, boom; phthŏê (van phthiein, doen kwijnen, te gronde richten), tering: plant,
welke boomen doet uitteren, kwijnen, te gronde gaan.
dendrophyllus
dendrophýllus (-a, -um), – foutief voor dendrophĭlus.
Dendrorchis
Dendrórchis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr.
dendron, boom; Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: op
boomen levend orchideeëngesl.
Dendrotrophe
Dendrótrophe Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. dendron,
boom; trephein, voeden: door boomen gevoede, dwz. op boomen parasiteerende
plant.
denevei
denévei, – 2e nv. van Denevĕus, Latinizeering van De Neve: van De
Neve, gevonden door De Neve, genoemd naar De Neve. – Phalaenopsis – J. J. S. [J.
J. Smith] is genoemd naar Th. A. de Neve (1881, Kota Baroe, Sumatra’s Westkust;
X), oprichter (1906) en tot 1925 administrateur der rubberonderneming Naga Djetah
bij Pontianak (W.-Bórneo), daarna oprichter-eigenaar-beheerder der onderneming
Pematang Toedjoeh bij Pontianak. – De naar hem genoemde plant had hij in 1925
op de onderneming Naga Djetah ontdekt.
dengek
dengek, – Soend. plantennaam (hoeroe dengek).
denhami
dénhami, – 2e nv. van Denhămus, Latinizeering van Denham: van
Denham, gevonden door Denham, genoemd naar Denham. – Davallĭa – Hook [W.
J. Hooker]. (= Tapeinidĭum – Christensen [C. Fr. A. Christensen]) is genoemd naar
Dixon Denham (1786, Londen; 1828, Freetown, Sierra Leone), officier in het Eng.
leger, die in Spanje en België tegen Napoleon streed, en van 1822-25 tezamen met
Clapperton (zie Clappertonĭa) Midden-Afrika bereisde, van welke reis zij in 1826
een beschrijving uitgaven. In 1827 werd Denham benoemd tot gouverneur van Sierra
Leone, waar hij weldra overleed.
Denhamia
Denhámia Meissn. [K. Fr. Meissner (1800, Bern; 1874, Bazel),
hoogleeraar te Bazel], – genoemd naar Dixon Denham (zie denhămi).
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denhamioides
denhamioídes, – van Denhamĭa, plantengesl. (Celastracĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Denhamĭa-achtig.
denigratus
denigrátus (-a, -um), – van Lat. denigrāre {van de, versterkend
voorv.; nigrāre [van niger (nigri), zwart], zwart maken}, geheel zwart maken: geheel
zwart gemaakt, geheel zwart, bij uitbreiding: donkergekleurd; met vele donkere
vlekken.
denisianus
denisiánus (-a, -um) (Phalaenopsis – Cogn. [A. Cogniaux]), – in
1899 genoemd naar Fernand Denis, directeur eener mandewerkfabriek te Vaucluse
(Frankrijk), bekend amateur-kweeker van orchideeën, die de plant in 1897 uit de
Philippijnen had ingevoerd.
denisonianus
denisoniánus (-a, -um) (Artocarpus – King [G. King]), –
genoemd naar N. Denison, sinds 1869 in verschilllende bestuursfuncties werkzaam
in Sarawak (N.-Bórneo), in 1876 benoemd tot secretaris van den resident van Perak,
in 1881 tot Superintendent van Lower Perak, welke functie hij in 1894 nog bekleedde.
Van zijn verder leven, alsmede van zijn vóór-ambtelijke jaren is mij niets bekend.
Dennstaedtia
Dennstáédtia Bernh. [J. J. Bernhardi], – genoemd naar A. W.
Dennstedt, D. plantkundige van het begin der 19de eeuw, schrijver van verscheidene
bot. publicaties, waaronder (1818) een sleutel tot den Hortus Malabarĭcus van Van
Rheede (zie rheedĕi).
dennstaedtioides
dennstaedtioídes, – van Dennstaedtĭa, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Dennstaedtĭa-achtig.
densa
densa, – zie densus.
dens canis
dens canis, – (Lat.) dens, tand; canis (2e nv. van canis, hond), van
een hond, hondstand.
densepilosus
densepilósus (-a, -um), – van Lat. dense, dicht (bijw.); pilōsus,
behaard: dicht behaard.
densepunctatus
densepunctátus (-a, -um), – van Lat. dense, dicht (bijw.);
punctātus, gestippeld: dicht gestippeld.
densibaccus
densibáccus (-a, -um), – van Lat. densus, dicht; bacca, bes: met
dicht opeengedrongen bessen.
densiflorus densiflórus (-a, -um), – van Lat. densus, dicht; flos (flōris), bloem:
met dichte bloeiwijzen, dichtbloemig.
densifolius
densifólius (-a, -um), – van Lat. densus, dicht; folĭum, blad: met
dicht opeenstaande bladeren.
densinervius
densinérvius (-a, -um), – van Lat. densus, dicht; nervus, nerf:
met dicht opeengeplaatste nerven; dicht generfd.
densirameus
densirámeus (-a, -um), – van Lat. densus, dicht; ramus, tak:
dicht vertakt.
densiserrus
densisérrus (-a, -um), – van Lat. densus, dicht; serra, zaag: dicht
gezaagd.
densisorus
densisórus (-a, -um), – van Lat. densus, dicht; Nieuwlat. sōrus,
sporenhoopje: met dicht opeengeplaatste sporenhoopjes of sori.
densispicus
densispícus (-a, -um), – van Lat. densus, dicht; spīca, aar: met
dichte aren.
densissimus
densíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. densus, dicht: zeer
dicht.
densivenius
densivénius (-a, -um), – van Lat. densus, dicht; vēna, ader: dicht
geaderd.
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dens leonis dens leónis, – (Lat.) dens, tand; leōnis (2e nv. enk. van leo, leeuw),
van een leeuw: leeuwetand (Vgl. Eng. dándelion = Fr. dent de lion). De naam zinspeelt
op de scherp getande bladeren.
densus
densus (-a, -um), – (Lat.) dicht, dicht opeen geplaatst.
Dentaria Dentária L. [C. Linnaeus], – van Lat. dens (dentis), tand. – De naam
zinspeelt op den vorm der schubben van den wortelstok.
dentata
dentáta, – zie dentātus.
dentato-incisus dentáto-incísus (-a, -um), – van Lat. dentātus, getand; incīsus,
ingesneden: (diep) ingesneden met getande slippen.
dentatus
dentátus (-a, -um), – van Lat. dens (dentis), tand: getand.
Dentella
Dentélla Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Lat. dens
(dentis), tand. – De naam zinspeelt op de vaak 3-tandige kroonslippen.
dentelloides
dentelloídes, – van Dentella, plantengesl. (Rubiacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dentella-achtig.
denticulatus
denticulátus (-a, -um), – van Lat. denticūlus [verkleinw. van
dens (dentis), tand], tandje: tandjes dragend, kort getand, fijn getand.
denticulosus
denticulósus (-a, -um), – van Lat. denticūlus [verkleinw. van
dens (dentis), tand], tandje: vele tandjes dragend.
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dentifer / dentiferus
déntifer (dentífera, dentíferum) / dentíferus (-a, -um), –
van Lat. dens (dentis), tand; ferre, dragen: een of meer tanden dragend, getand.
dentilobus
dentílobus (-a, -um), – van Lat. dens (dentis), tand; lŏbus, lob:
met een of meer getande lobben.
denuanus
denuánus (-a, -um), – afkomstig van Denoe (kampong aan de Tji
Patoedjah, Z. van Nanggĕrang, in de Preanger Regentschappen, Java) of daar het
eerst gevonden.
denudatus
denudátus (-a, -um), – van Lat. denudāre [van de, versterkend
voorv.; nudāre (van nudus, bloot, naakt), ontblooten], geheel ontblooten, naakt
maken: naakt (gemaakt), geen schutbladen dragend, kaal (geworden), minder dicht
behaard dan gewoonlijk.
deodara
deodára, – Latinizeering van den Engelschind. plantennaam deodár
(van Sanskr. devadáru, hout der goden). – De boom levert een uitnemend bouwhout.
Deparia
Depária W. J. Hook et Grev. [W. J. Hooker en R. K. Greville], – van
Gr. depas (depăos), beker. Varen met bekervormige dekvliesjes.
deparioides / deparoides
deparioídes / deparoídes, – van Deparĭa,
(voormalig) plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: Deparĭa-achtig.
depauperatus
depauperátus (-a, -um), – van Nieuwlat. depauperāre (van
pauper, arm), verarmen: verarmd, slecht ontwikkeld.
dependens
depéndens, – van Lat. dependēre (van de, omlaag; pendēre,
hangen), afhangen, neerhangen: afhangend, neerhangend.
Deplanchea
Deplánchea Vieill. [Eug. Vieillard], – genoemd naar E. Fr.
Déplanche (1824, Argentan, Z. van Le Havre, Normandië; 1874, Argentan), in 1854
benoemd tot chirurgijn bij de Fr. marine, in 1867 gepensionneerd. Van 1854-56 was
hij geplaatst te Cayenne (Fr. Guiana), van welke plaats als uitgangspunt hij Guiana
exploreerde en natuurhistorische verzamelingen bijeenbracht; hij onderscheidde zich
zeer tijdens een gelekoortsepidemie te Cayenne. Van 1858-67 was hij geplaatst op
Nieuw-Caledonië, waar hij, te zamen met zijn collega Vieillard (zie vieillardĭi),
natuurhistorische verzamelingen (planten en vogels) bijeenbracht en publicaties over
zijn onderzoekingen uitgaf.
deplanchei
deplánchei, – 2e nv. van Deplanchĕus, Latinizeering van
Déplanche: van Déplanche, gevonden door Déplanche, genoemd naar Déplanche. –
Baumēa – Boeck. [O. Boeckeler] is genoemd naar E. Fr. Déplanche (zie Deplanchĕa).
depokensis
depokénsis (-is, -e), – afkomstig van de plaats Dèpok of daar het
eerst gevonden. Op Java dragen minstens twee plaatsen dezen naam. De best bekende
en meest bezochte ligt tusschen Batavia en Buitenzorg op ±93 M. zeehoogte; in haar
onmiddellijke nabijheid ligt een geschonden oerboschrestant (thans natuurmonument),
waar zeer dikwijls verzameld wordt. – Een tweede Dèpok [vermeld door Junghuhn
in zijn te weinig gelezen Topographische und Naturwissenschaftliche Reisen durch
Java (1858)] ligt nabij de zee aan den linkeroever der Kali Opak in het Z. der
residentie Djokjakarta.
deppei
déppei, – 2e nv. van Deppĕus, Latinizeering van Deppe: van Deppe,
gevonden door Deppe, genoemd naar Deppe. – Oxălis – Lodd. [G. Loddiges] is
genoemd naar haar ontdekker, F. Deppe (?, Berlijn: 1828, in Mexico), bloemkweeker
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te Berlijn, die in 1828 met Schiede (zie schiedeānus) naar Mexico ging om planten
te verzamelen en ook Californië bereisde.
depressa
depréssa, – zie depressus.
depressiusculus
depressiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. depressus,
neergedrukt, afgeplat; laag: eenigszins neergedrukt, eenigszins afgeplat, tamelijk
laag.
depressoglobosus
depressoglobósus (-a, -um), – van Lat. depressus,
neergedrukt, afgeplat; globōsus, bolvormig: neergedrukt bolvormig, d.i. ongeveer
bolvormig, doch in vertikale richting eenigszins afgeplat.
depressus depréssus (-a, -um), – ven Lat. deprimĕre (van de, omlaag; premĕre,
drukken), neerdrukken: neergedrukt, afgeplat, laag.
derasus
derásus (-a, -um), – van Lat. derādĕre (van de, af, weg; rādĕre,
schaven, afkrabben), wegkrabben, afschaven: als het ware afgeschaafd, glad.
Deringa Derínga Adans. [M. Adanson], – genoemd naar G. Chr. Deering (zie
Deeringĭa).
derivatus
derivátus (-a, -um), – van Lat. derivāre (van de, weg, af; rivus,
waterloop), afleiden: afgeleid, uit een andere soort ontstaan.
deropong
derópong, – Mal. vruchtennaam (mangga dĕrópong).
Derris Derris Lour. [J. Loureiro], – (Gr.) huid. De naam zinspeelt op de dunne
peul der eerstbeschreven soort.
derryi
dérryi, – 2e nv. van Derrўus, Latinizeering van Derry: van Derry,
gevonden door Derry, genoemd naar Derry. – Dendrobĭum – Ridl. [H. N. Ridley] is
genoemd naar R. Derry (1860, ?; X), eerst verbonden aan den bot. tuin van Berbice
(Britisch Guiana), van 1885-1903 werkzaam bij het Boschwezen in Malaka en Perak,
van 1904-08 adjunct-hortulanus van den bot. tuin van Penang, van 1909 tot aan zijn
pensionneering in 1913 hortulanus van den bot. tuin van Singapore. Hij verzamelde
planten, waaronder de naar hem genoemde, op het Maleische Schiereiland.
dertonensis
dertonénsis (-is, -e), – afkomstig van Tortōna (in de Oudheid
Dertōna), O. van Alessandria, in Piemont, of daar het eerst gevonden, Tortoonsch.
descensus
descénsus (-a, -um), – van Lat. descendĕre (van de, omlaag;
scandĕre, stijgen), afstijgen, afdalen: afgedaald.
Deschampsia
Deschámpsia P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois],
– in 1812 genoemd naar L. Deschamps te St. Omer, die van 1791-93 als
natuuronderzoeker deelnam aan de door den Fr. marineofficier A. R. J. Bruny
Dentrecasteaux geleide, vruchtelooze expeditie van La Recherche en L’Espérance
(zie Billardiēra).
desciscens
descíscens, – van Lat. desciscĕre, zich losmaken, afvallen: zich
losmakend, afvallend.
descriptus descríptus (-a, -um), – van Lat. describĕre, beschrijven: beschreven,
reeds onder een anderen naam beschreven.
Descurainia
Descuráínia Webb et Berth. [Ph. Barker Webb en S. Berthelot],
– genoemd naar Fr. Descurain of Descourain (1658, ?; 1740, ?), apotheker te Étampes
(Z. van Parijs), schrijver eener flora van Étampes.
desertorum
desertórum, – 2e nv. mv. van Lat. desertum (van deserĕre,
verlaten), onbewoond oord, woestenij, woestijn, steppe: (afkomstig) van onbewoonde
oorden, woestenijen, woestijnen, steppen.
Desfontainea
Desfontáínea Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], –
genoemd naar R. Louiche Desfontaines (1752 [Noot: Als geboortejaar wordt ook
wel 1750 opgegeven.], Tremblay, N. van Rennes, Frankrijk; 1833, Parijs), gedurende
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vele jaren hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den Jardin des Plantes te
Parijs, die van 1783-85 planten verzamelde in het W. van N.-Afrika, schrijver der
beroemde, de planten van dit gebied behandelende Flora Atlantĭca (1789-1800) en
andere bot. publicaties.
desinervius
desinérvius (-a, -um), – (Trichomănes -V. A. v. R. [C. R. W. K.
van Alderwerelt van Rosenburgh]), – volgens schriftelijke mededeeling van den
auteur der soort, Van Alderwerelt van Rosenburgh (zie alderwereltiānus), foutief
voor densinervĭus.
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Desmanthus
Desmánthus Willd. [K. L. Willdenow], – van Gr. desmê, bundel;
anthos, bloem. – Onzijdige en ♀ bloemen staan in eenzelfde hoofdje bijeen, zijn, als
het ware, tot een bundel vereenigd.
desmocarpus
desmocárpus (-a, -um), – van Gr. desmê, bundel, of desmos,
ketting; karpos, vrucht: 1. met tot bundels vereenigde vruchten. 2. met kettingvormige
vruchten.
Desmochaeta
Desmocháéta A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. desmê,
bundel, bos; chaitê, borstel, lang haar, manen. Uit lange, haakvormige borstels
bestaande, onvruchtbare bloemen zijn met normale, vruchtbare tot kluwens (bossen)
opeengedrongen.
desmodioides desmodioídes, – van Desmodĭum, plantengesl. (Leguminōsae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Desmodĭum-achtig.
Desmodium
Desmódium Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – Lat. transcr. van Gr. desmodĭon (verkleinw. van desmos, ketting), kettinkje.
– De naam zinspeelt op de duidelijk gelede, tusschen de leedjes ingesnoerde en
daardoor eenigszins op kettingen gelijkende peulen van een aantal soorten.
Desmos
Desmos Lour. [J. Loureiro], – (Gr.) ketting. De naam zinspeelt op de
door insnoeringen in leedjes verdeelde vrucht.
desmotrichoides
desmotrichoídes, – van Desmotrĭchum, (voormalig)
plantengesl. (Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Desmotrĭchum-achtig.
Desmotrichum
Desmótrichum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. desmê, bundel;
thrix (trĭchos), haar. De lip draagt een bundel of groep haren.
despiciens despíciens, – van Lat. despĭcere (van de, omlaag; spicĕre, naar iets
zien), op iets neerzien, verachten, versmaden: verachtend, verachtelijk (actief). –
Eragrostis – Schult. [J. A. Schultes] ontving den soortnaam naar aanleiding van
hetgeen Rumphius (Herbarium Amboinense VI, 11) van dit gras zegt: “Ik weet er
geen gebruik van, als dat men ’t aan malkander zend, om te verwyten, dat iemand
ongestadig in zyn zeggen is, en dat zyne beloften maar wind zijn.”
desquamatus desquamátus (-a, -um), – van Lat. desquamāre (van de, voorv.,
dat verwijdering uitdrukt; squama, schub), van schubben berooven, afkrabben: als
het ware van schubben beroofd, onbeschubd.
desrousseauxii
desrousseáúxii, – 2e nv. van Desrousseauxĭus, Latinizeering
van Desrousseaux: van Desrousseaux, genoemd naar Desrousseaux. – Garcinĭa –
Pierre [L. Pierre] is mogelijk genoemd naar Desrousseaux, die voor het in 1789
verschenen derde deel der Encyclopédie Méthodique van Lamarck (zie lamarckiānus)
de Loranthacĕae bewerkte. – Pierre (zie pierrĕi), de auteur der soort, geeft bij den
naam geenerlei toelichting.
destillatorius destillatórius (-a, -um), – van Lat. destillāre [van de, af; stillāre
(van stilla, droppel), droppelen, druppelen, druipen], afdruppelen, afdruipen: waarin,
waaruit of waarvan afdruppelen of afdruipen plaats vindt.
detergens
detérgens, – van Lat. detergēre, afwisschen, reinigen: reinigend,
als waschmiddel (zeepsurrogaat) bruikbaar.
detergibilis detergíbilis (-is, -e), – van Lat. detergēre, afwisschen: afwischbaar,
door wrijving gemakkelijk te verwijderen (van haren bv.).
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detznerianus
detzneriánus (-a, -um), – (Cyrtandra – Schltr [F. R. Rudolph
Schlechter]), – genoemd naar Hermann Detzner (1882, Spiers; X), officier in het D.
leger, die van 1907-09 deelnam aan de Yola-Crosz-expeditie langs de N.W. grens
van Kameroen (tropisch W.-Afrika), van 1912-13 als rijkscommissaris de vastlegging
dier grens regelde en van 1914-18 exploratietochten maakte in hhet Z. van Kaiser
Wilhelmsland. In 1920 werd hij verbonden aan het Rijksarchief te Potsdam. Van
zijn hand verschenen een aantal publicaties over de door hem bereisde gebieden.
deuteramomum
deuteramómum, – van Gr. deutĕros, tweede; Amōmum,
plantengesl. (Zingiberacĕae): tweede Amōmum. – Amōmum K. Schum. [K. M.
Schumann] werd zoo genoemd, omdat de wortelstok als surrogaat kan dienen voor
dien van Amōmum cardamōmum Willd [K. L. Willdenow].
Deutzia
Déútzia Thunb. [C. P. Thunberg], – genoemd naar Jean Deutz (1743,
?; 1784, ?), vermogend Amsterdamsch rechtsgeleerde, in 1769 benoemd tot
commissaris, in 1772 tot schepen, van 1775 tot aan zijn dood Raad dier stad. Met
eenige anderen (zie ook Hovenĭa en Pollĭa) verschafte hij aan den auteur van het
gesl., den Zw. plantkundige C. P. Thunberg (zie Thunbergĭa), de middelen zich van
1772-76 voor een natuurhistorisch onderzoek naar Kaapland, Java en Japan te
begeven, uit dankbaarheid waarvoor Thunberg zijn in 1784 uitgegeven Flora Japonĭca
aan hem en zijn medegevers opdroeg en naar hen de gesl. Deutzĭa, Hovenĭa en Pollĭa
noemde.
deutziaeflorus
deutziaeflórus (-a, -um), – zie deutziiflōrus.
deutziiflorus
deutziiflórus (-a, -um), – van Deutzĭa, plantengesl.
(Saxifragacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Deutzĭa.
devansayanus
devansayánus (-a, -um), – (Caladĭum – Linden et Rodecke
[L. Linden en E. Rodigas]), – in 1886 genoemd naar George Marie Alphonse Esnault
de la Devansaye (1855, La Flèche, Dépt. Sarthe, Frankrijk; 1900, Anverse, Dépt.
Maine-et-Loire, Frankrijk), zeer verdienstelijk amateurkweeker, van 1878-1900
president van de Société d’Horticulture d’Angers et du Département de
Maine-et-Loire, liefhebber van Aracĕae en Bromeliacĕae, medewerker aan
tuinbouwbladen.
Deverra
Devérra A. P. DC. [A. P. de Candolle], – (Lat.) godin van het vegen
met een bezem, hetgeen bij de Oude Romeinen voor het huis eener kraamvrouw
geschiedde om booze invloeden te weren. De plant werd zoo genoemd met het oog
op haar bezemachtige habitus.
deversus
devérsus (-a, -um), – van Lat. devertĕre (van de, af, weg; vertĕre,
wenden), afwenden, afkeeren: afgewend, afgekeerd.
devexus devéxus (-a, -um), – (Lat.) omlaag loopend, afloopend. Bij Pleocnemĭa
– V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] zinspeelt de soortnaam
op de lange, onderwaarts gerichte, onderste blaadjes der onderste vinnen.
devonianus / devoniensis
devoniánus (-a, -um) (Dendrobĭum – Paxt. [J.
Paxton]) / devoniénsis (-is, -e) (Nymphaea – Paxt. [J. Paxton]), – genoemd naar
William G. Spencer Cavendish, hertog van Devonshire, in wiens kassen de plant
gekweekt werd (zie cavendishĭi).
devoogdii
devoógdii, – 2e nv. van Devoogdĭus, Latinizeering van De Voogd:
van De Voogd, gevonden door De Voogd, genoemd naar De Voogd. – Dendrochīlum
– J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar den ontdekker der plant, C. N. A. de Voogd
(1895, Utrecht; X), in 1924 benoemd tot houtvester bij het Boschwezen in Ned. Indië,
thans (1933) opperhoutvester te Singaradja (Bali). – Hij heeft vele exploratietochten

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

gemaakt in Z.-Sumatra en een aantal artikelen geschreven in De Tropische Natuur
en in Tectŏna.
devoogtii
devoógtii, – 2e nv. van Devoogtĭus, Latinizeering van De Voogt:
van De Voogt, gevonden door De Voogt, genoemd naar De Voogt. – Vanda – J. J.
S. [J. J. Smith] is genoemd naar Johannes George Heinrich de Voogt (1855,
Wageningen; 1935, ’s Gravenhage), in 1876 benoemd tot 2den luitenant bij het
Nederlandschind. leger, in 1909 gepensionneerd met den titulairen rang van
generaal-majoor. De naar hem
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genoemde plant had hij aan J. J. Smith (zie smithiānus 3), den auteur der soort,
gezonden.
devosianus
devosiánus (-a, -um) (Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith]), –
genoemd naar F. de Vos (1891, Soerabaja; X), in 1913 in dienst getreden bij de
K(oninklijke) P(aketvaart) M(aatschappij), sedert 1926 sous-chef dier Mij. met de
standplaats Batavia. De naar hem genoemde Dendrobĭum had hij gekweekt en aan
den auteur der soort J. J. Smith (zie smithiānus 3), toegezonden.
devrieseanus
devrieseánus (-a, -um), – 1. (Sarcanthus – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), – genoemd naar W. H. de Vriese (zie devriesĕi). 2. (Rhododendron
– Kds [S. H. Koorders]), – foutief voor devriesiānus (door Koorders, den auteur der
soort, zelf verbeterd).
devriesei
devriései, – 2e nv. van Devriesĕus, Latinizeering van De Vriese:
van De Vriese, gevonden door De Vriese, genoemd naar De Vriese. – Dryoptĕris –
Rosenst. [E. Rosenstock]; – Ficus annulāta Bl. [C. L. Blume] var. – Boerl. [J. G.
Boerlage] en Freycinetĭa – Solms [H. Graf zu Solms Laubach] zijn genoemd naar
W. H. de Vriese (1806, Oosterhout; 1862, Leiden), sinds 1834 hoogleeraar in de
plantkunde te Amsterdam, sedert 1845 te Leiden, van 1834-45 met Prof. J. van der
Hoeven redacteur van het Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie,
medeoprichter der Ned. Bot. Vereeniging (1845), schrijver van vele bot. publicaties,
ook over de flora van Ned. Indië, uitgever der wetensch. nalatenschap van Reinwardt
(zie reinwardti). Van 1858-61 bereisde hij Ned. Indië ten einde een onderzoek
intestellen naar den staat der cultures; in 1860 maakte hij met Teysmann (zie
teysmanni) een reis door de Minahasa, de Molukken en Timor, van welke reis hij
met geknakte gezondheid in Nederland terugkeerde.
devriesianus
devriesiánus (-a, -um), – 1. (Phalaenopsis – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), – genoemd naar W. H. de Vriese (zie devriesĕi). 2. (Rhododendron
– Kds [S. H. Koorders]), – genoemd naar Hugo de Vries (1848, Haarlem; 1935,
Lunteren), in 1871 benoemd tot leeraar in de nat. historie aan de H.B.S. te Amsterdam,
spoedig daarop door de Pruis. Regeering belast met landbouwkundige onderzoekingen,
van 1878-1918 hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam,
wereldberoemd door zijn onderzoekingen over osmose, variabiliteit en erfelijkheid.
Na zijn emeritaat vestigde hij zich te Lunteren, waar hij zich tot kort voor zijn dood
bezig hield met wetensch. onderzoekingen.
deweveri
dewevéri, – 2e nv. van Dewevērus, Latinizeering van De Wever van
De Wever, gevonden door De Wever, genoemd naar De Wever. – Dryoptĕris – J. et
W. [P. Jansen en W. H. Wachter] is genoemd naar A. Fr. C. de Wever (1874, Nuth
bij Heerlen, Z.-Limburg, X), medicus, sedert 1902 te Nuth gevestigd, zeer
verdienstelijk onderzoeker der flora van Z.-Limburg, schrijver over de flora dier
streek in de Jaarboeken van het Natuurhistorisch Genootschap van Limburg (1911-22).
dextrorsus dextrórsus (-a, -um), – van Lat. dextre, rechts; vorsus (van vortĕre,
wenden, keeren), gewend, gekeerd: naar rechts gewend, naar rechts gedraaid.
Deyeuxia Deyeúxia P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – genoemd
naar N. Deyeux (1745, Parijs; 1837, Passy, Savoie), scheikundige, apotheker van
Napoleon I en hoogleeraar aan de Medische Hoogeschool te Parijs, schrijver van
verscheidene werken.
diabolicus diabólicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. diabolĭkos [van diabŏlos
(van diaballein, lasteren), lasteraar (Gods), duivel], duivelsch.
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Diacaecarpium
Diacaecárpium, – zie Diacicarpĭum.
Diacalpe
Diacálpe Bl. [C. L. Blume], – van Gr. dia, door; kalpê, kruik. – Het
dekvliesje is aanvankelijk bolvormig en omvat den sorus als een soort kruik; later
springt het aan den top open en kunnen de sporen “door” de opening de “kruik”
verlaten.
diacanthus
diacánthus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; akantha,
doorn, stekel: met twee doornen of stekels, tweedoornig, tweestekelig, met paarsgewijs
bijeengeplaatste doornen of stekels.
Diacicarpium
Diacicárpium Bl. [C. L. Blume], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; akis, punt, spits; karpos, vrucht. De vrucht eindigt in twee spitsjes.
diadelphus diadélphus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; adelphos,
broeder: tweebroederig, tot twee bundels vereenigd.
diadema
diadéma, – Lat. transcr. van Gr. diadêma (van diădein, ombinden),
een vaak met juweelen bezette, om het hoofd gewonden band als symbool der
koninklijke waardigheid, diadeem.
diadenus diádenus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; adên (adĕnos),
klier: met twee klieren.
Dialium
Diálium L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam dialĭon, waarmede een soort van heliotroop bedoeld werd. Linnaeus
(zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op het hem thans voerende
gesl.
Dialycarpa Dialycárpa Masters [M. T. Masters], – van Gr. dialŭein, losmaken,
ontbinden; karpos, vrucht. Bij de vruchtrijpheid laten de drie alleen aan den top
verbonden vruchtbladen geheel van elkander los.
dialypetalus
dialypétalus (-a, -um), – van Gr. dialŭein, losmaken; petălon,
kroonblad: met losgemaakte, dwz. vrije kroonbladen. – Het woord wordt wel als
soortnaam gebezigd voor losbloemige planten, welke behooren tot een gesl., waarin
de kroonbladen gemeenlijk vergroeid zijn.
diander diánder (-ra, -rum), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; anêr (andros),
man: met twee mann. organen, met twee meeldraden, tweehelmig.
diandra
diándra, – zie diander of diandrus.
Diandriella
Diandriélla Engl. [H. G. A. Engler], – van Lat. diandrus (zie
aldaar), met twee meeldraden, tweehelmig. – Plant met tweehelmige ♂ bloemen.
diandrus diándrus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; anêr (andros),
man: met twee mann. organen, met twee meeldraden, tweehelmig.
Dianella
Dianélla Lmk. [J. B. P. A. Monet de Lamarck], – verkleinw. van
Lat. Diāna, de vaak in bosschen vertoevende godin der jacht. – De eerstbeschreven
Dianella-soort (Dianella nemorōsa Lmk [J. B. P. A. Monet de Lamarck]) is een
boschplant.
diantha
diántha, – zie dianthus.
dianthelus
dianthélus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; anthêlê,
bloem, bloeiwijze: met twee bloemen, met twee bloeiwijzen.
Dianthera
Dianthéra L. [C. Linnaeus], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
anthêra, (als bot. term) helmknop: plant met twee helmknoppen.
diantherus
dianthérus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; anthêra,
(als bot. term) helmknop: met twee helmknoppen, tweehelmig.
dianthiflorus
dianthiflórus (-a, -um), – van Dianthus, plantengesl.
(Caryophyllacĕae), anjelier; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een
Dianthus.
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dianthifolius
dianthifólius (-a, -um), – van Dianthus, plantengesl.
(Caryophyllacĕae), anjelier; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Dianthus.
dianthoides
dianthoídes, – van Dianthus, plantengesl. (Caryophyllacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dianthus-achtig, anjelier-achtig.
dianthophorus
dianthóphorus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
anthos, bloem; pherein, dragen: twee bloemen dragend, tweebloemig, twee
bijeengeplaatste bloemen dragend.
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dianthum
diánthum, – zie dianthus.
Dianthus Diánthus L. [C. Linnaeus], – van Gr. dios, goddelijk; anthos, bloem:
goddelijke bloem, godenbloem, bloem der goden. De naam zinspeelt op de fraaie,
zeer geurige bloemen van Dianthus caryophyllus L. [C. Linnaeus].
dianthus diánthus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; anthos, bloem:
tweebloemig.
Diapensia Diapénsia L. [C. Linnaeus], – oude plantennaam, waarmede vroeger
een Sanicŭla werd aangeduid, door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen
op het hem thans voerende gesl.
Diapensiaceae
Diapensiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Diapensĭa geldt.
diapensioides
diapensioídes, – van Diapensĭa, plantengesl. (Diapensiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Diapensĭa-achtig.
diaphana
diáphana, – zie diaphănus.
diaphaniria
diaphaníria, – van Lat. diaphănus (zie aldaar), doorschijnend;
irĭa, soortnaam van een Cypērus: op (Cypērus) irĭa L. [C. Linnaeus], gelijkend en
met doorschijnende kafjes.
diaphanoides
diaphanoídes, – van den soortnaam diaphănus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort diaphănus gelijkend.
diaphanus
diáphanus (-a, -um), – van Gr. diaphănês (van dia, door;
phainesthai, zichtbaar worden), doorschijnend: doorschijnend.
Diaphora
Diáphora Lour. [J. Loureiro], – (Gr.) verschil. – Loureiro (zie
Lourēa), die de plant tot de grassen rekende, schonk haar dezen naam, omdat hij
meende, dat haar bloemen 10 meeldraden bezaten, waardoor zij van “andere” grassen
verschilde.
diaphragmarius
diaphragmárius (-a, -um), – van Gr. diaphragma (van dia,
dóór, doorheen; phragma, omheining, schot), tusschenschot: van tusschenschotten
voorzien.
diaprepes
diáprepes (-es, -es), – Lat. transcr. van Gr. diaprĕpês, uitnemend,
uitblinkend.
diarrhenus
diárrhenus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; arrhên
(arrhĕnos), mannelijk: met twee mann. organen, met twee meeldraden, tweehelmig.
Diascia Diáscia Link et Otto [H. Fr. Link en Fr. Lotto], – van Gr. di(s), dubbel,
twee-(maal); askos, zak. – De bloemkroon draagt aan den voet van de zijslippen der
onderlip twee zakvormige uitstulpingen.
Diasperus
Diásperus O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van Gr. diaspeirein (van
dia, voorv., dat scheiding uitdrukt; speirein, zaaien), uitzaaien, verstrooien. – Bij de
rijpheid springen de vruchten open, waarbij de zaden worden weggeslingerd.
Diastema
Diastéma Bth. [G. Bentham], – Lat. transcr. van Gr. diastema,
tusschenruimte, afstand. De 5 schijf schubben zijn uiteengeplaatst.
Diastemanthe
Diastemánthe Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. diastema,
tusschenruimte, afstand; anthos, bloem: gras met uiteengeplaatste aartjes.
diatherus
diátherus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; athêr
(athĕros), naald: met twee naalden.
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Diatoma
Diátoma Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. diatŏmê (van
dia, door; temnein, snijden), het doorsnijden, de scheiding. – De naam zinspeelt op
de ingesneden kroonbladen.
Diblemma
Diblémma J. Sm. [J. Smith], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
blemma, blik, aanblik. De naam zinspeelt op de veranderlijkheid dezer varen, welker
sori nu eens rond en verstrooid zijn, dan weer tot een lijnvormig geheel samenkomen.
Dibrachya
Dibráchya Eckl. et Zeyh. [Chr. Fr. Ecklon en K. L. Ph. Zeyher],
– van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; brachus, kort. De beide bovenste volkomen
meeldraden zijn zeer kort.
Dicalyx
Dícalix Lour. [J. Loureiro], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; Lat.
călix, kelk. Aan den voet der kelkbuis bevinden zich twee vrij groote schutblaadjes,
welke te zamen aan een kelk doen denken, zoodat de bloem een dubbelen kelk schijnt
te bezitten.
dicallosus
dicallósus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; Lat. callum
of callus, (eelt)knobbel: met twee knobbels, tweeknobbelig. – Deze samenkoppeling
van Gr. en Lat. is niet fraai; bicallōsus is beter.
Dicalyx
Dícalyx Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
kălux, kelk. Aan den voet der kelkbuis bevinden zich twee vrij groote schutblaadjes,
welke te zamen aan een kelk doen denken, zoodat de bloem een dubbelen kelk schijnt
te bezitten.
dicalyx
dícalyx, – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; kălux, kelk: met dubbelen
kelk (althans in schijn).
dicarpus dicárpus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; karpos, vrucht:
met twee vruchten of sporangiĕn (bijeen).
Dicentra Dicéntra Bernh. [J. J. Bernhardi], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
kentron, spoor: De bloemen dragen twee sporen.
Dicera
Dícera Forst. [J. G. Forster en J. G. A. Forster] (Elaeocarpacĕae), –
van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; kĕras, hoorn. De helmknoppen zijn aan den top
tweelobbig, eindigen, als het ware, in twee hoornen.
Dicera
Dícera Zipp. [A. Zippelius] (Ulmacĕae), – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; kĕras, hoorn. – De stempels zijn tweelobbig.
diceras díceras, – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; kĕras, hoorn: tweehoornig.
Dicerma
Dicérma A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; kerma, een muntstukje. – De naam zinspeelt op de uit twee platte, ronde
leedjes bestaande peul.
Dicerolepis
Dicerólepis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
kĕras, hoorn; lĕpis, schub. De keel der bloemkroon draagt vijf tweespletige, als het
ware tweehoornige schubben.
Diceros / Diceros / Diceros
Díceros Bl. [C. L. Blume] / Dicéros Lour. [J.
Loureiro] / Dicéros Pers. [Chr. H. Persoon, 1755, Zuid-Afrika; 1837 Parijs; beroemd
mykoloog], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; kĕras, hoorn: tweehoornige plant. –
De naam zinspeelt op de uiteenwijkende helmkokjes.
Dicerostylis Dicerostýlis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
kĕras, hoorn; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), zuil(tje). – De stempelzuil draagt
ter wederzijde van den stempel een hoorntje.
Dichaea
Dicháéa Lindl. [J. Lindley], – van Gr. dicha, in tweeën, in twee
partijen. – De bladeren staan in twee rijen.
dichaeoides
dichaeoídes, – van Dichaea, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dichaea-achtig.
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Dichaespermum
Dichaespérmum Clarke [Ch. Baron Clarke], – van Gr.
dicha, dubbel, in twee partijen; sperma, zaad. Elk vruchthokje bevat een dubbele rij
zaden.
Dichantium
Dichánthium Willem. [R. Willemet (1735-1807), Fr.
plantkundige], – van Gr. dicha, in tweeën, oneens, verschillend; anthos, bloem. –
De lagere zittende aartjes (hier als bloemen beschouwd) zijn ongenaald, de hoogere
zijn genaald en verschillen dus van de lagere.
Dichapetalaceae
Dichapetaláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Dichapetălum geldt.
Dichapétalum
Dichapétalum Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr.
dicha, in tweeën; petălon, kroonblad. – De kroonbladen zijn 2-lobbig of 2-deelig.
Dichelactina Dichelactína Hance [H. Fletcher Hance], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; chêlê, klauw; aktis (aktīnos), straal. De straalvormig uitstaande stijlen zijn
elk in twee gekromde armen (klauwen) verdeeld.
Dichelostylis
Dichelostýlis Bth. [G. Bentham], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; chêlê, klauw; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), stijl: plant met
tweeklauwigen, dwz. twee-spletigen stijl.
dichila
dichíla, – zie dichīlus.
Dichilanthe
Dichílanthe Thw. [G. H. Kendrick Twaites], – van Gr. di(s),
dubbel, twee-
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maal; cheilos, lip; anthos, bloem. De zoom der bloemkroon is 2-lippig.
dichilus
dichílus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; cheilos, lip:
met dubbele lip.
Dichondra
Dichóndra Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
di(s), dubbel, tweemaal; chondros, korrel. De vrucht bestaat uit twee kleine,
langwerpige ronde vruchtjes.
Dichopsis
Dichópsis Thw. [G. H. Kendrick Twaites], – van Gr. dicha, in
tweeën; opsis, voorkomen, uiterlijk. Bij de eerstbeschreven soort is het helmbindsel
aan den top kort 2-lobbig.
Dichopus Díchopus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. dicha, in tweeën; pous, voet,
steel. – De stempelzuil draagt een wigvormig aanhangsel onder den stempel, zoodat
deze laatste, als het ware, twee voeten (het aanhangsel en de stempelzuil zelve) bezit.
Dichorisandra Dichorisándra Mikan [J. Chr. Mikan], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; chôris, afzonderlijk, anders dan de rest; anêr (andros), man. Twee der
meeldraden (mann. organen) zijn aanmerkelijk grooter dan de 4 andere.
Dichostylis / Dichostylis
Dichostýlis Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck] /
Dichostýlis P. B. [A. M. Fr. J. Palisot de Beauvois], – van Gr. dicha, in tweeën; stūlis
(verkleinw. van stūlos, zuil), stijl: plant met tweedeeligen stijl.
dichotoma
dichótoma, – zie dichotŏmus.
dichotomiflorus
dichotomiflórus (-a, -um), – van Lat. dichotŏmus (van Gr.
dichotŏmos, gehalveerd), (herhaaldelijk) vorksgewijs vertakt; flos (flōris), bloem:
met vorksgewijs vertakte bloeiwijzen.
dichotomus
dichótomus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. dichotŏmos (van
dicha, in tweeën; temnein, snijden), gehalveerd, in tweeën gedeeld: (herhaaldelijk)
in tweeën gedeeld, (herhaaldelijk) vorksgewijs vertakt, gaffelvormig vertakt.
Dichroa Díchroa Lour. [J. Loureiro], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; chrŏa,
kleur: plant met tweekleurige bloemen (van buiten bleek, van binnen blauw).
dichroa
díchroa, – zie dichrŏus.
dichroanthus
dichroánthus (-a, -um), – van Gr. dichrŏos [van di(s), dubbel,
tweemaal; chrŏa, kleur], tweekleurig; anthos, bloem: met tweekleurige bloemen;
met bloemen van tweeërlei kleur.
Dichrocephala
Dichrocéphala L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – van
Gr. dichrŏos [van di(s), dubbel, tweemaal; chrŏa, kleur], tweekleurig; kephălê, hoofd:
plant met tweekleurige bloemhoofdjes.
dichroma
dichróma, – zie dichrōmus.
Dichromena Dichrómena L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. di(s),
dubbel, tweemaal; chrôma, kleur. De buitenste schutbladen der bloeiwijze zijn
tweekleurig (groen met nagenoeg witten voet).
dichromenoides
dichromenoídes, – van Dichromĕna, plantengesl.
(Cyperacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dichromĕna-achtig.
dichromus
dichrómus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. dichrômos [van di(s),
dubbel, tweemaal; chrôma, kleur], tweekleurig.
dichrophyllus
dichrophýllus (-a, -um), – van Gr. dichrŏos [van di(s), dubbel,
tweemaal; chrŏa, kleur], tweekleurig; phullon, blad: met tweekleurige bladeren; met
bladeren van tweeërlei kleur.
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Dichrostachys
Dichróstachys W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van
Gr. dichrŏos [van di(s), dubbel, tweemaal; chrŏa, kleur], tweekleurig; stăchus, aar.
De lagere bloemen der aar zijn paars, de hoogere geel (doordat de aren hangen,
bevinden zich de lagere bloemen echter boven de hoogere).
dichrothrix
díchrothrix, – van Gr. dichrŏos [van di(s), dubbel, tweemaal;
chrŏa, kleur], tweekleurig; thrix, haar: met tweekleurige haren; met haren van
tweeërlei kleur.
dichrotricha
dichrótricha, – zie dichrotrĭchus.
Dichrotrichum
Dichrótrichum Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – van
Gr. dichrŏos [van di(s), dubbel, tweemaal; chrŏa, kleur], tweekleurig; thrix (trĭchos),
haar. De zaden dragen aan het eene uiteinde een wit, aan het andere een bruin haar.
dichrotrichus
dichrótrichus (-a, -um), – van Gr. dichrŏos [van di(s), dubbel,
tweemaal; chrŏa, kleur], tweekleurig; thrix (trĭchos), haar: met haren van tweeërlei
kleur; met tweekleurige haren.
dichrotropis
dichrótropis, – van Gr. dichrŏos [van di(s), dubbel, tweemaal;
chrŏa, kleur], tweekleurig; trŏpis, (scheeps)kiel: met tweekleurige kielen, met kielen
van een andere kleur dan het haar dragend orgaan.
dichrous díchrous (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. dichrŏos [van di(s), dubbel,
tweemaal; chrŏa, kleur], tweekleurig.
Dicksonia
Dicksónia L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – genoemd naar
J. Dickson (1738, Traquhair, Z. van Edinburgh; 1822, Croydon, Z. van Londen),
kweeker, medeoprichter der Linnean Society (1788), verzamelaar van planten,
waaronder ook mossen. Zijn herbarium bevindt zich in het British Museum.
dicksonii
dicksónii, – 2e nv. van Dicksonĭus, Latinizeering van Dickson: van
Dickson, gevonden door Dickson, genoemd naar Dickson. – Arēca – Roxb. [W.
Roxburgh] is genoemd naar Dickson, omstreeks het begin der 19de eeuw geneesheer
te Bedanore in Bengalen. Hij maakte Roxburgh (zit Roxburghĭa), den auteur der
soort, op de naar hem genoemde plant opmerkzaam.
dicksonioides
dicksonioídes, – van Dicksonĭa, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dicksonĭa-achtig.
Diclidium
Diclídium Schrad. [H. A. Schrader], – van Gr. diklis (diklĭdos),
twee-vleugelig (van deuren). De spil van het aartje draagt twee vleugels.
Diclidocarpus
Diclidocárpus A. Gray [Asa Gray], – van Gr. diklis (diklĭdos),
tweevleugelig (van deuren); karpos, vrucht: plant met tweevleugelige vruchten.
diclinis
diclínis (-is, -e), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; klīnê, bed: met
twee bedden, zich in twee bedden bevindend, met ♂en ♀ geslachtsorganen in
afzonderlijke bloemen, met éénslachtige bloemen (één- of tweehuizig).
Dicliptera
Diclíptera A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – van Gr. diklis, dubbel (van deuren); ptĕron, vleugel: plant met dubbele
vleugels. Bij het openspringen der vrucht laten de zaadlijsten bijna geheel van de
vliezige kleppen los; elke klep splitst zich gedeeltelijk in 2 helften, die, als het ware,
vleugels aan de zaadlijst vormen.
diclipteroides
diclipteroídes, – van Dicliptĕra, plantengesl. (Acanthacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dicliptĕra-achtig.
dicoccus dicóccus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; kokkos, vrucht,
nootje: met uit twee nootjes bestaande vruchten; met tweekluizige vruchten.
Dicoelia Dicóélia Bth. [G. Bentham], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; koilos,
hol. De kroonbladen vertoonen aan de binnenzijde onder het midden een dubbele
holte.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

dicranogrammus
dicranográmmus (-a, -um), – van Gr. dikrānos [van di(s),
dubbel; krānon, schedel, hoofd; letterlijk: de tweehoofdige], vork; gramma, opschrift,
inschrift, inscriptie: met gevorkte (hier bij een inschrift vergeleken) sori.
dicranolepis
dicranólepis, – van Gr. dikrānos [van di(s), dubbel; tweemaal;
krānon, schedel, hoofd; letterlijk: de tweehoofdige], vork; lĕpis, schub: met gevorkte
(tweespletige) schubben of kafjes.
Dicranopteris
Dicranópteris Bernh. [J. J. Bernhardi], – van Gr. dikrānos
[van di(s) dubbel, tweemaal; krānon, schedel, hoofd; letterlijk: de tweehoofdige],
vork; ptĕris, varen: vorkvaren, gaffelvaren, varen met herhaaldelijk gevorkte bladeren.
dicranurus
dicranúrus (-a, -um), – van Gr. dikrānos [van di(s), dubbel,
tweemaal; krānon, schedel, hoofd; letterlijk:

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

173
de tweehoofdige], vork; oura, staart: met gevorkten staart.
Dicrophila Dicróphila Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr. dikrous,
dubbel; phĭlein, beminnen: verdubbeling beminnende plant. – De naam zinspeelt op
de beide wijd afstaande zijdelingsche kelkbladen en de in twee uiteenwijkende slippen
gedeelde lip.
dictamnoides
dictamnoídes, – van Dictamnus, plantengesl. (Rutacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dictamnus-achtig.
Dictamnus
Dictamnus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam diktamnos, waarmede echter andere gewassen werden aangeduid dan
thans met den naam Dictamnus. – Het woord wordt wel afgeleid van Diktê, berg op
Creta; thamnos, struik: struik van den Diktê, dwz. daar veelvuldig voorkomende
plant.
dictyocarpa
dictyocárpa, – zie dictyocarpus.
dictyocarpos / dictyocarpus dictyocárpos (-os, -on) / dictyocárpus (-a, -um),
– van Gr. diktŭon, net; karpos, vrucht: met netvormig geaderde of netvormig geribde
vruchten. dictyocoleus
dictyocóleus (-a, -um), – van Gr. diktŭon, net; kolĕos,
scheede: met netvormige of netvormig geteekende scheeden.
Dictyodaphne
Dictyodáphne Bl. [C. L. Blume], – van Gr. diktŭon, net;
daphnê, laurier: Lauracĕa met opvallend netvormig geaderde bladeren.
Dictyogramma
Dictyográmma K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. diktŭon,
net; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie. – Varen met netvormig ineenloopende
sori.
Dictyoneura
Dictyonéúra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. diktŭon, net; neuron,
nerf: plant met netvormig ineenloopende nerven.
dictyoneurus
dictyonéúrus (-a, -um), – van Gr. diktŭon, net; neuron, nerf:
met netvormig ineenloopende nerven.
dictyophleba
dictyóphleba, – zie dictyophlĕbus.
Dictyophlebia Dictyophlébia Griseb. [A. H. R. Grisebach], – van Gr. diktŭon,
net; phleps (phlebos), ader: Varen met netvormig ineenloopende aderen.
dictyophlebius / dictyophlebus
dictyophlébius (-a, -um) / dictyóphlebus
(-a, -um), – van Gr. diktŭon, net; phleps (phlĕbos), ader: met netvormig ineenloopende
aderen.
dictyophyllus
dictyophýllus (-a, -um), – van Gr. diktŭon, net; phullon, blad:
met netachtige, dwz. netvormig geaderde bladeren.
Dictyopteris
Dictyópteris K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. diktŭon, net;
ptĕris, varen: varen met opvallend adernet.
Dictyosperma
Dictyospérma H. Wendl. et Drude [H. Wendland en C. G. O.
Drude], – van Gr. diktŭon, net; sperma, zaad. Palm met netvormig geribde zaden.
Dictyospermum
Dictyospérmum Wight [R. Wight], – van Gr. diktŭon, net;
sperma, zaad: plant met netvormig geribde zaden.
Dictyospora
Dictyóspora Reinw. [C. (K.) G. C. (K) Reinwardt], – van Gr.
diktŭon, net; spŏra, zaad. De zaadhuid is netvormig geribd.
Dicymanthes
Dicymánthes Dans. [B. H. Danser], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; kuma (Lat. cyma), (als bot. term) bijscherm; anthos, bloem. Plant, welker
bloeiwijzen uit twee bijschermen (elk van drie bloemen) bestaan.
didactyla
didáctyla, – zie didactýlus.
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Didactylon
Didáctylon Mor. [A. Moritzi], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
daktŭlos, vinger. De naam zinspeelt op de beide schijnaren, welke op den halmtop
bijeenstaan. didactylus
didáctylus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
daktŭlos, vinger: tweevingerig.
Didesmandra
Didesmándra Stapf [O. Stapf], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; desmê, bundel; anêr (andros), man. De mann. organen (meeldraden) zijn
tot twee bundels vergroeid. didieri
didiéri, – 2e nv. van Didiērus, Latinizeering
van Didier: van Didier, gevonden door Didier, genoemd naar Didier. – Tulĭpa – Jord.
[A. Jordan (1814-1897) plantkundige te Lyon] is genoemd naar E. Didier (1811, ?;
1889, St.-Jean-de-Maurienne, Savoie, a/d Arc), eerst rechter, later bestuursambtenaar,
laatstelijk onderprefect te Albertville (Savoie), verdienstelijk onderzoeker der flora
van Savoie.
Didiscus
Didíscus A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; diskos, schijf. – De naam zinspeelt op den vorm der uit twee ronde,
schijfvormige helften bestaande vruchten.
Didissandra
Didissándra Clarke [Ch. Baron Clarke], – van het herhaalde Gr.
di(s), dubbel, tweemaal; anêr (andros), man: plant met tweemaal twee mann. organen,
dwz. met vier meeldraden, welker helmknoppen paarsgewijs samenhangen.
didyma
dídyma, – zie didýmus.
didymobotryus didymobótryus (-a, -um), – van Gr. didŭmos, dubbel; bŏtrus,
(als bot. term) tros: met dubbele trossen.
didymocarpa / didymocarpum
didymocárpa / didymocárpum, – zie
didymocarpus.
Didymocarpus
Didymocárpus Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. didŭmos, dubbel; karpos, vrucht. De vruchten staan
vaak paarsgewijs bijeen, doordat de bloemen (uit elk waarvan niet meer dan één
vrucht ontstaat,) tot paren vereenigd zijn.
didymocarpus
didymocárpus (-a, -um), – van Gr. didŭmos, dubbel; karpos,
vrucht: met dubbele vruchten; met paarsgewijs bijeenstaande vruchten; met
tweelobbige vruchten. Didymocheton
Didymócheton Bl. [C. L. Blume], – van
Gr. didŭmos, dubbel; chĭtôn, hemd: plant met twee hemden. Het vruchtbeginsel wordt
omsloten door de buisvormige schijf en deze weer door de meeldradenbuis.
Didymochiton
Didymóchiton, – zie Didymochĕton.
Didymochlaena
Didymochláéna Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856),
hoogleeraar te Angers], – van Gr. didŭmos, dubbel; chlaina, mantel. De sori hebben
een dubbelen mantel, dwz. de dekvliesjes zijn langs hun lange as aangehecht en naar
weerszijden klepvormig geopend.
Didymoecium
Didymóécium Brem. [C. E. B. Bremekamp (1888, Dordrecht;
X), hoogleeraar], – van Gr. didŭmos, dubbel; oikĭa, huis. De vruchtbeginsels (huizen
der eitjes) zijn paarsgewijs vergroeid.
didymoglossa
didymoglóssa, – zie didymoglossus.
Didymoglossum
Didymoglóssum Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856),
hoogleeraar te Angers], – van Gr. didŭmos, dubbel; glôssa, tong: de dekvliesjes
bezitten twee (hier bij tongen vergeleken) kleppen.
didymoglossus
didymoglóssus (-a, -um), – van Gr. didŭmos, dubbel; glôssa,
tong: met een dubbele tong of eenig daarbij vergelijkbaar orgaan.
didymophyllus didymophýllus (-a, -um), – van Gr. didŭmos, dubbel; phullon,
blad: met dubbele (paarsgewijs bijeengeplaatste) bladeren of blaadjes.
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Didymoplexis
Didymopléxis Griff. [W. Griffith], – van Gr. didŭmos, dubbel;
plexis, het vlechten: dubbelsamengevlochten plant, dwz. dat de beide zijdelingsche
kroonbladen vergroeid (als het ware samengevlochten) zijn met het achterste kelkblad.
didymosorus
didymosórus (-a, -um), – van Gr. didŭmos, dubbel; sôros,
hoop(je): met dubbele sporenhoopjes, met dubbele sori.
Didymosperma Didymospérma H. Wendl. [H. Wendland], – van Gr. didŭmos,
dubbel; sperma, zaad: palm, welks vruchten twee zaden kunnen bevatten.
didymus
dídymus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. didŭmos, dubbel, in paren
geplaatst, uit twee geheel of gedeeltelijk gescheiden helften bestaand.
Diectomis
Diéctomis P. B. [A. M. Fr. J. Palisot de Beauvois], – van Gr. di(s),
dubbel, tweemaal; ektemnein (van ek, uit; temnein, snijden), uitsnijden, bij uitbreiding
de geslachtsorganen uitsnijden, castreeren: dubbel gecastreerde plant. Van de beide
gesteelde aartjes is er één geheel onvruchtbaar, het andere bevat menigwerf geen ♀
bloem. Dieffenbachia
Dieffenbáchia Schott [H. W. Schott], – genoemd naar
Dieffenbach, omstreeks 1830 hortulanus van den bot. tuin van Schönbrunn (Weenen),
waarvan de met hem bevriende Schott (zie schottiānus), de auteur van het gesl.,
directeur was.
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dielsianus
dielsiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
Ludwig Diels (1874, Hamburg; X), in 1900 benoemd tot privaat-docent te Berlijn,
in 1908 tot buitengewoon hoogleeraar te Marburg, in 1921 tot hoogleeraar aan de
universiteit te Berlijn en algemeen directeur van den bot. tuin en museum te
Berlijn-Dahlem. Van 1900-1902 bereisde hij Z.-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland
en Java. Hij is de schrijver van vele belangrijke bot. publicaties, waaronder een flora
van Centraal-China (1901), voorts van Die Pflanzenwelt von West-Australien (1908),
Pflanzengeographie (1908), verder van een aantal monographieën.
dielsii
diélsii, – 2e nv. van Dielsĭus, Latinizeering van Diels: van Diels,
gevonden door Diels, genoemd naar Diels. – Euphrasĭa – Du Rietz [Gustaf Einar Du
Rietz (1895-X), hoogleeraar plantkunde aan de universiteit van Uppsala] en
Selaginella – Hier. [G. Hieronymus] zijn genoemd naar L. Diels (zie dielsiānus).
Dielytra
Diélytra Cham. et Schlecht. [L. C. A. Chamisseau de Boncourt en
D. Fr. L. von Schlechtendal ], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; elŭtron, omhulsel.
– De naam zinspeelt op het feit, dat de beide buitenste kroonbladen met hun sterk
gewelfden voet de beide binnenste grootendeels omhullen.
Diemenia
Dieménia Korth. [P. W. Korthals], – waarschijnlijk genoemd naar
A. van Diemen (1593, Culemborg; 1645, Batavia), burgemeesterszoon, die, na als
koopman te Amsterdam failliet te zijn gegaan, onder den valschen naam Teunis
Meeuwsen als soldaat naar Indië vertrok. In 1619 trad hij daar bij de Ned. O.I.
Compagnie als klerk in dienst op een maandelijksch salaris van ƒ 20; in 1623 klom
hij op tot opperkoopman; in 1626 werd hij lid van den Raad van Indië, in 1629
directeur-generaal van den Handel; van 1636 tot aan zijn dood was hij
gouverneur-generaal. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt op velerlei gebied, o.a.
door het aanleggen van een groot deel van Batavia, het dempen van een opstand in
de Molukken, het veroveren van Malaka op de Portugeezen (1641), het sluiten van
een handelstraktaat met Japan, waarbij alle andere naties werden buitengesloten, het
invoeren van een nieuw wetboek, het uitzenden van Abel Tasman (zie tasmanĭcus)
op ontdekkingsreizen in 1642/43 en 1644; op diens eersten tocht werd het naar Van
Diemen genoemde Vandiemensland (= Tasmanië) ontdekt.
Diena Díena Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
heis (hĕnos), één: twee aaneen. – De stuifmeelklompjes zijn paarsgewijs verbonden.
diengensis
diengénsis (-is, -e), – afkomstig van het Dieng-plateau in
Midden-Java of daar het eerst gevonden.
Dienia
Diénia Lindl. [J. Lindley], – van Gr. di(s) dubbel, tweemaal; heis
(hĕnos) één: twee aaneen. De stuifmeelklompjes zijn paarsgewijs verbonden.
diepenhorsti
diepenhórsti, – 2e nv. van Diepenhorstus, Latinizeering van
Diepenhorst: van Diepenhorst, gevonden door Diepenhorst, genoemd naar
Diepenhorst. – Orophĕa – Scheff. [R. H. C. C. Scheffer] is genoemd naar haar
ontdekker, H. Diepenhorst (1811, Giessen-Nieuwkerk, Z. Holland; 1860, ?), in 1834
benoemd tot onderwijzer in Ned. Indië, in 1839 overgegaan naar het Binnenlandsch
Bestuur, in 1848 benoemd tot controleur 1ste klasse, in 1852 tot assistent-resident
van Agam (Sumatra’s Westkust; hoofdplaats Fort de Kock), in 1853 van Priaman.
Hij zond vele planten, vooral uit de afdeeling Priaman, aan ’s Lands Plantentuin te
Buitenzorg en bracht een groote verzameling gedroogd materiaal bijeen voor
Teysmann (zie teysmanni), die hem in 1857 op een reis in de residentie Sumatra’s
Westkust had ontmoet.
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diepenhorstianus
diepenhorstiánus (-a, -um) (Dioscorēa – Miq. [F. A. W.
Miquel]), – genoemd naar haar ontdekker, H. Diepenhorst (zie diepenhorsti).
diepenhorstii
diepenhórstii, – 2e nv. van Diepenhorstĭus, Latinizeering van
Diepenhorst: van Diepenhorst, gevonden door Diepenhorst, genoemd naar
Diepenhorst. De talrijke Sum. planten van dezen naam zijn genoemd naar haar
ontdekker, H. Diepenhorst (zie diepenhorsti).
Dierama
Dieráma, – (Gr.) trechter. – De naam zinspeelt op den vorm van het
bloemdek.
Diervilla / Diervillea
Diervílla Adans. [M. Adanson] / Diervíllea Bartl. [Fr.
G. Bartling (1798-1875), hoogleeraar te Göttingen], – genoemd naar Dier(e)ville,
Fr. medicus, die N.-Amerika bereisde en in 1708 de naar hem genoemde plant vandaar
aan Tournefort (zie Tournefortĭa) zond.
Diesingia
Diesíngia Endl. [St. L. Endlicher], – genoemd naar K. M. Diesing
(1800, Krakau; 1867, Weenen), medicus, custos aan het zoöl. Museum te Weenen,
schrijver eener verhandeling over het werkzame bestanddeel der braaknoot.
dietrichiae
dietríchiae, – 2e nv. van Dietrichĭa, Latinizeering (vr. vorm) van
Dietrich: van mevr. (mej.) Dietrich, gevonden door mevr. (mej.) Dietrich, genoemd
naar mevr. (mej.) Dietrich.- Carex – Boeck. [O. Boeckeler] is genoemd naar mevr.
Amalie Dietrich, geb. Nelle (1823, Siebenlehn, Saksen; 1891, Rendsburg, W. van
Kiel), die in 1863 door de Hamburgsche handelsfirma Godeffroy und Sohn naar
Queensland werd gezonden om ten behoeve van het door die firma gestichte museum
een verzameling natuurhistorische voorwerpen van allerlei aard bijeentebrengen. Zij
bleef daar tien jaren lang en verzamelde o.a. vele planten, waaronder de naar haar
genoemde. Na haar terugkeer in 1873 werd zij custos van het museum Godeffroy.
difformis
diffórmis (-is, -e), – van Lat. dis (hier geassimileerd tot dif), voorv.,
dat scheiding uitdrukt; forma, vorm, gedaante: afwijkend van vorm, van ongewone
gedaante.
diffundens
diffúndens, – van Lat. diffundĕre (van dis, hier geassimileerd tot
dif, voorv., dat scheiding uitdrukt, uiteen; fundĕre, uitgieten), (zich) uitbreiden: zich
uitbreidend, in een of andere richting in grootte toenemend, bv. langwerpig rond in
plaats van rond.
diffusus
diffúsus (-a, -um), – van Lat. diffundĕre (van dis, hier geassimileerd
tot dif, voorv., dat scheiding uitdrukt, uiteen; fundĕre, uitgieten), zich uitbreiden:
uitgebreid, uitgespreid, met wijd afstaande takken, wijd vertakt.
Digaster
Digáster Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
gastêr, buik: tweebuikige plant. – De naam zinspeelt op de dwarslangwerpige, in het
midden ingesnoerde vrucht.
digbyanus
digbyánus,a,um [Bras(s)avōla – Lindl. [J. Lindley]], – in 1846
genoemd naar Edward St. Vincent Digby [van Minterne in Dorsetshire (Engeland)],
amateur-orchideeënkweeker, bij wien de plant het eerst in Engeland gebloeid had
en van wien mij overigens niets bekend is.
Digera
Dígera Forsk.[P. Forskål], – Latinizeering van den Arab. plantennaam
didjar. [Forskål (zie forskalĭi), de auteur van het gesl., was een Zweed; in het Zw.
wordt de tweede lettergreep van Digera uitgesproken als je].
Digitalis / digitalis
Digitális L. [C. Linnaeus] / digitális, – van Lat. digĭtus,
vinger: bij een vinger behoorend(e plant), vingerhoedskruid. De naam zinspeelt op
den vorm der “schoone lange ronde hole bloemkens eenen Vingerhoet ghelijckende”
[Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 156]. Als soortnaam gebezigd om gelijkenis
met het gesl. Digitalis uittedrukken.
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Digitaria

Digitária Scop. [J. A. Scopoli], – van Lat. digĭtus, vinger. – De
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naam zinspeelt op het vaak vingervormig bijeenstaan der schijnaren van Digitaria
sanguinális Scop. [J. A. Scopoli]
digitatus
digitátus (-a, -um), – van Lat. digĭtus, vinger: vingervormig; met
vingersgewijs bijeenstaande organen (blaadjes, bladslippen, takken der bloeiwijze).
digitiformis
digitifórmis (-is, -e), – van Lat. digĭtus, vinger; forma,vorm:
vingervormig. Diglyphis / Diglyphosa Díglyphis Bl. [C. L. Blume] / Diglyphósa
Bl. [C. L. Blume], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; glŭphis, insnijding: (als het
ware) in tweeën gesneden plant. – De naam zinspeelt op den tweespletigen helmknop.
digoelensis digoelénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving der rivier Digoel
(in het Z.O. van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden, Digoelsch.
Digrammaria
Digrammária W. J. Hook. [W. J. Hooker], – van Gr. di(s),
dubbel, tweemaal; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie: varen, welker (bij een
opschrift vergeleken) sori de nerven aan beide zijden begeleiden.
Digrammaria Digrammária K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie: varen met twee aan twee
samenvloeiende (bij een opschrift vergeleken) sori.
Digraphis
Dígraphis Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
grăphis, penseel. De naam zinspeelt op de kleine, langharige g3 en g4.
digulanus digulánus (-a, -um), – afkomstig van de omgeving der rivier Digoel
(in het Z.O. van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden, Digoelsch.
digynus
dígynus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; gŭnê, vrouw:
met twee vr. organen (vruchtbeginsels, stijlen, stempels).
dilatata
dilatáta, – zie dilatātus.
dilatatocollis
dilatatocóllis (-is, -e), – van Lat. dilatātus, verbreed; collum,
hals: met verbreeden hals.
dilatatus dilatátus (-a, -um), – van Lat. dilatāre (van latus, breed), verbreeden,
verwijden: verbreed, verwijd, breed.
Dilivaria
Dilivária A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – Latinizeering van den Philipp. plantennaam diluariu.
Dillenia
Dillénia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. J. Dillenĭus (1687,
Darmstadt; 1747, Oxford), medicus, sinds 1721 in Engeland gevestigd, sedert 1728
hoogleeraar in de plantkunde te Oxford, schrijver van eenige bot. werken.
Dilleniaceae
Dilleniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Dillenĭa
geldt.
dillenianus dilleniánus (-a, -um) (Stellarĭa – Moench [K. Moench]), – genoemd
naar J. J. Dillenĭus (zie Dĭllenĭa).
dillenii dillénii, – 2e nv. van Dillenĭus: van Dillenius, genoemd naar Dillenius.
– Desmodĭum – Darl. [W. Darlinton (1782 – 1863), Amer. medicus-plantkundige];
– Ipomoea – R. et Sch. [J. J. Roemer en J. A. Schultes] en Opuntĭa – Haw. [A. W.
Haworth] zijn genoemd naar J. J. Dillenĭus (zie Dillenĭa).
dillwynii
dillwýnii, – 2e nv. van Dillwynĭus, Latinizeering van Dillwyn: van
Dillwyn, genoemd naar Dillwyn. – Erĭa – W. J. Hook [W. J. Hooker], is genoemd
naar Dillwyn Llewelyn van Pennleegar, die de plant uit de Philippijnen had ontvangen
en bij wien zij in 1843 bloeide. Overigens is mij van hem niets bekend.
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Dilochia / Dilochus
Dilóchia Lindl. [J. Lindley] / Dílochus Miq. [F. A. W.
Miquel], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; lŏchos, schaar, bende. De naam zinspeelt
op de tweerijige, dus in een dubbele rij langs den stengel geschaarde bladeren.
diluta
dilúta, – zie dilūtus.
dilute-viridis
dilúte-víridis (-is, -e), – van Lat. dilūte (bijwoord bij dilūtus,
nat gemaakt), verdund; virĭdis, groen: lichtgroen.
dilutus
dilútus (-a, -um), – van Lat. diluĕre, nat maken, verdunnen: nat
gemaakt, dwz. op drassig terrein groeiend; verdund, dwz. licht van kleur.
Dimereza
Dimeréza Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr. di (s),
dubbel, in tweeën; merizein (van mĕros, deel), deelen. De naam zinspeelt op de
dubbele, als het ware in tweeën gedeelde schub aan den voet van de binnenzijde der
kroonbladen.
Dimeria
Diméria R. Br. [Robert Brown], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
mĕros, deel. De naam zinspeelt op de uit twee deelen (schijnaren) bestaande
bloeiwijze.
Dimetia
Dimétia W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van Lat. dimetāre,
begrenzen. De vrucht springt alleen aan den top open en niet verder dan tot aan den
bovenrand der kelkbuis, door welken rand dus, als het ware, het openspringen
begrensd wordt.
dimidiatus
dimidiátus (-a, -um), -van Lat. dimidĭāre [van dimidĭum (van
medĭus, half), helft], halveeren: gehalveerd.
diminutus diminútus (-a, -um), – van Lat. diminuĕre, verminderen, verkleinen,
verzwakken: klein, zwak.
Dimocarpus Dimocárpus Lour. [J. Loureiro], – volgens Loureiro (zie Lourēa),
den auteur van het gesl., samengetrokken uit Gr. didŭmos, dubbel; karpos, vrucht:
plant met dubbele, dwz. diep 2-lobbige vruchten (een der beide lobben blijft meestal
zeer klein).
dimorpha
dimórpha, – zie dimorphus.
dimorphacanthus
dimorphacánthus (-a, -um), – van Gr. dimorphos (zie
dimorphus), tweevormig; akantha, doorn, stekel: met doornen of stekels van tweeërlei
vorm.
Dimorphanthera Dimorphanthéra F. V. M. [Ferdinand von Müller], – van Gr.
dimorphos (zie dimorphus), tweevormig; anthêra, (als bot. term) helmknop: plant
met tweeërlei helmknoppen.
Dimorphanthus Dimorphánthus Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. dimorphos
(zie dimorphus), tweevormig; anthos, bloem: plant met tweeërlei (tweeslachtige en
éénslachtige) bloemen.
Dimorphocalyx
Dimorphócalyx Thw. [G. H. Kendrick Twaites], – van Gr.
dimorphos (zie dimorphus), tweevormig; kălux, kelk. – De kelk der ♀ bloemen neemt
na den bloei sterk in grootte toe.
dimorphophyllus
dimorphophýllus (-a, -um), – van Gr. dimorphos (zie
dimorphus), tweevormig; phullon, blad: met bladeren van tweeërlei (en dan
aanmerkelijk verschillenden) vorm.
Dimorphotheca
Dimorphothéca Moench [K. Moench], – van Gr. dimorphos
(zie dimorphus), tweevormig; thêkê, doos. De naam zinspeelt op den vorm der
dopvruchten, de “doozen”, waarin het zaad ligt: de buitenste zijn breed en plat met
verdikten of gevleugelden rand; de binnenste zijn smal.
dimorphotrichus
dimorphótrichus (-a, -um), – van Gr. dimorphos (zie
dimorphus), tweevormig; thrix (trĭchos), haar: met haren van tweeërlei vorm.
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dimorphus dimórphus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. dimorphos [van di(s),
dubbel, tweemaal; morphê, vorm], tweevormig.
Dinaeba
Dináéba Delile [A. Raffeneau Delile], – Latinizeering van Arab.
dinēb, staartje. – De naam zinspeelt op den vorm der bloeiwijze bij de eerstbeschreven
soort (Dinaeba arabĭca Jacq. [N. J. baron Von Jacquin]).
dinaricus
dináricus (-a, -um), – afkomstig uit de Dinarische Alpen (langs
den O. rand van het midden der Adriatische Zee) of daar het eerst gevonden,
Dinarisch. – Het schijnt, dat Silēne dinarĭca Spreng. [K. P. J. Sprengel], niet in de
Dinarische Alpen voorkomt en dus haar soortnaam ten onrechte draagt.
Dineba / Dinebra
Dinéba P. B. [A. M. Fr. J. Palisot de Beauvois] / Dinébra
Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – varianten van den naam Dinaeba. – Zie aldaar.
Dinetus
Dinétus Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – Lat. transcr. van
Gr. dinêtos, in een kring ronddraaiend, dwarrelend. De naam zinspeelt op de
beweging, welke de door den uitgespreiden, grooten kelk gedragen vruchten bij het
afvallen maken.
dinhensis
dinhénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Dinh (nabij Baria aan
den Z.O. kust van Cochinchina; ±10 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Dinochloa
Dinóchloa Buse [L. H. Buse], – van Gr. deinos, geweldig, zeer
groot; chlŏa, gras: zeer groot gras.
Dioclea
Diocléa H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A.
Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar den Gr. arts Diŏklês van Karustos, die
eenige eeuwen voor den aanvang
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der Chr. jaartelling leefde en een werk over geneeskrachtige planten schreef.
Diodia
Diódia Gronov. [J. Fr. Gronovius] ex L. [C. Linnaeus], – van Gr. dia,
langs; hodos, weg: op en langs wegen groeiende plant, wegrandplant, wegrandonkruid.
diodon
díodon, – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; ŏdous (ŏdontos), tand:
tweetandig.
dioecus / dioicus dióécus (-a, -um) / dióícus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; oikos, huis: tweehuizig.
Dionaea / dionaea
Dionáéa Ell. [St. Elliot (1771-1830), Amer. plantkundige]
/ dionáéa, – van Lat. Diōnē (Gr. Diônê), de moeder van Venus: de Dionische, de uit
Diōnē geborene, dwz. Venus, de schoone godin der liefde. De naam zinspeelt
waarschijnlijk op de schoonheid der plant. Mogelijk (dit blijkt echter niet uit de
oorspronkelijke beschrijving, waarin geenerlei toelichting gegeven wordt) zinspeelt
hij ook op de eigenschap der plant insekten aantelokken om ze te dooden en
uittezuigen en daarna weer een nieuwe prooi te verleiden, in welk opzicht ze
overeenkomt met de moderne priesteressen van Venus, die argelooze mannen tot
zich lokken, vasthouden en plunderen en dan naar een nieuw slachtoffer uitzien. –
Het woord wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten, welke in eenig opzicht
overeenkomen met een Dionaea, bv. door het bezit van langs den bladrand geplaatste
borstels.
dionaeoides
dionaeoídes, – van Dionaea, plantengesl. (Droseracĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in een of ander opzicht, het bezit van
lange borstels bv., met een Dionaea overeenkomend, Dionaea-achtig.
Dioryktandra
Dioryktándra Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. dioruktos
[van dioruttein (van dia, door; oruttein, graven), dóórgraven], doorgegraven,
doorboord; anêr (andros), man. – De helmknoppen (mann. organen) hangen samen
tot een kegelvormig geheel, waardoorheen de stijl steekt, dat dus, als het ware, door
den stijl doorboord wordt.
Dioscorea Dioscoréa L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Pedacĭus of Pedanĭus,
bijgenaamd Dioscorīdes (50 n. Chr., Anazarba, nabij de N.O. punt der Middellandsche
Zee; ?, ?), Gr. arts, die met Rom. legers verschillende landen doorkruiste en vele bot.
waarnemingen deed. Hij schreef een tot in de Middeleeuwen zeer beroemd handboek
over geneesmiddelen (Peri hulês iatrĭkês logoi hex, d.i. Zes boeken over
geneesmiddelen).
Dioscoreaceae
Dioscoreáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Dioscorēa geldt.
Diosma
Diósma L. [C. Linnaeus], – van Gr. dios, goddelijk, hemelsch; osmê,
geur: plant met hemelschen geur.
diosmifolius
diosmifólius (-a, -um), – van Diosma, plantengesl. (Rutacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Diosma.
diospyrifolius
diospyrifólius (-a, -um), – van Diosp ros, plantengesl.
(Ebenacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Diosp ros.
diospyrophyllus
diospyrophýllus (-a, -um), – van Diosp ros, plantengesl.
(Ebenacĕae); Gr. phullon, blad: met bladeren als die van een Diosp ros.
Diospyros
Diospýros L. [C. Linnaeus], – van Gr. dios, goddelijk, hemelsch;
pūros, tarwe, bij uitbreiding vrucht: goddelijke vrucht. Bedoeld wordt de kĕsĕmek,
die in Japan zeer smakelijk moet zijn; de op Java gekweekte zijn hoogstens eetbaar
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te noemen en doen niet aan godenspijs denken, hoewel ik erkennen moet, dat ik den
smaak der goden niet ken.
Diotis
Diótis Desf. [R. L. Desfontaines], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
ous (ôtos), oor. – De kroonbuis draagt aan den voet een in twee oortjes eindigend
aanhangsel.
Dioxippe
Dioxíppe M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige van het 2de
vierendeel der 19de eeuw], – Lat. transcr. van Gr. Diôxippê (van diôkein, aandrijven;
hippos, paard: de paardenaandrijfster), naam eener door den zonnegod Hêlĭos bij de
nimf Klumĕnê verwekte nimf. – Toen haar broeder Phaĕthōn, wien zijn vader Hêlĭos,
door een onvoorzichtige belofte gebonden, zeer tegen zijn zin en met sombere
voorgevoelens, had toegestaan één dag den zonnewagen te mennen, de vurige rossen
niet in toom kon houden en deze op hol sloegen, waardoor de gloeiende wagen te
dicht bij de aarde kwam, zoodat de Aethiopiërs (zie aethiopĭcus) verschroeiden
(vandaar hun zwarte huid), de visschen naar de diepste diepten der uitdrogende zee
vloden, de zeenimfen zich in holen en grotten op den bodem des oceaans verstaken,
zelfs de god der zee, Poseidôn (Neptūnus), het niet waagde de gloeihitte te trotseeren
en eindelijk de geheele aarde dreigde in vlammen optegaan, greep Zeus, de Oppergod,
zijn bliksem en slingerde dien naar den onbekwamen voerman, die dood uit den
wagen in den Êridănos (d.i. de Po) tuimelde, waarop de zonnegod zijn paarden
wederom opving. – Phaĕthôn’s zusters, de Hêliădes (d.i. dochters van Hêlĭos:
Diôxippe, Hêlĭe, Lampetĭê en Merŏpê) hieven bij het lijk haars broeders een hevig
gejammer aan, dat maanden lang aanhield, totdat zij eindelijk door de goden, hetzij
omdat dezen naar rust verlangden, hetzij uit medelijden, in boomen werden veranderd.
– De soorten van het gesl. Dioxippe zijn boomachtig.
Dipelta Dipélta Maxim. [K. J. Maximowicz], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
peltê, schild: dubbelschild. – De naam zinspeelt op de beide ronde, op den voet der
kelkbuis ingeplante schutblaadjes.
dipera
dipéra, – zie dipērus.
Diperium
Dipérium Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; pêra, zak. De lagere aarspilleden dragen
twee op gelijke hoogte ingeplante, zittende, vruchtbare aartjes; elk daarvan is
weggedoken in een (bij een zak vergeleken) holte.
diperus
dipérus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; pêra, zak: met
twee zakjes.
dipetalus
dipétalus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; petălon,
kroonblad: met twee kroonbladen.
Diphaca
Díphaca Lour. [J. Loureiro], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
phăkê, peul (der linze): plant, welke, naar de auteur van het gesl., Loureiro (zie
Lourēa), ten onrechte meende, uit één bloem twee peulen voortbrengt.
diphacus
díphacus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; phăkê, peul
(der linze): (uit één bloem) twee peulen voortbrengend.
Diphyes
Díphyes Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. diphŭês, van
dubbele gedaante, zich in twee vormen voordoend. – Bij sommige soorten van het
gesl. staan de bladeren elk afzonderlijk op den top van een schijnknol, bij andere
zijn zij in twee rijen langs een gewonen stengel geplaatst.
diphylla
diphýlla, – zie diphyllus.
diphyllos / diphyllus
diphýllos (-os, -on) / diphýllus (-a, -um), – van Gr.
di(s), dubbel, tweemaal; phullon, blad: tweebladig, met twee bladeren of blaadjes
bijeen.
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Diplachne
Dipláchne P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van
Gr. diplous, dubbel; achnê, kafje. Na het afvallen der rest van het aartje blijven de
beide onderste kafjes achter.
Diplacrum
Díplacrum R. Br. [Robert Brown], – van Gr. diplous, dubbel;
ăkron, spits (znw.): de vruchtbare gluma is diep uitgerand en eindigt ter wederzijde
der uitranding in een spitsje.
Diplanthera
Diplanthéra Banks et Sol. [J. Banks en D. C. Solander]
(Bignoniacĕae), – van Gr. diplous, dubbel; anthêra, (als bot. term) helmknop: plant
met gescheiden helmhokjes.
Diplanthera
Diplanthéra Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars]
(Potamogetonacĕae), – van Gr. diplous, dubbel; anthêra, (als bot. term), helm-
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knop: plant met twee uiteengeplaatste, zittende helmknoppen.
Diplarrhena
Diplárrhena Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr.
diplous, dubbel; arrhên (arrhĕnos), mannelijk: plant met 2 vruchtbare meeldraden;
de 3de is tot een staminodium verminderd.
Diplasanthum Diplasánthum Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar
te Angers], – van Gr. diplasĭos, dubbel; anthos, bloem. Gras met paarsgewijs
bijeengeplaatste aartjes.
Diplatia
Diplatía V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr. plantkundige],
– van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; plateion, plaat (iets plats): plant met tweebreede,
platte schutbladen aan den voet der bloeiwijzen.
diplazioides
diplazioídes, – van Diplazĭum, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Diplazĭum-achtig.
Diplaziopsis Diplaziópsis Christensen [C. Fr. A. Christensen], – van Diplazĭum,
plantengesl. (Polypodiacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Diplazĭum gelijkend
gesl.
Diplazium
Diplázium Sw. [O. Swartz], – van Gr. diplasĭos, dubbel. De naam
zinspeelt op de (althans ten deele) dubbele sori.
Diplecosia Diplecósia G. Don [George Don], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
plĕkos, vlechtwerk, tuin (gevlochten omheining). – De bloemkroon is dubbel omtuind,
dwz. staat binnen een goed ontwikkelden kelk, terwijl zich aan den voet van het
vrucht beginsel nog een bijkelk bevindt.
Diplectria
Dipléctria O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; plêktron, spoor: plant met twee sporen. De naam zinspeelt op de beide
knobbels aan den voet van het helmbindsel.
diplocardius
diplocárdius (-a, -um), – van Gr. diplous, dubbel; kardĭa, hart:
den vorm van een dubbel, dwz. diep 2-deelig hart hebbend.
Diplocaulobium
Diplocaulóbium Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van Gr.
diplous, dubbel; kaulos, stengel; bioun, leven (ww.): orchidacĕa, welke leeft met
dubbele stengels, dwz. welker bloemdragende stengels aanmerkelijk verschillen van
de bladdragende.
diploceras
diplóceras, – van Gr. diplous, dubbel; kĕras, hoorn: tweehoornig.
Diploclinium
Diploclínium Lindl. [J. Lindley], – van Gr. diplous, dubbel;
klinê, bed. – De zaadlijsten (de “bedden” der eitjes) zijn tweespletig.
Diploclisia
Diploclísia Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], –
van Gr. diplous, dubbel; klisĭa, tent, hut, bed. De naam schijnt te zinspelen op de
beide binnenwaarts omgeslagen zijranden der kroonbladen.
Diplocos Díplocos Bur. [E. Bureau], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; plŏkos,
haarvlecht. De stijl is in twee lange, hier bij haarvlechten vergeleken takken gedeeld.
Diploknema Diploknéma Pierre [L. Pierre], – van Gr. diplous, dubbel; knêmis,
scheenplaat. – De naam zinspeelt op de beide buitenste kelkbladen, welke breed zijn,
vrij wel klepsgewijs aaneensluiten en de drie binnenste als een soort van harnas
bedekken.
Diplomorpha
Diplomórpha Griff. [W. Griffith] (Euphorbiacĕae), – van Gr.
diplous, dubbel; morphê, vorm. – De ♂ bloemen verschillen zeer sterk van de ♀.
Diplomorpha
Diplomórpha Meissn. [K. Fr. Meissner (1800, Bern; 1874,
Bazel), hoogleeraar te Bazel] (Thymelaeacĕae), – van Gr. diplous, dubbel; morphê,
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vorm. – Veranderlijke plant met afwisselende of tegenoverstaande bladeren en
okselstandige of eindelingsche bloeiwijzen.
diploncos
diplóncos, – van Gr. diplous, dubbel; onkos, zwelling: met een
dubbele aanzwelling; tweeknobbelig.
Diplopappus
Diplopáppus Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr.
diplous, dubbel; pappos, vruchtpluis der Composĭtae. – Composĭta met dubbel
vruchtpluis, dwz. de buitenste vruchtpluisborstels zijn aanmerkelijk korter dan de
binnenste.
diplopetalus
diplopétalus (-a, -um), – van Gr. diplous, dubbel; petălon,
kroonblad: met (schijnbaar) dubbele kroonbladen.
Diplophractum Diplophráctum Desf. [R. L. Desfontaines], – van Gr. diplous,
dubbel; pkraktos (van phrattein, insluiten), ingesloten. Tusschen de zaden der
vijfhokkige vrucht bevinden zich valsche tusschenschotten, zoodat zij zoowel door
echte als door valsche tusschenschotten, dubbel derhalve, zijn ingesloten.
Diplophragma
Diplophrágma W. et A. [R. Wright en G. A. Walker], – van
Gr. diplous, dubbel; phragma (van phrattein, insluiten), omheining, hek,
tusschenschot. Bij het openspringen der vrucht splijt het tusschenschot in de dikte
in tweeën, wordt het, als het ware, dubbel.
Diplora
Diplóra Baker [J. G. Baker], – van Gr. diplous, dubbel. Elke sorus
bezit twee dekvliesjes.
Diplosiphon
Diplosíphon Decsne [J. Decaisne], – van Gr. diplous, dubbel;
sīphón, buis. Het vruchtbeginsel draagt een langen snavel, welke aan een
bloemdekbuis doet denken en door Decaisne (zie Decaisnĕa), den auteur van het
gesl., daarvoor werd aangezien; het wordt grootendeels omgeven door een
buisvormige scheede, zoodat de bloem, naar de meening van Decaisne, een dubbele
buis bezat.
diplosora
diplosóra, – zie diplosōrus.
diplosoroides
dislosoroídes, – van den soortnaam diplosōrus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort diplosōrus gelijkend.
diplosorus
diplosórus (-a, -um), – van Gr. diplous, dubbel; sôros, hoop(je),
hier sporenhoopje, sorus: met dubbele sori, met telkens twee sori, met een dubbele
rij sori aan weerszijden der middennerf.
Diplospora
Diplóspora A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. diplous,
dubbel; spŏra, zaad. Elk hokje van het vruchtbeginsel bevat twee eitjes of twee rijen
eitjes.
Diplostemon
Diplostémon A. P. DC. [A. P. de Candolle] ex Steud. [C. G.
Steudel], – van Gr. diplous, dubbel; stêmôn, draad: plant met dubbel zooveel
meeldraden als kroonbladen.
Diplostephium Diplostéphium H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt,
A. J. A. Bonpland, en K. S. Kunth], – van Gr. diplous, dubbel; stephĭon (verkleinw.
van stephos, krans), kransje. – Composĭta met dubbel vruchtpluis, dwz. de buitenste
vruchtpluisborstels zijn aanmerkelijk korter dan de binnenste.
Diplotaxis Diplotáxis A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. diplous, dubbel;
taxis, rij. – In elk hokje der hauw bevindt zich een dubbele rij zaden.
Diplothemium
Diplothémium Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr.
diplous, dubbel; thêmĭon, het bijeengeplaatste. In de onmiddellijke nabijheid van
elke ♀ bloem staan 2 ♂.
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diploxiphion
diploxíphion, – van Gr. diplous, dubbel; xiphĭon (verkleinw.
van xiphos, zwaard), klein zwaard, hakmes: met dubbele zwaard- of hakmesvormige
organen (lobben der lip, bv.).
Diplycosia
Diplycósia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
plĕkos, vlechtwerk, tuin (gevlochten omheining). – De bloemkroon is dubbel omtuind,
dwz. staat binnen een goed ontwikkelden kelk, terwijl zich aan den voet van het
vruchtbeginsel nog een bijkelk bevindt.
Dipodium Dipódium R. Br. [Robert Brown], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
podĭon [verkleinw. van pous (pŏdos), voet, steel], steeltje. De beide polliniën zijn
elk met een afzonderlijken steel op de hechtklier bevestigd.
dippelianus dippeliánus (-a, -um) (Ulmus – C. K. Schneid. [C. K. Schneider]),
– genoemd naar L. Dippel (1827, Lauterecken, Beiersche Pfalz; 1914, Darmstadt),
hoogleeraar in de plantkunde aan de Technische Hoogeschool en directeur van den
bot. tuin te Darmstadt, schrijver van bot. werken, waaronder het beroemde Handbuch
der Laubholzkunde.
dipsacea
dipsácea, – zie dipsacĕus.
Dipsaceae Dipsáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Dipsăcus geldt.
dipsaceus
dipsáceus (-a, -um), – van Dipsăcus, plantengesl. (Di-
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psacĕae), kaardebol: op een Dipsăcus gelijkend, kaardebolachtig.
Dipsacus
dípsacus L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam dipsăkos, kaardebol. Het woord is afgeleid van Gr. dipsên (van dipsa,
dorst), dorst hebben, en zou vrij vertaald kunnen worden met: plant voor den dorst;
aan dorstenden lafenis biedende plant. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563),
448: “Wt elcken knoop wassen twee groote langhe bladeren die aen den steel tsamen
in een vergaren alzo dat het water daer op van den reghen of dauw vallende, daerop
blijft ligghende.”
Dipseudochorion Dipseudochórion Buch. [Fr. G. Ph. Buchenau (1831-1906),
leeraar te Bremen], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; pseudein, bedriegen; chôrĭon,
ruimte: plant met twee valsche hokjes of luchtkamers in de vrucht.
diptera
díptera, – zie diptĕrus.
Dipteracanthus
Dipteracánthus Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van
Gr. diptĕros [van di(s), dubbel, tweemaal; ptĕron, vleugel], tweevleugelig; Acanthus,
gesl., dat als type geldt van de fam. der Acanthacĕae: tweevleugelige Acanthacĕa.
De naam zinspeelt op de beide groote schutblaadjes aan den kelkvoet.
Dipteris / dipteris
Dípteris Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt] / dípteris,
– van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; ptĕris, varen: dubbele varen. De naam zinspeelt
op de uit twee geheel of bijna geheel gescheiden helften bestaande bladschijf.
dipterocarpa
dipterocárpa, – zie dipterocarpus.
Dipterocarpaceae
Dipterocarpáceae, – plantenfam. als type waarvan het
gesl. Dipterocarpus geldt.
dipterocarpum
dipterocárpum, – zie dipterocarpus.
Dipterocarpus
Dipterocárpus Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. diptĕros [van
di(s), dubbel, tweemaal; ptĕron, vleugel], tweevleugelig; karpos, vrucht. Doordat
twee slippen van den blijvenden kelk na den bloei sterk uitgroeien, schijnt de vrucht
twee vleugels te bezitten.
dipterocarpus
dipterocárpus (-a, -um), – van Gr. diptĕros [van di(s), dubbel,
tweemaal; ptĕron, vleugel], tweevleugelig; karpos, vrucht: met tweevleugelige
vruchten.
dipteroneuros dipteronéúros (-os, -on), – van Gr. diptĕros [van di(s), dubbel,
tweemaal; ptĕron, vleugel], tweevleugelig; neuron, nerf: met twee vleugels langs de
nerven.
Dipterosperma
Dipterospérma Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. diptĕros
[van di(s), dubbel, tweemaal; ptĕron, vleugel], tweevleugelig; sperma, zaad. – Plant
met tweevleugelige zaden.
dipterus
dípterus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. diptĕros [van di(s), dubbel,
tweemaal; ptĕron, vleugel], tweevleugelig.
Dipteryx
Dípterus Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; ptĕrux, vleugel. – De beide bovenste kelkslippen zijn zeer groot en
vleugelvormig.
dipyrenus
dipyrénus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; purên
(purênos), pit of kern van vruchten: met twee pitten, tweekernig.
Diracodes / diracodes
Diracódes Bl. [C. L. Blume] / diracódes, – van Gr.
di(s), dubbel, tweemaal; rhakôdês, verscheurd. – De naam zinspeelt op het boven de
helmhokjes verlengde, tweelobbige helmbindsel. De juiste spelling zou Dirrhacōdes
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zijn. – Als soortnaam gebezigd om uittedrukken, dat de aldus genoemde plant vroeger
tot het gesl. Diracōdes gerekend werd.
Dirca Dirca L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van Gr. Dirkê, naam eener bron,
N.W. van Thebe in Boeotië (tegenwoordig Viottia). – De naam werd voor de plant
gekozen, omdat zij op drassig terrein groeit.
dirhizus
dirhízus (-a, -um), – zie dirrhizus.
Dirhynchosia
Dirbynchósia, – zie Dirrhynchosĭa.
dirrhizus dirrhízus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; rhiza, wortel:
met twee wortels, met paarsgewijs bijeengeplaatste wortels.
Dirrhynchosia
Dirrhynchósia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; rhunchos, snavel. – De naam zinspeelt op de tweesnavelige vruchten.
Disa Disa Berg. [P. J. Bergius], – waarschijnlijk van Gr. dis, dubbel, tweemaal.
De stempelzuil draagt twee groote vleugels; de beide helmhokjes zijn gescheiden –
Dat (zie Botanical Magazine, t. 4073) de naam afgeleid zou zijn van Lat. Dis
(eigenlijk: de rijke; hij, wien alles ten deel valt = Pluto), de heer der onderwereld,
en zou zinspelen op de schoonheid der plant, acht ik niet waarschijnlijk. De bewering
van Wittstein (Etymologisch-botanisches Handwörterbuch, in voce), dat Disa de
Kaapsche naam der plant zou zijn, is een verzinsel.
Disanthus
Disánthus Maxim. [K. J. Maximowicz], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; anthos, bloem: dubbelbloemige plant. – De bloemen staan in 2-bloemige
hoofdjes.
Discalyxia Discalýxia Markgr. [Fr. Markgraf], – van Lat. discus, schijf; Alyxĭa,
plantengesl. (Apocynacĕae): aan Alyxĭa verwant gesl., waarbij de schijf de
vruchtbeginsels omsluit.
discerptus
discérptus (-a, -um), – van Lat. discerpĕre (van dis, voorv., dat
scheiding uitdrukt; carpĕre, plukken, rukken), uiteenrukken, stukscheuren:(als het
ware) stukgescheurd; sterk ingesneden.
Dischidia
Dischídia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. dischidês [van di(s),
dubbel, in tweeën; schizein, splijten], tweespletig. De naam zinspeelt op den vorm
der bijkroonschubben.
dischidiifolius
dischidiifólius (-a, -um), – van Dischidĭa, plantengesl.
(Asclepiadacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Dischidĭa.
dischidioides
dischidioídes, – van Dischidĭa, plantengesl. (Asclepiadacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dischidĭa-achtig.
dischorensis
dischorénsis, (-is, -e), – afkomstig van het Dischore-gebergte
in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
disciger / discigerus
dísciger (discígera, discígerum) / discígerus (-a, -um),
– van Lat. discus, schijf; gĕrĕre, dragen: een schijf dragend.
Discocalyx
Discócalyx Mez [C. Mez], – van Gr. diskos, schijf; kălux, kelk.
Bij de ♂ bloemen der eerstbeschreven soort is de kelk wijd uitgespreid en schier
ongelobd, dus schijfvormig.
discocalyx discócalyx, – van Gr. diskos, schijf; kălux, kelk: met schijfvormigen
kelk.
discocarpus
discocárpus (-a, -um), – van Gr. diskos, schijf; karpos, vrucht:
met schijfvormige vruchten.
discocaulos
discocáúlos (-os, -on), – van Gr. diskos, schijf; kaulos, stengel:
met schijfvormigen stengel.
discoidalis discoidális (-is, -e), – van Lat. discoīdes, schijfvormig: schijfvormig.
discoidea
discoídea, – zie discoidĕus.
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discoides
discoídes, – Lat. transcr. van Gr. diskoeidês (van diskos, schijf;
eidês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), schijfvormig.
discoideus discoídeus (-a, -um), – van Lat. discus, schijf; idĕus, uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: schijfvormig. Het woord wordt vooral gebezigd voor planten met
bloemhoofdjes zonder randbloemen.
discolabris
discólabris (-is, -e), – van Lat. discus, schijf; lăbrum, lip: met
schijfvormige lip; met een of ander schijfvormig orgaan op de lip.
discolor
díscolor, – van Lat. dis, voorv., dat scheiding uitdrukt; cŏlor, kleur:
van verschillende kleur, bont. – Het woord wordt voornamelijk gebezigd voor planten,
welker bladeren van onder opvallend anders getint of gekleurd zijn dan van boven,
soms ook voor planten, welker oude bladeren in kleur verschillen van de jonge.
discophorus
discóphorus (-a, -um), – van Gr. diskos, schijf; pherein, dragen:
een schijf dragend, een dikke schijf bezit-
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tend, een schijfvormige verdikking of verbreeding dragend; schijfvormige (dwz.
ronde) dekvliesjes dragend.
discosa
discósa, – zie discŏsus.
Discostigma
Discostígma Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. diskos, schijf;
stigma, (als bot. term) stempel. De stempel is schijfvormig.
discosus
discósus (-a, -um), – van Lat. discus, schijf: met groote schijf; met
vele of opvallende, schijfvormige organen.
discrepans
díscrepans, – van Lat. discrĕpāre (van dis, voorv., dat scheiding
uitdrukt; crĕpāre, klinken; letterlijk: anders klinken), verschillen: verschillend.
discretus
discrétus (-a, -um), – van Lat. discernĕre (van dis, voorv., dat
scheiding uitdrukt; cernĕre, waarnemen), onderscheiden, afzonderen: afgezonderd,
gescheiden, op zichzelf staand, niet met andere organen verbonden.
Disemma
Disémma Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – uit de door den
auteur van het gesl. gegeven toelichting [Labillardière, Sertum austro-caledonĭcum
(1824), 78] blijkt, dat de naam Distemma (zie aldaar) behoort te luiden.
Disepalum
Disépalum Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; Nieuwlat. sepālum, kelkblad: plant met twee kelkbladen.
disjuncta
disjúncta, – zie disjunctus.
disjunctibulbus disjunctibúlbus (-a, -um), – van Lat. disjunctus, gescheiden,
uiteengeplaatst; bulbus, bol: met uiteengeplaatste bollen of schijnknollen.
disjunctus
disjúnctus (-a, -um), – van Lat. disjungĕre (van dis, voorv., dat
scheiding of verwijdering uitdrukt; jungĕre, binden), losbinden, scheiden: gescheiden,
uiteengeplaatst.
disoides
disoídes, – van Disa, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Disa-achtig.
dispansus
dispánsus (-a, -um), – van Lat. dispandĕre (van dis, voorv., dat
scheiding of verwijdering uitdrukt; pandĕre, uitbreiden), uitbreiden, uitspannen:
uitgebreid, uitgespannen, wijd vertakt.
dispar
dispar, – van Lat. dis, hier ontk. voorv.; par, gelijk: ongelijk.
disparifolius disparifólius (-a, -um), – van Lat. dispar, ongelijk; folĭum, blad:
met bladeren, welke in eenzelfde paar aanmerkelijk verschillend zijn.
disparilaterus
dispariláterus (-a, -um), – van Lat. dispar, ongelijk; latus
(latĕris), zijde: met ongelijke zijden, ongelijkzijdig.
Disperis
Dispéris Sw. [O. Swartz], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; pêra,
zak: plant met twee zakvormige organen. De beide zijdelingsche kelkbladen dragen
elk een korte spoor of zak.
dispermus
dispérmus (-a, -um), -van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; sperma,
zaad: tweezadig.
dispersus
dispérsus (-a, -um), – van Lat. dispergĕre, verstrooien, verbreiden,
bestrooien: verstrooid, verbreid, bestrooid.
Disphenia
Disphénia K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; phainesthai, zich voordoen. De naam zinspeelt op de ten deele gevorkte
zijnerven.
Disporum
Dísporum Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van Gr.
di(s), dubbel, tweemaal; spŏra of spŏros, zaad. De bessen kunnen tweezadig zijn.
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disrumpens disrúmpens, – van Lat. disrumpĕre (van dis, voorv., dat scheiding
uitdrukt; rumpĕre, breken), verbreken, verscheuren, barsten: barstend, in stukken
uiteenvallend.
dissecta
dissécta, – zie dissectus.
dissectifolius
dissectifólius (-a, -um), – van Lat. dissectus, stukgesneden;
folĭum, blad: met sterk ingesneden bladeren.
dissectus disséctus (-a, -um), – van Lat. dissecāre (van dis, voorv., dat scheiding
uitdrukt; secāre, snijden), stuksnijden: stukgesneden, sterk ingesneden (en dan vaak
met uiteenwijkende slippen).
dissimilis
dissímilis (-is, -e), – van Lat. dis, hier ontk. voorv.; simĭlis, gelijk:
ongelijk.
dissita
díssita, – zie dissĭtus.
dissitiflorus
dissitiflórus (-a, -um), – van Lat. dissĭtus, uiteengeplaatst; flos
(flōris), bloem: met uiteengeplaatste bloemen.
dissitifolius dissitifólius (-a, -um), – van Lat. dissĭtus, uiteengeplaatst; folĭum,
blad: met uiteengeplaatste bladeren.
dissitus
díssitus (-a, -um), – van Lat. disserĕre (van dis, voorv., dat scheiding
uitdrukt; serĕre, zaaien), wijd uiteenzaaien: uiteengeplaatst.
Dissochaeta
Dissocháéta Bl. [C. L. Blume], – van Gr. dissos, dubbel; chaitê,
lang haar. Het helmbindsel draagt aan den voet twee lange, draadvormige aanhangsels.
Dissolena
Dissoléna Lour. [J. Loureiro], – van Gr. dis, dubbel, tweemaal;
sôlên (sôlênos), buis. De kroonbuis bestaat uit twee gedeelten, nl. een dik deel, dat
de meeldraden bevat, en een daarboven geplaatst, dunner deel.
dissolutus
dissolútus (-a, -um), – van Lat. dissolvĕre (van dis, voorv., dat
scheiding uitdrukt; solvăre, losmaken), losmaken, scheiden: gescheiden,
uiteengeplaatst.
distachya
distáchya, – zie distachўus.
distachyos / distachyus
distáchyos (-os, -on) / distáchyus (-a, -um), – van
Gr. di(s), dubbel, tweemaal; stăchus, aar: met twee aren; tweearig.
distans
distans, – van Lat. distāre (van di, voorv., dat scheiding uitdrukt;
stare, staan), afzonderlijk staan, gescheiden zijn: gescheiden, uiteengeplaatst.
distantiflorus
distantiflórus (-a, -um), – van Lat. distans (distantis),
verwijderd, uiteengeplaatst; flos (flōris), bloem: met uiteengeplaatste bloemen.
distasosus
distasósus (-a, -um), – van Gr. diistasthai, zich splitsen. – Bij
Saurauja – Korth. [P. W. Korthals] zinspeelt de naam op de duidelijk vertakte
bloeiwijzen.
Distemma
Distémma Lem. [Charles A. Lemaire (1801-71), hoogleeraar te
Gent], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; stemma, krans, kroon. De naam zinspeelt
op de dubbele bijkroon, waarvan er één uit draden bestaat, de andere uit een vlies,
dat den stamperdrager omsluit.
Distemon Distémon Wedd. [H. A. Weddell], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
stêmôn, draad. De ♂ bloemen bevatten twee meeldraden.
disticha
dísticha, – zie distĭchus.
distichanthus
distichánthus (-a, -um), – van Gr. distĭchos [van di(s), dubbel,
tweemaal; stĭchos, rij], tweerijig; anthos, bloem: met tweerijige bloemen.
distichocarpus distichocárpus (-a, -um), – van Gr. distichos [van di(s), dubbel,
tweemaal; stĭchos, rij], tweerijig; karpos, vrucht: met tweerijige vruchten of sori.
distichos / distichus
dístichos (-os, -on) / dístichus (-a, -um), – van Gr. di(s),
dubbel, tweemaal; stĭchos, rij: tweerijig.
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distillatorius
distillatórius (-a, -um), – van Lat. distillāre [van di, voorv., dat
scheiding uitdrukt; stillăre (van stilla, droppel), droppelen, druppelen, druipen],
afdruppelen, afdruipen: waarin, waarvan of waaruit afdruppelen of afdruipen plaats
vindt (doorgekapte lianenstengels, bv.).
distinctus
distínctus (-a, -um), – van Lat. distinguĕre, onderscheiden: goed
onderscheiden, goed onderscheidbaar, duidelijk, uiteengeplaatst.
Distreptus
Distréptus Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. di(s),
dubbel, tweemaal; streptos, gedraaid. Twee der kafnaalden zijn slingervormig
gebogen.
Distrianthes
Distriánthes Dans. [B. H. Danser], – van Gr. di(s), dubbel,
tweemaal; tri(s), driemaal; anthos, bloem. De bloemen staan drie aan drie; elke
bloeiwijze bestaat uit twee zulke drietallen.
distyla
distýla, – zie dist lus.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

180
Distylium
Distýlium Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Sibold en J. G. Zuccarini], –
van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; stūlos, (als bot. term) stijl. – De ♀ bloemen bezitten
twee stijlen.
distylus
distýlus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; stūlos, (als bot.
term) stijl: tweestijlig.
Ditheca
Dithéca Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal;
thêkê, doos. De naam zinspeelt op het tweehokkige vruchtbeginsel.
Dithecina
Dithécina V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; thêkê, doos: plant met 2-hokkige
helmknoppen (stuifmeeldoozen).
Dithyrocarpus
Dithyrocárpus Kth [K. S. Kunth], – van Gr. dithŭros [van
di(s), dubbel, tweemaal; thŭra, deur], tweedeurig, tweekleppig; karpos, vrucht: plant
met tweekleppige vruchten.
ditschiensis
ditschiénsis (-is, -e), – afkomstig van Ditschi (in het
Arfak-gebergte, in den “vogelkop” van Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
Dittelasma
Dittelásma Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. dittos, dubbel;
elasma, (metalen) plaat. De kroonbladen dragen van binnen even boven den voet
een breede schub en bezitten dus, als het ware, een dubbele plaat.
diura
diúra, – zie diūrus.
Diuris
Diúris J. E. Sm. [J. E. Smith], – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; oura,
staart: dubbelstaart. De naam zinspeelt op de beide lange en zeer smalle, zijdelingsche
kelkbladen.
diurnus
diúrnus (-a, -um), – van Lat. dies, dag: dagelijksch, een dag durend,
overdag bloeiend, dag-.
Diuroglossum
Diuroglóssum Turcz. [N. St. Turczaninow], – van Gr. di(s),
dubbel, tweemaal; oura, staart; glôssa, tong. De bij tongen vergeleken kroonbladen
eindigen aan den top in twee staartvormige slippen.
diurus
diúrus (-a, -um), – van Gr. di(s), dubbel, tweemaal; oura, staart:
tweestaartig, met twee staartvormige aanhangsels.
diutinus
diútinus (-a, -um), – (Lat.) van Lat. diu, lang(en tijd): lang durend.
diuturnus
diutúrnus (-a, -um), – van Lat. diu, lang(en tijd): lang levend,
langer levend dan gewoonlijk.
divaricata
divaricáta, – zie divaricātus.
divaricatissimus divaricatíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. divaricātus,
uitgespreid, wijd vertakt: zeer ver uitgespreid, zeer wijd vertakt.
divaricatus
divaricátus (-a, -um), – van Lat. divaricāre (van di, voorv., dat
scheiding uitdrukt; varicāre, wijdbeens gaan), uitspreiden: uitgespreid, wijd vertakt.
divergens
divérgens, – van Lat. divergĕre (van di, voorv., dat scheiding
uitdrukt; vergĕre, ergens heen gericht zijn), uiteenwijken: uiteenwijkend, wijd
afstaand, wijd vertakt.
diversa
divérsa, – zie diversus.
diversicolor
diversícolor, – van Lat. diversus, verschillend; cŏlor, kleur:
verschillend van kleur; van verschillende kleuren.
diversiflorus
diversiflórus (-a, -um), – van Lat. diversus, verschillend; flos
(flōris), bloem: met verschillende gevormde bloemen (of aartjes) op hetzelfde individu
of bij dezelfde soort, ongelijkbloemig.
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diversifolius diversifólius (-a, -um), – van Lat. diversus, verschillend; folĭum,
blad: met verschillend gevormde bladeren op hetzelfde individu of bij dezelfde soort,
ongelijkbladig.
diversiformis diversifórmis (-is, -e), – van Lat. diversus, verschillend; forma,
vorm: verschillend van vorm, van verschillenden vorm, ongelijkvormig.
diversilobus
diversílobus (-a, -um), – van Lat. diversus, verschillend; lŏbus,
lob: met verschillend gevormde lobben; met lobben van aanmerkelijk verschillenden
vorm.
diversivenosus
diversivenósus (-a, -um), – van Lat. diversus, verschillend;
vena, ader: met aderen van verschillenden vorm; met andere aderen dan gewoonlijk.
diversus
divérsus (-a, -um), – van Lat. divertĕre (van di, voorv., dat scheiding
uitdrukt; vertĕre, wenden, keeren), naar verschillende kanten loopen, uiteenloopen:
uiteenloopend, verschillend.
dives
dives (-es, -es), – (Lat.) rijk, overvloed hebbend (van sori, vruchten of
vijgen bv.).
divisus
divísus (-a, -um), – van Lat. dividĕre, deelen, verdeden: gedeeld,
verdeeld.
divitiflorus
divitiflórus (-a, -um), – van Lat. dives (divĭtis), rijk; flos (flōris),
bloem: rijkbloemig.
divulsus
divúlsus (-a, -um), – van Lat. divellĕre (van di, voorv., dat scheiding
uitdrukt; vellĕre, trekken, plukken), uiteentrekken, vaneenscheuren: uiteengetrokken,
vaneengescheurd, losgerukt, gescheiden.
dixsoni dixsóni, – 2e nv. van Dixsōnus, Latinizeeriug van Dixson: van Dixson,
gevonden door Dixson, genoemd naar Dixson. – Naar welken Dixson Dendrobĭum
– Bailey [Fr. Manson Bailey] genoemd is, is mij onbekend.
djabia
djábia, – in Z.-Celébes gebruikelijke plantennaam.
djambianus / djambiensis
djambiánus (-a, -um) / djambiénsis (-is, -e), –
afkomstig uit Djambi (residentie van Midden-Sumatra) of daar het eerst gevonden.
djampangensis
djampangénsis (-is, -e), – afkomstig van “de Djampangs”
of daar het eerst gevonden. – De 3 Djampangs [Djampang koelon (west), Djampang
tengah (middelst), Djampang wètan (oost)] vormen tezamen het Z.W. deel der
Preanger Regentschappen. Vóór de invoering der theecultuur waren zij slechts schraal
bevolkt; hoewel de zegenrijke ondernemingsgeest der Europeanen (theecultuur)
daarin groote verbetering en onder de bevolking te voren ongekende welvaart heeft
gebracht, zijn er ook thans (1935) nog vele dun bevolkte gedeelten.
djamuensis
djamuénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der rivier
Djamoe (bronrivier der Minjem; zie minjemensis) in Kaiser Wilhelmsland of daar
het eerst gevonden.
djaratensis
djaraténsis (-is, -e), – afkomstig van den Boekit djarat (berg op
Sumatra, in het Padangsche) of daar het eerst gevonden.
djiringa
djirínga, – Latinizeering van den Mal. plantennaam djiring.
djongkongensis
djongkongénsis (-is, -e), – afkomstig van Djongkong (in
W.-Bórneo) of daar het eerst gevonden.
djouat
djoúat, – Jav. plantennaam (ten rechte djoewĕt).
djungiel
djúngiel, – Soend. plantennaam (djoengil).
dochna
dochna, – Latinizeering van den Arab. plantennaam dochn.
docilis
dócilis (-is, -e), – van Lat. docēre, onderwijzen: leerzaam, duidelijk,
begrijpelijk, gedwee. – Het schijnt, dat Calămus interruptus Becc. [Odoardo Beccari
(1843–1920)] var. docĭlis Becc. [Odoardo Beccari (1843–1920)], van het type
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verschillend door het bezit van ongewapende bladscheeden, den variëteitsnaam
ontvangen heeft door een vergissing van Beccari (zie beccariānus), die gemeend
schijnt te hebben, dat Lat. docĭlis dezelfde beteekenis had als Ital. dócile, goedaardig
(Lat. benignus, mitis). Vgl. impōnens.
doctersii
doctérsii, – 2e nv. van Doctersĭus, Latinizeering van Docters: van
Docters, gevonden door Docters, genoemd naar Docters. – De talrijke
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker, W. M.
Docters van Leeuwen (1880, Batavia; X), van 1908-09 als bioloog verbonden aan
het Algemeen Proefstation te Salatiga, van 1909-18 werkzaam bij het Middelbaar
Onderwijs te Semarang en te Bandoeng, van 1918-32 directeur van ’s Lands
Plantentuin te Buitenzorg, daarnaast van 1926-32 buitengewoon hoogleeraar te
Weltevreden, ijverig plantenverzamelaar (Java, Sumatra, Saleier en omliggende
eilanden). In 1926 fungeerde hij als leider eener Ned.-Amer. expeditie
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naar Nieuw-Guinea, waar hij materiaal bijeenbracht. Bovendien is hij de schrijver
van een groot aantal publicaties, o.a. over de dubbele reductiedeeling bij soorten van
Polytrĭchum, over de gallen van Ned. Indië, over de herbegroeiing van de eilanden
der Krakatau-groep, over de biologie der planten en dieren, welke voorkomen in de
hoogere deelen van den Pangerango-Gĕdeh, en zeer vele kleinere. – Thans is hij
gepensionneerd en privaatdocent aan de universiteit van Amsterdam. Zie voorts
koningsbergēri, reynvaanĭae en Schefferella.
dodartii
dodártii, – 2e nv. van Dodartĭus, Latinizeering van Dodart: van
Dodart, gevonden door Dodart, genoemd naar Dodart. – Urtīca pilulifĕra L. [C.
Linnaeus] var. – Asch. [P. Fr. A. Ascherson] is genoemd naar D. Dodart (1634,
Parijs; 1707, Parijs), lijfarts van koning Lodewijk XIV van Frankrijk, schrijver van
een bot. werk.
Dodecadenia
Dodecadénia Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
dôdĕha, twaalf; adên (adĕnos), klier: plant met twaalf klieren in de bloemen.
dodecander / dodecandrus dodecánder (-ra, -rum) / dodecándrus (-a, -um),
– van Gr. dôdĕha, twaalf; anêr (andros), man: met twaalf mann. organen, met twaalf
meeldraden, twaalfhelmig.
Dodecastemon
Dodecastémon Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. dôdĕka,
twaalf; stêmôn, draad: plantengesl. met 12 meeldraden in de ♂ bloemen.
Dodecatheon
Dodecátheon L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. naam dôdekathĕon (van dôdĕka, twaalf; thêos, god), twaalfgodenkruid. – In de
Oudheid (zie Plinĭus, Historĭa Naturālis XXV, 9) werd met dezen naam een zeer
beroemde plant aangeduid, welke uit een gelen wortel zeven bladeren, sprekend op
die der salade gelijkende, voortbracht, en welke geacht werd, met water gedronken,
alle kwalen te genezen. Men beschouwde haar als zinnebeeld van de majesteit der
twaalf hoofdgoden (Gr. Aphrodītê, Lat. Venus, godin der liefde en der schoonheid;
Gr. Arês, Lat. Mars, god van den oorlog, beschermgod van het Romeinsche rijk; Gr.
Artĕmis, Lat. Diāna, godin der jacht en der maan; Gr. Athênê of Pallas Athênê, Lat.
Minerva, godin der wijsheid, der kunsten en der wetenschappen; Gr. Dêmêtêr, Lat.
Cerēs, godin van den landbouw; Gr. Dionūsos, Lat. Bacchus, god van den wijn; Gr.
Hermês, Lat. Mercurĭus, bode der goden. God des handels, der dieven en der reizigers;
Gr. Hêphaistos, Lat. Vulcānus, god van het vuur; Gr. Hêrê, Lat. Juno, de gemalin
van den oppergod Zeus (Jupĭter); Gr. Hestĭa, Lat. Vesta, godin van den huiselijken
haard; Gr. Poseidôn, Lat. Neptūnus, god der wateren; Gr. Zeus, Lat. Jupĭter, de
oppergod). – Linnaeus (zie Linnaea) schijnt den naam op het hem tegenwoordig
voerende, den Ouden onbekende Amer. gesl. overgedragen te hebben, omdat de
bloeiwijze niet zelden 12-bloemig is.
dodol dodol, – (Jav.) taaie snoeperij van kleefrijst en suiker, voorts naam eener
manggavariëteit, welker smaak aan dien van dodol herinnert.
Dodonaea
Dodonáéa L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Rembert Dodoens
(1517, Mechelen; 1585, Leiden), die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam
latinizeerde tot Dodonaeus, medicus, die te Leuven studeerde en Frankrijk, Italië en
Duitschland bereisde. In 1548 werd hij stadsgeneesheer te Mechelen, in 1574 lijfarts
van keizer Maximiliaan II († 1576) en daarna van diens zoon en opvolger Rudolf.
In 1579 nam hij zijn ontslag en vestigde hij zich te Keulen, waar hij grooten naam
verwierf; in 1582 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de geneeskunde te Leiden.
Hij schreef vele werken, waaronder het beroemde Cruydeboeck (1554; 2e druk 1563,
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later nog herhaaldelijk omgewerkt en herdrukt; laatste druk 1644), uit welks tweeden
druk in dit woordenboekje vaak is geciteerd.
dodonaei
dodonáéi, – 2e nv. van Dodonaeus, Latinizeering van Dodoens:
van Dodoens, genoemd naar Dodoens. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
R. Dodoens (zie Dodonaea).
dodrantalis
dodrantális (-is, -e), – van Lat. dodrans (dodrantis)
(samengetrokken uit de, weg, af; quadrans, vierde deel: waaraan een vierde deel
ontbreekt), drievierde, bij uitbreiding: drievierde voet lang. – Voor de lengte van den
voet zie men onder pedālis.
Doemia
Dóémia R. Br. [Robert Brown], – Arab, plantennaam.
dolabratus dolabrátus (-a, -um), – van Lat. dolābra, houweel: houweelvormig.
dolabriformis
dolabrifórmis (-is, -e), – van Lat. dolābra, houweel; forma,
vorm: houweelvormig.
doldsopa
doldsópa, – naam van onbekende afleiding en beteekenis, mogelijk
een Engelschind. plantennaam.
Dolichandrone
Dolichandróne Fenzl [E. Fenzl], – van Gr. dolĭchos, lang;
andrŏn (andrônos) [van anêr (andros), man], mannenvertrek. De naam zinspeelt op
de lange kroonbuis, waarbinnen de meeldraden (♂ organen) besloten zijn.
dolichanthus dolichánthus (-a, -um), – van Gr. dolĭchos, lang; anthos, bloem:
langbloemig.
dolichaulos
dolicháúlos (-os, -on), – van Gr. dolĭchos, lang; aulos, buis: met
lange buis. – Bij Elaphoglossum – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh] is de soortnaam volgens welwillende mededeeling van den auteur der
soort, Van Alderwerelt van Rosenburgh (zie alderwereltiānus), een drukfout voor
dolichocaulon. – Zie dolichocaulos.
dolichoblephara
dolichobléphara, – zie dolichoblephărus.
dolichoblepharos / dolichoblepharus
dolichoblépharos (-os, -on) /
dolichoblépharus (-a, -um), – van Gr. dolĭchos, lang; blephāris, wimper: met lange
wimpers, lang gewimperd.
dolichobolbos
dolichobólbos (-os, -on), – van Gr. dolĭchos, lang; bolbos, bol:
met lange bollen of schijnknollen.
dolichobotrys
dolichóbotrys, – van Gr. dolĭchos, lang; bŏtrus, (als bot. term)
tros: met lange trossen.
dolichobrachius
dolichobráchius (-a, -um), – van Gr. dolĭchos, lang; Lat.
brachĭum, (onder)arm: langarmig.
dolichobulbos
dolichobúlbos (-os, -on), – foutief voor dolichobolbos.
dolichocalyx
dolichócalyx, – van Gr. dolĭchos, lang; kălux, kelk: met langen
kelk.
dolichocarpus
dolichocárpus (-a, -um), – van Gr. dolĭchos, lang; karpos,
vrucht: met lange vruchten.
dolichocaula
dolichocáúla, – zie dolichocaulus.
dolichocaulos / dolichocaulus
dolichocáúlos (-os, -on) / dolichocáúlus (-a,
-um), – van Gr. dolĭchos, lang; kaulos, stengel, steel: langstengelig, langstelig.
dolichocentrus
dolichocéntrus (-a, -um), – van Gr. dolĭchos, lang; kentron,
spoor: lang gespoord.
dolichoclada
dolichóclada, – zie dolickoclădus.
dolichoclades / dolichoclados / dolichocladus
dolichóclades (-es, -es) /
dolichóclados (-os, -on) / dolichócladus (-a, -um), – van Gr. dolĭchos, lang; klădos,
twijg: met lange twijgen.
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dolichoglottis
dolichoglóttis (-is, -e), – van Gr. dolĭchos, lang; glôtta, tong:
met lange tong of (bij orchideeën) lip.
dolichoides
dolichoídes, – van Dolĭchos, plantengesl. (Leguminōsae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dolĭchos-achtig.
Dolicholobium
Dolicholóbium A. Gray [Asa Gray], – van Gr. dolĭchos, lang;
lŏbos, hauw: plant met lange, hauwvormige vruchten.
dolichopetalus
dolichopétalus (-a, -um), – van Gr. dolĭchos, lang; petălon,
kroonblad: met lange kroonbladen.
dolichophyllus
dolichophýllus (-a, -um), – van Gr. dolĭchos, lang; phullon,
blad: langbladig.
dolichopodus dolichópodus (-a, -um), – van Gr. dolĭchos, lang; pous (pŏdos),
voet, steel: met langen voet, lang gesteeld.
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dolichopterus dolichópterus (-a, -um), – van Gr. dolĭchos, lang; ptĕron, vleugel:
langvleugelig.
dolichopus dolíchopus, – van Gr. dolĭchos, lang; pous, voet, steel: met langen
voet, lang gesteeld.
Dolichos
Dólichos L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam dolĭchos (= lang), waarmede een hoogwindende plant met lange peulen
(echter niet tot het tegenwoordige gesl. Dolĭchos behoorende) werd aangeduid.
dolichosorus
dolichosórus (-a, -um), – van Gr. dolĭchos, lang; sôros, hoop
(je): met lange sporenhoopjes of sori.
dolichosparte
dolichospárte, – van Gr. dolĭchos, lang; spartê, touw: met
lange touwen, dwz. met lange, klimmende stengels.
dolichostachya
dolichostáchya, – zie dolichostachўus.
dolichostachys / dolichostachyus dolichóstachys / dolichostáchyus (-a, -um),
– van Gr. dolĭchos, lang; stăchus, aar: met lange aren, langarig.
dolichostyla
dolichostýla, – zie dolichost lus.
dolichostylis / dolichostylus
dolichostýlis (-is, -e) / dolichostýlius (-a, -um),
– van Gr. dolĭchos, lang; stūlos, (als bot. term) stijl: langstijlig.
dolichotrichus
dolichótrichus (-a, -um), – van Gr. dolĭchos, lang; thrix
(trĭchos), haar: langharig.
doligophyllus
doligophýllus (-a, -um), – foutief voor dolichophyllus.
doloaria
doloária, – verbasterde Philipp. plantennaam (ten rechte diluariu).
dolomiticus
dolomíticus (-a, -um), – afkomstig van de Dolomieten of
Dolomiet-Alpen (N.O. van het Garda-meer of Lago di Garda) of daar het eerst
gevonden. Het gebergte is genoemd naar het kalkgesteente, dolomiet, waaruit het
bestaat; het gesteente is genoemd naar den Fr. geoloog Dolomieu (1750-1801).
dolosus
dolósus (-a, -um), – van Lat. dolus, bedrog: bedrieglijk.
doltsopa
doltsópa, – naam van onbekende afleiding en beteekenis, mogelijk
een Engelschind. plantennaam.
domatiifer / domatiiferus
domatíifer (domatiífera, domatiíferum) /
domatiíferus (-a, -um), – van Lat. domatĭum (Gr. dômatĭon, huisje, kamertje),
domatĭum, dwz. deel eener plant, dat door eigenaardigen bouw bestemd is voor
woning van andere organismen, vooral de vaak door mijten bewoonde, al of niet
door haarbosjes beschermde inzinkingen in de nerfoksels aan de onderzijde der
bladeren; ferre, dragen: domatiën dragend.
domatiiger / domatigerus
domatíiger (domatiígera, domatiígerum) /
domatiígerus (-a, -um), – van Lat. domatium (Gr. dômatĭon, huisje, kamertje),
domatium, dwz. deel eener plant, dat door eigenaardigen bouw bestemd is voor
woning van andere organismen, vooral de vaak door mijten bewoonde, al of niet
door haarbosjes beschermde inzinkingen in de nerf oksels aan de onderzijde der
bladeren; gĕrĕre, dragen: domatiën dragend.
Dombeya Dombéýa Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar J. Dombey (1742,
Macon; 1794, eiland Montserrat, Kleine Antillen), medicus, die zich met de Sp.
plantkundigen Ruiz Lopez (zie ruiziānus) en Pavon (zie Pavonĭa) in 1777 te Cadiz
inscheepte en met hen van 1779-85 Perú en Chili bereisde, waar hij vele planten,
dieren en delfstoffen verzamelde. Toen hij in 1785 te Cadiz landde, nam de Sp.
Regeering de helft zijner verzamelingen in beslag en eischte van hem een verklaring
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onder eede, dat hij niets zou publiceeren, voor Ruiz Lopez en Pavon in Spanje
teruggekeerd zouden zijn, wat in 1789 geschiedde. Bevreesd, dat Dombey zijn eed
zou breken, trachtte men hem te vermoorden, waarop hij met de rest zijner verzalingen
naar Frankrijk vluchtte. In 1793 werd hem een zending opgedragen naar de
Vereenigde Staten; hij werd echter door kapers gevangen genomen en in een
gevangenis op Montserrat geworpen, waar hij van ellende omkwam. Zijn planten
werden bewerkt door L’Héritier (zie Heritiēra), aan wien hij ze clandestien tegen
een jaarlijksch pensioen verkocht had.
dombeyanus dombeyánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. Dombey (zie Dombeya).
dombeyi
dombéýi, – 2e nv. van Dombeyus, Latinizeering van Dombey: van
Dombey, gevonden door Dombey, genoemd naar Dombey. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar J. Dombey (zie Dombeya).
domesticus domésticus (-a, -um), – van Lat. domus, huis, woning: bij het huis
behoorend, bij menschelijke woningen gekweekt.
domingensis domingénsis (-is, -e), – afkomstig van San(to) Domingo (oostelijk
deel van Haïti, met gelijknamige hoofdplaats op ±70° W.L.; ±18 1/2° N.B.) of daar
het eerst gevonden, Domingeesch.
Donacodes
Donacódes Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. donakôdês
[van donax (donăkos), riet], vol riet: op riet gelijkende, veelstengelige plant.
donacoides
donacoídes, – van Donax (Donăcis), plantengesl. (Graminĕae)
of van Gr. donax (donăkos), riet; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
1. Donax-achtig. 2. rietachtig.
Donatia
Donátia Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – genoemd naar
Vitaliano Donati (1717, Padua; 1762, op den Ind. Oceaan), hoogleeraar aan de
universiteit te Turijn. Hem werd door Karel Emanuel III van Sardinië opgedragen
een reis naar den Orient te maken, ten einde materiaal te verzamelen voor een
opterichten museum voor nat. historie. Na zich in 1759 te Alexandrië ontscheept te
hebben doorkruiste hij de Nijldelta, begaf zich van daar naar Kaïro, waar hij eenige
maanden bleef en voer den Nijl op tot de eerste stroomversnellingen (bij Assoean;
±24° N.B.). Daarna bezocht hij Sinăi en Palestina, vervolgens Arabië en ging te
Maskat (aan de golf van Oman) scheep naar Indië, doch werd onderweg ziek en
overleed. Een deel zijner verzamelingen kwam in handen van Linnaeus (zie Linnaea),
die daaromtrent het volgende mededeelt (Bref och skrifvelser af och till Carl von
Linné, utgifna af Upsala Universitetet, Första Afdelningen, Del II, p. 264, ann. 3):
“De koning van Sardinië zond hem naar den Orient en naar Alexandrië. Daar werd
hij verliefd op een zeer mooi meisje, dat zich niet wilde laten winnen, tenzij hij haar
broeder als metgezel medenam op zijn reis. Dit deed hij dan ook om in het bezit der
zuster te geraken. De broeder echter ontstal Donati al zijn geld en zijn verzamelingen,
waarmede hij naar Frankrijk vluchtte. Echter vreezende uitgeleverd te zullen worden
aan den koning van Sardinië nam de dief de wijk naar Constantinopel, nadat hij mij”
(Linnaeus) “de geheele verzameling had toegezonden, waaronder zich verscheidene
merkwaardigheden bevonden.” – Donati schreef een publicatie over de natuurlijke
geschiedenis der Adriatische Zee.
donatioides
donatioídes, – van Donatĭa, plantengesl. (Saxifragacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Donatĭa-achtig.
Donax / donax
Donax Lour. [J. Loureiro] / donax, – (Gr.) riet. Het woord is
afgeleid van Gr. donein, wuiven, en zou vertaald kunnen worden met wuivende plant,
op den wind wiegelende plant. – Het gesl. Donax is geen riet; de stengels doen echter
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eenigszins aan riethalmen denken. – Arundo donax L. [C. Linnaeus] is een echte
rietsoort.
Dondisia
Dindísia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar J. Dondi
(1298, Padua; 1355, Padua), die zich in 1318 te Chioggia
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(Z. van Venetië) vestigde als medicus en later naar Padua verhuisde, waar hij zich
bezig hield met alchimie en sterrenkunde. In 1344 plaatste hij te Padua een door hem
vervaardigd raderuurwerk, dat door een gewicht werd gedreven; in 1352 slaagde hij
erin zout te winnen uit de warme bronnen van Abano Bagni bij Padua (zie
Aponogēton). Hij is de schrijver van een geïllustreerd werk over geneeskunde en
geneeskrachtige planten.
Donia
Dónia G. et D. Don [gebroeders G. Don en D. Don], – door de
gebroeders G. Don [George Don] en D. Don [David Don] (zie doniānus 2), genoemd
naar hun vader G. Don (1764, Menmuir, in O.-Schotland; 1814, Forfarshire,
Schotland), kweeker, superintendent van den bot. tuin van Edinburgh,
plantenverzamelaar, schrijver eener bot. publicatie.
donianus doniánus (-a, -um), – 1. (Salix – J. E. Sm. [J. E. Smith]), – genoemd
naar G. Don (den vader) (zie Donĭa). 2. (Aganosma – Wight [R. Wight]; – Carex –
Spreng. [K. P. J. Sprengel]; – Gloriōsa – R. et Sch. [J. J. Roemer en J. A. Schultes]),
– genoemd naar David Don (1799, Doo Hillock, Forfarshire, Schotland; 1841,
Londen), eerst bibliothecaris van Lambert (zie Lambertĭa), sinds 1822 bibliothecaris
der Linnean Society, van 1836 tot aan zijn dood hoogleeraar in de plantkunde te
Londen, schrijver van bot. publicaties, waaronder de Prodrŏmus Florae Nepalensis
(Voorlooper eener Flora van Nepal). – Zijn broeder, George Don (1798, Doo Hillock,
Forfarshire, Schotland; 1856, Kensington, Londen), bereisde voor rekening der
Horticultural Society Brazilië, West-Indië en Sierra Leone. Ook hij schreef eenige
bot. publicaties.
donii
dónii, – 2e nv. van Donĭus, Latinizeering van Don: van Don, genoemd
naar Don. – Polygŏnum – Meissn. [K. Fr. Meissner (1800, Bern; 1874, Bazel),
hoogleeraar te Bazel], is genoemd naar D. Don (zie doniānus 2).
Doodia / Doodia / Doodya
Doódia R. Br. [Robert Brown] / Doódia Roxb.
[W. Roxburgh] / Doódya Sadebeck [R Sadebeck (1839-1905), directeur van het
Hamburgse bot. museum te Meran (Tirol)], – genoemd naar Samuel Doody (1656,
in Staffordshire; 1706, Londen), apotheker en plantkundige te Londen, sinds 1691
hortulanus van den bot. tuin van Chelsea (Londen), bevriend met Petiver (zie petivēri)
en Plukenet (zie plukenēti), helper van Ray (zie Rajanĭa), in zijn tijd zeer beroemd.
Doona
Doóna Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – Latinizeering van den
Ceylonschen plantennaam doon.
doormanensis / doormanianus / doormaniensis
doormanénsis (-is, -e) /
doormaniánus (-a, -um) / doormaniénsis (-is, -e), – afkomstig van den Doorman-top
(in Ned. Nieuw-Guinea, N.N.W. van den Wilhelmina-top) of van de omgeving der
op de O. helling van dien berg ontspringende Doorman-rivier, of daar het eerst
gevonden. – Berg en rivier zijn genoemd naar L. A. C. M. Doorman (1891, Gouderak;
X), in 1910 als adelborst in dienst getreden bij de Koninklijke Nederlandsche Marine,
in 1933 bevorderd tot kapitein-luitenant-ter-zee. Als luitenant-ter-zee 2e klasse maakte
hij van Sept. 1912 tot Febr. 1915 deel uit van een militair exploratiedetachement in
N.-Nieuw-Guinea. Hij was de eerste Europeaan, die (1914) den later naar hem
genoemden top besteeg.
doormani montis
doormáni montis, – 2e nv. van Lat. Doormāni mons, d.i.
de berg van Doorman, het Doormangebergte in Ned. Nieuw-Guinea, N.N.W. van
den Wilhelmina-top: afkomstig van het Doorman-gebergte of daar het eerst gevonden.
– Voor Doorman zie men doormanensis.
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doormanniensis doormanniénsis (-is, -e), – afkomstig van den Doorman-top
(in Ned. Nieuw-Guinea, N.N.W. van den Wilhelmina-top) of van de omgeving der
op de O.-helling van dien berg ontspringende Doorman-rivier of daar het eerst
gevonden. Voor den naamsoorsprong zie men doormanensis.
Doornia
Doórnia De Vr. [W. H. de Vriese], – in 1855 genoemd naar H. J.
baron Van Doorn van Westkapelle (1786, Vlissingen; 1853, ’s Gravenhage), zeer
conservatief staatsman, die verschillende hooge ambten heeft bekleed. Van 1830-36
was hij minister van Binnenlandsche Zaken, van 1843-48 vice-president van den
Raad van State, van 1845 tot aan zijn dood curator der Leidsche hoogeschool. De
Vriese (zie devriesĕi), de auteur van het gesl., roemt hem “als iemand, aan wiens
bescherming de natuurkundige wetenschappen in ons vaderland veel te danken hebben
en wiens naam onvergetelijk zal blijven bij allen, die het geluk hadden dezen
voortreffelijken man te kennen en de uitstekende gaven van zijn verstand en edel
hart te waardeeren.”
Dopatrium
Dopátrium Buch.-Ham. [Fr. Buchana-Hamilton], – afleiding en
beteekenis onbekend, mogelijk de latinizeering van een volksnaam der plant in Eng.
Indië.
Doraena / doraena
Doráéna Thunb. [C. P. Thunberg] / doráéna, – van Gr.
doru, lans. – De naam zinspeelt op de lange, rechte takken.
dordracensis
dordracénsis (-is, -e), – afkomstig van Dordrecht (Nieuwlat.
Dordrācum) of daar het eerst gevonden, Dordtsch.
doreensis / dorensis
doreénsis (-is, -e) / dorénsis (-is, -e), – afkomstig van
de baai van Dorè (bij, Manokwari, in het N.O. van den “vogelkop” van Nieuw-Guinea
op ±134° O.L.) of daar het eerst gevonden. – In de omgeving der baai van Dorè werd
o.a. verzameld door Lesson (zie lessonĭi) in 1824, door Gaimard (zie gaimardiānus)
en Quoy (zie quoyānus) in Aug. en Sept. 1827, en door Teysman (zie teysmanni) op
10 en 11 Sept. 1871.
doreyi
doréýi, – 2e nv. van Doreyus, Latinizeering van Dorey, ten rechte
Dorè: van Dorè, gevonden bij Dorè. – Asplenĭum – Kth [K. S. Kunth] werd in 1827
door de Fr. natuuronderzoekers Gaimard (zie gaimardiānus) en Quoy (zie quoyānus)
gevonden in de omgeving der baai van Dorè (bij Manokwari, in het N.O. van den
“vogelkop” van Nieuw-Guinea, op ±134° O.L.), waar hun vaartuig L’Astrolabe
(onder bevel van Dumont d’Urville; zie durvillaei) van 25 Aug. tot 5 of 6 Sept. lag.
Doritis
Dorítis Lindl. [J. Lindley], – van Gr. doru, lans. De lip gelijkt op een
lanspunt.
dormanianus dormaniánus (-a, -um) (Laelĭa – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]),
– in 1880 genoemd naar Ch. Dorman te Sydenham (Londen),
amateur-orchideeënkweeker, bij wien de plant het eerst in Europa in bloei kwam.
Omtrent hem heb ik niets naders kunnen uitvorschen.
doronicoides
doronicoídes, – van Doronĭcum, plantengesl. (Composĭtae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Doronĭcum-achtig.
Doronicum / doronicum
Dorónicum L. [C. Linnaeus] / dorónicum, –
Voor-Linnaeaansche plantennaam, welks afkomst en beteekenis niet vast staan. –
Als soortnaam gebezigd voor een Senecĭo, welks bloemen op die van een Doronĭcum
gelijken.
Dorstenia
Dorsténia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Th. Dorsten (±1492,
in Westfalen; 1552, Kassel), die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam
latinizeerde tot Dorstenĭus, hoogleeraar in de geneeskunde te Marburg
(Hessen-Nassau), schrijver van een werk over geneeskrachtige planten.
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dortmanna
dortmánna, – voor-Linnaeaansche naam, door Rudbeck (zie
Rudbeckĭa) geschonken aan een plant, welke door den Groningschen apotheker
Dortmann was ontdekt en omstreeks 1600 aan den Leidschen hoogleeraar Clusius
(zie Clusĭa) gezonden, welke haar beschreef als Gladiŏlus stagnālis dortmanni.
Doryopteris Doryópteris J. Sm. [J. Smith], – van Gr. doru, lans; ptĕris, varen:
lansvaren. – De naam zinspeelt op den bladvorm.
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Doryxylon
Dorýxylon Zoll. [H. Zollinger], – van Gr. doru, lans; xŭlon, hout,
boom: boom, welks hout voor lansen gebezigd wordt.
Dossinia
Dossínia Morr. [Ch. J. E. Morren], – genoemd naar P. E. Dossin
(1777, Luik; 1852, Luik), apotheker, bezitter van een fraai herbarium, schrijver eener
naamlijst van in de provincie Luik in het wild groeiende planten en van eenige kleinere
publicaties.
dosua
dósua, – Latinizeering van den Nepalschen plantennaam dosu-swa.
Douglasia
Douglásia Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar David Douglas
(1798, Scone bij Perth, Schotland; 1834, Hawaii, door een val in een vangkuil voor
wilde dieren), die voor de Royal Horticultural Society van 1823-33 het westelijk
deel van N.-Amerika (o.a. Californië en Br. Columbia) bereisde, vanwaar hij vele
planten levend naar Europa zond. In Californië alleen verzamelde hij 800 soorten;
hij voerde 217 nieuwe planten in Engeland in, waaronder de naar hem genoemde.
douglasii
douglásii, – 2e nv. van Douglasĭus, Latinizeering van Douglas: van
Douglas, gevonden door Douglas, genoemd naar Douglas. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar David Douglas (zie Douglasĭa).
dowianus
dowiánus (-a, -um) (Cattleya – Batem. [J. Bateman]), – in 1866
genoemd naar J. M. Dow, “een dapper scheepskapitein bij de Amer. paketvaart, als
gering bewijs van erkentelijkheid voor de vriendelijkheden en veelvuldige hulp,
welke hij bewees aan Eng. verzamelaars van naturaliën en aan geleerden, welke zoo
gelukkig waren hem te ontmoeten op hun vaart langs de kusten van den Stillen
Oceaan.”
Doxomma
Doxómma Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], –
van Gr. doxa, roem; omma, schouwspel: tooneel van roem, prachttooneel,
prachtschouwspel. – De naam wil zinspelen op de schoonheid der plant.
Draba / draba
Draba L. [C. Linnaeus] / draba, – Lat. transcr. van Gr. drabê,
oude naam, eener scherp smakende plant (thans Lepidĭum – L. [C. Linnaeus]). – De
naam is door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem thans
voerende gesl.
drabifolius drabifólius (-a, -um), – van Draba, plantengesl. (Crucifĕrae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Draba.
Dracaena
Dracáéna L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. drakaina (vr.
vorm van drakôn, draak), drakin. – De stam van verscheidene Dracaena-soorten, o.a.
Dracaena cinnabări Balf. [J. Hutton Balfour] en Dracaena draco L. [C. Linnaeus],
bevat een roode hars, welke in de Oudheid haima tou drakontos (drakenbloed) en
kinnabări werd genoemd, en als geneesmiddel, als kleurstof en voor vernisbereiding
werd gebezigd.
dracaenifolius
dracaenifólius (-a, -um), – van Dracaena, plantengesl.
(Liliacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Dracaena.
dracaenoides
dracaenoídes, – van Dracaena, plantengesl. (Liliacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dracaena-achtig.
draco
draco, – (Lat.) draak. Het woord wordt wel als soortnaam gebezigd
voor planten, in welker stam of welker vruchten een roode hars aanwezig is. Zulke
hars heette in de Oudheid haima tou drakontos, bloed van den draak, drakenbloed.
Zij werd, en wordt nog wel, gebezigd als geneesmiddel, als kleurstof en voor
vernisbereiding.
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Dracocephalum
Dracocéphalum L. [C. Linnaeus], – van Gr. drakôn, draak,
slang; kephălê, hoofd: drakenkop, slangenkop. De naam zinspeelt op den vorm der
bloemkroon.
draconcellus
draconcellus, – door Beccari (zie beccariānus) gesmeed
verkleinw. van den soortnaam draco (zie aldaar): op de soort draco gelijkend, doch
kleiner. – Het klassieke verkleinw. is dracuncŭlus.
draconis
dracónis, – 2e nv. van Lat. draco, draak, slang: van (de gedaante
van) een draak of een slang.
Dracontium Dracóntium L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van Gr. drakontĭon
[verkleinw. van drakôn (drakontos), slang], naam eener plant met slangachtig
gekronkelden wortel. Dracontomelon / Dracontomelum
Dracontomélon /
Dracontomélum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. drakôn (drakontos), draak, slang;
mêlon, boomvrucht, ooft, appel. De naam is een vertaling van den door Rumphĭus
(Herbarĭum Amboinense I, 158) geschonken Lat. naam Pomum Dracōnum
(drakenooft), met de toelichting: ”wy hebben deze vrugt in ’t Latyn genaamt Pomum
Dracōnum na ’t Maleytsche Boa-Rau, waarmede zij door geheel Water-Indien bekent
is, hoewel men de oorzaak dezes naams niet wel uitvinden of raaden kan.”
dracunculifolius dracunculifólius (-a, -um), – van Dracuncŭlus, plantengesl.
(Aracĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Dracuncŭlus.
dracunculoides
dracunculoídes, – van Dracuncŭlus, plantengesl. (Aracĕae)
of van dracuncŭlus, soortnaam eener Artemisĭa; īdes (Gr. eidês) uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: 1. Dracuncŭlus-achtig. 2. in eenig opzicht met Artemisĭa
dracuncŭlus L. [C. Linnaeus] overeenkomend.
Dracunculus / dracunculus Dracúnculus Adans. [M. Adanson] / dracúnculus
(Arum – L. [C. Linnaeus]), – verkleinw. van Lat. draco, draak, slang: draakje,
slangetje. – De naam is bedoeld als Latinizeering van den ouden Gr. naam der plant
drakontĭa megălê [van drakontĭon, verkleinw. van drakôn (drakontos), slang; megălê,
vr. vorm van megas, groot], groot slangenkruid.
dracunculus
dracuncúlus (Artemisĭa – L. [C. Linnaeus]), – naar den vorm
een verkleinw. van Lat. draco, draak. Waarschijnlijk echter is het woord verbasterd
uit Arab, tharchûn, naam der sinds overoude tijden als specerij gebezigde dragon
(Artemisĭa dracuncŭlus L. [C. Linnaeus]).
Drapetes
Drápetes Banks [J. Banks], – Lat. transcr. van Gr. drapĕtês,
vluchteling, weggeloopen slaaf. De plant vormt zoden, breidt zich over den grond
uit, loopt als het ware weg.
Drapieza / Drapiezia
Drapiéza Bl. [C. L. Blume] / Drapiézia, – genoemd
naar P. A. J. Drapiez (1778, Rijssel; 1856, Brussel), hoogleeraar in de scheikunde
te Brussel, lid der commissie van het Koninklijk Museum voor Natuurlijke Historie
aldaar, welks verzamelingen hij verrijkte, medeoprichter van het Koninklijk
Tuinbouwkundig Genootschap te Brussel, waarvan hij vele jaren secretaris was,
medewerker aan den Dictionnaire classique d’Histoire Naturelle, schrijver van
tuinbouwkundige werken.
drasticus
drásticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. drastĭkos (van drân,
doen), werkzaam, krachtig werkend. Het woord wordt vooral als soortnaam gebezigd
voor purgeerend werkende planten.
Drebbelia
Drebbélia Zoll. [H. Zollinger], – genoemd naar C. Drebbel (1572,
Alkmaar; 1634, Londen), wis- en natuurkundige, uitvinder o.a. van een onder water
varende boot, van een koelmachine, van nachtbrillen, van een broedmachine, doch
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niet van den thermometer, zooals Zollinger (zie zollingēri), de auteur van het gesl.,
verkeerdelijk meende.
Dregea
Drégea E. Mey. [E. H. F. Meyer], – genoemd naar J. Fr. Drège (1794,
?; 1881, Altona), die van 1826-31 Z.-Afrika bereisde en daar groote
plantenverzamelingen bijeenbracht.
dregeanus
dregeánus (-a, -um) (Angioptĕris – De Vr. [W. H. de Vriese]; –
Mariscus -Kth [K. S. Kunth]), – genoemd naar J. Fr. Drège (zie Dregĕa).
dregei
drégei, – 2e nv. van Dregĕus, Latinizeering van Drège: van Drège,
gevonden door Drège, genoemd naar
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Drège. – Begonĭa – Otto et Link [H. Fr. Link en Fr. Otto] is genoemd naar J. Fr.
Drège (zie Dregĕa).
Drepananthus
Drepanánthus Maing. [A. C. Maingay], – van Gr. drepănon,
sikkel; anthos, bloem. – De naam zinspeelt op den vorm der kroonbladen.
drepanoides drepanoídes, – van Gr. drepănon, sikkel; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: sikkelvormig.
drepanophyllus
drepanophýllus (-a, -um), – van Gr. drepănon, sikkel;
phullon, blad: met sikkelvormige bladeren.
drepanoptera
drepanóptera, – zie drepanoptĕrus.
drepanopteros / drepanopterus
drepanópteros (-os, -on) / drepanópterus
(-a, -um), – van Gr. drepănon, sikkel; ptĕron, vleugel: met sikkelvormige vleugels.
Driessenia
Driessénia Korth. [P. W. Korthals], – genoemd naar P. Driessen
(1753, Groningen; 1828, Groningen), medicus, in 1787 benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar en later tot gewoon hoogleeraar in de geneeskunde te Harderwijk, later
te Groningen, sinds 1806 ook hoogleeraar in de plantkunde aldaar, emeritus in 1823,
schrijver over scheikundige en geneeskundige onderwerpen, in zijn tijd een
beroemdheid.
Drimia
Drímia Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. drimus, scherp van
smaak, bijtend, bitter: scherp smakende plant.
Drimiopsis Drimiópsis Lindl. et Paxt. [J. Lindley en J. Paxton], – van Drimĭa,
plantengesl. (Liliacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Drimĭa gelijkend gesl.
Drimys
Drimys Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – Lat. transcr. van
Gr. drimus, bijtend, scherp. – De naam zinspeelt op den smaak der schors.
Drimyspermum
Drimyspérmum Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], –
van Gr. drimus, scherp, bijtend; sperma, zaad: heester met scherp smakende zaden.
driveri
drivéri, – 2e nv. van Drivērus, Latinizeering van Driver: van Driver,
genoemd naar Driver. – Ficus – Elm. [A. D. E. Elmer] is genoemd naar den heer en
mevrouw T. J. Driver, onderwijzer(es) te Balacbac (Philippinen).
Droguetia
Droguétia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar
Droguet, omtrent wien Gaudichaud (zie gaudichaudi), in 1826 de auteur van het
gesl., niets mededeelt en van wien mij niets bekend is.
Drosera
Drósera L. [C. Linnaeus], – vr. vorm van Gr. drosĕros (van drosos,
dauw), bedauwd: bedauwd(e plant). De bladeren zijn bezet met vele klieren, welke
vaak zooveel vochtdroppels afscheiden, dat zij schijnen bedauwd te zijn.
Droseraceae
Droseráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Drosĕra
geldt.
drummondii
drummóndii, – 2e nv. van Drummondĭus, Latinizeering van
Drummond: van Drummond, gevonden door Drummond, genoemd naar Drummond.
– Coreopsis – Torr. et Gray [J. Torrey en A. Gray] en Phlox – W. J. Hook [W. J.
Hooker], zijn genoemd naar Thomas Drummond (1780, in Schotland; 1835, Havána,
Cuba), die in 1825 als assistent van den naturalist Sir John Richardson werd
toegevoegd aan de tweede noordpoolgebied-expeditie van John Franklin, doch zich
in 1826 van de expeditie afscheidde om de Rocky Mountains te doorvorschen. In
Oct. 1827 kwam hij te Londen terug, waarna hij van 1828-31 hortulanus was van
den bot. tuin van Belfast (Ierland). Ten behoeve van dien tuin ging hij in 1831
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anderwerf naar Amerika, dat hij van Cánada tot Texas bereisde. In 1835 scheepte
hij zich in naar Cuba, waar hij na een verblijf van nauwelijks een maand overleed.
drupaceus drupáceus (-a, -um), – van Lat. drupa, (als bot. term) steenvrucht:
steenvruchtachtig.
Dryadorchis
Dryadórchis Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Lat. dryas
(dryădis), Latinizeering van Gr. druas (druădos), boomnimf, boschnimf; Orchis,
gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: in bosschen op de boomen
levende orchidee; epiphytische boschorchidee.
dryadum
drýadum, – 2e nv. mv. van Lat. dryas (dryădis), [Latinizeering van
Gr. druas (druădos)], boomnimf, boschnimf: der boomnimfen, der boschnimfen,
dwz. op boomen of in bosschen groeiend.
Dryandra
Dryándra Thunb. [C. P. Thunberg], – genoemd naar J. Dryander
(1748, in Zweden; 1810, Londen), plantkundige, leerling van Linnaeus (zie Linnaea),
na Solander (zie Solandra) bibliothecaris van Banks (zie Banksĕa) en van de Linnean
Society, schrijver van eenige bot. publicaties.
dryandri
dryándri, – 2e nv. van Dryandrus, Latinizeering van Dryander:
van Dryander, genoemd naar Dryander. Polygonum – Spreng. [K. P. J. Sprengel],
is genoemd naar J. Dryander (zie Dryandra).
Dryas
Dryas L. [C. Linnaeus], – van Gr. drus, eik. – De naam zinspeelt op
de eikebladvormige bladeren.
Drymaria
Drymária Willd. [K. L. Willdenow], – van Gr. drumos, bosch:
boschplant. – Drymarĭa cordāta Willd. [K. L. Willdenow] groeit op Java niet zelden
in vochtig, licht bosch, vooral in jong secundair bosch.
drymarioides drymarioídes, – van Drymarĭa, plantengesl. (Caryophyllacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Drymaria-achtig.
Drymispermum
Drymispérmum Rchb.[H. G. L. Reichenbach], – foutief
voor Drimyspermum.
drymoglossoides
drymoglossoídes, – van Drymoglossum, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Drymoglossum-achtig.
Drymoglossum
Drymoglóssum K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr, drumos,
bosch; glôssa, tong: boschtong. Op boomen in bosschen (en ook elders) levend
varentje met tongvormige bladeren.
Drymophloeus Drymophlóéus Zipp. [A. Zippelius], – van Gr. drumos, bosch;
phloiein, in volle kracht zijn. Krachtige boschpalm.
drymorrhizus drymorrhízus (-a, -um), – van Gr. drumos, hout; rhiza, wortel:
met houtigen wortel(stok).
Drynaria
Drynária Bory [J. B. M. baron Bory de Saint Vincent], – van Gr.
drus, eik. De wortelstok draagt, behalve gewone, assimileerende loofbladeren, ook
eikebladvormige, humusverzamelende nestbladeren.
drynariaceus
drynariáceus (-a, -um), – van Drynarīa, plantengesl.
(Polypodiacĕae): Drynarĭa-achtig.
drynarioides
drynarioídes, – van Drynarĭa, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Drynarĭa-achtig.
dryobalanoides
dryobalanoídes, (Hopĕa – Miq. [F. A. W. Miquel]), – van
Dryobalănops, plantengesl. (Dipterocarpacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: Dryobalănops-achtig.
Dryobalanops
Dryobálanops Gaertn. f. [K. Fr. Gärtner (1772-1850), arts te
Calw], – van Gr. druobalănos [van drus (druos), eik; balănos, eikel, eikelachtige
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vrucht, als dadel, kastanje], eikel; ôps, gezicht, voorkomen: boom met eikelachtige
vruchten.
Dryomenis
Dryoménis Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. drus (druos), eik; mênê,
maan: varen met eikebladachtig ingesneden blaadjes en halvemaanvormige
dekvliesjes.
Dryopteris
Dryópteris Adans. [M. Adanson], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam druoptĕris [van drus (tintos), eik; ptĕris, varen], een op (oude) eiken
groeiende varen. De Nederlandschind. soorten van het tegenwoordige gesl. Dryoptĕris
doen dat niet.
Dryostachyum
Dryostáchyum J. Sm. [J. Smith], – van Gr. drus (druos), eik;
stăchus, aar. – De onvruchtbare bladgedeelten zijn eikebladvormig; de vruchtbare
bladslippen gelijken op aren.
Drypetes Drýpetes Vahl [M. Vahl], – Lat. transcr. van Gr. drupètês, boomrijp,
volkomen rijp. Waarop de naam zinspeelt, is mij duister.
dryptopetala
dryptopétala, – zie dryptopetălus.
Dryptopetalum
Dryptopétalum Arn. [G. A. Walker-Arnott], – van Gr.
druptein, stukkrabben; petălon, kroonblad: plant met, als het
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ware, stukgekrabde, dwz. in slippen verdeelde kroonbladen.
dryptopetalus
dryptopétalus (-a, -um), – van Gr. druptein, stukkrabben;
petălon, kroonblad: met, als het ware, stukgekrabde, dwz. in slippen verdeelde
kroonbladen.
dschischungarensis
dschischungarénsis (-is, -e), – afkomstig van
Dschischungari (in het N.O. van Kaiser Wilhelmsland, in het stroomgebied der
Waria) of daar het eerst gevonden.
Duabanga
Duabánga Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – Latinizeering
van den Engelschind. plantennaam duyabangga.
dubardii
dubárdii, – 2e nv. van Dubardĭus, Latinizeering van Dubard: van
Dubard, genoemd naar Dubard. – Madhūca – H. J. Lam [H. J. Lam] is genoemd naar
Marcel Dubard, Fr. plantkundige, in het begin der twintigste eeuw schrijver over
Sapotacĕae.
dubia
dúbia, – zie dubĭus.
dubiosus dubiósus (-a, -um), – van Lat. dubĭum, twijfel: twijfelachtig, onzeker,
dubieus.
dubius
dúbius (-a, -um), – (Lat.) twijfelachtig, onzeker, dubieus.
Dubouzetia
Dubouzétia Panch. [Pancher (?, ?; 1877, in Nieuw-Caledonië),
plantkundige verbonden aan het Museum van Natuurlijke Historie te Parijs], –
genoemd naar J. F. E. du Bouzet (1805, Parijs; 1867, Parijs), in 1820 in dienst getreden
bij de Fr. marine, in 1858 bevorderd tot schout-bij-nacht (contre-amiral), deelnemer
als eerste officier van La Zélée aan den tocht van Dumont d’Urville (zie durvillaei)
naar Oceanië en het Zuidpoolgebied (1837-40), van 1854-58 gouverneur der Fr.
vestigingen in Oceanië (dus ook van Nieuw-Caledonië, waar het naar hem genoemde
gesl. werd ontdekt) en commandant van het aldaar gestationneerde eskader.
Dubrueilia
Dubruéília Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar
Joseph Marie Dubruel (niet Dubrueil) (1790, Landerneau, Dépt. Finistère, Frankrijk;
?, ?), in 1804 als apotheker 3e klasse in dienst getreden bij de Fr. marine, in 1813
bevorderd tot officier van gezondheid 1ste klasse, in 1818 benoemd tot leeraar in de
anatomie te Rochefort, datzelfde jaar overgeplaatst naar Toulon, in 1825 benoemd
tot hoogleeraar in de anatomie te Montpellier, datzelfde jaar uit den zeedienst
ontslagen.
dubrueilianus
dubrueiliánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar H. Dubruel (zie Dubrueilĭa).
Duchassaingia
Duchassaíngia Walp. [W. G. Walpers (1816-53), D.
plantkundige], – genoemd naar Placide Duchassaing de Fontbressin (1818, Moule,
Guadeloupe; 1873, in Périgord, Dordogne, Frankrijk), die te Parijs in de geneeskunde
studeerde en zich in 1844 te Moule als arts vestigde. Hij was een ijverig verzamelaar
van dieren en planten en maakte vele studiereizen. In 1848 verhuisde hij naar Panamá,
waar hij een herstellingsoord voor doortrekkenden en scheepsofficieren oprichtte.
Omdat het leven hem daar bemoeilijkt werd, keerde hij in 1851 naar Guadeloupe
terug; later vestigde hij zich op St. Thomas, waar hij tot 1867 als arts werkzaam
bleef. Toen vertrok hij naar Frankrijk en vestigde hij zich in Périgord, waar hij tot
aan zijn dood bleef. Na 1850 gaf hij zich, buiten zijn practijk als arts, geheel aan de
studie van koralen en sponsen.
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Duchesnea Duchésnea J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar A. N. Duchesne
(1747, Versailles; 1827, Parijs), schrijver over nuttige planten (o.a. van een
monographie der aardbeziën).
duclouxianus duclouxiánus (-a, -um) (Cupressus – Hickel [Paul Robert Hickel
(1861, Mulhousen = Mülhausen, Dépt. Haut-Rhin = Elzas; 1935, Versailles), bekend
dendroloog, eerst in Algiers, van 1904-23 lector in de boschbouwkunde aan de
landbouwschool te Grignon bij Parijs]), – genoemd naar den ontdekker der plant,
François Ducloux (1864, Pélussin, O. van St.-Etienne; X), R.C. missionaris, in 1889
naar China vertrokken, thans in Yun-nan. – Hij zond in 1900 een verzameling van
250 plantensoorten uit Yun-nan naar het Museum voor Natuurlijke Historie te Parijs,
waarvan er 100 (waaronder vele varens en eenige boomsoorten) nieuw waren voor
de wetenschap.
Ducoudraea
Ducoudráéa Bur. [E. Bureau], – Buraeu (zie Bureavella), in
1864 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting.
duffii dúffii, – 2e nv. van Duffĭus, Latinizeering van Duff: van Duff, gevonden
door Duff, genoemd naar Duff. – Nephrolĕpis – Th. Moore [Th. Moore] werd in
1878 genoemd naar John Duff, tot 1884 beambte van den bot. tuin van Sydney, die
de plant had aangetroffen op een der Duke-of-York eilanden [= Neu-Lauenburg, bij
de N.O. punt van Neu-Pommern (= Nova Britania) op ±152 1/2° O.L.; bijna 4 1/4°
Z.B.], waar hij voor dien tuin planten en zaden verzamelde.
dufftii
dúfftii, – 2e nv. van Dufftĭus, Latinizeering van Dufft: van Dufft,
gevonden door Dufft, genoemd naar Dufft. – Rumex – Hausskn. [H. K. Haussknecht
(1838-1903), D. plantkundige] is genoemd naar Karl Dufft (1825, Rudolstadt, Z. van
Weimar; 1900, Rudolstadt), hofapotheker te Rudolstadt, verdienstelijk onderzoeker
van de flora der omgeving zijner woonplaats, kenner van wilde rozen.
Duhaldea
Duháldea A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar J. B.
Duhalde S.J. (1674, Parijs; 1743, Parijs), die een voor dien tijd uitnemende
beschrijving van China samenstelde (1735) uit rapporten, welke door in dat land
werkzame missionarissen naar Europa waren gezonden. – Hijzelf is nimmer in China
geweest.
Dulcamara / dulcamara
Dulcamára Moench [K. Moench] / dulcamára
(znw.), – van Lat. dulcis, zoet; amārus, bitter: bitterzoet. De gekauwde stengel smaakt
eerst bitter, daarna zoet.
dulcamara
dulcamára, – zie dulcamārus.
dulcamaroides
dulcamaroídes, – van dulcamāra, oude naam der bitterzoet
(tegenwoordig Solānum dulcamāra L. [C. Linnaeus]) of van den soortnaam
dulcamārus; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. bitterzoetachtig.
2. op de soort dulcamārus gelijkend.
dulcamarus
dulcamárus (-a, -um), – van Lat. dulcis, zoet; amārus, bitter:
zoet en bitter, bitter met zoeten nasmaak; zoet met bitteren nasmaak.
dulcis
dulcis (-is, -e), – (Lat.) zoet, lieflijk.
dulitensis
duliténsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Doelit in
Br. N.-Bórneo of daar het eerst gevonden.
dumalis
dumális (-is, -e), – van Lat. dumus, struweel, struikwildernis: een
struweel vormend, een dichte begroeiing vormend, in struweelen of struikwildernissen
groeiend.
Dumartroya Dumartróýa Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar
Louis Félix Camus-Dumartroy, leerling aan boord van de korvet La Bonite, waarop
Gaudichaud (zie gaudichaudi), de auteur van het gesl., in 1836/37 een reis om de
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aarde maakte. – De Centrale Archieven der Fr. marine bevatten omtrent Dumartroy
geen gegevens, zooals de Capitaine de Vaisseau P. Chack, Chef du Service Historique,
mij welwillend mededeelde.
Dumasia Dumásia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar J. B. Dumas
(1800, Alais, Z.O.-Frankrijk; 1884, Cannes), scheikundige, hoogleeraar te Parijs,
sinds 1832 lid van de Académie des Sciences, van 1849-51 minister van Landbouw
en Handel in Frankrijk, sinds 1875 lid der Académie Française, schrijver van vele
wetensch. verhandelingen.
dumetorum
dumetórum, – 2e nv. mv. van Lat. dumētum, struweel,
struikwildernis: van de struweelen, dwz. in struweelen groeiend, struweelen vormend.
dumosus
dumósus (-a, -um), – van Lat. dumus, struweel, struikwildernis: een
struweel vormend, een dichte begroeiing vormend, in struweelen groeiend.
dunalianus
dunaliánus (-a, -um) (Solānum – Gaud. [Ch.
Gaudichaud-Beaupré]), – genoemd naar M. F. Dunal (1789, Montpellier; 1856,
Montpellier), hoogleeraar in de plantkunde te Mont-
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pellier, schrijver van vele bot. publicaties. Hij bewerkte o.a. de Solanacĕae in deel
XIII, 1, van den Prodrŏmus van De Candolle (zie Candollĕa) en schreef een
monographie der Annonacĕae.
Dunbaria
Dunbária W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – genoemd naar
G. Dunbar (1784, Coddingham, Berwickshire, Schotland; 1851, Edinburgh), in zijn
jeugd tuinman, doch door een val uit een boom ongeschikt geworden voor
lichamelijken arbeid, waarop hij zich op de studie van het Gr. toelegde. In 1806 werd
hij benoemd tot hoogleeraar in die taal aan de universiteit van Edinburgh. Hij schreef
vele philol. werken.
dunensis
dunénsis (-is, -e), – van het Keltische d n, zandheuvel, duin: in de
duinen groeiend.
duplex
duplex, – van Lat. duo, twee; plicāre, vouwen, letterlijk: in tweeën
gevouwen, bij uitbreiding: dubbel.
duplicato-serratus
duplicáto-serrátus (-a, -um), – van Lat. duplicātus {van
duplicāre [van duplex (duplĭcis), dubbel], verdubbelen}, verdubbeld, dubbel; serrātus,
gezaagd: dubbelgezaagd, dwz. gezaagd met gezaagde tanden.
duplicibrachius
duplicibráchius (-a, -um), – van Lat. duplex (duplĭcis),
dubbel; brachĭum, (onder)arm: met dubbele armen.
duplicilobus
duplicilóbus (-a, -um), – van Lat. duplex (duplĭcis), dubbel;
lŏbus, lob: met dubbele lobben, met dubbelgevouwen lobben.
dura
dura, – zie durus.
duracinus durácinus (-a, -um), – van Lat. durus, hard: een harde schil hebbend.
Durandea
Durándea Planch. [J. E. Planchon], – genoemd naar den Fr. R.C.
geestelijke van het einde der 18de en het begin der 19de eeuw Philippe Durand, goed
kenner der flora van Z.-Spanje, die o.a. in 1798 en 1807 in Marokko planten
verzamelde, schrijver over Chloris-soorten.
Duranta
Duránta L. [C. Linnaeus], – genoemd naar C. Durante (±1529,
Gualdo bij Spoleto; 1590, Viterbo), lijfarts van paus Sixtus V, schrijver van een
kruidboek.
durie
dúrie, – (Mal.), ten rechte doeri, doorn, stekel. In het Mal. wel als
soortnaam gebezigd voor gedoornde of gestekelde planten (bv. bajam doeri, gedoornde
Amarantus; – bamboe doeri, gedoornde bamboe).
durifolius durifólius (-a, -um), – van Lat. durus, hard; folĭum, blad: hardbladig.
durilimbus
durilímbus (-a, -um), – van Lat. durus, hard; limbus, hier =
bladschijf: met (bij de gedroogde plant) harde bladschijf, hardbladig.
Durio Dúrio Adans. [M. Adanson], – Latinizeering van den Mal. vruchtennaam
doerian.
durionifolius
durionifólius (-a, -um), – van Durĭo (Duriōnis), plantengesl.
(Bombacacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Durĭo.
durionoides durionoídes, – van Durĭo (Duriōnis), plantengesl. (Bombacacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Durĭo-achtig.
durior
dúrior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. durus, hard: tamelijk hard,
harder dan gewoonlijk.
duriusculus duriúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. durus, hard: tamelijk
hard.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

durobrivensis
durobrivénsis (-is, -e), – van Lat. Durobrīvis, oude naam voor
de stad Rochester, O.Z.O. van Londen: – afkomstig van Rochester of daar het eerst
gevonden. Crataegus – Sarg. [Ch. Sprague Sargent] is echter niet van deze stad
Rochester afkomstig, doch van de gelijknamige aan den Z. oever van het Ontario-meer
(U.S.A.).
durus
durus (-a, -um), – (Lat.) hard.
durvillaei
durvilláéi, – 2e nv. van Durvillaeus, Latinizeering van D’Urville:
van D’Urville, genoemd naar D’Urville. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. S. C. Dumont D’Urville (1790, Condé-sur-Noireau, Dépt. Calvados, Frankrijk;
1842, Versailles, door een spoorwegongeluk), marineofficier, uitnemend hydrograaf,
die drie groote ontdekkings- en opnemingstochten in den Stillen Oceaan maakte, nl.
van 1822-25 als eerste stuurman van La Coquille onder Duperrey, van 1826-29 als
commandant van L’Astrolabe (hetzelfde vaartuig, dat vroeger La Coquille geheeten
had), van 1837-40 als commandant van L’Astrolabe en La Zélée. – Hij mat groote
deelen der kust van Nieuw-Guinea op, ontdekte een deel der Zuidpoollanden en
verleende steun aan de natuuronderzoekers Lesson (zie lessonĭi), aan boord der
Coquille, en Gaimard (zie gaimardĭānus) en Quoy (zie quoyānus), beiden aan boord
der Astrolabe op den tocht van 1826-29.
durvilleanus durvilleánus (-a, -um) (Angioptĕris – De Vr. [W. H. de Vriese]),
– genoemd naar J. S. C. Dumont d’Urvillle (zie durvillaei).
durvillei
durvíllei, – 2e nv. van Durvillĕus, Latinizeering van D’Urville: van
D’Urville, genoemd naar D’Urville. Planten van dezen naam zijn genoemd naar J.
S. C. Dumont d’Urville (zie durvillaei).
d’urvillei
d’urvíllei, – 2e nv. van D’Urvillĕus, Latinizeering van D’Urville:
van D’Urville, genoemd naar D’Urville. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. S. C. Dumont d’Urville (zie durvillaei).
duthieanus
duthieánus (-a, -um) (Loranthus – King [G. King] = Amylothēca
– Dans. [B. H. Danser]), – genoemd naar John Firminger Duthie (1845, Sittingbourne
bij Chatham; 1922, Worthing, tusschen Portsmouth en Brighton), van 1876-1903
superintendent van den bot. tuin van Saharanpur (in de Bovengangesvlakte; ±77 1/2°
O.L.; ±30° N.B.), schrijver van een flora dier vlakte en van andere bot. publicaties.
duthiei
duthíei, – 2e nv. van Duthiĕus, Latinizeering van Duthie: van Duthie,
gevonden door Duthie, genoemd naar Duthie. – Lipăris – Hook. f. [J. D. Hooker] is
genoemd naar J. F. Duthie (zie duthieānus).
duvalii
duválii, – 2e nv. van Duvalĭus, Latinizeering van Duval: van Duval,
gevonden door Duval, genoemd naar Duval. – Scirpus – Hoppe [D. H. Hoppe
(1760-1846), D. plantkundige] is genoemd naar Ch. J. Duval [1751, Roie in Picardië,
N.W. Frankrijk; 1828, Irlbach a/d Donau beneden Straubing, op het landgoed van
zijn oudleerling graaf Van Bray (zie Braya)], scherm- en taalleeraar, goed florist,
schrijver van eenige bot. publicaties.
Duvaljouvea
Duvaljoúvea Palla [Eduard Palla (1864, Kremsier, N.N.O. van
Brünn, Moravië; 1922, Graz), sedert 1901 hoogleeraar te Graz], – genoemd naar J.
Duval-Jouve (1810, Boissy-Lamberville, Dépt. Eure; 1883, Montpellier), schrijver
van vele bot. publicaties, o.a. van een monographie der Equisētum-soorten van
Frankrijk. Hij was een der eersten, die anatomische kenmerken bezigden om soorten
van elkander te onderscheiden.
duvauanus
duvauánus (-a, -um) (Pellionĭa -), – foutief voor daveauānus.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

dyak
dyak, – het door Eng. ooren opgevangen Mal. woord Dajak, dwz.
niet-Mohamedaansch inboorling van Bórneo. – Als soortnaam gebezigd voor een
plant van Bórneo, het land der Dajaks.
Dyctiospora
Dyctióspora, – foutief voor Dictyospŏra.
Dyera
Dyéra Hook. f. [J. D. Hooker], – genoemd naar Sir William Turner
Thiselton-Dyer (1843, Westminster; 1928, Witcombe, Gloucestershire), plantkundige,
in 1875 als onderdirecteur verbonden aan den bot. tuin van Kew, van 1885-1905
directeur dier instelling, schrijver van of medewerker aan verscheidene bot.
publicaties, o.a. de Flora Capensis en de Flora of Tropical Africa, oprichter van het
Kew Bulletin of Miscellaneous Information.
dyeri
dyéri, – 2e nv. van Dyērus, Latinizeering van Dyer: van Dyer, genoemd
naar Dyer. – Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar Sir William
Turner Thiselton-Dyer (zie Dyēra).
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dyerianus
dyeriánus (-a, -um) (Strobilanthes – Hook. f. [J. D. Hooker]), –
genoemd naar Sir William Turner Thiselton-Dyer (zie Dyēra).
Dyschoriste
Dyschoríste Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. dus,
slecht, moeilijk; chôristos, gescheiden: de slecht gescheidene. De naam zinspeelt op
het feit, dat de kelk slechts halfweg ingesneden is en de kelkbladen dus minder goed
gescheiden zijn dan bij de meeste andere Acanthacĕae. Vgl. Isochoriste.
dysentericus
dysentéricus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. dusenterĭkos [van
dusenterĭa (van dus, slecht; entĕron, darm), bloedafgang, roodeloop, dysenterie], op
eenigerlei wijze tot dysenterie in betrekking staand; als geneesmiddel tegen dysenterie
aangewend.
Dysoda / Dysodia
Dysóda Lour. [J. Loureiro] / Dysódia Cav. [A. J.
Cavanilles], – van Gr. dusôdês, stinkend: stinkende plant.
dysodoxylon
dysodóxylon, – van Gr. dusôdês, stinkend; xūlon, hout: met
stinkend hout.
Dysolobium Dysolóbium Prain [D. Prain], – van Gr. dus, kwaad, slecht; lobos,
peul: plant met oneetbare peulen.
Dysophylla
Dysophýlla Bl. [C. L. Blume], – van Gr. dus, kwaad, slecht;
phullon, blad. – De naam zinspeelt op den onaangenamen geur der gekneusde
bladeren.
Dysosmia
Dysósmia Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. dus, kwaad, slecht;
osmê, geur: kwalijk riekende plant, stinkende plant.
dysoxylifolius
dysoxylifólius (-a, -um), – van Dysoxўlum, plantengesl.
(Meliacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Dysoxўlum.
dysoxyloides
dysoxyloídes, – van Dysoxўlon of Dysoxўlum, plantengesl.
(Meliacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Dysoxўlon
(Dysoxўlum) gelijkend, Dysoxўlum-achtig.
Dysoxylon
Dysóxylon Bartl. [Fr. G. Bartling (1798-1875), hoogleeraar te
Göttingen], – van Gr. dus, slecht, onaangenaam; xŭlon, hout: boom met onaangenaam
riekend hout.
dysoxylonoides
dysoxylonoídes, – van Dysoxўlon, plantengesl. (Meliacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Dysoxўlon-achtig.
Dysoxylum Dysóxylum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. dus, slecht, onaangenaam;
xŭlon, hout: boom met onaangenaam riekend hout.

E.
Earina
Eárina Lindl. [J. Lindley], – vr. vorm van Gr. earĭnos (van ear, lente),
bij de lente behoorend: lentebloem. – Orchidee, welke in haar vaderland,
Nieuw-Zeeland, in de lente (Sept. – Oct.) bloeit.
earinoides
earinoídes, – van Earĭna, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Earĭna-achtig.
ebbingensis
ebbingénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving van het
landhuis De Ebbinge (in den Aardenhout, tusschen Heemstede en Zandvoort) of daar
het eerst gevonden.
ebenacea
ebenácea, – zie ebenacĕus.
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Ebenaceae
Ebenáceae, – plantenfam. als type waarvan Diosp ros ebĕnum
Koen. [J. G. Koenig], de echte ebbenhoutboom geldt.
ebenaceus ebenáceus (-a, -um), – van Lat. ebĕnus, ebbenhout: ebbenhoutachtig.
ebenaster
ebenáster, – van Lat. ebĕnus, ebbenhout; aster, uitgang met
kleineerende beteekenis: onecht ebbenhout. – Zie voorts alsinastrum.
ebenea
ebénea, – zie ebenĕus.
ebeneorhachis
ebeneórhachis, – van Lat. ebenĕus, ebbenhouten,
ebbenhoutzwart; Gr. rhăchis, spil: met een spil zoo zwart als ebbenhout.
ebeneus
ebéneus (-a, -um), – van Lat. ebĕnus, ebbenhout: ebbenhouten,
ebbenhoutzwart.
ebenipes
ebénipes, – van Lat. ebĕnus, ebbenhout; pes, voet, steel: met een
steel zoo hard of zwart als ebbenhout.
ebenoides
ebenoídes, – van Lat. ebĕnus, ebbenhout, of van den soortnaam
ebĕnus; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. ebbenhoutachtig. 2.
op de soort ebĕnus gelijkend.
Ebenoxylon
Ebenóxylon, – zie Ebenoxўlum.
Ebenoxylum
Ebenóxylum Lour. [J. Loureiro], – van Gr. ebĕnos, ebbenhout;
xŭlon, hout: boom met ebbenhoutachtig hout.
ebenum
ébenum, – (Nieuwlat.) ebbenhout.
ebenus
ébenus, – Lat. transcr. van Gr. ebĕnos, ebbenhout.
Ebermaiera Ebermaiéra Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – genoemd naar
J. E. Chr. Ebermaier (1767, Melle, bij Osnabrück; 1825, Düsseldorf), apotheker en
arts achtereenvolgens te Göttingen, Dortmund, KLeef en Düsseldorf, schrijver van
pharmaceutische en geneeskundige werken.
eboracensis
eboracénsis (-is, -e), – van Eborācum, oude Lat. naam van de
stad York in Engeland. – Dendrobĭum – Kränzl. [Fr. Kränzlin (1847-1934), bekend
D. schrijver over orchideeën] werd zoo genoemd, omdat de plant het eerst gevonden
is op een der Duke-of-York-eilanden [= Neu-Lauenburg; bij de N.O. punt van
Neu-Pommern (= Nova Britania) op ±152 1/2°O.L.; bijna 4 1/4° Z.B.].
eborinus eborínus (-a, -um), – van Lat. ebur (ebŏris), ivoor: ivoren, ivoorhard,
ivoorkleurig. De klassieke woorden zijn eborĕus en eburnĕus.
ebracteatus
ebracteátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; bracteātus, met
(opvallende) schutbladen: schutbladloos.
ebulbis
ebúlbis (-is, -e), – van Lat. e, ontk. voorv.; bulbus, bol: zonder bollen,
zonder schijnknollen.
Ebulum / ebulus
Ébulum Garcke [Fr. A. Garcke (1819-1904), plantkundige
te Berlijn] / ébulus, – oude Lat. naam der thans Sambūcus ebŭlus L. [C. Linnaeus]
genoemde, kruidachtige vlier.
eburneus ebúrneus (-a, -um), – van Lat. ebur, ivoor, elpenbeen: ivoorkleurig,
ivoorwit, ivoorhard.
Eburopetalum
Eburopétalum Becc. [Odoardo Beccari], – van Lat. ebur,
ivoor; Nieuwlat. petălum, kroonblad: plant met ivoorkleurige kroonbladen. – Het
woord is slecht gevormd, het had Eboripetălum moeten luiden.
ecae ecae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden vrouwennaam
Eca: van Eca, genoemd naar Eca. – Rosa – Aitch. [J. E. T. Aitchison] werd door den
ontdekker der plant, Aitchison (zie aitchisonĭi), genoemd naar zijn echtgenoote.
ecalcaratus
ecalcarátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; calcarātus,
gespoord: ongespoord.
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ecallosus
ecallósus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; callōsus, een of meer
knobbels dragend: ongeknobbeld.
ecalyculatus
ecalyculátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; calyculātus,
van een bijkelk voorzien: zonder bijkelk; zonder kleine omwindselbladen aan den
voet der groote.
ecarinatus ecarinátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; carinātus, gekield,:
ongekield.
Ecballium
Ecbállium A. Rich. [A. Richard], – van Gr. ekballein, uitwerpen.
– Bij het openspringen der vrucht worden de zaden eruit geslingerd.
Ecbolium / ecbolium Ecbólium Kurz [S. Kurz] / ecbólium, – van Gr. ekbŏlos,
uitgeworpen. – Bij het openspringen der vrucht worden de zaden weggeslingerd.
Eccremanthus
Eccremánthus Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr.
ekkrĕmês, hangend; anthos, bloem: boom met hangende bloeiwijzen.
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Eccremocarpus
Eccremocárpus Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], –
van Gr. ekkrĕmês, hangend; karpos, vrucht: plant met hangende vruchten.
Ecdysanthera
Ecdysanthéra Hook. et Arn. [W. J. Hooker en G. A. Walker
Arnott], – van Gr. ekduesthai, zich van iets ontdoen; anthêra, (als bot. term)
helmknop. – De helmknoppen dragen aan den voet lange aanhangsels, welke geen
stuifmeel bevatten, zich, als het ware, daarvan ontdaan hebben.
Echaltium Echáltium Wight [R. Wight], – Latinizeering van den Engelschind.
plantennaam echalat of echilut.
Echeveria
Echevéria A. P. DC. [A. P. de Candolle], – in 1828 genoemd naar
Echeverĭa, een uitnemenden, Mexicaanschen plantenschilder, van wien mij niets
naders bekend is.
Echinacanthus
Echinacánthus Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van
Lat. echīnus, zeeëgel (het gestekelde zeedier), soms egel (het gestekelde landdier;
vgl. erinacĕus); Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Acanthacĕae:
gestekelde Acanthacĕa.
Echinacea
Echinácea Moench [K. Moench], – van Lat. echīnus, zeeëgel (het
gestekelde zeedier), soms egel (het gestekelde landdier; vgl. erinacĕus):
(zee)egelachtige plant. – De naam zinspeelt op den met stekelige strooschubben
bezetten, algemeenen bloembodem.
echinatus
echinátus (-a, -um), – van Lat. echīnus, zeeëgel (het gestekelde
zeedier), soms egel (het gestekelde landdier; vgl. erinacĕus), (zee)egelachtig, dwz.
gestekeld.
echiniformis echinifórmis (-is, -e), – van Lat. echīnus, zeeëgel (het gestekelde
zeedier), soms egel (het gestekelde landdier; vgl. erinacĕus); forma, gedaante, vorm:
van de gedaante van een (zee)egel, (zee)egelachtig, gestekeld.
echinisepalus
echinisépalus (-a, -um), – van Lat. echīnus, zeeëgel (het
gestekelde zeedier), soms egel (het gestekelde landdier; vgl. erinacĕus); Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met (zee)egelachtige, dwz. gestekelde kelkbladen.
echinocarpa / echinocarpum
echinocárpa / echinocárpum, – zie
echinocarpus.
Echinocarpus
Echinocárpus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. echīnos, zeeëgel
(het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); Gr. karpos, vrucht: boom
met (zee)egelachtige, dwz. gestekelde vruchten.
echinocarpus
echinocárpus (-a, -um), – van Gr. echīnos, zeeëgel (het
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); Gr. karpos, vrucht: met
(zee)egelachtige, dwz. gestekelde vruchten of sporangiën.
Echinocaulon / Echinocaulos Echinocáúlon Meissn. [K. Fr. Meissner (1800,
Bern; 1874, Bazel), hoogleeraar te Bazel] / Echinocáúlos Hassk. [J. K. Hasskarl],
– van Gr. echīnos, zeeëgel (het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier);
kaulos, stengel: plant met (zee)egelachtigen, dwz. gestekelden stengel.
Echinochloa
Echinóchloa P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], –
van Gr. echīnos, zeeëgel (het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier);
chlŏa, gras: grassengesl., welks eerstbeschreven soort lange naalden draagt, welke
vergeleken worden bij de stekels van een (zee)egel.
Echinocitrus Echinócitrus Tanaka [Yoshio Tanaka, recent Jap. plantkundige],
– van Lat. echīnus, zeeëgel (het gestekelde zeedier), soms egel (het gestekelde
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landdier; vgl. erinacĕus); Cĭtrus, plantengesl. (Rutacĕae): aan Citrus verwante,
gedroornde plant.
Echinocystis
Echinocýstis Torr. et Gray [J. Torrey en A. Gray], – van Gr.
echīnos, zee-egel (het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); kustis,
blaas. – Cucurbitacĕa, welker bij een blaas vergeleken vruchten bezet zijn met bij
stekels vergeleken, lange borstels.
elbérti, – regel 3 der toelichting, het woord is vervangen door: en Gynūra – Koster
[Joséphine T. Koster (1902, Bandoeng; X) wetensch. hulpkracht Rijksherbarium te
Leiden] zijn
Echinodiscus
Echinodíscus Bth. [G. Bentham], – van Gr. echīnos, zeeëgel
(het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); diskos, schijf: plant met
gestekelde, schijfvormige (dwz. korte, breede, platte) peulen.
Echinodorus
Echinódorus L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr.
echīnos, zeeëgel (het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); dŏros, zak.
– De eerstbeschreven soort bezit zakvormige, langgesnavelde, gelijk de stekels van
een zeeëgel of van een (ingerolden) egel naar alle zijden uitstaande vruchtjes.
echinolabius echinolábius (-a, -um), – van Lat. echīnus, zeeëgel (het gestekelde
zeedier), soms egel (het gestekelde landdier; vgl. erinacĕus); labĭum, lip: met
(zee)egelachtige, dwz. gestekelde lip.
Echinolaena
Echinoláéna Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar
te Angers], – van Gr. echīnos, zeeëgel (het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde
landdier); laina, mantel: gras, welks aartjes, als het ware, in een (zee)egelachtigen,
dwz. gestekelden mantel zijn gehuld. G2 draagt vaak lange borstels en sluit het aartje
grootendeels in.
Echinolysium
Echinolýsium Bth. [G. Bentham], – an Gr. echīnos, zeeëgel
(het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); lusis, scheiding. – De naam
zinspeelt terzelfdertijd op de (zee)egelachtige, dwz. genaalde kafjes en de
afgebroken-aarvormige bloeiwijze.
echinometrus
echinométrus (-a, -um), – an Gr. echīnos, zeeëgel (het
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); mêtêr, moeder. – Korthalsĭa –
Becc. [Odoardo Beccari] is een rotansoort, welker (zee)egelachtige, dwz. gestekelde
bladscheeden beschutting verleenen aan mieren, gelijk een moeder aan haar kinderen.
Echinops Echínops L. [C. Linnaeus], – an Gr. echīnos, zeeëgel (het gestekelde
zeedier), egel (het gestekelde landdier); ôps, gelaat, voorkomen: (zee)egelachtige
plant. – De naam zinspeelt op de stekelige omwindselbladen der 1-bloemige hoofdjes,
waaruit de bolvormige bloeiwijze bestaat.
Echinopsilon
Echinopsílon Moq. [Horace Bénédict Alfred Moquin-Tandon
(180?-1863)], – van Gr. echīnos, zeeëgel (het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde
landdier); psīlos, kaal. – De naam zinspeelt terzelfdertijd op de onbehaarde vrucht
en de stekeldragende slippen van het bloemdek in den vruchttijd.
echinosperma
echinospérma, – zie echinospermus.
Echinospermum Echinospérmum Sw. [O. Swartz], – an Gr. echīnos, zeeëgel
(het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); sperma, zaad: plant met
(zee)egelachtige, dwz. gestekelde, hier als zaden beschouwde vruchtkluisjes.
echinospermus
echinospérmus (-a, -um), – an Gr. echīnos, zeeëgel (het
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); sperma, zaad: met gestekelde
zaden of als zoodanig beschouwde organen.
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echinosporus
echinósporus (-a, -um), – van Gr. echīnos, zeeëgel (het
gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); spŏra of spŏros, zaad, spore: met
(zee)egelachtige, dwz. gestekelde zaden of sporen.
echinostoma echinóstoma, – van Gr. echīnos, zeeëgel (het gestekelde zeedier),
egel (het gestekelde landdier); stŏma, mond: met (zee)egelachtigen, dwz. gestekelden
mond.
echinulatus
echinulátus (-a, -um), – van Lat. echinŭlus (verkleinw. van
echīnus; zie aldaar), (zee)egeltje: op een (zee)egeltje gelijkend, dwz. fijn gestekeld,
kort gestekeld.
Echinus / echinus
Echínus Lour. [J. Loureiro] / echínus, – (Lat.) zeeëgel (het
gestekelde zeedier), soms egel (het gestekelde landdier; vgl. erinacĕus): plant met
(zee)egelachtige dwz. gestekelde vruchten.
Echioglossum Echioglóssum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. echis, adder; glôssa,
tong: addertong. De naam zinspeelt op de tweespletige lip.
echioides
echioídes, – van Echĭum, plantengesl. (Borraginacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Echĭum-achtig, dwz. ruwharig.
Echites
Echítes L. [C. Linnaeus], – van Gr. echis, adder, slang. – De naam
zinspeelt op den gekronkelden stengel der eerstbeschreven soort.
Echium
Échium L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam echĭon (van echis, adder, gifslang), slangenkruid. De naam zinspeelt
op den vorm der vruchtnootjes. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 9: “als
die bloemen afgheuallen syn, soo vindt men ’t saet dat swert en cleyn es, van ’t
fatsoene eenen slangenhoofdeken gelyck.” In die
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gelijkenis zag met oudtijds (signatuurleer) een aanwijzing, dat de plant genezing
bracht bij den beet van gifslangen. Vgl. Dodoens, l.c.: “doen Alcibius slapende van
een slanghe ghesteken was, ontwakende ende dit cruyt vindende, heeft hetselue in
den mont ghenomen, ende gheknaut, ende ’tsap duer ghenomen, ende het gheknaude
cruyt op die wonde gheleyt, waer duer hy tot ghesontheyt ghecomen es.”
Echtrus
Echtrus Lour. [J. Loureiro], – van Gr. echthros, hatelijk, vijandig.
De naam zinspeelt op de vele doornen der plant. Voor de vervanging van th door t
zie men ook onder Tridax.
ecicatrisatus
ecicatrisátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; cicātrix
(cicatrīcis), litteeken: zonder litteeken (op den bladsteel, bv.).
eciliatus
eciliátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; ciliātus, gewimperd:
ongewimperd.
eciliolatus
eciliolátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; ciliolātus, kort
gewimperd: zonder (korte) wimpers.
eclecteus
eclécteus (-a, -um), – van Gr. eklektos (van eklĕgein, uitlezen,
uitkiezen), uitgelezen, uitstékend.
ecklonii
ecklónii, – 2e nv. van Ecklonĭus, Latinizeering van Ecklon: van
Ecklon, gevonden door Ecklon, genoemd naar Ecklon. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar Chr. Fr. Ecklon (1795, Apenrade, N.-Sleeswijk; 1868, Kaapstad),
apotheker, die van 1823-28 vele planten verzamelde in de Kaapkolonie. Van 1829-33
verzamelde hij daar wederom, nu tezamen met K. L. Ph. Zeyher (zie onder zeyhēri).
In 1838 vestigde hij zich voor goed aan de Kaap.
ecklonis
ecklónis, – 2e nv. enkv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam Ecklon: van Ecklon, gevonden door Ecklon, genoemd naar Ecklon. – Zehnerĭa
– Endl. [St. L. Endlicher] is genoemd naar Chr. Fr. Ecklon (zie ecklonĭi).
Eclipta
Eclípta L. [C. Linnaeus], – afkorting van Ecliptĭca, naam door
Rumphĭus (Herbarĭum Amboinense VI, 43) aan de plant geschonken. – “Deze bloeme
in haar fleur staande met dat groene vlakke heuveltje” (den algemeenen bloembodem)
“en de witte blaadjes rontom vertoont zeer natuurlyk een Eclipserende Zon, gelyk
ze in de Almanakken geschildert wert, te weten als er een totale Eclipsis voorvalt,
daar de zonne binnen haren omkring, het donker lighaam van de maan bevat, en met
hare heldere stralen even aan de kanten uitsteekt.”
ecollis
ecóllis (-is, -e), – van Lat. e, ontk. voorv.; collum, hals: halsloos. – De
schijnknollen van Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] zijn aan den top niet in een hals
versmald.
ecornutus ecornútus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; cornūtus, gehoornd:
ongehoornd.
ecostatus
ecostátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; costātus, geribd,
generfd: ongeribd, ongenerfd.
ecristatus
ecristátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; cristātus,
kamdragend: zonder kam(men).
ectasiphyllus
ectasiphýllus (-a, -um), – van Gr. ektăsis, uitgestrektheid;
phullon, blad: grootbladig.
Ectrosia
Ectrósia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. ektrôsis, miskraam. –
Alleen de 1-2 onderste bloemen van het aartje zijn ; de andere zijn ♂of onzijdig,
dus onvolkomen, als het ware onvoldragen.
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edelfeldtii
edelféldtii, – foutief voor edelfeltĭi.
edelfeltii
edelféltii, – 2e nv. van Edelfeltĭus, Latinizeering van Edelfelt: van
Edelfelt, ggevonden door Edelfelt, genoemd naar Edelfelt. – Coelogўne – F. v. M.
[Ferdinand von Müller]; Ficus – King [G. King]; Renanthēra – F. v. M. et Kränzl.
[Ferdinand von Müller en Fr. Kränzlin] en Sterculĭa – F. v. M. [Ferdinand von Müller]
zijn genoemd naar E. G. Edelfelt, in de tachtiger jaren der 19de eeuw opkooper van
produkten en agent der Eng. Regeering te Toaripi (= Motu motu, aan de Z. kust van
Nieuw-Guinea op ruim 146° O.L.), die op tochten in het achterland zijner woonplaats
een aantal planten verzamelde.
edenii
edénii, – 2e nv. van Edenĭus, Latinizeering van (Van) Eden: van (Van)
Eden, genoemd naar (Van) Eden. – Naar welken (Van) Eden Palaquĭum – Pierre [L.
Pierre] genoemd is, deelt de auteur der soort, Pierre (zie pierrĕi), niet mede.
Waarschijnlijk is F. W. van Eeden bedoeld (zie eedenĭi).
edentatus
edentátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; dentātus, getand:
ongetand.
edentulus edéntulus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; dentŭlus [verkleinw.
van dens (dentis), tand], tandje: zonder tandje(s).
edgeworthii
edgewórthii, – 2e nv. van Edgeworthĭus, Latinizeering van
Edgeworth: van Edgeworth, gevonden door Edgeworth, genoemd naar Edgeworth.
– Planten van dezen naam zijn genoemd naar M. P. Edgeworth (1812,
Edgeworthstown, Ierland; 1881, eiland Eigg, aan de W. kust van Schotland op bijna
57° N.B.), sinds 1831 burgerlijk ambtenaar in Bengalen, die zich verdienstelijk
maakte voor het floristisch onderzoek dier provincie en ook planten verzamelde op
Aden. – Met J. D. Hooker (zie hookēri 2) te zamen bewerkte hij de Caryophyllacĕae,
Zygophyllacĕae en Geraniacĕae (inclusief de Oxalidacĕae) voor de Flora of British
India.
ediensis
ediénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving der
Edi-stroomversnellingen in den Mamberamo in N.-Nieuw-Guinea. De
stroomversnellingen zijn genoemd naar het marinevaartuig Edi, dat herhaaldelijk
dienst deed bij de exploratie van Nieuw-Guinea. Het vaartuig heet naar de plaats Edi
(of Idi) aan de O. kust van Atjèh.
edinensis
edinénsis (-is, -e), – van Middeleeuwsch Lat. Edīnum, Edinburgh:
Edinburghsch.
edithae
édithae, – 2e nv. van Edĭtha, Latinizeering van Edith: van Edith,
gevonden door Edith, genoemd naar Edith. – Aganosma – werd in 1863 door Hance
(zie Hancĕa) genoemd naar zijn “teederbeminde echtgenoote”, mevr. Edith Hance
(met hem gehuwd in 1852; overleden in 1872), welke de plant ontdekt had. – Het
woord Edith is van Angelsaksischen oorsprong en beteekent: geluk, rijke gave.
edule
edúle, – zie edūlis.
edulentus
eduléntus (-a, -um), – foutief voor edentŭlus.
edulis
edúlis (-is, -e), – van Lat. edĕre, eten: eetbaar.
Edwardsia
Edwárdsia Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829),
Eng. plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], –
genoemd naar Sydenham Teast Edwards (?1769, Ebergavenny, N. van Cardiff; 1819,
Chelsea, Londen), beroemd teekenaar van bot. platen, o.a. (1786-1814) voor The
Botanical Magazine en (1815-19) The Botanical Register.
edwardsianus edwardsiánus (-a, -um) (Nepenthes – Hook. f. [J. D. Hooker]),
– in 1859 genoemd naar George Edwardes, gouverneur van Laboean (voor de baai
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van Broenei, a/d N.W.-kust van Bórneo, ruim 5° N.B.), die Low (zie lowĕi 2) bij zijn
bot. doorvorsching van het eiland steun had verleend.
eedenii
eedénii, – 2e nv. van Eedenĭus, Latinizeering van Van Eeden: van Van
Eeden, genoemd naar Van Eeden. – Fraxĭnus – Boerl. et Kds [J. G. Boerlage en S.
H. Koorders] is genoemd naar F. W. van Eeden (1829, Haarlem; 1901, Haarlem),
stichter (1871) en eersten directeur van het Koloniaal Museum te Haarlem (voorlooper
van het tegenwoordige Koloniale Instituut te Amsterdam), die zich zeer verdienstelijk
heeft gemaakt voor het natuurhistorisch onderzoek van Nederland en zijn koloniën.
– Zijn bundels schetsen, “Onkruid”, zijn te recht beroemd.
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eetveldeanus
eetveldeánus (-a, -um) (Hibiscus – De Wildem. [E. de Wildeman
(1866, St-Josse-ter Noode, Brussel; X), eeredirecteur van den bot. tuin te Brussel]),
– genoemd naar baron E. van Eetvelde (1852, Moll, België, Z. van Tilburg; 1925,
Brussel), die na een handelsschool afgeloopen te hebben, eenige jaren als
douaneambtenaar in China werkzaam was. Daarna bekleedde hij enkele consulaire
betrekkingen in Eng. Indië, o.a. te Calcutta. Na de stichting van den Kongostaat
(1885) vervulde hij eenige jaren ministerieele functies in dien staat en werd er daarna
staatssecretaris. In 1903 legde hij dit ambt neder en werd hij adviseur des konings
(van België) in Kongo-aangelegenheden.
efarinosus
efarinósus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; farinōsus, met
meel of iets daarop gelijkends bedekt: niet met meel of iets daarop gelijkends bedekt.
effugitus
effúgitus (-a, -um), – van Lat. effugĕre, ontsnappen, ontgaan,
onopgemerkt blijven: ontsnapt, onopgemerkt gebleven, aan de aandacht ontgaan.
effusa
effúsa, – zie effūsus.
effusiflorus
effusiflórus (-a, -um), – van Lat. effūsus, wijd uitgespreid; flos
(flōris), bloem: met wijd vertakte bloeiwijzen.
effusus
effúsus (-a, -um), – van Lat. effundĕre (van ex, hier geassimileerd tot
ef, uit; fundĕre, gieten), uitgieten: als het ware uitgegoten, wijd uitgespreid, met wijd
vertakte bloeiwijzen.
efoliatus
efoliátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; foliātus, bebladerd:
onbebladerd, bladerloos. – Vgl. defoliātus.
Egenolfia
Egenólfia Schott [H. W. Schott], – genoemd naar Chr. Egenolff
(1502, Hadamar, O. van Coblenz; 1555, Frankfort a/M.), die van 1528-30 te
Straatsburg een drukkerij bezat en zich in 1530 te Frankfort a/M. als boekdrukker
vestigde. Hij gaf o.a. een aantal door hemzelven vervaardigde afbeeldingen van
planten uit.
egenolfioides
egenolfioídes, – van Egenolfĭa, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Egenolfĭa-achtig.
eggeri
eggéri, – 2e nv. van Eggērus, Latinizeering van Egger: van Egger,
gevonden door Egger, genoemd naar Egger. – Fritillarĭa – Bornm. [J. Fr. N.
Bornmüller] is in 1930 genoemd naar G. Egger, sekretaris van het D. consulaat te
Tebris (Tabris) in N.W.-Perzië, die de plant kort te voren in de omgeving zijner
woonplaats had ontdekt.
eglandulosus
eglandulósus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; glandulōsus,
klierdragend: klierloos.
eglanteria
eglantéria, – Latinizeering van den Fr. plantennaam églantier,
welke zelf, via Oudfr. aiglent, een verbastering is van Middeleeuwsch Lat.
aculentarĭus (van acus, naald) en zinspeelt op de vele scherpe stekels der plant. De
door F. W. van Eeden (Onkruid II, 96) gegeven afleiding van Eghelen tere, stekelige
boom, is fantastisch. Zie ook Matricarĭa en Valeriāna.
egregius
egrégius (-a, -um), – van Lat. e, uit; grex (gregis), kudde: uit de
kudde gekozen, uitgelezen, voortreffelijk.
Ehretia
Ehrétia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar G. D. Ehret (1708,
Heidelberg; 1770, Chelsea, Londen), beroemd plantenteekenaar, die o.a. platen
maakte voor Linnaeus’ (zie Linnaea) Hortus Cliffortiānus, Browne’s (zie Brownĕa)
Civil and Natural History of Jamaica en Trew’s (zie Trewĭa) Plantae Selectae. Platen
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uit dit laatste werk hangen aan de wanden der slaapkamer van Linnaeus’ landhuis
Hammarby bij Upsala.
Ehrhartia
Ehrhártia Web. [G. H. Weber], – genoemd naar J. Fr. Ehrhart
(1742, Holderbank, Kanton Bern, Zwitserland; 1795, Herrenhausen, Hannover), van
1773-76 leerling van Linnaeus (zie Linnaea) en diens zoon, botanicus te
Herrenhausen, schrijver over natuurwetensch. en scheikundige onderwerpen. In 1782
bereisde hij een groot deel van Nederland.
ehrhartii
ehrhártii, – 2e nv. van Ehrhartĭus, Latinizeering van Ehrhart: van
Ehrhart, gevonden door Ehrhart, genoemd naar Ehrhart. – Scrophularĭa – Steven
[Chr. (von) Steven] is genoemd naar J. Fr. Ehrhart (zie Ehrhartĭa).
Eichhornia
Eichhórnia Kth [K. S. Kunth], – in 1843 genoemd naar J. A. Fr.
Eichhorn (1779, Wertheim a/d Main; 1856, Berlijn), in 1817 staatsraad. Hij nam
deel aan de hervorming van het Pruisische staatsrecht, bevorderde handel en verkeer,
werd in 1840 minister van Eeredienst en Onderwijs, was als zoodanig sterk gekant
tegen de vrijzinnige richting en moest in het revolutiejaar 1848 met het geheele
ministerie aftreden.
eichleri eichléri, – 2e nv. van Eichlērus, Latinizeering van Eichler: van Eichler,
gevonden door Eichler, genoemd naar Eichler: 1. (Quercus – Wenzig [J. Th. Wenzig]),
– genoemd naar A. W. Eichler (1839, Neukirchen, Hessen-Nassau; 1887, Berlijn),
in 1861 benoemd tot assistent van Von Martius (zie martiānus) te München, in 1871
tot hoogleeraar te Graz, in 1873 tot hoogleeraar te Kiel, in 1878 tot hoogleeraar in
de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Berlijn, na den dood van Von Martius
redacteur der Flora Brasiliensis, waarvoor hij talrijke familiën bewerkte, schrijver
van vele andere bot. publicaties, waaronder de beroemde Blüthendiagramme, bewerker
der Conifĕrae in den eersten druk van Engler und Prantl, Die Natürlichen
Pflanzenfamilien. 2. (Tulĭpa – Regel [E. A. von Regel]), – in 1874 genoemd naar
Wilhelm Eichler, natuurvriend te Bakoe, die de plant ontdekt en aan den auteur der
soort, Von Regel (zie Aregelĭa), gezonden had. Overigens is mij van hem niets
bekend, dan dat hij in 1889 reeds hoog bejaard was.
eichlerianus
eichleriánus (-a, -um) (Angraecum – Kränzl. [Fr. Kränzlin]), –
genoemd naar A. W. Eichler (zie eichlēri).
eitapensis
eitapénsis (-is, -e), – afkomstig van het district Eitape (met
gelijknamige hoofdplaats, aan de N. kust van Kaiser Wilhelmsland op bijna 142 1/4°
O.L.), of daar het eerst gevonden.
Ekebergia
Ekebérgia Sparrm. [A. Sparrman], – genoemd naar C. G. Ekeberg
(1716, Djursholm, N. van Stockholm; 1784, Altomto-gård, in Upland, N. van
Stockholm), in zijn jeugd opgeleid voor medicus, later stuurman en daarna kapitein
in dienst der Zw. O.I. Compagnie, als hoedanig hij tien reizen naar O.-Indië en China
maakte, vanwaar hij belangrijke verzamelingen naturaliën naar Zweden overbracht.
In 1763 slaagde hij erin theeplanten levend te Göteborg aantebrengen, waarvan men
groote economische voordeelen verwachtte, welke natuurlijk uitbleven. In 1777
maakte hij zijn laatste reis naar China. Nadat hij zich uit het zeemansleven had
teruggetrokken, vestigde hij zich op zijn landgoed Altomto, waar hij moerassen
draineerde, het land bebouwde (o.a. met Egyptische rogge en Siciliaansche weit),
zijn schuren op Kaapsche wijze met riet dekte, proeven nam met het verbouwen van
maanzaad en zijn medische kennis ten bate zijner onderhoorigen aanwendde. In 1761
werd hij tot lid gekozen der Zw. Academie van Wetenschappen, in welker
verhandelingen vele opstellen van zijn hand voorkomen.
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Elachocroton
Elachócroton F. v. M. [Ferdinand von Müller], – van Gr.
elăchus, kort; Crŏton, plantengesl. (Euphorbiacĕae): korte Croton, dwz. lage, op een
Croton gelijkende plant.
elachoglossus
elachoglóssus (-a, -um), – van Gr. elăchus, kort; glôssa, tong:
met korte tong(en) of daarbij vergelijkbare organen, lintbloemen bv.
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Elaeagnaceae Elaeagnáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Elaeagnus
geldt.
elaeagnifolius
elaeagnifólius (-a, -um), – van Elaeagnus, plantengesl.
(Elaeagnacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Elaeagnus.
elaeagnoideus
elaeagnoídeus (-a, -um), – van Elaeagnus, plantengesl.
(Elaeagnacĕae); idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt, Elaeagnus-achtig.
Elaeagnus
Elaeágnus L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den Ouden Gr.
plantennaam elaiagnos [van elaia, olijfboom; agnos, de tegenwoordig Vitex agnus
castus (zie agnus castus) genaamde plant]. De elaiagnos der Ouden geleek op beide.
Elaeis
Eláéis Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. elaion, olie: oliepalm.
elaeocarpa
elaeocárpa, – zie elaeocarpus.
Elaeocarpaceae
Elaeocarpáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Elaeocarpus geldt.
elaeocarpoides
elaeocarpoídes, – van Elaeocarpus, plantengesl.
(Elaeocarpacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Elaeocarpus-achtig.
elaeocarpum
elaeocárpum, – zie elaeocarpus.
Elaeocarpus
Elaeocárpus L. [C. Linnaeus], – van Gr. elaia, olijf; karpos,
vrucht: boom met olijfachtige vruchten.
elaeocarpus
elaeocárpus (-a, -um), – van Gr. elaia, olijf; karpos, vrucht: met
olijfachtige vruchten.
Elaeococca
Elaeocócca A. Juss. [Adrien H. L. de Jussieu (1797-1853),
plantkundige te Parijs], – van Gr. elaion, olie; kokkos, bes, vrucht: plant met
oliehoudende zaden.
Elaeodendron
Elaeodéndron Jacq. f. [J. Fr. von Jacquin (1766-1839),
hoogleeraar te Weenen], – van Gr. elaion, olie; dendron, boom: olieboom. Bij vele
soorten bevatten de zaden olie.
Elaeogene
Elaeógene Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. elaion, olie; gĕnos,
oorsprong: olieleverende plant.
elaphoglossa
elaphoglóssa, – zie elaphoglossus.
elaphoglossoides
elaphoglossoídes, – van Elaphoglossum, plantengesl.
(Polypodiacĕae) of van den soortnaam elaphoglossus; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: 1. Elaphoglossum-achtig. 2. op de soort elaphoglossus gelijkend.
Elaphoglossum
Elaphoglóssum Schott [H. W. Schott], – van Gr. elăphos,
hert; glôssa, tong: hertstong. De bladeren zouden aan de tong van een hert doen
denken.
elaphoglossus
elaphoglóssus (-a, -um), – van Gr. elăphos, hert; glôssa, tong:
met een of ander orgaan (bladeren, lip), dat door vorm of ruwheid aan de tong van
een hert doet denken.
elaphroxylon
elaphróxylon, – van Gr. elăphros, licht (niet zwaar); xŭlon,
hout: met licht hout.
elasmatopus
elasmátopus, – van Gr. elasma (elasmătos), door hameren
verkregen metalen plaat; pous, voet, steel: met als het ware uitgehamerden (langen
of breeden) voet of steel.
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elasticus
elásticus (-a, -um), – van Gr. elaunein, voortdrijven: elastisch,
veerkrachtig, een elastische stof (rubber) leverend, bij uitbreiding: zich bij uitdroging
inrollend, bij bevochtiging weer strekkend.
elata
eláta, – zie elātus.
Elate Élate L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. elătê, hier = jong palmblad.
De plant is een palm.
Elateriospermum
Elateriospérmum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. elatêrĭos,
verdrijvend; sperma, zaad. Plant, welker vruchten bij het openspringen de zaden
wegslingeren.
elaterium
elatérium, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam elatêrĭon
(van elaunein, voortdrijven, uitwerpen), springkomkommer, zoo genoemd naar de
vruchten, “cleyne rouwe ronde Concommerkens omtrent eenen duym dick ende lanck
vol saps ende bruyne keernen die daer uit zeer snellyck springhen als men die
Concommerkens aanruert als zij rijp zijn” [Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr., (1563),
318].
Elatinaceae
Elatináceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Elatĭne
geldt.
Elatine
Elátine L. [C. Linnaeus], – van Gr. elatĭnos (van elătê), spar, op een
spar gelijkend: op een spar gelijkende plant. Onder water gegroeide individuen van
Elatine alsinastrum L. [C. Linnaeus] doen inderdaad aan twijgen van naaldboomen
denken.
elatine
elatíne, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennnaam elatīnê,
waarmede een soort van leeuwenbek werd aangeduid.
elatior
elátior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. elātus, verheven, hoog: hooger
dan gewoonlijk, tamelijk hoog, de hoogste van twee.
Elatostema / elatostema
Elatostéma Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster]
/ elatostéma, – van Gr. elătos, gedreven, gestrekt, te strekken, elastisch; stêmôn,
draad. – De meeldraden zijn in den knop binnenwaarts omlaaggeslagen en strekken
zich bij het ontluiken der bloem elastisch, waarbij het stuifmeel wordt weggeslingerd.
– Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Elatostēma uittedrukken.
Elatostemma
Elatostémma, – foutief voor Elatostēma.
elatostemoides
elatostemoídes, – van Elatostēma, plantengesl. (Urticacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Elatostēma-achtig.
Elattostachys
Elattóstachys Radlk. [L. Radlkofer], – van Gr. elattôn (vergr.
trap van elăchus, klein), tamelijk klein; stăchus, aar: plant met vrij kleine, aarvormige
bloeiwijzen.
elatus
elátus (-a, -um), – (Lat.) verheven, hoog.
elba
elba, – zie elbus.
elberti
elbérti, – 2e nv. van Elbertus, Latinizeering van Elbert: van Elbert,
gevonden door Elbert, genoemd naar Elbert. – Clerodendron – Hall. f. [J. G. Hallier]
en Gynūra – Koster [Joséphine T. Koster (1902, Bandoeng; X) wetensch. hulpkracht
Rijksherbarium te Leiden] zijn genoemd naar J. Elbert (1878, Koppenbrügge bij
Hameln; 1915, Granáda, Spanje), geoloog-geograaf, in 1909/10 leider eener door de
“Frankfurter Verein für Geographie und Statistik” uitgeruste expeditie naar de Kleine
Soenda-eilanden en Z.O.-Celébes, waar hij met zijn echtgenoote Hetta (zie hettae)
en zijn assistent C. Gründler (zie gruendlēri) vele planten verzamelde. In 1914 werd
hij op een reis in Kameroen verrast door het uitbreken van den wereldoorlog; hij
werd gevangen genomen en geïnterneerd in Spanje, waar hij aan de slaapziekte
overleed. Hij schreef eenige wetensch. publicaties.
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elbertianus
elbertiánus (-a, -um) (Passiflōra horsfieldĭi Bl. [C. L. Blume]
var. – Hall. f. [J. G. Hallier]), – genoemd naar J. Elbert (zie elberti).
elbertii
elbértii, – 2e nv. van Elbertĭus, Latinizeering van Elbert: van Elbert,
gevonden door Elbert, genoemd naar Elbert. – Oberonĭa – J. J. S. [J. J. Smith]; –
Perist lus – J. J. S. [J. J. Smith] en Piper – C. DC. [C. P. de Candolle] zijn genoemd
naar J. Elbert (zie elberti).
elbidus
élbidus (-a, -um), – van Lat. elbus, honinggeel: geelachtig.
elbus
elbus (-a, -um), – (Lat.) honinggeel, isabellakleurig.
Elcana
Elcána Blanco [M. Blanco], – genoemd naar J. S. de Elcano (±1476,
Guetaria, a/d N. kust van Spanje, ±2° O.L.; 1526, op zee, in den O.I. Archipel), die
als eerste stuurman deelnam aan den door Magelhaes in 1519 aangevangen tocht om
de aarde en na diens dood de overgebleven schepen naar de Molukken terugvoerde,
waarna hij zelf op zijn schip Santa Maria de la Victoria Spanje bereikte (1522). – In
1525 nam hij op hetzelfde schip deel aan een tweeden tocht via de straat van
Magelhaes naar de Molukken; hij overleed echter voor het doel bereikt was.
eleagrifolius
eleagrifólius (-a, -um), – van Gr. elaia agrĭa, wilde olijfboom;
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een wilden olijfboom. – Deze
samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter waren geweest:
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eleagriophyllus en oleastrifolĭus (oleastrum = wilde olijfboom).
electracanthus
electracánthus (-a, -um), – van Gr. êlektron, barnsteen, ook
een alliage van 4 deelen goud en 1 deel zilver; akantha, stekel, doorn: met
barnsteenkleurige stekels of doornen.
elegans
élegans, – van Lat. eligĕre (van e, uit; lĕgĕre, zoeken), uitzoeken,
uitkiezen: kieskeurig, bij uitbreiding: smaakvol, sierlijk.
elegantior
elegántior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. elĕgans (elegantis),
smaakvol, sierlijk: sierlijker dan gewoonlijk, vrij sierlijk, de sierlijkste van twee.
elegantissimus
elegantíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. elĕgans
(elegantis), sierlijk: zeer sierlijk.
elegantius
elegántius, – zie elegantĭor.
elegantulus
elegántulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. elĕgans (elegantis),
sierlijk: tamelijk sierlijk.
elengi
eléngi, – Malab. plantennaam.
EleoEleo-, – zie Heleo-.
elephanticeps
elephánticeps, – van Lat. elĕphas (elephantis), olifant; caput,
hoofd, kop: olifantskop, op een olifantskop gelijkend.
elephantidens
elephántidens, – van Lat. elĕphas (elephantis), olifant; dens,
tand: olifantstand; op een olifantstand gelijkend.
elephantinus elephántinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. elephantĭnos [van
elĕphas (elephantos), olifant, ivoor], ivoren, ivoorwit.
elephantinus
elephantínus (-a, -um), – van Lat. elephantus, olifant: in eenig
opzicht met een olifant overeenkomend, op een olifantskop gelijkend, zeer groot.
elephantipes
elephántipes, – van Lat. elephantus, olifant; pes, voet, steel:
met een voet als die van een olifant; met dikken (stam)voet.
Elephantopus Elephántopus L. [C. Linnaeus], – van Gr. elĕphas (elephantos),
olifant; pous, voet, poot: olifantspoot. Waarop de naam zinspeelt, is niet duidelijk;
mogelijk slaat hij op den vorm der bloeiwijzen van Elephantŏpus scaber L. [C.
Linnaeus] of op het plat op den grond liggende wortelrozet dier plant (olifantsspoor).
elephantum
elephántum, – 2e nv. mv. van Lat. elĕphas (elephantis), olifant:
(van de gedaante) der olifanten; met een dikke huid gelijk die eens olifants.
Elettaria
Elettária Maton [W. G. Maton], – Latinizeering van den Malb.
plantennaam elettāri.
Elettariopsis
Elettariópsis Baker [J. G. Baker], – van Elettarĭa, plantengesl.
(Zingiberacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Elettarĭa gelijkend gesl.
Eleusine
Eléúsine Gaertn. [J. Gärtner], – van Eleusis (tegenwoordig Eleusis,
N.W. van Athene), stad in Griekenland, waar Dêmêtêr, de godin van den landbouw
vereerd werd. – Een Eleusĭne-soort wordt als graan verbouwd.
eleusinoides eleusinoídes, – van Eleusĭne, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Eleusĭne-achtig.
Eleutherandra Eleutherándra V. Sl. [D. F. van Slooten], – van Gr. eleuthĕros,
vrij; anêr (andros), man: met vrije mann. organen, met vrije meeldraden.
eleutherandrus
eleutherándrus (-a, -um), – van Gr. eleuthĕros, vrij; anêr
(andros), man: met vrije mann. oragnen, met vrije meeldraden.
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Eleutheranthera
Eleutheranthéra Poit. [A. Poiteau (1766-1854), Fr.
plantkundige], – van Gr. eleuthĕros, vrij; anthêra, (als bot. term) helmknop:
Composiet met vrije helmknoppen.
Eleutherine
Eleuthérine Herb. [W. Herbert], – van Gr. eleuthĕros, vrij. De
naam zinspeelt op de vrije bloemdekbladen en de vrije meeldraden.
Eleutherococcus
Eleutherocóccus Maxim. [K. J. Maximowicz], – van Gr.
eleuthĕros, vrij; kokkos, bes, vrucht. – De bloemsteeltjes zijn aan den top geleed; bij
rijpheid laten de vruchten van haar steel los, komen zij vrij ervan.
eleutheropetalus
eleutheropétalus (-a, -um), – van Gr. eleuthĕros, vrij;
petălon, kroonblad: met vrije kroonbladen.
elevata
eleváta, – zie elevātus.
elevato-punctatus eleváto-punctátus (-a, -um), – van Lat. elevātus, verheven,
uitspringend; punctum, stip: met uitspringende stippels of puntjes, fijn wrattig.
elevatus elevátus (-a, -um), – van Lat. elevāre (van e, opwaarts; levāre, heffen),
opheffen, verheffen: verheven, hoog, uitspringend.
Elionurus
Elionúrus, – foutief voor Elyonūrus.
elisabethae elisabéthae, – 2e nv. van Elisabētha, Latinizeering van Elisabeth:
van Elisabeth, genoemd naar Elisabeth. – Melandrўum – Rohrb. [P. Rohrbach
(1847-71), D. plantkundige] is genoemd naar Elisabeth, echtgenoote van aartshertog
Rainer van Oostenrijk (1783-1864) [een onbeduidenden, jongeren broeder van Frans
I (zie Fransiscĕa) van Oostenrijk], van 1815 tot aan de revolutie van 1848
onderkoning van het Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk, toen een Oostenrijksch
kroondomein. – De naam Elisabeth is van Hebreeuwschen oorsprong en beduidt: de
aan God gewijde.
Elisma
Elísma Buch. [Fr. G. Ph. Buchenau (1831-1906), leeraar te Bremen],
– van Gr. elissein, omdraaien. – De naam zinspeelt op het feit, dat bij dit gesl., in
tegenstelling tot de meeste Alismatacĕae, het kiemworteltje naar de buikzijde van
het zaad, dus naar het midden der bloem is gekeerd. – Terzelfdertijd wil hij op de
verwantschap met het gesl. Alisma wijzen.
ellacombianus
ellacombiánus (-a, -um) (Sedum – Praeger [R. L. Praeger]),
– genoemd naar H. N. Ellacombe (1822, Bitton, Glos., Engeland; 1916, Bitton),
geestelijke, bezitter van een kleinen, doch beroemden tuin, schrijver van
tuinbouwkundige werken.
elleryanus
elleryánus (-a, -um) (Euodĭa – F. v. M. [Ferdinand von Müller]),
– genoemd naar R. L. J. Ellery (1827, Cranley, Z.Z.W. van Londen; 1908, Melbourne),
die zich in 1851 in Australië vestigde en van 1856-95 als regeeringsambtenaar in
den staat Victoria sterrenkundige en geodetische waarnemingen verrichtte. Hij was
een van de oprichters der Royal Society of Victoria en van 1856-84 president daarvan.
elliotianus
elliotiánus (-a, -um) (Richardĭa – Knight [Joseph Knight
(1781-1855), Eng. kweeker]), – in 1892 genoemd naar kapitein Elliot van Farnborough
Park in Hampshire (Engeland), bij wien de plant het eerst in Europa bloeide.
Ellipanthus Ellipánthus Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. ellĭpês, gebrekkig;
anthos, bloem: plant met gebrekkig ontwikkelde bloemen. Vijf der meeldraden zijn
onvolkomen.
Ellipeia
Ellipéía Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th. Thomson], – van Gr.
ellĭpes (onz. van ellĭpês, gebrekkig), het gebrekkige, het ontbrekende, het gebrek. –
Het gesl. is verwant aan Uvarĭa, doch verschilt daarvan, doordat de vruchtbeginsels
slechts 1 eitje bevatten, als het ware gebrek aan eitjes hebben.
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ellipsoideus
ellipsoídeus (-a, -um), – van Lat. ellipsis, ellips; idĕus, uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: op een ellips gelijkend, elliptisch, ellipsoidisch.
elliptica
ellíptica, – zie elliptĭcus.
ellipticifolius
ellipticifólius (-a, -um), – van Nieuwlat. elliptĭcus, elliptisch;
folĭum, blad: met elliptische bladeren.
ellipticosorus
ellipticosórus (-a, -um), – van Nieuwlat. elliptĭcus, elliptisch;
sōrus, sporenhoopje, sorus: met elliptische sporenhoopjes of sori.
ellipticus
ellípticus (-a, -um), – (Nieuwlat.) van Lat. ellipsis, ellips:
ellipsvormig, elliptisch.
elliptifolius
elliptifólius (-a, -um), – afkorting van ellipticifolĭus. Zie aldaar.
Ellobocarpus Ellobocárpus Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – van Gr. ellŏbos, hauw;
karpos, vrucht: varen, welker vruchtbare bladslippen lang en smal, dus min of meer
hauwvormig zijn.
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Ellobum Éllobum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. ellŏbos, hauw. De naam zinspeelt
op den vorm der doosvrucht.
ellwangerianus
ellwangeriánus (-a, -um) (Crataegus – Sarg. [Ch. Sprague
Sargent]), – genoemd naar George Herman Ellwanger (1848, Rochester, a/d Z. oever
van het Ontario-meer, U.S.A.; 1906, Rochester), verdienstelijk kweeker te Rochester,
in wiens kweekerij een fraai exemplaar dezer soort stond.
elmeri
elméri, – 2e nv. van Elmērus, Latinizeering van Elmer: van Elmer,
gevonden door Elmer, genoemd naar Elmer. – Lampas – Dans. [B. H. Danser] en
Thecostēle – Ames [O. Ames] zijn genoemd naar Adolph Daniel Edward Elmer
(1870, Vandyne, Winconsin, U.S.A.; X), onderwijzer, landbouwkundige, botanicus
en plantenverzamelaar, sinds 1904 in de Philippijnen gevestigd, die daar voor
handelsdoeleinden zeer vele planten verzamelde en een groot aantal daarvan als
nieuwe soorten beschreef in de door hem uitgegeven Leaflets of Philippine Botany.
Hij verzamelde ook in Br. N.-Bórneo en in het W. der vereenigde Staten van
N.-Amerika.
elmerianus
elmeriánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar A. D. E. Elmer (zie elmēri).
Elmerrillia
Elmerríllia Dandy [James Edgar Dandy (1903, Preston,
Lancashire, Engeland; X), plantkundige verbonden aan het Museum voor Natuurlijke
Historie te Londen], – genoemd naar Elmer Drew Merril (1876, Auburn, Maine,
U.S.A.; X), van 1899-1902 assistent-agrostologist aan het U.S. Department of
Agriculture, Washington; van 1902-23 als plantkundige verbonden aan het Bureau
of Science te Manila, van 1919-23 directeur dier instelling, van 1924-29 Dean of the
Agricultural University of California, sinds 1930 directeur van den bot. tuin van New
York. Hij is thans (1936) administrator of the Botanical Collections of the Harvard
University te Cambridge, Mass., U.S.A. Van 1902-23 bracht hij groote
plantenverzamelingen bijeen in de Philippijnen en Z. en O.-China. Hij schreef
ongeveer 250 publicaties over de flora van N.-Amerika, de Philippijnen, Sumatra,
Bórneo, de Molukken, de Marianen en China, waaronder voor Ned. Indië de
belangrijkste zijn: An Interpretation of Rumphius’s Herbarium Amboinense, A
Bibliographic Enumeration of Bornean Plants, An Enumeration of Philippine Plants,
Flora of Manila en Species Blancoānae.
eloba
éloba, – zie elōbus.
elobatus
elobátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; lobātus, gelobd:
ongelobd.
elobulatus
elobulátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; lobulātus, ondiep
gelobd, met kleine lobjes: zonder kleine lobjes.
elobus
élobus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; lŏbus, lob: ongelobd.
Elodea / Elodea
Elodéa Jack [W. Jack] / Elodéa L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M.
Richard], – van Gr. helôdês (van helos, moeras), moerassig: moerasplant. – De
spelling Helodēa is beter.
elodeiflorus
elodeiflórus (-a, -um), – van Elodēa, plantengesl.
(Hydrocharitacĕae); flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Elodēa.
elodes
elódes, – Lat. transcr. van Gr. helôdês (van helos, moeras), moerassig,
op moerassig terrein groeiend. – De schrijfwijze helōdes verdient de voorkeur.
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elongatus
elongátus (-a, -um), – (Lat.) beteekent eigenlijk verwijderd,
afgelegen, doch wordt in de systematische botanie gebezigd in de beteekenis van
verlengd, lang en smal, lang en dun.
Elphegea Elphégea Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – Cassini (zie Cassinĭa),
in 1818 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting.
Elsholtzia Elshóltzia Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar J. S. Elsholtz
(1623, Frankfort a/O.; 1688, Berlijn), scheikundige en medicus, lijfarts van Friedrich
Wilhelm von Brandenburg (den Grooten Keurvorst), schrijver van eenige bot.
publicaties.
Elssholzia
Elsshólzia Garcke [Fr. A. Garcke (1819-1904), plantkundige te
Berlijn], – foutief voor Elsholtzĭa.
elwesianus
elwesiánus (-a, -um) (Eremūrus – Hort. [onder dezen naam in
tuinen gekweekt]), – genoemd naar H. J. Elwes (1846, Colesborne, Gloucestersh.;
1922, Colesborne), eerst officier in het Eng. leger, later wereldreiziger, verdienstelijk
ornitholoog-entomoloog-botanicus-tuinbouwkundige-dendroloog. Hij bereisde geheel
Europa, voorts N.-Afrika, Klein-Azië, Tibet, Eng. Indië, China, Japan, N.-Amerika,
Mexico en Chili, voerde vele nieuwe planten, waaronder de naar hem genoemde, in
Europa in, bezat fraaie verzamelingen van vlinders en andere natuurhistorische
voorwerpen, schreef belangrijke publicaties over vogels, een monographie van het
gesl. Lilĭum en een zeer uitgebreid werk over de boomen van Groot Brittanje en
Ierland. Toen na den wereldoorlog (1914-18) The Botanical Magazine (waarin
ongeveer honderd zijner planten zijn afgebeeld,) met den ondergang bedreigd werd,
redde hij het tijdschrift door het schenken eener aanzienlijke soms gelds.
elwesii
elwésii, – 2e nv. van Elwesĭus, Latinizeering van Elwes: van Elwes,
genoemd naar Elwes. – Galanthus – Hook. f. [J. D. Hooker] is genoemd naar H. J.
Elwes, die de plant in 1875 in Europ. tuinen invoerde (zie elwesiānus).
Elyonurus
Elyonúrus Humb. et Bonpl. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt
en A. J. Bonpland], – van Gr. elŭein, omwikkelen; oura, staart. De naam zinspeelt
op de aarvormige, wollig behaarde, als het ware in wol gewikkelde bloeiwijzen.
Elythrostamna
Elythrostámna, – foutief voor Elytrostamna.
Elytranthe
Elytránthe Bl. [C. L. Blume], – van Gr. elŭtron, omhulsel,
dekschild; anthos, bloem. De bloeiwijzen worden door groote schutbladen omsloten.
Elytraria
Elytrária L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. elŭtron,
omhulsel, dekschild. Plant met dakpansgewijs dekkende, vrij groote schutbladen.
elytroblepharus
elytroblépharus (-a, -um), – van Gr. elŭtron, omhulsel;
blephăris, wimper: met gewimperde omhulsels (gewimperde kafjes, bv.).
elytroides
elytroídes, – van Nieuwlat. elўtrum (Gr. elŭtron), bedekking,
dekschild; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: dekschildachtig, met
op dekschilden gelijkende organen.
Elytrophorus
Elytróphorus P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois],
– van Gr. elŭtron, omhulsel; pherein, dragen. – De palĕae dragen twee breede vleugels,
welke, als het ware, een omhulsel ervan vormen.
Elytrostamna
Elytrostámna Bojer [W. Bojer [1797 (of 1800)-1856],
conservator van een museum op Mauritius], – van Gr. elŭtron, omhulsel; stamnos,
wijnkruik. De bij een wijnkruik vergeleken bloemen zijn voorzien van een omhulsel,
een napvormig schutblad.
Elytrotamna
Elytrotámna, – foutief voor Elytrostamna.
emarginatus emarginátus (-a, -um), – van Lat. emargināre [van e, uit; margo
(margĭnis), rand], een stuk uit den rand wegnemen: uitgerand.
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Embamma Embámma Griff. [W. Griffith], – (Gr.) saus om spijzen intedoopen.
– De naam schijnt te zinspelen op het feit, dat de bloemen zijn weggedoken in de
sterk verbreede as der bloeiwijze.
Embelia
Embélia N. L. Burm. [N. L. Burman], – Latinizeering van den
Ceylonschen plantennaam aembilla.
Emblica / emblica
Émblica Gaertn. [J. Gärtner] / émblica, – Latinizeering
van den Beng. plantennaam ámlaki.
embolostegius
embolostégius (-a, -um), – van Gr. embŏlon, snavel, snebbe,
nebbe; stegê, dek: met gesnavelde dekvliesjes.
Embothrium
Embóthrium Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van
Gr. en (voor b veranderend in em), in; bothrĭon (verkleinw. van bothros, kuil), kuiltje.
– De helmknoppen zijn in holten (kuiltjes) der bloemdekslippen geplaatst.
Embryogonia Embryogónia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. embrŭon, ongeboren
vrucht, (als bot. term) kiem; gônĭa, hoek: plant met hoekige kiem.
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Embryopteris / embryopteris
Embryópteris Gaertn. [J. Gärtner] /
embryópteris, – van Gr. embrŭon, ongeboren vrucht, (als bot. term) kiem; ptĕron,
vleugel: plant met gevleugelde kiem. De zaadlobben zijn groot en plat; zij vormen,
als het ware, vleugels aan de kiem. – Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke
vroeger tot het gesl. Embryoptĕris gerekend werd.
Emericia Emerícia R. et S. [J. J. Roemer en J. A. Schultes], – van Gr. hêmĕris,
vr. vorm bij hêmĕros, veredeld, gekweekt: gekweekte plant, sierplant. – De
schrijfwijze Hemericĭa zou beter zijn geweest.
emersoni emersóni, – 2e nv. van Emersōnus, Latinizeering van Emerson: van
Emerson, gevonden door Emerson, genoemd naar Emerson. Davallĭa – Hook. et
Grev. [W. J. Hooker en R. K. Greville] is in 1829 genoemd naar Dr. Emerson, die
de plant op Ceylon had ontdekt en van wien mij overigens niets bekend is.
emerus
émerus, – Lat. transcr. van Gr. hêmĕros, gekweekt: gekweekte plant.
Emex Emex Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige], – willekeurige
wijziging van den naam Rumex om op de nauwe verwantschap met dat gesl. te wijzen.
Emilia
Emília Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – Cassini (zie Cassinĭa), in
1817 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting.
eminens éminens, – van Lat. emĭnēre [van e, uit; mĭnēre, (uit)steken], uitsteken,
op den voorgrond treden: úítstekend, uitstékend.
eminii
emínii, – 2e nv. van Eminĭus, Latinizeering van Emin: van Emin,
genoemd naar Emin. Maesopsis – Engl. [H. G. A. Engler] is genoemd naar E.
Schnitzer (1840, Oppeln, Silezië; 1892, Kanena, tusschen het Albertmeer en den
Kongo), medicus, die in Egypt. dienst trad, naar het bestuur overging en in 1878
onder den naam Emin Pasja gouverneur werd van Z.-Egypte. Hij maakte een aantal
reizen in tropisch Afrika, waarop hij ook natuurhistorisch materiaal verzamelde. In
1890 ging hij in D. dienst over; datzelfde jaar ondernam hij wederom een reis,
vergezeld door den D. officier-zoöloog Stuhlmann (zie stuhlmanni), welke bij die
gelegenheid de naar Emin Pasja genoemde plant ontdekte. Toen het bleek, dat het
doel der reis, het gebied der groote meren, niet bereikt kon worden, zond Emin Pasja
Stuhlmann terug; hijzelf, ziek en half blind, begaf zich op weg naar den Kongo, doch
werd, vóór hij dien bereikt had, door Arabieren vermoord. De moordenaars werden
het volgende jaar in den Kongostaat terechtgesteld; de Belg. Regeering deed Emin’s
papieren aan de D. toekomen. Zijn dagboeken werden door Stuhlmann uitgegeven.
emirnensis
emirnénsis (-is, -e), – afkomstig van Emirne (ten rechte Imerina,
landstreek in Madagaskar; 46 – 48° O.L.; 18 – 20° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Emmenopterys / Emmenopteryx
Emmenópterys Oliv. [D. Oliver] /
Emmenópteryx Oliv. [D. Oliver], – van Gr. emmĕnês, volhoudend, volhardend,
blijvend; ptĕrux, vleugel. Bij een deel der bloemen is een der kelkslippen bladachtig
uitgegroeid; dit bij een vleugel vergeleken blad blijft tot aan de vruchtrijpheid.
emodi
emódi, – 2e nv. van Lat. Emōdus, Latinizeering van den ouden Gr.
naam môdon (oros), gebergte gelegen in het land der Skythen, later geïdentificeerd
met den Himálaya: van den Himálaya, op den Himálaya gevonden. Zie himalaĭcus.
Empetraceae
Empetráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Empĕtrum geldt.
empetrifolius
empetrifólius (-a, -um), – van Empĕtrum, plantengesl.
(Empetracĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Empĕtrum.
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empetriformis
empetrifórmis (-is, -e), – van Empĕtrum, plantengesl.
(Empetracĕae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Empĕtrum,
Empĕtrum-achtig.
Empetrum
Émpetrum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam empĕtron [van en (voor p em), op; pĕtra, rots], waarmede een rotsplant
werd aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen
op het hem thans voerende gesl., welks eenige soort, Empetrum nigrum L. [C.
Linnaeus], vaker niet dan wel op rotsen groeit.
Empusa
Empúsa Lindl. [J. Lindley], – Lat. transcr. van Gr. empousa, een
spook, dat verschillende gedaanten kon aannemen en waarmede men kinderen bang
maakte. De naam zinspeelt op den vorm der bloemen.
Enalus
Énalus L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – Lat. transcr. van Gr.
enălos [van en, in; hals (hălos), zee], zich in zee bevindend: in zee levende plant.
Enaulophyton
Enaulóphyton V. St. [C. G. G. J. van Steenis], – van Gr.
enaulos, bergstroom, snel vlietend water; phŭton, plant. – De plant groeit aan snel
vlietend water.
Enchidium
Enchídium Jack [W. Jack], – van Gr. encheiê, werpspies:
werpspiesenboom. – Deze naam werd door Jack (zie Jackĭa) aan de plant gegeven,
omdat hij haar, ten onrechte echter, hield voor den Kajoe kalowai of Arbor spiculōrum
(= boom der pijlen, boom der werpspiesen) van Rumphĭus (Herbarĭum Amboinense
III, 167), bij welken naam Rumphĭus de volgende toelichting geeft: “De jonge
bladeren geknouwt en op de wonden gelegt, die van Werppylen Caloway gemaakt
zyn, trekt de splinters en stukken uyt, die van dezelve in de wonden zyn steken
blyven, want Caloway zijn lange pylen van scherp riet, of ander hout gemaakt, die
men uyt de hand schiet, by de Ceramse Volkeren zeer gemeen, een snood geweer ’t
welk in ’t quetzen op het been stotende, ligt splintert, of in ’t been zoodanig steken
blyft, dat men ’t zonder stukken niet uyttrekken kan.”
encleisacarpus
encleisacárpus (-a, -um), – zie encleisocarpus.
encleisocarpus
encleisocárpus (-a, -um), – van Gr. enklêiein, opsluiten,
insluiten; karpos, vrucht: met ingesloten vruchten.
endecaphyllus
endecaphýllus (-a, -um), – zie hendecaphyllus.
enderianus enderiánus (-a, -um) (Timonĭus – Warb. [O. Warburg]), – Warburg
(zie warburgiānus), de auteur der soort, wien ik omtrent dezen naam om inlichtingen
vroeg, antwoordde mij bij schrijven van 16 Dec. 1934, dat hij meende de plant
genoemd te hebben naar den kapitein der kleine Chin. vrachtboot, welke hem (in
1889) van Makasar overbracht naar Sekar (vaak verminkt tot Sigar of Segaar) aan
de N.W. kust van het schiereiland Onin in W. – Nieuw-Guinea. Van dezen Ender is
mij niets bekend.
enderti
endérti, – 2e nv. van Endertus, Latinizeering van Endert: van Endert,
gevonden door Endert, genoemd naar Endert. – Nederlandschind. planten van dezen
naam zijn genoemd naar haar ontdekker, Fr. H. Endert (1891, Semarang; X), na
opleiding te Wageningen in 1915 benoemd tot candidaat-houtvester bij het
Boschwezen in Ned. Indië, in 1916 tot aspiranthoutvester, in 1925 tot opperhoutvester,
sedert 1917 verbonden aan het Boschbouwproefstation te Buitenzorg, uitnemend
florist, zeer verdienstelijk door zijn onderzoekingen der bosschen van Sumatra en
Bórneo, schrijver van een groot aantal boschbouwkundige publicaties, waaronder
de uitnemende Geslachtstabellen voor de Nederlandschindische boomsoorten naar
vegetatieve kenmerken, voorts van het bot. deel van het Verslag der
Midden-Oost-Bórneo-expeditie van 1925, welke haar onderzoek uitstrekte over het
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toen nog vrijwel ongekende, ±12000 km2 groote gebied tusschen ±115 1/3° en 116
1/3° O.L. en 1 – 2° N.B., doorsneden door den middelloop der Kajanrivier.
Endertia
Endértia V. St. [C. G. G. J. van Steenis], – genoemd naar Fr. H.
Endert (zie enderti).
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endertii
endértii, – 2e nv. van Endertĭus, Latinizeering van Endert: van Endert,
gevonden door Endert, genoemd naar Endert. – De talrijke Nederlandschind. planten
van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker, Fr. H. Endert (zie enderti).
Endespermum Endespérmum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. endĕês, behoeftig;
sperma, zaad. De naam zinspeelt op de peulen, welke gemeenlijk slechts één zaad
bevatten.
Endiandra
Endiándra R. Br. [Robert Brown], – van Gr. endeia, gebrek,
tekort; anêr (andros), man: plant met een tekort aan mann. organen (meeldraden).
Alleen de meeldraden van den binnensten der drie kransen zijn volkomen.
endiva
endívia, – (Ital.) (= indivĭa), andijvie, verbasterd uit Lat. intĭbum (ook
wel intĭbus, intǔbum, intǔbus, inty bum, inty bus), cichorei, andijvie.
endlicherianus
endlicheriánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar St. L. Endlicher (1804, Presburg; 1849, Weenen), hoogleeraar in de
plantkunde en directeur van den bot. tuin en van het bot. museum te Weenen, schrijver
van vele bot. publicaties.
Endospermum
Endospérmum Bth. [G. Bentham], – van Gr. endon, binnen
in, inwendig; sperma, zaad. De zaden blijven besloten binnen de niet-openspringende
vruchtkluisjes.
endothrix
éndothrix, – van Gr. endon, binnen in, inwendig; thrix, haar: van
binnen behaard.
endotrachys
endotráchys, – van Gr. endon, binnen in, inwendig; tra chus,
ruw: van binnen ruw.
Endotropis
Endótropis Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. endon, binnen in,
inwendig; trŏpis, (scheeps)kiel. De bijkroonschubben dragen aan de binnenzijde een
aanhangsel, dat bij een scheepskiel vergeleken wordt.
endressii
endréssii, – 2e nv. van Endressĭus, Latinizeering van Endress: van
Endress, gevonden door Endress, genoemd naar Endress. – Geranĭum – J. Gay [J.
E. Gay] is genoemd naar Ph. A. Chr. Endress (1806, Lustenau bij Ellwangen,
O.-Württemberg; 1831, Straatsburg), die in opdracht der Württembergsche
reisvereeniging een verzamelreis in de Pyreneeën ondernam en op de terugreis
overleed.
Endymion / endymion
Endýmion Dum. [B. Ch. Dumortier (1797-1878),
Belg. staatsman-plantkundige] / endýmion, – Latinizeering van Gr. Endumĭôn, naam
van een schoonen jongeling, zoon van Zeus, in het bezit der onsterfelijkheid en der
eeuwige jeugd, door de maangodin Selênê, die op hem verliefd was, in een eeuwigen
slaap gedompeld. De naam zinspeelt op de schoonheid der plant. Als soortnaam
gebezigd voor planten, welke in bloeiwijze op een Endymĭon gelijken.
enerve
enérve, – zie enervis.
enervia
enérvia, – zie enervĭus.
enervis / enervius
enérvis (-is, -e) / enérvius (-a, -um), – van Lat. e, ontk.
voorv.; nervus, nerf: ongenerfd.
Engelhardia
Engelhárdia, – zie Engelhardtĭa.
Engelhardtia
Engelhárdtia Lesch. [L. Th. Leschenault de la Tour] ex Bl. [C.
L. Blume], – genoemd naar N. Engelhard (1761, Arnhem; 1831, Buitenzorg), die in
1778 bij de Ned. O.I. Compagnie in dienst trad als onderkoopman en van 1801-08
gouverneur was van Java’s N.O. kust, in welke hoedanigheid hij steun verleende aan
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het onderzoek van den Fr. plantkundige Leschenault de la Tour (zie
leschenaultia nus), den auteur van het gesl.
engelmanni
engelmánni, – 2e nv. van Engelmannus, Latinizeering van
Engelmann: van Engelmann, gevonden door Engelmann, genoemd naar Engelmann.
– Picĕa – Engelm. [G. Engelmann] is genoemd naar G. Engelmann (1809, Frankfort
a. M.; 1884, St. Louis, Miss., U.S.A.), arts te St. Louis, uitnemend onderzoeker der
flora van N.-Amerika, schrijver van vele bot. publicaties o.a. over Conifĕrae en over
het gesl. Cuscu ta.
Engenolfia
Engenólfia, – foutief voor Egenolfĭa.
engleri engléri, – 2e nv. van Engle rus, Latinizeering van Engler: van Engler,
genoemd naar Engler. – Arenga – Becc. [Odoardo Beccari] en Cyrtandra – Kds. [S.
H. Koorders] zijn genoemd naar H. G. A. Engler (1844, Sagan, Silezië; 1930, Berlijn),
van 1889-1921 hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin van
Berlijn, schrijver of redacteur van een zeer groot aantal en daar onder vele zeer
belangrijke bot. werken, o.a. Die Natürlichen Pflanzenfamilien, Das Pflanzenreich,
Die Vegetation der Erde en tal van andere.
englerianus
engleriánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar H. G. A. Engler (zie engle ri).
englerii englérii, – 2e nv. van Englerĭus, Latinizeering van Engler: van Engler,
genoemd naar Engler. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar H. G. A. Engler
(zie engle ri).
Enhalus
Énhalus L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – zie Enălus.
Enhydra
Énhydra Lour. [J. Loureiro], – zie Eny dra.
Enhydrias
Enhýdrias Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. en, in; hǔdor, water: in
het water levende plant, ondergedompelde waterplant.
EnicoEnico-, – zie Henico-.
Enkianthus
Enkiánthus, – zie Enkyanthus.
Enkleia
Enkléía Griff. [W. Griffith], – van Gr. enklêiein, insluiten. De vrucht
wordt aan den voet omsloten door de gespleten bloemdekbuis.
Enkyanthus
Enkyánthus Lour. [J. Loureiro], – van Gr. enkǔos, zwanger;
anthos, bloem: zwangere bloem. De bloemen staan in schermen, welke aanvankelijk
omsloten worden door een bloemkroonachtig gekleurd omwindsel. Wanneer dit
laatste zich opent, blijkt het zwanger te zijn, dwz. bloemen in zijn schoot te bevatten.
Enkylia Enkýlìa Griff. [W. Griffith], – van Gr. enkulĭein, inrollen. – Klimplant,
welke de kruinen der boomen vaak geheel omkleedt.
enneacanthus
enneacánthus (-a, -um), – van Gr. ennĕa, negen; akantha,
stekel, doorn: negenstekelig, negendoornig.
enneandrus
enneándrus (-a, -um), – van Gr. ennĕa, negen; anêr (andros),
man: met negen mann. organen, met negen meeldraden, negenhelmig.
enneaphyllus
enneaphýllus (-a, -um), – van Gr. ennĕa, negen; phullon, blad:
negenbladig, met negen blaadjes.
enneaspermus
enneaspérmus (-a, -um), – van Gr. ennĕa, negen; sperma,
zaad: negenzadig.
enodis
enódis (-is, -e), – van Lat. e, ontk. voorv.; no dus, knoop: zonder
knoopen.
enodulosus
enodulósus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; nodulōsus (zie
aldaar), kleine knobbels dragend: zonder kleine knobbels, ongeknobbeld.
enoensis enoénsis (-is, -e), – afkomstig van Wai Eno op Boeroe (±126 – ±127°
O.L.; ±3 – ±4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
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enotatus
enotátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; nota tus, gemerkt,
van een kenteeken voorzien: ongemerkt, zonder vlekken of strepen.
ensatus ensátus (-a, -um), – van Lat. ensis, zwaard: een of ander zwaardvormig
orgaan (bladeren, kelkslippen en dgl.) dragend.
ensete
enséte, – wijziging van enset, Abyss. volksnaam van Musa – J. Fr.
Gmel. [Johann Friedrich Gmelin (1748-1804), hoogleeraar, eerst te Tübingen, daarna
te Göttingen].
ensiculifer / ensiculiferus
ensicúlifer (ensiculífera, ensiculíferum) /
ensiculíferus (-a, -um), – van Lat. ensicǔla (verkleinw. van ensis, zwaard), klein
zwaard; ferre, dragen: een of meer kleine, zwaardvormige organen dragend.
ensifolius
ensifólius (-a, -um), – van Lat. ensis, zwaard; folĭum, blad: met
zwaardvormige bladeren.
ensiformis
ensifórmis (-is, -e), – van Lat. ensis, zwaard; forma, vorm:
zwaardvormig.
ensifrons
énsifrons, – van Lat. ensis, zwaard; frons, loof, gebladerte: met
zwaardvormige bladeren.
Entada / entada
Entáda Adans. [M. Adanson] / entáda, – Malab.
plantennaam.
Enterolobium Enterolóbium Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], -van Gr. entĕron,
darm; lŏbos, peul: plant met op darmen gelijkende peulen.
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enteromischos
enteromíschos (-os, -on), – van Gr. entĕron, het binnenste;
mischos, steel: met stelen in het midden (der uiteengevallen vrucht, bv.).
enthaematoeides
enthaematoéides, – foutief voor enthematoeides.
enthematoeides
enthematoéides, – van Gr. enthĕma (enthemătos), entrijs;
eidos, gedaante: van de gedaante van entrijs, entrijsachtig, op een dunnen tak
gelijkend, uit dunne takken bestaand.
Enydra
Énydra Lour. [J. Loureiro], – van Gr. enǔdros (van en, in; hŭdôr,
water), in het water (levend). De plant groeit op drassig of ondiep geïnundeerd terrein.
enysii enýsii, – 2e nv. van Enysĭus, Latinizeering van Enys: van Enys, gevonden
door Enys, genoemd naar Enys. – Carmichaëlĭa – Kirk [Th. Kirk (1828-98), Eng.
plantkundige] is genoemd naar J. D. Enys (1837, Enys, Cornwall, Engeland; 1912,
Leeds), die van 1861-91 in Nieuw-Zeeland verblijf hield en daar en op de
Chatham-eilanden (O. van het Zuider-Eiland) vele planten, waaronder de naar hem
genoemde, verzamelde.
Eomecon
Eomécon Hance [H. Fletcher Hance], – van Gr. heôs (heô),
morgenrood; bij uitbreiding de plaats, waar het morgenrood zichtbaar is, het oosten;
mêkôn, papaver: Papaveracĕa uit het oosten (ten opzichte van Europa, in casu uit
China).
Eophylon
Eophýlon A. Gray [Asa Gray], – van Gr. heôs (heô), morgenrood;
bij uitbreiding de plaats, waar het morgenrood zichtbaar is, het oosten; phu lon,
stam, geslacht: plant van Oosterschen stam; in O.-Indië inheemsche plant.
Epacridaceae Epacridáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Epăcris
geldt.
epacrideus
epacrídeus (-a, -um), – van Epăcris, plantengesl. (Epacridacĕae);
idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Epăcris-achtig.
Epacris
Épacris Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr. epi, op;
ăkron; top: op bergtoppen groeiende plant.
Epaltes
Epáltes Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – Cassini (zie Cassinĭa),
in 1818 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting. Men zou
geneigd zijn verband te zoeken met Gr. epalthês, geneeskrachtig, doch ik heb niets
kunnen vinden omtrent geneeskrachtige eigenschappen der plant. [Noot: Het uitstooten
der h komt vaker voor. Vgl.: Atrágena, Echtrus, Tridax, Tríonum, Trixis.]
epapillosus epapillósus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; papillo sus, met
papillen bezet: papillen dervend, geen papillen dragend.
epeltatus
epeltátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; pelta tus,
schildvormig: niet schildvormig.
eperforatus
eperforátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; perfora tus,
doorboord: niet doorboord.
Eperua
Epérua Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van een
Guiaansch woord éperu, dat sabel zou beteekenen. De naam zinspeelt op den vorm
der peulen.
epetiolaris
epetioláris (-is, -e), – van Lat. e, ontk. voorv.; petiola ris, met
goed ontwikkelden (blad)steel: zonder goed ontwikkelden (blad)steel, zeer kort
gesteeld.
epetiolatus
epetiolátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; petiola tus,
gesteeld (van bladeren): met ongesteelde bladeren.
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Ephedra
Éphedra L. [C. Linnaeus], – bij de Oude Grieken naam (van
ephĕdros, ergens op zittend) eener tegen boomen opklimmende, biesachtige,
onbebladerde plant, welke ten slotte als zwart paardenhaar naar beneden hing. – De
soorten van het tegenwoordige gesl. Ephĕdra bezitten dunne, ronde stengels en zeer
kleine bladeren; een Noordafrik. soort (Ephedra altissĭma Desf. [R. L. Desfontaines])
heeft hoog klimmende, sterk vertakte stengels, welke de steunplant vaak overdekken
met een dicht kleed van afhangende, dunne twijgen.
ephemera
ephémera, – zie ephemĕrus.
Ephemerum
Ephémerum Moench [K. Moench], – van Gr. ephêmĕros (van
epi, op; hêmĕra, dag), één dag durend: plant, welker bloemen slechts één dag (of een
gedeelte van een dag) duren.
ephemerus
ephémerus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. ephêmĕros (van epi,
op; hêmĕra, dag), één dag durend, slechts één dag bloeiend, ephemeer.
ephippiatus
ephippiátus (-a, -um), – van Lat. ephippĭum [= Gr. ephippĭon
(van epi, op; hippos, paard)], paardedeken, zadel: gezadeld, met een of ander
zadelvormig orgaan (bladvoet bv.).
Ephippium / ephippium
Ephíppium BL. [C. L. Blume] / ephíppium, – Lat.
transcr. van Gr. ephippĭon (van epi, op; hippos, paard), paardedeken, zadel. De naam
zinspeelt op den vorm der lip.
Epiblastus
Epiblástus Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. epi, op;
blastos, spruit. – Bij de typische soorten ontstaan de nieuwe schijnknollen bovenop
de oude.
epibolbos
epibólbos (-os, -on), – van Gr. epi, op; bolbos, bol: op een bol of
een schijnknol geplaatst.
epibulbos
epibúlbos (-os, -on), – foutief voor epibolbos.
Epicarpurus Epicarpúrus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. epi, op; karpos, vrucht;
oura, staart. De (jonge) vruchten worden gekroond door een staartvormigen stijl.
Epicharis
Epícharis Bl. [C. L. Blume], – (Gr.) bekoorlijk. – Fraaie boom.
Epichysianthus
Epichysiánthus Voigt [J. O. Voigt (1798-1843),
medicus-plantkundige, superintendent van de bot. tuin te Calcutta], – van Gr.
epichǔsis, het opgieten; anthos, bloem. De naam zinspeelt op de trechtervormige
bloemkroon.
Epicranthes / Epicrianthes / epicrianthes
Epicránthes Bl. [C. L. Blume] /
Epicrianthes Bl. [C. L. Blume] / epicriánthes, – van Gr. epikrĭon, ra, spriet; anthos,
bloem. De voet der stempelzuil wordt omringd door de sprietvormige slippen der
beide achterste kroonbladen.
epidendra
epidéndra, – zie epidendrus.
Epidendron / epidendron / Epidendrum
Epidéndron L. [C. Linnaeus] /
epidéndron / Epidéndrum L. [C. Linnaeus], – van Gr. epi, op; dendron, boom: op
boomen groeiende plant.
epidendrus
epidéndrus (-a, -um), – van Gr. epi, op; dendron, boom: op
boomen groeiend.
Epigaea
Epigáéa L. [C. Linnaeus], – als substantief gebezigde vr. vorm van
Lat. epigaeus (zie aldaar), bovenaardsch, op de aarde liggend. – Plant met op den
grond liggende stengels en takken.
epigaeus
epigáéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. epigaios (van epi, op;
gaia, aarde), bovenaardsch, op de aarde groeiend of liggend.
epigeios
epigéíos (-os, -on), – (Gr.) (van epi, op; gê, aarde, grond): op den
grond (niet in het water) levend(e plant).
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epigyna
epígyna, – zie epigy nus.
Epigynanthus
Epigynánthus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. epi, op; gŭnê,
vrouw; anthos, bloem. – De bloembekleedselen zitten op den steelvormigen top van
het vruchtbeginsel (vr. orgaan).
Epigynium
Epigýnium Klotzsch [J. Fr. Klotzsch], -van Gr. epi, op; gŭnê,
vrouw. Op het vr. orgaan (vruchtbeginsel) bevindt zich een dikke schijf.
Epigynum
Epígynum Wight [R. Wight], – van Gr. epi, op; gŭnê, vrouw. Het
vr. orgaan (vruchtbeginsel) draagt op zijn top vijf schijflobben.
epigynus epígynus (-a, -um), – van Gr. epi, op; gŭnê, vrouw: op het vr. orgaan
(vruchtbeginsel) geplaatst.
epilinum epílinum, – van Gr. epi, op; lĭnon, vlas: op vlas parasiteerende plant.
Epilithes
Epílithes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. epi, op; lĭthos, steen: op
steenen groeiende plant.
epilithes
epílithes (-es, -es), – van Gr. epi, op; lĭthos, steen: op steenen
groeiend.
Epilobium
Epilóbium L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van Gr. epi lobon
ĭon (epi, op; lobos, hauw; ĭon, viooltje). De bij een viooltje vergeleken bloemkroon
(van Epilobium angusti-
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folĭum L. [C. Linnaeus]) staat op den top van een hauwvormig vruchtbeginsel.
epilosus
epilósus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; pilo sus, behaard:
onbehaard.
Epimedium
Epimédium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam epimêdĭon, welks afleiding en beteekenis onbekend zijn en waarmede
een plant werd aangeduid, welker identiteit niet vast staat. – Linnaeus (zie Linnaea)
heeft den naam willekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl.
Epipactis / epipactis
Epipáctis Adans. [M. Adanson] / epipáctis, – Lat.
transcr. van den ouden Gr. plantennaam epipaktis, welks afleiding onbekend is, en
waarmede o.a. een Vera trum-soort werd aangeduid. – De naam werd op het hem
later voerende orchideeëngesl. overgedragen, omdat de bladeren daarvan op die van
een Vera trum gelijken. Als soortnaam gebezigd voor planten, welke in eenig
opzicht, de gedaante van het wortelstelsel, bv., op Epipactis of op een Vera trum,
de epipaktis der Ouden, gelijken.
Epiphanes
Ephíphanes Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. epiphănês,
kenbaar, opmerkelijk: kenbare of opmerkelijke plant.
epiphylla
epiphýlla, – zie epiphyllus.
epiphyllanthus
epiphyllánthus (-a, -um), – van Gr. epi, op; phullon, blad;
anthos, bloem: met schijnbaar op de bladeren geplaatste bloemen.
Epiphyllum
Epiphýllum Haw. [A. W. Haworth], – van Gr. epi, op; phullon,
blad. De bloemen zijn aan bladachtig verbreede stengels geplaatst.
epiphyllus
epiphýllus (-a, -um), – van Gr. epi, op; phullon, blad: op bladeren
groeiend; op bladeren zittend; met boven een schijnkrans van bladeren geplaatste
bloeiwijzen.
epiphyticus
epiphýticus (-a, -um), – van Gr. epi, op; phǔton, plant: op een
andere plant groeiend, epiphytisch.
Epipogium / Epipogon / Epipogum
Epipógium Ehrh. [J. Fr. Ehrhart] /
Epipógon L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard] / Epipógum L. Cl. M. Rich. [L. Cl.
M. Richard], – van Gr. epi, op; pôgôn, baard: orchidee met opwaarts gerichten baard,
dwz. lip.
Epipremnopsis
Epipremnópsis Engl. [H. G. A. Engler], – van Epipremnum,
plantengesl. (Aracĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Epipremnum gelijkend
gesl.
Epipremnum Epiprémnum Schott [H. W. Schott], – van Gr. epi, op; premnon,
stamvoet, boomstronk: op het onderste deel van boomstammen levende plant.
Epiprinus
Epiprínus Griff. [W. Griffith], – van Gr. epi, op, bij; pri nos,
steeneik, hulst. – Waarop deze duistere naam zinspeelt, is mij onbekend.
Epirhizanthe / Epirhizanthus / Epirixanthes / Epirizanthe
Epirhizánthe
/ Epirhizánthus Endl. [St. L. Endlicher] / Epirixánthes Bl. [C. L. Blume] /
Epirizánthe Bl. [C. L. Blume], – zie Epirrhizanthe.
Epirrhizanthe / Epirrhizanthes
Epirrhizánthe Miq. [F. A. W. Miquel] /
Epirrhizánthes Chod. [R. Chodat (1864-1934), hoogleeraar in de plantkunde te
Genève], – van Gr. epi, op; rhiza, wortel; anthos, bloem: op een wortel groeiende
bloem. Vroeger meende men, dat Epirrhizanthe een wortelparasiet was.
Episcia Epíscia Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr. episkĭos, beschaduwd:
plant van beschaduwd terrein.
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episcopalis
episcopális (-is, -e), – van Lat. episcŏpus (= Gr. episkŏpos, van
epi, op; skŏpein, acht slaan, toezien), opziener, bestuurder, bij uitbreiding toeziener
op de lagere geestelijkheid, bisschop: bij een bisschop behoorend, den vorm van een
bisschopsmijter hebbend.
Epistylium
Epistýlium Sw. [O. Swartz], – Lat. transcr. van Gr. epistulĭon
(van epi, op; stulos, zuil), op zuilen rustende, horizontale balk. De helmknop staat
horizontaal op den helmdraad.
Epithema / Epithema
Epíthema Bl. [C. L. Blume] / Epithéma Bl. [C. L.
Blume], – Lat. transcr. van Gr. epithĕma of epithêma (van epi, op; tithĕnai, plaatsen;
letterlijk: het ergens op geplaatste), deksel. De vruchten springen met een dekseltje
open.
Epithinia
Epithínia Jack [W. Jack], – van Gr. epi, op; this (thinos), zeeslijk:
in het slijk der zee groeiende plant, mangroveplant.
epithymoides
epithymoídes, – van Lat. epithy mum (zie aldaar), in de
Oudheid naam eener op thijm parasiteerende plant; i des (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: in eenig opzicht, vorm der vruchten, bv., met een epithy mum
overeenkomend.
epithymum
epíthymum, – Lat. transcr. van Gr. epithǔmon (van Gr. epi, op;
thǔmon, tijm), een op thijm parasiteerende plant.
epitrichus
epítrichus (-a, -um), – van Gr. epi, op; thrix (trĭchos), haar: van
boven behaard.
epunctatus
epunctátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; puncta tus,
gestippeld: ongestippeld.
equalis
equális (-is, -e), – foutief voor aequa lis.
equester / equestris
equéster (-ris, -re) / equéstris (-is, -e), – van Lat. equus,
paard: bij een ruiter behoorend; bij een ridder behoorend: 1. (Calămus – Willd. [K.
L. Willdenow]), – zoo genoemd, omdat stukken van den stengel (rotan) door ruiters
als zweep worden gebezigd. 2. (Hippeastrum – Herb. [W. Herbert]), – zoo genoemd
wegens de fraaie bloemen, waardoor dit gewas, als het ware, tot den ridderstand
onder de sierplanten behoort.
equinus
equínus (-a, -um), – van Lat. equus, paard: bij paarden behoorend,
als paardenvoeder gebezigd, paarde(n)-.
Equisetaceae
Equisetáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Equise tum geldt.
equisetifolius
equisetifólius (-a, -um), – van Equise tum, plantengesl.
(Equisetacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Equise tum (zeer
klein en schubvormig).
equisetiformis
equisetifórmis (-is, -e), – van Equise tum, plantengesl.
(Equisetacĕae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Equise tum,
Equise tum-achtig, paardenstaartachtig.
equisetinus
equisetínus (-a, -um), – van Equise tum, plantengesl.
(Equisetacĕae), paardenstaart: Equise tum-achtig, paardenstaartachtig.
Equisetum / equisetum
Equisétum L. [C. Linnaeus] / equisétum, – oude
Lat. plantennaam (van equus, paard; se ta, borstel, stijf haar), bedoeld als vertaling
van den ouden Gr. plantennaam hippouris (van hippos, paard; oura, staart):
paardenstaart. De naam zinspeelt op den habitus van Europ. soorten van het geslacht.
Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk, (1563), 91: “De stelen zijn rontsomme aan
elck let beset met veele teere gheknoopte biesekens ... eenen Peertsteert niet
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onghelijck.” – Als soortnaam gebezigd om overeenkomst in eenig opzicht met het
geslacht Equise tum uittedrukken.
equitans
équitans, – van Lat. equĭta re [van eques (equĭtis), ruiter],
paardrijden: rijdend, dwz. dusdanig in twee tegenoverstaande rijen geplaatst, dat de
voet van elk blad dien van het onmiddellijk erboven geplaatste gedeeltelijk omvat.
eridiatus
eradiátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; radia tus, stralend,
met straalbloemen: niet stralend, zonder straalbloemen.
eragrostiformis
eragrostifórmis (-is, -e), – van Eragrostis, plantengesl.
(Graminĕae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante eener Eragrostis,
Eragrostis-achtig.
Eragrostis / eragrostis
Eragróstis Host [N. Th. Host] / eragróstis, – van Gr.
eros (erou), liefde; agróstis, hier gras in het algemeen: gras der liefde, lieflijk gras.
– Als soortnaam ge-
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bezigd om gelijkenis met het gesl. Eragrostis uittedrukken.
Eranthemum
Eránthemum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam eranthĕmon, welks afleiding niet vast staat. Het tweede lid der
samenstelling is in elk geval anthĕmon, bloem; als eerste lid beschouwen sommigen
het woord eri, versterkend voorv.; Linnaeus (zie Linnaea) era, aarde, nog anderen
eros (erou), liefde. De naam beteekent dan onderscheidenlijk: bloemrijke plant, op
de aarde groeiende plant, lieflijke plant.
Eranthis
Eránthis Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van Gr.
ear (eăros en êros) of êr (êros), lente; anthos, bloem: lentebloem.
Ercilia / Ercilla
Ercília Endl. [St. L. Endlicher] / Ercílla A. Juss. [Adrien H.
L. Jussieu (1797-1853), plantkundige te Parijs], – genoemd naar Don Alonso de
Ercilla y Zunigo (1533, Madrid; 1595, Madrid), die deelnam aan een veldtocht tegen
de Araucanen (Indianenstam in Z.-Chili) en zoo getroffen werd door hun moed, dat
hij den strijd nam tot onderwerp voor een heldendicht (La Araucana). Op vermoeden,
dat hij medeplichtig was een een poging tot oproer, werd hij ter dood veroordeeld;
hij bevond zich reeds op het schavot, toen zijn onschuld bleek. Daarop keerde hij
terug naar Spanje, bereisde een groot deel van Europa, werd kamerheer bij Rudolf
II (1552-1612, sedert 1576 keizer van Duitschland), keerde in 1580 naar Madrid
terug en overleed in groote armoede.
Erechth- / erechthErecht- / erechth-, – zie Erecht-, erecht-.
Erechtites / Erechtítes Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – wijziging van den
ouden Gr. plantennaam erechti tês of erechti tis, waarmede een Senecĭo-achtige
plant werd aangeduid.
erechtitoides
erechtitoídes, – van Erechti tes, plantengesl. (Composĭtae);
i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Erechti tes-achtig.
erecta
erécta, – zie erectus.
erectiflorus erectiflórus (-a, -um), – van Lat. erectus, opgericht; flos (flo ris),
bloem: met opgerichte bloemen.
erectifolius
erectifólius (-a, -um), – van Lat. erectus, opgericht; folĭum, blad:
met opgerichte bladeren.
erectopatens erectópatens, – van Lat. erectus, opgericht; pătens, wijd afstaand:
1. tusschen opgericht en wijd afstaand in, schuin opstaand, schuin afstaand. 2. deels
opgericht, deels afstaand.
erectus
eréctus (-a, -um), – van Lat. erigĕre, oprichten: opgericht.
eremochlamys
eremóchlamys, – van Gr. erêmos, ontberend, ontbloot van;
chlămus, mantel: een mantel ontberend, zonder schutbladen, onbehaard.
Eremochloa
Eremóchloa Buse [L. H. Buse. De naam wordt ook wel Büse of
Buese geschreven], – van Gr. erêmos, woestijn; chlŏa, gras: woestijngras, gras van
droog, zonnig terrein.
Eremurus
Eremúrus Marsch.-Bieb. [Fr. A. vrijheer Marschall von
Bieberstein], – van Gr. erêmos, woestijn, woestenij, steppe; oura, staart: steppeplant
met staartvormige bloeiwijzen.
Eria
Éria Lindl. [J. Lindley], – van Gr. erĭon, wol. Eenige soorten van het
gesl. zijn sterk behaard.
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Eriachne Eriáchne R. Br. [Robert Brown], – van Gr. erĭon, wol; achnê, kafje:
gras met wollig behaarde kafjes.
eriaeformis
eriaefórmis (-is, -e), – zie eriiformis.
eriantha / erianthum
eriántha / eriánthum, – zie erianthus.
Erianthus
Eriánthus L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. erĭon,
wol; anthos, bloem: gras met wollig behaarde bloemen (aartjes).
erianthus eriánthus (-a, -um), – van Gr. erĭon, wol; anthos, bloem: met wollig
behaarde bloemen.
Erica
Eríca L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. ereikê, heide.
Ericaceae
Ericáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Eri ca geldt.
ericaeericae-, – zie erici-.
Ericala
Erícala D. Don [David Don], – van Gr. eri, versterkend voorv.; kăle,
vr. vorm van kălos, schoon: de zeer schoone (plant).
ericetorum
ericetórum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. erice tum (van Lat.
eri ca, heide), heideveld: der heidevelden, op heidevelden groeiend. Zie voorts
bambuseto rum.
ericiflorus
ericiflórus (-a, -um), – van Eri ca, plantengesl. (Ericacĕae); Lat.
flos (flo ris), bloem: met bloemen als die eener Eri ca.
ericifolius
ericifólius (-a, -um), – van Eri ca, plantengesl. (Ericacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Eri ca.
ericinus erícinus (-a, -um), – van Eri ca (Gr. ereikê), plantengesl. (Ericacĕae):
op een of andere wijze tot Eri ca in betrekking staand, Eri ca-achtig, tusschen
Eri ca groeiend.
ericinus
ericínus (-a, -um), – van Lat. ericĭus, egel, het gestekelde zoogdier:
bij een egel behoorend, met een egel overeenkomend, stekelig.
ericoides ericoídes, – van Eri ca, plantengesl. (Ericacĕae); i des (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Eri ca-achtig.
Ericoila
Ericóíla Borkh. [M. B. Borkhausen (1760-1806), D. plantkundige],
– van Gr. eri, versterkend voorv.; koilos, hol: plant met zeer holle, dwz. lang
buisvormige bloemkroon.
erigeroides
erigeroídes, – van Erigĕron, plantengesl. (Composĭtae); i des
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Erigĕron-achtig.
Erigeron
Erígeron L. [C. Linnaeus], – van Gr. êri, vroeg in den morgen;
gĕrôn, grijsaard: grijsaard in den vroegen morgen (des levens). De naam zinspeelt
op het spoedig na den bloei zichtbaar worden van het vruchtpluis; het aantal
vruchtpluis vertoonende hoofdjes overtreft vaak verre dat der bloeiende.
eriiflorus
eriiflórus (-a, -um), – van Erĭa, plantengesl. (Orchidacĕae); Lat.
flos (flo ris), bloem: met bloemen als die eener Erĭa.
eriiformis
eriifórmis (-is, -e), – van Erĭa, plantengesl. (Orchidacĕae); Lat.
forma, gedaante: van de gedaante eener Erĭa, Erĭa-achtig.
erimae
erímae, – 2e nv. van Erima, naam van een plaatsje in Kaiser
Wilhelmsland, Z. van Friedrich Wilhelmshafen, nabij de Astrolabe-baai: afkomstig
van Erima of van het daar nabij gelegen Erima-hafen of daar het eerst gevonden.
Erimatalia Erimatália R. et S. [J. J. Roemer en J. A. Schultes], – Latinizeering
van den Malab. plantennaam erima tali.
Erinacea
Erinácea Adans. [M. Adanson], – van Lat. erinacĕus, egel, het
gestekelde zoogdier. – Sterk gedoornde plant.
erinacea
erinácea (bnw.), – zie erinacĕus (bnw.).
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erinaceus
erináceus (znw.), – (Lat.) egel, het gestekelde zoogdier. Als
soortnaam gebezigd voor gestekelde of gedoornde planten.
erinaceus erináceus (-a, -um), – het bijvoeglijk gebezigde, Lat. znw. erinacĕus,
egel, het gestekelde zoogdier: egelachtig, gestekeld, gedoornd.
erinoides
erinoídes, – van Eri nus, plantengesl. (Scrophulariacĕae); i des
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Eri nus-achtig.
Erinus / erinus
Erínus L. [C. Linnaeus] / erínus, – Lat. transcr. van Gr.
eri nos, oude naam eener thans onbekende plant. – Als soortnaam gebezigd om
gelijkenis met het gesl. Eri nus uittedrukken.
eriocanthus
erioacánthus (-a, -um), – van Gr. erĭon, wol; akantha, doorn,
stekel: met wollig behaarde doornen of stekels.
Eriobotrya
Eriobótrya Lindl. [J. Lindley], – van Gr. erĭon, wol; bŏtrus,
druiven“tros”: plant met wollig behaarde, aan druiven“trossen” herinnerende
bloeiwijzen. Men weet, dat, botanisch gesproken, druiventrossen geen trossen, doch
pluimen zijn.
eriobotrya
eriobótrya, – zie eriobotry us.
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eriobotrys / eriobotryus
erióbotrys / eriobótryus (-a, -um), – van Gr. erĭon,
wol; bŏtrus, (als bot. term) tros: met wollig behaarde trossen.
eriocalyx
eriócalyx, – van Gr. erĭon, wol; kălux, kelk: met wollig behaarden
kelk.
eriocarpa
eriocárpa, – zie eriocarpus.
eriocarpos / eriocarpus
eriocarpos (-os, -on) / eriocárpus (-a, -um), – van
Gr. erĭon, wol; karpos, vrucht: met wollig behaarde vruchten.
Eriocaulaceae
Eriocauláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Eriocaulon geldt.
Eriocaulon Eriocáúlon L. [C. Linnaeus], – van Gr. erĭon, wol; kaulos, stengel,
steel. – Bij een aantal soorten van het gesl. is de steel der bloeiwijze wollig behaard.
Eriochloa
Erióchloa H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A.
Bonpland en K. S. Kunth], – van Gr. erĭon, wol; chlŏa, gras: wolgras (niet te
verwarren met het Ned. wollegras; zie Eriophŏrum). – De naam zinspeelt op de
behaarde aartjes.
erioclonus
erioclónus (-a, -um), – van Gr. erĭon, wol; klôn (klônos), twijg:
met wollig behaarde twijgen.
Eriococcus
Eriocóccus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. erĭon, wol; kokkos,
vrucht (nootje): plant met wollig behaarde vruchten.
Eriocoma
Eriócoma H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A
Bonpland en K. S. Kunth], – van Gr. erĭon, wol; kŏmê, kuif (van haren, bladeren,
bloemen). De strooschubben, welke de vruchten omsluiten, nemen na den bloei sterk
in grootte toe; zij vormen, als het ware, een kuif op het hoofdje en zijn bij een aantal
soorten wollig behaard.
Eriodendron
Eriodéndron A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. erĭon,
wol; dendron, boom: wolboom. De naam zinspeelt op de door de vruchten opgeleverde
kapok.
Erioglossum
Erioglóssum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. erĭon, wol; glôssa,
tong: woltong. De naam zinspeelt op de wollig behaarde schub aan den binnenvoet
der kroonbladen.
eriogona
eriógona, – zie eriogŏnus.
Eriogonum
Eriógonum L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. erĭon,
wol; tweede helft van den naam Polygŏnum (zie aldaar): gesl. van wollig behaarde,
aan Polygŏnum verwante planten.
eriogonus eriógonus (-a, -um), – van Gr. erĭon, wol; gŏnu, knoop, verdikking:
met wollig behaarde knoopen.
eriogynus
eriógynus (-a, -um), – van Gr. erĭon, wol; gŭnê, vrouw: met wollig
behaard vr. orgaan (vruchtbeginsel, stijl, stempel).
erioides
erioídes, – van Erĭa, plantengesl. (Orchidacĕae); i des (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Erĭa gelijkend, Erĭa-achtig.
Eriolopha
Eriólopha Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. erĭon, wol; lŏphos,
helmbos. – De naam zinspeelt op het behaarde aanhangsel van het helmbindsel.
eriopetalus
eriopétalus (-a, -um), – van Gr. erĭon, wol; petălon, kroonblad:
met wollig behaarde kroonbladen.
eriophora
erióphora, – zie eriophŏrus.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Eriophorum / eriophorum
Erióphorum L. [C. Linnaeus] / erióphorum, –
van Gr. erĭon, wol; phĕrein, dragen: woldragende plant, wollegras. Het vruchtbeginsel
wordt omringd door vele borstels, welke na den bloei uitgroeien tot een wolachtige
massa. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Eriophŏrum
uittedrukken.
eriophorus
erióphorus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. eriophŏros (van
erĭon, wol; pherein, dragen), woldragend.
eriophylla
eriophýlla, – zie eriophyllus.
Eriophyllum Eriophýllum Lag. [M. Lagasca y Segura], – van Gr. erĭon, wol;
phullon, blad. – Plant met wollig behaarde bladeren.
eriophyllus
eriophýllus (-a, -um), -van Gr. erĭon, wol; phullon, blad: met
wollig behaarde bladeren.
eriopodus / eriopus
eriópodus (-a, -um) / eríopus, – van Gr. erĭon, wol; pous
(pŏdos), voet, steel: met wollig behaarden voet of steel.
Erior- / eriorErior- / erior-, – zie Eriorrh-, eriorrh-.
eriorrhachis
eriórrhachis, – van Gr. erĭon, wol; rhăchis, ruggegraat, bij
uitbreiding spil van een bloeiwijze of van een gevind tot meervoudig gevind blad:
met wollig behaarde spil.
Eriorrhaphe
Eriórrhaphe Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. erĭon, wol;
rhăphê, naad. Bij het openspringen der vrucht laten de kleppen los van een langharige
nerf (hier beschouwd als de naad, waarmede de vruchtkleppen aanvankelijk aan
elkander verbonden waren).
Eriosema
Erioséma Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – van Gr. erĭon, wol; sêma, kenteeken, hier = vlag: Leguminose met wollig
behaarde vlag.
eriosiphon
eriosíphon, – van Gr. erĭon, wol; si phôn, buis: met wollig
behaarde buis.
Eriosolena Eriosoléna Bl. [C. L. Blume], – van Gr. erĭon, wol; sôlên (sôlênos),
buis: plant met wollig behaarde bloemdekbuis.
eriospathus
erióspathus (-a, -um), – van Gr. erĭon, wol; Lat. spătha,
(kolf)scheede: met wollig behaarde (kolf)scheede(n).
eriospermus
eriospérmus (-a, -um), – van Gr. erĭon, wol; sperma, zaad: met
wollig behaarde zaden.
eriostemon
eriostémon, – van Gr. erĭon, wol; stêmôn, draad: met wollig
behaarde meeldraden.
Erismanthus
Erismánthus Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. ereisma, steun; anthos, bloem. De ♂ bloemen zijn
vereenigd tot een dichte bloeiwijze met korte, dikke hoofdas.
Erithalis
Eríthalis L. [C. Linnaeus], – oude Gr. plantennaam, welks afleiding
niet vast staat.
eritimus
eritímus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. eriti mos (van eri,
versterkend voorv.; time, eer), zeer geëerd, hoog geschat.
Eritrichium Eritríchium Schrad. [H. A. Schrader], – van Gr. erĭon, wol; thrix
(trĭchos), haar: wollig behaarde plant.
ermani ermáni, – 2e nv. van Erma nus, Latinizeering van Erman: van Erman,
gevonden door Erman, genoemd naar Erman. – Betǔla – Cham. [L. C. A. Chamisseau
de Boncourt] is genoemd naar G. A. Erman (1806, Berlijn; 1877, Berlijn), sedert
1834 hoogleeraar in de physica te Berlijn, die, ten einde het aardmagnetisme te
bestudeeren in 1828 een reis maakte door Europ. Rusland, Siberië, Kamtsjatka naar
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Sitcha (zie sitchensis) en in 1830 over San Francisco, Tahiti, om Kaap Hoorn en via
Rio de Janeiro in Europa terugkeerde, van welke reis hij een zeer uitvoerig verslag
uitgaf. Op zijn tocht verzamelde hij vele planten, welke bewerkt werden door Von
Chamisso (zie Chamissŏa). – Hij schreef vele wetensch. publicaties.
ermineus
ermíneus (-a, -um), – de kleur hebbend der wintervacht van den
hermelijn (Putorĭus erminĕus L. [C. Linnaeus]), hermelijn wit. – Putorĭus, afgeleid
van putor, stank, kan vertaald worden met stinkdier; erminĕus, hermelijn, is een oud
woord van onbekende afkomst, dat in allerlei varianten in vele talen wordt
aangetroffen.
ernae
ernae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
vrouwennaam Erna: van Erna, genoemd naar Erna. – Naar welke Erna Symplŏcos
– Brand [A. Brand (1863-1930), D. plantkundige] genoemd is, heeft de inmiddels
overleden auteur der soort niet medegedeeld.
erodioides erodioídes, – van Erodĭum, plantengesl. (Geraniacĕae); i des (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Erodĭum-achtig.
Erodium
Eródium L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – van Gr. erôdĭos,
reiger. – De naam zinspeelt op de langgesnavelde vruchten, welke bij een reigerkop
worden vergeleken.
Erophila
Eróphila A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. êr (êros), lente;
phĭlein, beminnen: de lente beminnende plant, in de lente bloeiende plant.
erosa
erósa, – zie ero sus.
erosipetalus
erosipétalus (-a, -um), – van Lat. ero sus, afgeknaagd,
uitgevreten; Nieuwlat. petălum, kroonblad: met
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kroonbladen, welker rand onregelmatig getand is, zoodat hij er uit ziet, alsof er aan
geknaagd ware.
eroso-dentatus
eróso-dentátus (-a, -um), – van Lat. erōsus, afgeknaagd,
uitgevreten; dentātus, getand: uitgevreten-getand, dwz. met onregelmatig
gekarteld-getanden rand, welke er uit ziet, alsof er aan geknaagd ware.
eroso-pinnatifidus eróso-pinnatífidus (-a, -um), – van Lat. erōsus, afgeknaagd,
uitgevreten; pinnatifĭdus, vinspletig, vindeelig: uitgevreten vinspletig, uitgevreten
vindeelig, dwz. vinspletig of vindeelig met onregelmatig gekarteld-getanden rand,
welke er uit ziet, alsof er aan geknaagd ware.
erostris
eróstris (-is, -e), – van Lat. e, ontk. voorv.; rostrum, snavel:
ongesnaveld.
erosulus
erósulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. erōsus, afgeknaagd,
uitgevreten: eenigszins uitgevreten.
erosus
erósus (-a, -um), – van Lat. erōdĕre (van e, weg, uit; rōdĕre, knagen),
afknagen, uitknagen, wegvreten: als het ware afgeknaagd, uitgeknaagd, weggevreten,
uitgevreten.
Erpetion
Erpétion A. P. DC. [A. P. de Candolle], – zie Herpetĭon.
errabundus
errabúndus (-a, -um), – van Lat. errāre, dwalen, zwerven:
omdwalend, ver voortkruipend, hier en daar opslaand.
errata
erráta, – zie errātus.
erraticus erráticus (-a, -um), – van Lat. errāre, dwalen, zwerven: 1. dwalend,
geen vaste woonplaats hebbend, hier en daar opslaand. 2. een dwaling veroorzaakt
hebbend, voor een andere soort aangezien geworden zijnd.
erratus
errátus (-a, -um), – van Lat. errāre, dwalen: afgedwaald, van den
rechten weg afgedwaald, niet recht omhoog of vooruit gaand.
erroneus
erróneus (-a, -um), – van Lat. erro (errōnis) (van errāre, zwerven),
zwerver: zwervend.
erskineanus
erskineánus (-a, -um) (Bassĭa – F. v. M. [Ferdinand von Müller]
= Burckella -Pierre [L. Pierre]), – genoemd naar Sir James Elphinstone Erskine
(1838, ?; 1911, Venlaw, Peebleshire, Schotland), in 1852 in dienst getreden bij de
Koninklijke Eng. Marine, in 1868 bevorderd tot kapitein, in 1881 tot commodore
(kapitein-ter-zee-divisie-commandant), in welken rang hij in 1884 belast werd met
een zending naar Nieuw-Guinea ten einde het Br. protectoraat over het Z.O. van dit
eiland te proclameeren, wat voor Ferdinand von Müller (zie ferdinandi muellēri)
aanleiding was een Nieuwguineaansche plant naar hem te noemen. In 1908 werd hij
als admiraal gepensionneerd.
erubescens erubéscens, – van Lat. erubescĕre (van ruber, rood), rood worden,
blozen: blozend, roodachtig, rood verkleurend, licht rood.
Eruca Erúca Adans. [M. Adanson], – oude Lat. plantennaam, welks afleiding
niet vast staat. Sommigen brengen hem in verband met Gr. ereugesthai, oprispen,
boeren, anderen met Lat. urĕre, branden. In beide gevallen zou hij kunnen zinspelen
op den scherpen smaak der plant, welke oprisping zou teweegbrengen.
Erucago / erucago
Erucágo Adans. [M. Adanson] / erucágo, – van Ercūa,
plantengesl. (Crucifĕrae): op Erūca gelijkend gesl. Als soortnaam gebezigd om
gelijkenis met het gesl. Erucāgo uittedrukken.
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Erucaria Erucária Gaertn. [J. Gärtner], – van Erūca, plantengesl. (Crucifĕrae):
op Erūca gelijkend gesl.
Erucastrum /erucastrum Erucástrum K. B. Presl [K. B. Presl] / erucástrum,
– van Erūca, plantengesl. (Crucifĕrae); astrum, uitgang met kleineerende beteekenis:
onechte Erūca, op een Erūca gelijkende plant. – Zie voorts alsinastrum. – Als
soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Erucastrum uittedrukken.
erucifer / eruciferus
erúcifer (erucífer, erucíferum) / erucíferus (-a, -um), –
van Lat. erūca, koolrups; ferre, dragen: op rupsen gelijkende organen (bloeiwijzen,
bv.) dragend.
erucifolius
erucifólius (-a, -um), – van Erūca, plantengesl. (Crucifĕrae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Erūca.
eruciformis erucifórmis (-is, -e), – van Lat. erūca, koolrups; forma, gedaante:
van de gedaante eener koolrups, rupsvormig, met op een rups gelijkende organen
(bloeiwijzen, bv.).
Ervatamia
Ervatámia Stapf [O. Stapf], – gelatinizeerde afkorting van den
Malab. plantennaam nandi-ervatam.
ervilia
ervília, – oude Lat. plantennaam, verkleinw. van ervum. – Zie Ervum.
Ervum
Ervum L. [C. Linnaeus], – oude Lat. naam van een peulgewas (niet
de erwt).
Erycibe / erycibe
Erycíbe Roxb. [W. Roxburgh] / erycíbe, – lichte wijziging
van Gr. erusībê, meeldauw, een poederige zwam. De naam werd aan het gesl. gegeven
met het oog op de fijne beharing. – Als soortnaam gebezigd voor een Cappăris om
gelijkenis met Erycibe tomentŏsa Bl. [C. L. Blume] aanteduiden.
eryliae
erýliae, – 2e nv. van Erylĭa, Latinizeering (vr. vorm) van Eryl: van
Eryl, gevonden door Eryl, genoemd naar Eryl. – Lobelĭa – C. E. C. Fisch [Cecil
Ernest Claude Fisher (1870, Bombay; X), assistent voor de flora van Britsch Indië
aan het Herbarium te Kew], is genoemd naar de ontdekster der plant, mevr. Dr. Eryl
Smith (±1890, ?; 1930, ?, bij een auto-ongeluk) (echtgenoote van Dr. Malcolm Smith),
varenkundige, die o.a. Siam, Kambodja, Hainan, Celébes en Timor voor bot.
doeleinden bereisde en vele varens verzamelde. Zij schreef eenige pteridol. publicaties.
Eryngium
Erýngium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam erungĭon of êrungĭon. Dit woord wordt wel in verband gebracht met
Gr. erungănein, oprispen, boeren, waartegen een Eryngĭum-soort als middel zou zijn
aangewend. Dodoens [Cruydeboeck, 2e druk (1563), 446] maakt van dit gebruik
geen gewag, doch wel zegt hij: “Die wortelen van dat Eryngium in wijn ghesoden
ende ghedroncken, zyn goet den ghenen die dat colica ende pijne oft weedom in den
buyck hebben, want zy doen dat crimpel vergaen ende die winden scheyden”.
Erysimum
Erýsimum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam erusĭmon, waarmede verschillende geneeskrachtige planten werden
aangeduid. Het woord wordt wel in verband gebracht met Gr. eruesthai, redden.
Erythracanthus
Erythracánthus Nees [Ch. G. Nees von Esenbeck], – van
Gr. erŭthros, rood; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Acanthacĕae:
roodbloemige Acanthacĕa.
Erythraea
Erythraéa Borkh. [M. B. Borkhausen (1760-1806), D.
plantkundige], – van Gr. erŭthros, rood: roodbloemige plant.
erythraeoides
erythraeoídes, – van Erythraea, plantengesl. (Gentianacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Erythraea-achtig.
Erythrina Erythrína L. [C. Linnaeus], – van Gr. erŭthros, rood: roodbloemige
plant.
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erythrinus
erythrínus (-a, -um), – van Gr. erŭthros, rood: rood.
erythrocarpa / erythrocarpum
erythrocárpa / erythrocárpum, – zie
erythrocarpus.
Erythrocarpus
Erythrocárpus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. erŭthros, rood;
karpos, vrucht: plant met roode vruchten.
erythrocarpus
erythrocárpus (-a, -um), – van Gr. erŭthros, rood; karpos,
vrucht: met roode vruchten.
erythrocaulos
erythrocáúlos (-os, -on), – van Gr. erŭthros, rood; kaulos,
stengel, steel: roodstengelig, roodstelig.
erythrochila / erythrochilum
erythrochíla / erythrochílum, – zie
erythrochīlus.
Erythrochilus
Erythrochílus Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – van
Gr. erŭthros, rood; cheilos, lip: plant met roode lippen, dwz. met roode schubben
tusschen de meeldraden.
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erythrochilus
erythrochílus (-a, -um), – van Gr. erŭthros, rood; cheilos, lip:
roodlippig.
Erythrochiton
Erythróchiton Griff. [W. Griffith], – van Gr. erŭthros, rood;
chĭtôn, hemd: plant met een rood hemd. De naam zinspeelt op het roode vruchtvleesch,
dat de zaden omsluit.
erythrochlamys
erythróchlamys, – van Gr. erŭthros, rood; chlămus, mantel:
met rooden mantel (roode bladscheeden bv.).
erythrococcus
erythrocóccus (-a, -um), – van Gr. erŭthros, rood; kokkos,
vrucht (nootje): met roode vruchten, met roode vruchtnootjes.
Erythrodanum
Erythródanum Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – Lat.
transcr. van Gr. eruthrodănon (van erŭthros, rood), meekrap (plant, welker wortels
een roode verfstof leveren). – De door Thouars (zie thouarsĭi), Erythrodănum
genoemde plant bezit roode vruchten.
erythrodasys
erythródasys, – van Gr. erŭthros, rood; dăsus, dicht behaard,
ruig: dicht roodharig.
Erythrodes
Erythródes Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. eruthrôdês
(van erŭthros, rood; ôdês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), roodachtig: roodachtige
plant.
erythrodes erythródes, – Lat. transcr. van Gr. eruthrôdês (van erŭthros, rood;
ôdês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), roodachtig.
erythrodoides
erythrodoídes, – van Erythrōdes, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Erythrōdes-achtig.
Erythrogyne
Erythrógyne Vis. [R. de Visiani], – van Gr. erŭthros, rood;
gŭnê, vrouw: plant met roode vr. bloemen.
erythrolepis
erythrólepis, – van Gr. erŭthros, rood; lĕpis, schub: met roode
schubben. erythronema / erythronemus
erythronéma / erythronémus (-a,
-um), – van Gr. erŭthros, rood; nêma, draad: rooddradig.
Erythronum
Erythrónium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden,
Gr. plantennaam eruthronĭon (van erŭthros, rood). De eerstbeschreven soort bezit
roode bloemen en bruinrood gevlekte bladeren.
Erythropalla
Erythrópalla Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. erŭthros, rood;
opallĭos, opaal, een blauw edelgesteente. De buitenvruchtwand is rood en laat, na
het openspringen, de blauwe kern der vrucht (als het ware een opaal in een rood
omhulsel) zien.
Erythropalum
Erythrópalum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. erŭthros, rood;
Lat. opălus, opaal, een blauw edelgesteente. Zie voorts Erythropalla.
erythropareius
erythroparéíus (-a, -um), – van Gr. erŭthros, rood; pareia,
wang: roodwangig.
Erythrophloeum
Erythrophlóéum Afz. [A. Afzelius], – van Gr. erŭthros,
rood; phloios, bast. De schors van Erythrophloeum guineense G. Don [George Don]
bevat een roode kleurstof.
erythrophyllus
erythrophýllus (-a, -um), – van Gr. erŭthros, rood; phullon,
blad: roodbladig.
erythropodus erythrópodus (-a, -um), – van Gr. erŭthros, rood; pous (pŏdos),
voet, steel: roodvoetig, roodstelig.
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erythropogon
erythropógon, – van Gr. erŭthros, rood; pôgôn, baard:
roodbaardig.
Erythropsis
Erythrópsis Lindl. [J. Lindley], – van Gr. erŭthros, rood; opsis,
voorkomen, uiterlijk. De naam zinspeelt op de vlammend oranjeroode kleur der
bloemen van den bladerloos en vaak zeer rijk bloeienden boom.
erythropus erýthropus, – van Gr. erŭthros, rood; pous, voet, steel: roodvoetig,
roodstelig.
erythrorachis
erythrórachis, – zie erythrorrhăchis.
Erythrorchis
Erythrórchis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. erŭthros, rood;
Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: rood gekleurde
Orchidacĕa.
erythrorachis
erythrórhachis, – zie erythrorrhăchis.
erythrorrhachis
erythrórrhachis, – van Gr. erŭthros, rood; rhăchis (als bot.
term) spil eener bloeiwijze of van een gevind tot meervoudig gevind blad: met roode
spil.
erythrosmus erythrósmus (-a, -um), – van Gr. erŭthros, rood; hesmos, zwerm,
menigte: met opeengehoopte, geheel of ten deele roode organen (bloemen bv.).
erythrosorus erythrosórus (-a, -um), – van Gr. erŭthros, rood; sôros, hoop(je):
met roode sporenhoopjes of sori.
erythrosperma
erythrospérma, – zie erythrospermus.
Erythrospermum
Erythrospérmum Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck],
– van Gr. erŭthros, rood; sperma, zaad: plant met roode zaden.
erythrospermus erythrospérmus (-a, -um), – van Gr. erŭthros, rood; sperma,
zaad: roodzadig; met roode vruchten.
erythrostachya
erythrostáchya, – zie erythrostachўus.
erythrostachys / erythrostachyus
erythróstachys / erythrostáchyus (-a,
-um), – van Gr. erŭthros, rood; stăchus, aar: roodarig.
erythrostemon
erythrostémon, – van Gr. erŭthros, rood; stêmôn, draad: met
rooden meeldraad, met roode meeldraden.
erythrostictus
erythrostíctus (-a, -um), – van Gr. erŭthros, rood; stiktos,
gestippeld: rood gestippeld.
Erythrostigma
Erythrostígma Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. erŭthros,
rood; stigma, stip. – De bladeren zijn van onder rood gestippeld.
erythrotrichus
erythrótrichus (-a, -um), – van Gr. erŭthros, rood; thrix
(trĭchos), haar: roodharig.
Erythroxylaceae
Erythroxyláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Erythroxўlon geldt.
Erythroxylon Erythróxylon L. [C. Linnaeus], – van Gr. erŭthros, rood; xŭlon,
hout: boom met rood hout. De schors van Erythroxylon areolātum L. [C. Linnaeus]
levert een roodbruine kleurstof.
erythroxylon
erythróxylon, – van Gr. erŭthros, rood; xŭlon, hout: met rood
hout.
Escallonia
Escallónia Mutis [J. C. Mutis], – in 1781 genoemd naar Escallon
(? Escalona), een Spanjaard, die de eerstbekende soort van het gesl. in Columbia
ontdekt had.
Eschscholtzia
Eschschóltzia Bernh. [J. J. Bernhardi], – zie Eschscholzĭa.
Eschscholzia
Eschschólzia Cham. [L. C. A. Chamisseau de Boncourt], –
genoemd naar J. Fr. Eschscholz (1793, Dorpat; 1831, Dorpat), die als arts deelnam
aan de door Von Kotzebue geleide Russ. expedities (1815-18 en 1823-26) om de
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aarde en daarna hoogleeraar in de zoölogie werd te Dorpat. Aan den eersten tocht
(op de Rurik) nam ook de auteur van het gesl., Von Chamisso (zie Chamissŏa), deel.
De plant werd op dien eersten tocht gevonden.
Eschweileria
Eschweiléria Zipp. [A. Zippelius], – genoemd naar Fr. G.
Eschweiler (1796, ?; 1834, Regensburg), medicus, docent in de nat. historie aan het
koninklijk lyceum te Regensburg, lichenoloog, schrijver over lagere planten.
eschweilerianus
eschweileriánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar Fr. G. Eschweiler (zie Eschweilerĭa).
esculentus
esculéntus (-a, -um), – van Lat. esca, spijs: eetbaar.
Esenbeckia
Esenbéckia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar Th. Fr. L. Nees
von Esenbeck (1787, Reichenberg, Z.O. van Darmstadt; 1837, Hyères), hoogleeraar
in de plantkunde te Bonn, schrijver van verscheidene bot. publicaties. – Aan hem en
aan zijn broeder, Chr. G. Nees von Esenbeck (1776, Reichenberg; 1858, Breslau),
hoogleeraar in de plantkunde te Breslau, droeg Blume (zie Blumĕa), die met beiden
bevriend was, de eerste aflevering zijner Enumeratĭo Plantārum Javae (Opsomming
der planten van Java) op.
esetifer / esetiferus
esétifer (esetífera, esetíferum) / esetíferus (-a, -um), –
van Lat. e, ontk. voorv.; setĭfĕr(us), borsteldragend: geen borstels dragend, borstels
dervend.
Esmeralda / esmeralda Esmerálda Rchb. f. [H. G. Reichenbach] / esmerálda,
– aan het Sp. ontleende vrouwennaam (zie bv. Victor Hugo, Notre Dame de Paris),
door H. G. Reichenbach (zie reichenbachĭanus) willekeurig aan een exotisch
orchideeëngesl. geschonken.
essequeboensis
essequeboénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving
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der Essequébo (hoofdrivier van Br. Guiana) of daar het eerst gevonden.
esserteauianus
esserteauiánus (-a, -um) (Sorbus – Koehne [B. A. E. Koehne
(1848-1918), gymnasiumleeraar-dendroloog te Berlijn]), – genoemd naar Dr.
Esserteau, bacterioloog, verbonden aan de Geneeskundige School te Chang-tu of
Cheng-tu (China), die den vinder der plant, George Wilson (zie wilsōni), hulp
verleende bij diens onderzoekingen.
estipitatus estipitátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; stipitātus, gesteeld:
ongesteeld.
estipulatus
estipulátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; stipulātes, van
steunbladen voorzien: steunbladen dervend.
estriatus
estriátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; striātus, gestreept:
ongestreept. esula / esula
ésula / esúla, – Middeleeuwsche plantennaam, welke
wel wordt afgeleid van een Keltisch woord esu, scherp, en zou zinspelen op het
scherpe melksap der plant.
esuloides
esuloídes, – van esŭla of esūla, soortnaam eener Euphorbĭa; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op Euphorbĭa esŭla (esūla) L. [C.
Linnaeus] gelijkend.
esuriens
esúriens, – van Lat. esurīre, hongerlijden: hongerlijdend, half
verhongerd, zwak.
Etaeria
Etáéria Bl. [C. L. Blume], – zie Hetaerĭa.
Ethulia
Ethúlia L. f. [C. von Linné (1741-83)], – van Gr. aithôn, brandend,
fonkelend. – De naam zinspeelt op de purperroode bloemen der eerstbeschreven
soort (Ethulia conyzoīdes L. f. [C. von Linné (1741-83)]).
etruscus
etrúscus (-a, -um), – van Lat. Etrurĭa, landschap in Italië,
tegenwoordig Toscane (o.a. de steden Pisa, Livorno, Florence en Siena bevattend):
Etruskisch, Toscaansch.
ettingshausenii ettingshausénii, – 2e nv. van Ettingshausenĭus, Latinizeering
van Von Ettingshausen: van Von Ettingshausen, genoemd naar Von Ettingshausen.
– Gentiāna – F. v. M. [Ferdinand von Müller] is genoemd naar K. von Ettingshausen
(1826, Weenen; 1897, Graz), hoogleeraar eerst te Weenen, later te Graz, beroemd
door zijn studiën over fossiele planten en over bladnervatuur. Ferdinand von Müller
(zie ferdinandi muellēri) noemde de plant naar Von Ettingshausen, omdat deze kort
te voren een fossiele plant naar hem genoemd had.
Etubila Etúbila Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – letterverbinding zonder
beteekenis.
eu
eu + soortnaam, – het Gr. voorv. eu, goed, echt, waar, wordt vaak aan een
soortnaam gehecht om den als type eener soort beschouwden vorm aanteduiden
(eu-begoniifolĭus, eu-irregulāris, eu-macrophyllus, eu-pubescens, eu-rhamnifolĭus,
eu-vulgāris, d.i. de typische vorm der soorten begoniifolĭus, irregulāris, macrophyllus,
pubescens, rhamnifolĭus, vulgāris, enz.).
euacanthus
euacánthus (-a, -um), – van Gr. eu, goed; akantha, stekel, doorn:
krachtig gestekeld of gedoomd, rijk gestekeld of gedoornd.
euanthus euánthus (-a, -um), – van Gr. eu, fraai; anthos, bloem: fraaibloemig.
euantrus
euástrus (-a, -um), – van Gr. eu, goed, fraai; astron, ster: met goed
ontwikkelde sterren (stervormig uitstaande organen, sterharen).
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eublepharus
eublépharus (-a, -um), – van Gr. eu, goed; blephăris, wimper:
met goed ontwikkelde wimpers.
eubotryus
eubótryus (-a, -um), – van Gr. eu, goed; botrus, (als bot. term)
tros: met goed ontwikkelde bloemtrossen.
eubracteus
eubrácteus (-a, -um), – van Gr. eu, goed; Lat. bractĕa, schutblad:
met goed ontwikkelde schutbladen.
eucalyptifolius
eucalyptifólius (-a, -um), – van Eucalyptus, plantengesl.
(Myrtacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Eucalyptus.
eucalyptoides eucalyptoídes, -van Eucalyptus, plantengesl. (Myrtacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Eucalyptus-achtig.
Eucalyptus
Eucalýptus L’Hér. [Charles Louis L’Héritier de Brutelle
(1746-1800)], – van Gr. eu, goed; kaluptos, bedekt. De kroonbladen zijn vergroeid
tot een kapje, dat voor den bloei de geslachtsorganen bedekt en bij het ontluiken der
bloem afvalt.
eucanthus
eucánthus (-a, -um) (Griffithĭa – Korth. [P. W. Korthals]), – van
Gr. eu, goed; kanthos, oog: met fraaie oogen. De naam kan zinspelen op de vrij
groote, helderwitte bloemen. – Het is echter ook mogelijk, dat eucanthus hier een
schrijf- of drukfout is voor euacanthus, krachtig gestekeld of gedoornd, rijk gestekeld
of gedoornd, of voor euanthus, fraaibloemig.
eucephalus
eucéphalus (-a, -um), – van Gr. eu, goed, fraai; kephălê, hoofd:
met goed ontwikkelde of fraaie hoofdjes.
euchaites
euchaítes (-es, -es), – van Gr. eu, goed; chaitê, lang haar, manen:
met vele lange haren bezet.
Eucharidium
Eucharídium Fisch. et Mey. [Fr. E. L. von Fischer en C. (K.)
A. Meyer], – van Gr. euchăris, bekoorlijk; gelatinizeerde Gr. verkleiningsuitgang
idĭon: kleine, bekoorlijke (plant).
Eucharis Éúcharis Planch. [J. E. Planchon], – (Gr.) bekoorlijk: de bekoorlijke
(plant).
Euchiton
Éúchiton Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. eu, goed;
chĭtôn, hemd. De bloemhoofdjes zijn opeengedrongen tot een kluwen, dat omringd
is door een krans van stengelbladeren (het hemd).
Euchlaena
Euchláéna Schrad. [H. A. Schrader], – van Gr. eu, goed; chlaina,
mantel. De aartjes zijn nagenoeg geheel weggedoken in holten der harde aarspilleden
en blijven tot na de vruchtrijpheid binnen deze, als binnen een mantel, besloten.
euchlorus euchlórus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. euchlôros [van eu, goed;
chlôros, (geel)groen], fraai groen(end).
Euchresta
Euchrésta Benn. [J. J. Bennett], – van Gr. euchrêstos, nuttig:
nuttige plant. – De zaden zijn bij de inlandsche bevolking van Java een beroemd
geneesmiddel (vooral tegen longkwalen) en zijn ook als aphrodisiăcum in gebruik.
euchroa
éúchroa, – zie euchrŏus.
euchromus
euchrómus (-a, -um), – van Gr. eu, goed, fraai; chrôma, kleur:
fraai gekleurd, opvallend gekleurd.
euchrous
éúchrous (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. euchrŏos (van eu, goed,
fraai; chrŏa, kleur), fraai gekleurd.
Euclidium
Euclídium R. Br. [Robert Brown], – van Gr. eu, goed; kleiein,
sluiten. – Plant met ook bij rijpheid gesloten blijvende hauwtjes.
eucoma
éúcoma, – zie eucŏmus.
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Eucomis
Éúcomis L’Hér. [Charles Louis L’Héritier de Brutelle (1746-1800)],
– van Gr. eukŏmês (van eu, goed, fraai; kŏmê, kuif), fraai gekuifd: fraai gekuifde
plant. – De naam zinspeelt op de kuif van schutbladen aan den top der bloeiwijze.
eucomus
éúcomus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. eukŏmos (van eu, goed,
fraai; kŏmê, kuif), met een fraaie kuif (van haren, bladeren, bloemen), fraai gekuifd.
Eucorymbia
Eucorýmbia Stapf [O. Stapf], – van Gr. eu, goed; korumbos,
(als bot. term) tuil: plant, welker bloemen vereenigd zijn tot goed ontwikkelde tuilen,
Eucosia
Eucósia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. eu, goed; kôs, vacht. De lip is
van binnen langharig.
Eucryphia
Eucrýphia Cav. [A. J. Cavanilles], – van Gr. eu, goed; kruphĭos,
verborgen, dat echter door den auteur van het gesl. Cavanilles (zie Cavanillĕa)
vertaald wordt met tectus, bedekt: de goed verborgene (bedekte). – De naam zinspeelt
terzelfdertijd op het feit, dat de ontluikende bloemkroon gedurende eenigen tijd
bedekt blijft door de 4 aan den top tot een mutsje samenhangende kelkbladen en de
zaden bedekt worden door den dikken vruchtwand.
Eufragia
Eufrágia Griseb. [A. H. R. Grisebach], – willekeurige wijziging
van den naam Euphrasĭa, tot welk gesl. de door Grisebach
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(zie grisebachiānus) Eufragĭa genoemde planten oorspronkelijk werden gerekend.
Eugeissona
Eugeissóna Griff. [W. Griffith], – van Gr. eu, goed; geisson,
afdak, luifel. De bladeren zijn een geschikt materiaal voor dakbedekking (atap).
Eugenia
Eugénia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Eugenĭus, prins van
Savoie (Prinz Eugen, der edle Ritter; 1663, Parijs; 1736, Weenen), beroemd veldheer
in dienst van Oostenrijk, bekend uit de oorlogen tegen Frankrijk en tegen Turkije,
schrander staatsman, beschermer der wetenschappen.
eugeniaefolius / eugenifolius
eugeniaefólius (-a, -um) / eugenifólius (-a,
-um), – zie eugeniifolĭus.
eugeniifolius eugeniifólius (-a, -um), – van Eugenĭa, plantengesl. (Myrtacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Eugenĭa.
eugenioides
eugenioídes, – van Eugenĭa, plantengesl. (Myrtacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Eugenĭa gelijkend, Eugenĭa-achtig.
Eugone
Éúgone Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van Gr.
eu, goed; gŏnos, kroost: plant met fraaie zaden.
Eulalia / Eulalia
Eulália Kth [K. S. Kunth] / Eulália Trin. [K. B. Trinius], –
plant het eerst (in 1829) door Kunth (zie kunthiānus) genoemd naar mevr. Eulalie
Delile, een begaafde plantenschilderes, die de fraaie afbeeldingen in Kunth’s Révision
des Graminées vervaardigde.
eulobus
éúlobus (-a, -um), – van Gr. eu, goed; lŏbos, lob, hauw, peul: met
goed ontwikkelde lobben, hauwen of peulen.
Eulophia Eulóphia R. Br. [Robert Brown], -van Gr. eu, goed; lŏphos, helmbos,
kuif, kam. De lip draagt een goed ontwikkelden kam.
eulophotus
eulophótus (-a, -um), – van Gr. eu, goed; lophôtos (van lŏphos,
helmbos, helmkuif, kam), gekuifd: een goed ontwikkelden helmbos (kuif, kam) of
iets daarop gelijkend dragend.
eumelinus
eumélinus (-a, -um), – van Gr. eu, goed; mêlĭnos, kweegeel:
duidelijk kweegeel.
eumorpha
eumórpha, – zie eumorphus.
eumorphos
eumórphos (-os, -on), – (Gr.) van eu, goed; morphê, vorm:
welgevormd, welgemaakt, fraai.
eumorphus
eumórphus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. eumorphos (zie
aldaar), welgemaakt, fraai.
euneura
eunéúra, – zie euneurus.
euneuros / euneurus
eunéúros (-os, -on) / eunéúrus (-a, -um), – van Gr. eu,
goed; neuron, nerf: met goed ontwikkelde nerven, duidelijk generfd.
Eunomia
Eunómia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – (Gr.) (van eu, goed;
nomos, wet), het bestaan en in acht nemen van goede wetten (voor welke iedereen
gelijk is). – De kelkbladen zijn onderling gelijk, evenzoo de kroonbladen; de bladeren
staan twee aan twee op dezelfde hoogte.
Euodia
Euódia Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – Lat. transer. van
Gr. euôdĭa (van euôdês, welriekend, en dit weer van eu, goed, ozein, rieken),
aangename geur. Geurige plant.
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euodiphyllus
euodiphýllus (-a, -um), – van Gr. euôdês (van eu, goed; ozein,
rieken), welriekend; phullon, blad: met welriekende bladeren. Soms treedt de geur
pas bij droging op.
euodon
éúodon, – van Gr. eu, goed; ŏdous (ŏdontos), tand: duidelijk getand.
euonymifolius
euonymifólius (-a, -um), – van Euonўmus, plantengesl.
(Celastracĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Euonўmus.
euonymoides
euonymoídes, – van Euonўmus, plantengesl. (Celastracĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Euonўmus-achtig.
Euonymus
Euónymus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam euônŭmos (van eu, goed; onŭma, naam): plant, welke te goeder naam
bekend staat – De naam is euphemistisch bedoeld, want reeds in de Oudheid kende
men de giftige eigenschappen der euônŭmos en euonўmus genoemde planten. De
euônŭmos der Grieken was de oleander, een plant met giftige bladeren; de euonўmus
der Romeinen de tegenwoordig nog Euonўmus genoemde plant, welker zaden giftig
zijn; deze zaden werden vroeger op het platteland aangewend ter verdelging van
hoofdluizen.
eupatoria
eupatória, – van eupatorĭon, oude, Gr. naam van het leverkruid
(Agrimonĭa eupatorĭa L. [C. Linnaeus]), welke afgeleid zou zijn van dien van
Mithridātes Eupător (132-103 v. Chr.), koning van Pontus, kenner van geneeskrachtige
planten. Anderen zien, mogelijk met meer recht, in den naam een verbastering van
den ouden, Gr. plantennaam hêpatorĭus [van hêpar (hêpătos), lever]; de naam zou
dan zinspelen op het gebruik, dat vroeger van de plant gemaakt werd tegen
leverziekten. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 53: “Agrimonie ghesoden
ende ghedroncken opent ende suyvert alle verstoptheyt van der leueren, ende maeckt
die leuer sterck, ende es seer sonderlinghe goet tegen die weeckichheyt van der
selver.”
eupatoriodes
eupatoriódes, – van Eupatorĭum, plantengesl. (Composĭtae);
ōdes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Eupatorĭum-achtig.
eupatorioides
eupatorioídes, – van Eupatorĭum, plantengesl. (Composĭtae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Eupatorĭum-achtig.
Eupatorium
Eupatórium L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden,
Gr. plantennaam eupatorĭon, waarvoor men zie onder eupatorĭa. De naam Eupatorĭum
werd in de Oudheid, behalve aan het leverkruid (Agrimonĭa eupatorĭa L. [C.
Linnaeus]), ook geschonken aan de thans Eupatorĭum cannabĭnum L. [C. Linnaeus]
genoemde plant, het Boelkenskruid [= hoerenkruid, waarschijnlijk zoo genoemd,
omdat de plant als geneesmiddel gold tegen (? syphilitische) zweren], dat eveneens
tegen leveraandoeningen werd aangewend.
euphlebius
euphlébius (-a, -um), – van Gr. eu, goed, fraai; phleps (phlĕbos),
ader: fraai geaderd, duidelijk geaderd.
Euphoebe
Euphóébe Bl. [C. L. Blume], – van Gr. eu, goed, echt; Phoebe,
plantengesl. (Lauracĕae): de echte Phoebe, de ware Phoebe. Vgl. Nothaphoebe.
Euphorbia
Euphórbia L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, welke
zou zijn afgeleid van Euphorbos, naam van een lijfarts van koning Juba II († 24 v.
Chr.) van Numidië. Euphorbos zou de geneeskrachtige werking van het melksap
eener in Numidië groeiende soort (Euphorbia resinifĕra Berg. [P. J. Bergius]) ontdekt
hebben.
Euphorbiaceae
Euphorbiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Euphorbĭa geldt.
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Euphoria
Euphória Comm. [Ph. Commerson], – van Gr. eu, goed; pherein,
dragen: smakelijke vruchten dragende boom.
Euphorianthus
Euphoriánthus Radlk. [L. Radlkofer], – van Euphorĭa,
plantengesl. (Sapindacĕae); Gr. anthos, bloem: plant met bloemen als die eener
Euphorĭa.
Euphrasia
Euphrásia L. [C. Linnaeus], – (Gr.) vreugde. De naam zinspeelt
op de veronderstelde, heilzame werking der vroeger Euphrasia officinālis L. [C.
Linnaeus] genoemde (tegenwoordig in verscheidene soorten opgebroken) plant bij
oogziekten. Vgl. den Ned. naam oogentroost en Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk
(1563), 37: “Ooghentroost ghestooten en op die ooghen gheleyt, oft sap daer af met
wijn wtgeperst in die ooghen ghedruypt, neempt wech ende gheneest die donckerheyt
van den ooghen ende maeckt claer ghesichte.”
euphrasioides
euphrasioídes, – van Euphrasĭa, plantengesl.
(Scrophulariacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Euphrasĭa-achtig.
euphraticus
euphráticus (-a, -um), – van Gr. Euprātês, de Euphraat, de in
de Perzische Golf uitmondende, grootste ri-
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vier van Voor-Azië: aan den Euphraat groeiend of daar het eerst gevonden.
euphues
éúphues (-es, -es), – Lat. transcr. van Gr. euphŭês (van eu, goed;
phŭê, gedaante), fraai.
eupodus
éúpodus (-a, -um), – van Gr. eu, goed; pous (pŏdos), voet, steel: met
goed ontwikkelden voet of steel; lang gesteeld.
Eupomatia
Eupomátia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. eu, goed; pôma
(pômătos), deksel. Kelk- en kroonbladen zijn onderling vergroeid tot een kegelvormig
geheel, dat als een deksel afvalt.
eupristus
euprístus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. eupristos (van eu, goed;
pristos, gezaagd), duidelijk gezaagd.
Eupritchardia
Eupritchárdia O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van Gr. eu, goed,
echt; Pritchardĭa, plantengesl. (Palmae): de ware Pritchardĭa (van Seemann en H.
Wendland).
Euptelea
Euptélea Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G. Zuccarini], –
van Gr. eu, goed, echt; ptelĕa, olm, iep. – De naam zinspeelt op de gelijkenis der
vruchten met die van den iep.
Eupteris
Éúpteris Newm. [Edward Newman (1801-76), Eng. plantkundige],
– van Gr. eu, goed, echt; Ptĕris, plantengesl. (Polypodiacĕae): de echte Pteris, de
ware Pteris.
Eupteron / eupteron
Éúpteron Miq. [F. A. W. Miquel] / éúpteron, – van
Gr. eu, goed; ptĕron, veer. Plant met groote veeren, dwz. met groote, geveerde of
gevinde bladeren.
eupteron
éúpteron, – zie euptĕros.
eupteronoides
eupteronoídes, – van Euptĕron, plantengesl. (Araliacĕae) of
van een der soortnamen euptĕron of euptĕros (zie aldaar): 1. Euptĕron-achtig. 2. op
de soort euptĕron of euptĕros gelijkend.
eupteros
éúpteros (-os, -on), – van Gr. eu, goed; ptĕron, vleugel, veer: 1. met
duidelijke vleugels of opstaande randen (aan de algemeene bladspil bv.). 2. met
groote veeren, dwz. geveerde of gevinde bladeren.
Eupyrena
Eupyréna W. et A. [R. Wright en G. A. Walker Arnot], – van Gr.
eu, goed; purên (purênos), steenkern: plant, welker vrucht goed van steenkernen
voorzien is, verscheidene (6 of meer) steenkernen bevat.
eurhynchus
eurhýnchus (-a, -um), – van Gr. eu, goed; rhunchos, snavel:
duidelijk gesnaveld, lang gesnaveld.
europaeus europáéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. europaios (van Eurôpê,
Europa), Europeesch. Volgens de sage is het werelddeel genoemd naar Eurôpê, de
schoone dochter van den Phoenicischen koning Agênôr (Agēnor), geschaakt door
Zeus, die daartoe de gedaante aannam van een fraaien, witten stier, welke haar
verlokte op zijn rug plaats te nemen en met haar naar Krêtê (Creta) zwom, waar hij,
na zich in een schoonen jongeling veranderd te hebben, het loon zijner moeite ontving.
Eurya
Éúrya Thunb. [C. P. Thunberg], – van Gr. eurus, breed. De naam
zinspeelt op de breede kelk- en kroonbladen.
Euryale
Eurýale Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – Lat.
transcr. van Gr. Euruălê, een der drie Gorgŏnes (Gorgonen), monsterachtige,
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schrikaanjagende maagden (vgl. Medūsa). De naam zinspeelt op de vele stekels,
welke de plant tot een verschrikkelijk gewas maken.
Euryandra
Euryándra Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
eurus, breed; anêr (andros), man. De helmdraden (mann, organen) zijn aan den top
sterk verbreed.
euryandrus
euryándrus (-a, -um), – van Gr. eurus, breed; anêr (andros),
man: met breede of althans aan den top verbreede helmdraden (mann. organen).
euryanthus
euryánthus (-a, -um), – van Gr. eurus, breed; anthos, bloem: met
breede bloemen of bloeiwijzen.
eurybasis
eurýbasis, – van Gr. eurus, breed; băsis, voet (fig.): breedvoerig .
Eurycentrum Eurycéntrum Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. eurus,
breed, wijd; kentron, spoor: orchidee met wijde spoor.
eurycephalus eurycéphalus (-a, -um), – van Gr. eurus, breed; kephălê, hoofd:
met breede hoofdjes.
Eurycles
Éúrycles Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van Gr.
eurus, breed; klĕos, roem: wijdberoemde plant.
Eurycoma
Eurýcoma Jack [W. Jack], – van Gr. eurus, breed; kŏmê, kuif (van
haren, bladeren, bloemen, enz.): boom met aan de twijgtoppen opeengedrongen,
groote, als het ware, een breede kuif vormende bladeren.
eurodactylus eurydáctylus (-a, -um), – van Gr. eurus, breed; daktŭlos, vinger:
met breede, als de vingers eener hand gerangschikte organen.
euryglossus
euryglóssus (-a, -um), – van Gr. eurus, breed; glôssa, tong: met
breede tong of daarbij vergelijkbare organen, breede dekvliesjes, bv.
eurylobus
eurýlobus (-a, -um), – van Gr. eurus, breed; lŏbos, lob: met breede
lobben.
euryloma
eurylóma, – van Gr. eurus, breed; lôma, zoom: met breeden zoom.
eurynchus
eurýnchus (-a, -um), – zie eurhynchus.
euryolepis
euryólepis, – van Gr. eurus, breed; lĕpis, schub: met breede
schubben.
euryphyllus
euryphýllus (-a, -um), – van Gr. eurus, breed; phullon, blad:
breedbladig.
Eurystylus
Eurystýlus Bouché [P. K. Bouché (1784-1856), inspecteur van
den bot. tuin te Berlijn], – van Gr. eurus, breed; stūlos, stijl. Plant met breeden stijl.
Eusideroxylon / eusideroxylon
Eusideróxylon T. et B. [J. E. Teysmann en
S. Binnendijk] / eusideróxylon, – van Gr. eu, goed, echt; sidêros, ijzer; xŭlon, hout:
boom met echt ijzerhout, met zeer hard hout.
eusorus
eusórus (-a, -um), – van Gr. eu, fraai, goed; sôros, hoopje: met goed
ontwikkelde sporenhoopjes of sori.
euspicatus
euspicátus (-a, -um), – van Gr. eu, goed; Lat. spica, aar: met goed
ontwikkelde aren.
eustachyus
eustáchyus (-a, -um), – van Gr. eu, goed; stăchus, aar: met goed
ontwikkelde aren, met lange aren (of trossen).
eustales
éústales (-es, -es), – Lat. transcr. van Gr. eustălês (van eu, goed;
stellein, toerusten), goed toegerust (met groote schutbladen, bv.).
Eustrephus Éústrephus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. eu, goed; strĕphein,
winden: duidelijk windende plant.
Euterpe
Eutérpe Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – Lat. transcr. van Gr.
Euterpê, muze der toonkunst. De naam zinspeelt op de schoonheid van den palm.
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Euterpê is afgeleid van eu, goed; terpein, verheugen en beteekent: de veel genoegen
schenkende. De Oude Grieken kenden blijkbaar geen jazz-bands.
Euthamnus
Euthámnus Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. eu, goed,
fraai; thamnos, heester, struik, fraaie heester.
Euthemis
Éúthemis Jack [W. Jack], – van Gr. eu, goed; thĕmis, wet: plant,
welke goed aan de wet gehoorzaamt. De naam schijnt te zinspelen op de dicht
evenwijdig generfde bladeren (wet der regelmaat).
Euthodon
Éúthodon Griff. [W. Griffith], – van Gr. eu, goed; hŏdos, weg. De
keel der bloemkroon is niet door schubben afgesloten, de weg naar binnen ligt open.
De t schijnt welluidendheidshalve (of bij vergissing, onder den invloed van het woord
method ?) te zijn ingevoegd.
Euxolus Éúxolus Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – afleiding en beteekenis
onbekend, mogelijk, als vele der door Rafinesque gevormde namen, een
letterverbinding zonder beteekenis. Vgl. Etubĭla.
evanescens
evanéscens, – van Lat. evanescĕre, verdwijnen, vergaan:
verdwijnend, vergaand.
evansianus
evansiánus (-a, -um) (Begonĭa – Andr. [H. C. Andrews (bloeitijd
1794-1830) te Londen, uitgever van bot. plaatwerken]), – genoemd naar Thomas
Evans (?, ?; tusschen 1810 en 1815, ?), te Stepney (thans een achterbuurt in het O.
van Londen), vermogend plantenliefhebber, die bijna zijn geheele inkomen besteedde
aan het verwerven
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van nieuwe en zeldzame planten voor zijn tuin. Hij zond een inzamelaar naar het
eiland Penang, die daar in 1808 o.a. de naar hem genoemde Begonĭa verzamelde en
voerde ook planten in uit China en W.-Indië.
evansii
evánsii, – 2e nv. van Evansĭus, Latinizeering van Evans: van Evans,
genoemd naar Evans. – Castanopsis – Elm. [A. D. E. Elmer] is in 1913 genoemd
naar J. H. Evans, gouverneur van Puerta Princesa op het eiland Sibuyan (O. van
Mindoro).
evectus
evéctus (-a, -um), – van Lat. evehĕre (van e, voorv., dat een
opwaartsche richting uitdrukt; vehĕre, voeren), opvoeren, verheffen: verheven, hoog.
evena
evéna, – zie evēnus.
evenius
evénius (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; vena, ader: ongeaderd.
evenosus
evenósus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; venōsus, geaderd:
ongeaderd.
evenulosus
evenulósus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; venulōsus, fijn
geaderd: zonder fijne aderen.
evenus
evénus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; vēna, ader: ongeaderd.
everettii
everéttii, – 2e nv. van Everettĭus, Latinizeering van Everett: van
Everett, gevonden door Everett, genoemd naar Everett: 1. (Clemătis – Hemsl. [W.
Botting Hemsley]; – Lycopodĭum – Hert. [Wilhelm Herter (1894, Berlijn; X), thans
hoogleeraar te Montevideo (Uruguay)]; – Nephrodĭum – Baker [J. G. Baker]; –
Senecĭo – Hemsl. [W. Botting Hemsley].; – Strobilanthes – Rolfe [R. A. Rolfe]), –
genoemd naar A. H. Everett, Eng. verzamelaar van naturaliën, die o.a. Natoena en
Z.-Celébes bereisde. 2. (Ficus – Elm. [A. D. E. Elmer]; – Lasianthus – Merr. [E. D.
Merill]), – genoemd naar Harry Day Everett (1880, Malone, New York, U.S.A.;
1908, eiland Negros, Philippijnen), sinds 1905 als houtvester verbonden aan het
Bureau of Forestry te Manila. Hij verzamelde vele planten op Negros en werd op dit
eiland door inboorlingen vermoord.
Evia
Évia Comm. [Ph. Commerson], – Latinizeering van evi of hevi,
Polynesische volksnaam van Spondĭas dulcis Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster].
evitatus
evitátus (-a, -um), – van Lat. evitāre, vermijden, uit den weg gaan
voor: vermeden (wordend), waarvoor men uit den weg gaat.
evittatus
evittátus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; vittātus, van banden
voorzien, gestreept: zonder banden, ongestreept.
Evodia
Evódia Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster]., – zie Euodĭa.
evoluta
evolúta, – zie evolūtus.
evolutior
evolútior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. evolūtus, ontwikkeld:
sterker ontwikkeld dan gewoonlijk.
evolutus
evolútus (-a, -um), – van Lat. evolvĕre, ontwikkelen: ontwikkeld.
evolvulaceus
evolvuláceus (-a, -um), – van Evolvŭlus, niet-windend
plantengesl. uit de fam. der Winde-achtigen (Convolvulacĕae): met een Evolvŭlus
overeenkomend, dwz. tot de Convolvulacĕae behoorend, doch niet windend.
Evolvulus
Evólvulus L. [C. Linnaeus], – van Lat. e, ontk. voorv.; volvĕre,
winden: niet-windende (hoewel tot de Winde-achtigen of Convolvulacĕae behoorende)
plant.
Evon- / evonEvon- / evon-, – zie Euon-, euon-.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

ewersii
ewérsii, – 2e nv. van Ewersĭus, Latinizeering van Ewers: van Ewers,
genoemd naar Ewers. – Sedum – Ledeb. [K. Fr. von Ledebour] werd in 1829 door
Ledebour (zie Lede-bourĭa) genoemd naar J. Ph. G. Ewers, Russ. staatsraad, door
wiens bemoeienissen hij in staat was gesteld in 1827 het Altai-gebergte te bereizen
en een plaatwerk over de flora van dat gebergte uittegeven.
Ewyckia
Ewýckia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar D. J. van Ewijck van
Oostbroek en De Bilt (1786, Utrecht; 1858, Utrecht), in 1817 benoemd tot
secretaris-generaal van het Dep. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te ’s
Gravenhage. Van 1818-24 was hij eerste ambtenaar bij het Ministerie van Publiek
Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën, daarna tot 1832 administrateur van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Hij bevorderde in die ambten het
natuurhistorisch onderzoek van Ned. Indië, o.a. door het steunen der Natuurkundige
Commissie van Ned. Indië. Van 1832-39 was hij gouverneur van Drente, van 1839-55
gouverneur van N.-Holland en staatsraad in buitengewonen dienst. Aan hem droeg
Blume (zie Blumĕa) het eerste deel van zijn Musēum Botanĭcum Lugdūno-batavōrum
(1849-52) op; Ewyckĭa is het eerste daarin beschreven gesl. – Zie voorts ewyckii.
ewyckii ewýckii, – 2e nv. van Ewyckĭus, Latinizeering van Ewijck: van Ewijck,
genoemd naar Ewijck. Quercus – Korth. [P. W. Korthals] is genoemd naar D. J. van
Ewijck van Oostbroek en De Bilt (zie Ewyckĭa). – Bij de beschrijving dezer soort
voegde Korthals (zie Korthalsella) (1839-42) de volgende wijdluftige toelichting:
“De eik was in vroegere tijden voor de volken van het noordelijk, het midden- en
het zuidelijk Europa een hoogst vereerd voorwerp in het plantenrijk. Onder zijne
schaduw kwamen Hellenen, Batavieren en Celten raad vragen, ontvingen zij tijdelijke
hulp en ondersteuning en ontvlamde bij hen nieuwe geestdrift voor hunne
ondernemingen. Doch ook bragten zij onder deze boomen hunne bewijzen van
dankbaarheid. Vruchten en wapenen werden daar nedergelegd, geloften voor hun
volgend leven onder dezelve uitgesproken. Door eene naamgeving volg ik hun
voorbeeld. Dit zij den edelen bevorderaar van kunsten en wetenschappen, haren, in
zijn vroegere betrekking, zoo werkdadigen beschermer, die in haar de waarborgen
en steun van Neêrlandsch welvaart zag, tot bewijs, dat ik, die ook in hem een
welwillenden beschermer mogt vinden, na het verloop eener reeks van jaren, mij
deze goedheid dankbaar herinner.”
exacoides
exacoídes, – van Exăcum, plantengesl. (Gentianacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Exăcum-achtig.
Exacum
Éxacum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gall.
plantennaam exăcon, welk woord door Plinĭus (zie Plinĭa) (Hist. Nat. XXV, 31) in
verband wordt gebracht met Lat. exigĕre (van ex, uit; ăgĕre, drijven), uitdrijven, en
waarmede een plant, mogelijk een Gentianacĕa, werd bedoeld, waarvan een aftreksel,
inwendig gebruikt, alle ingenomen vergiften met de ontlasting naar buiten dreef. Het
tegenwoordig Exăcum genoemde gesl. kan daarmede echter niet bedoeld zijn; het
was den Ouden onbekend.
exalatus
exalátus (-a, -um), – van Lat. ex, ontk. voorv.; alātus, gevleugeld:
ongevleugeld.
exalbidus
exálbidus (-a, -um), – (Lat.) witachtig.
exaltatus
exaltátus (-a, -um), – van Lat. exaltāre [van ex, hier versterkend
voorv.; altāre (van altus, hoog), verhoogen], sterk verhoogen: zeer hoog.
exanthus
exánthus (-a, -um) (Driessenĭa – Korth. [P. W. Korthals]), – foutief
voor axanthus, door Korthals (zie Korthalsella), den auteur, zelven verbeterd.
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exappendiculatus
exappendiculátus (-a, -um), – van Lat. ex, ontk. voorv.;
appendiculātus, van een aanhangsel voorzien: zonder aanhangsel.
exaratus
exarátus (-a, -um), – van Lat. exarāre (van ex, uit; arāre, ploegen),
uitploegen, door ploegen naar boven brengen: uitgeploegd, bv. met uitspringende
(als
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het ware naar boven gebrachte) nerven. Ook wel gebezigd in de beteekenis van
gevoord.
exaristatus exaristátus (-a, -um), – van Lat. ex, ontk. voorv.; aristātus, genaald:
ongenaald. exasperatus
exasperátus (-a, -um), – van Lat. exasperāre [van ex,
hier versterkend voorv.; asperāre (van asper, ruw), ruw maken], zeer ruw maken:
zeer ruw gemaakt, zeer ruw.
exauriculatus exauriculátus (-a, -um), – van Lat. ex, ontk. voorv.; auriculātus,
van oortjes voorzien: geen oortjes dragend, zonder oortjes, ongeoord.
Excaecaria
Excaecária L. [C. Linnaeus], – van Lat. excaecāre (van caecus
of coecus, blind), blind maken. Zie voorts Excoecarĭa.
excavata
excaváta, – zie excavātus.
Excavatia
Excavátia Markgr. [Fr. Markgraf], – van Lat. excavāre [van ex,
uit; cavāre (van cavus, hol), hol maken], uithollen. De middenvruchtwand bevat
twee met vruchtvleesch opgevulde holten.
excavatus
excavátus (-a, -um), – van Lat. excavāre [van ex, uit; cavāre (van
cavus, hol), hol maken], uithollen: uitgehold.
excedens excédens, – van Lat. excēdĕre (van ex, uit, naar buiten; cēdĕre, gaan),
overschrijden, overtreffen: overschrijdend, overtreffend, te boven gaand.
excellens excéllens, – van Lat. excellĕre, uitsteken, zich verheffen: úítstekend,
uitstékend.
excelsa
excélsa, – zie excelsus.
excelsior
excélsior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. excelsus, hoog: hooger
dan gewoonlijk, tamelijk hoog.
excelsus
excélsus (-a, -um), – van Lat. excellĕre, uitsteken, zich verheffen:
hoog.
excisus
excísus (-a, -um), – van Lat. excīdĕre (van ex, uit; caedĕre, houwen),
uithouwen, uitsnijden: (als het ware) uitgesneden.
Excoecaria
Excoecária L. [C. Linnaeus], – van Lat. excoecāre (van coecus
of caecus, blind), blind maken. Boom, welks melksap geacht werd blindheid te
veroorzaken, als het in de oogen kwam. Het melksap veroorzaakt wel veel pijn en
soms een heftige oogontsteking, doch, bij tijdig uitwasschen, geen blindheid.
excorticatus
excorticátus (-a, -um), – van Lat. excorticāre [van ex, voorv.,
dat berooving of verwijdering uitdrukt; cortex (cortĭcis), schors, schil], ontschorsen,
schillen: ontschorst, geschild.
excurrens
excúrrens, – van Lat. excurrĕre (van ex, uit; currĕre, loopen),
uitloopen, uitgaan, eindigen: uitloopend, eindigend, naar buiten stekend.
exigua
exígua, – zie exigŭus.
exiguiflorus exiguiflórus (-a, -um), – van Lat. exigŭus, zeer klein; flos (flŏris),
bloem: met zeer kleine bloemen of bloeiwijzen.
exiguus
exíguus (-a, -um), – (Lat.) zeer klein, onbeduidend.
exile
exíle, – zie exīlis.
exilicaulis
exilicáúlis (-is, -e), – van Lat. exīlis, dun, krachteloos; caulis,
stengel, steel: met dunnen of slappen stengel of steel.
exilifolius
exilifólius (-a, -um), – van Lat. exīlis, dun, mager, krachteloos;
folĭum, blad: met dunne (dwz. smalle) bladeren, smalbladig.
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exilipes exílipes, – van Lat. exīlis, dun, krachteloos; pes, voet, steel: met dunnen
of slappen voet of steel.
exilis
exílis (-is, -e), – (Lat.) dun, krachteloos.
exiliscapus
exiliscápus (-a, -um), – van Lat. exīlis, dun, krachteloos; scāpus,
steel eener bloeiwijze: met door een dunnen, slappen steel gedragen bloeiwijze.
eximia
exímia, – zie eximĭus.
eximiiflorus eximiiflórus (-a, -um), – van Lat. eximĭus, uitnemend, uitstekend;
flos (flŏris), bloem: met uitnemende, dwz. groote of zeer fraaie bloemen.
eximius
exímius (-a, -um), – van Lat. eximĕre (van ex, uit; emĕre, nemen,
koopen), uitnemen: uitnémend, uitstékend.
exinflatus exinflátus (-a, -um), – van Lat. ex, ontk. voorv.; inflātes, opgeblazen:
onopgeblazen.
Exitelia
Exitélia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. exitêlos, verdwenen. De naam
zinspeelt op het feit, dat de meeldraden aan één zijde der bloem ontbreken, als het
ware verdwenen zijn.
exlineolatus
exlineolátus (-a, -um), – van Lat. ex, ontk. voorv.; lineolātus,
van lijntjes voorzien: zonder lijntjes.
Exocarpus
Exocárpus Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr. exô,
buiten; karpos, vrucht. De vrucht is geplaatst op een sterk gezwollen steel, welke
zelf op een vrucht gelijkt; de ware vrucht is buiten de schijnvrucht geplaatst.
Exochorda
Exochórda Lindl. [J. Lindley], – van Gr. exô, buiten; chordê,
darm, snaar. – Lindley (zie lindleyānus) meende verkeerdelijk, dat de door hem bij
een darm of snaar vergeleken navelstreng der zaden buiten het vruchtblad bevestigd
was.
Exogonium
Exogónium Choisy [J. D. Choisy], – van Gr. exô, buitefl; gonĭos,
tot voortplanting geschikt. De geslachtsorganen steken buiten de kroonbuis.
exoletus exolétus (-a, -um), – van Lat. exolescĕre, verouderen, in vergetelheid
geraken: in vergetelheid geraakt, vergeten, nog geen naam ontvangen hebbend.
exoniensis
exoniénsis (-is, -e), – van Nieuwlat. Exonĭa, Éxeter, stad aan de
rivier Exe (van Keltisch uisge, water), welke bij Exmouth (bijna 3 1/2° W.L.) in het
Kanaal uitmondt: afkomstig van Exeter of daar het eerst gevonden, Exonisch.
Exorhiza
Exorhíza Becc. [Odoardo Beccari (1843-1920)], – van Gr. exô,
buiten; rhiza, wortel. Palm met buiten den grond stekende wortels.
exorhizus
exorhízus (-a, -um), – van Gr. exô, buiten; rhiza, wortel: met buiten
den grond stekende wortels.
Exorhopala Exorhópala V. St. [C. G. G. J. van Steenis], – van Gr. exô, buiten;
rhopălon, knots. – De knotsvormige bloeiwijze neemt haar oorsprong uit de buitenste
lagen van den wortelstok, in tegenstelling tot die van het verwante gesl.
Rhopalocnēmis Jungh. [Fr. W. Junghuhn]
Exorrhiza
Exorrhíza, – foutief voor Exorhiza.
Exostema Exostéma Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
vele jaren te Parijs woonachtig, beroemd mykoloog], – van Gr. exô, (naar) buiten;
stêma, geërigeerde penis, of stêmôn, draad. – In beide gevallen zinspeelt de naam
op de buiten de kroonbuis stekende meeldraden.
Exostemma
Exostémma Auct. [der schrijvers, doch niet indentiek met de
door den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of
gesl.)], – foutief voor Exostēma.
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exostylis exostýlis (-is, -e), – van Gr. exô, buiten; stūlis (verkleinw. van stūlos,
zuil), stijl: met buiten de bloem of buiten den helmknop stekenden stijl, met
uitstekenden stijl.
exoticus
exóticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. exôtikos (van exô, buiten),
buitenlandsch, vreemd, uitheemsch, exotisch.
exotrachys
exotráchys, – van Gr. exô, van buiten; trāchus, ruw: van buiten
ruw.
expansus
expánsus (-a, -um), – van Lat. expandĕre (van ex, uit; pandĕre,
uitspannen, uitspreiden), uitspannen, uitspreiden: uitgespreid.
explanatus
explanátus (-a, -um), – van Lat. explanāre (van ex, uit; planus,
vlak), vlak uitspreiden: vlak uitgespreid.
explodens
explódens, – van Lat. explōdĕre (van ex, uit; plōdĕre, slaan),
wegslaan, ontploffen: ontploffend, met een plof openspringend.
exquisitus
exquisítus (-a, -um), – van Lat. exquirĕre (van ex, uit; quaerĕre,
zoeken), uitzoeken: uitgezocht.
exscapus
exscápus (-a, -um), – van Lat. ex, ontk. voorv.; scāpus, steel eener
bloeiwijze: met ongesteelde bloeiwijzen of bloemen, met zittende bloemen.
exsculptus
exscúlptus (-a, -um), – van Lat. exsculpĕre (van ex, uit; sculpĕre,
beitelen, snijden), uitbeitelen, uitsnijden: als het ware uitgesneden.
exsertus
exsértus (-a, -um), – van Lat. exserĕre (van ex, uit; serĕre, voegen),
naar buiten steken, úítsteken: naar buiten stekend, úítstekend.
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exsetatus exsetátus (-a, -um), – van Lat. ex, ontk. voorv.; sēta, borstel: borstelloos.
exsoletus
exsolétus (-a, -um), – zie exolētus.
exstipulatus
exstipulátus (-a, -um), – van Lat. ex, ontk. voorv.; stipulātes,
steunbladen dragend: steunbladloos.
exsuca
exsúca, – zie exsūcus.
exsuccus
exsúccus (-a, -um), – zie exsūcus.
exsucus
exsúcus (-a, -um), – van Lat. ex, ontk. voorv.; sūcus, sap: saploos,
droog.
exsudans
exsúdans, – van Lat. exsūdāre (van ex, uit; sūdāre, zweeten),
uitzweeten: (als het ware) uitzweetend.
exsul
exsul, – van Lat. ex, uit; sŏlum, grond: van den (vaderlandschen) grond
verdreven, in een vreemd land verblijf houdend, banneling, balling, bij uitbreiding:
uit een ander land ingevoerd.
exsulans
éxsulans, – van Lat. exsŭlāre (van exsul, balling), als balling leven:
als balling levend, in ballingschap levend, in een vreemd land levend, ingevoerd,
niet inheemsch.
extensa
exténsa, – zie extensus.
extensiflorus
extensiflórus (-a, -um), – van Lat. extensus, uitgebreid, wijd
vertakt; flos (flŏris), bloem: met groote bloeiwijzen, met wijd vertakte bloeiwijzen.
extensus
exténsus (-a, -um), – van Lat. extendĕre (van ex, uit; tendĕre,
uitbreiden, uitspreiden), uitbreiden, uitspreiden: uitgespreid, uitgebreid, wijd vertakt.
extenuatus
extenuátus (-a, -um), – van Lat. extenuāre [van ex, versterkend
voorv.; tenuāre (van tenŭis, dun), dun maken, verzwakken], dun maken, verzwakken:
dun, fijn, zwak.
externa
extérna, – zie externus.
externatus externátus (-a, -um), – van Lat. externāre (van externus, uitwendig,
zich buiten bevindend), naar buiten drijven, doen uitspringen: zich buiten bevindend,
uitspringend.
externus
extérnus (-a, -um), – (Lat.) uitwendig, aan de buitenzijde geplaatst.
extinctorius
extinctórius (-a, -um), – van Lat. extinctor (van extinguĕre,
blusschen), domper, d.i. kegelvormig, metalen hoedje, hetwelk op een brandende
kaars gezet werd om die te dooven: dompervormig (het mentum bv.).
extra-axillaris
extra-axilláris (-is, -e), – van Lat. extra, buiten; axilla, oksel:
buiten de oksels geplaatst, buitenokselstandig.
extrorsus
extrórsus (-a, -um), – samengetrokken uit Lat. extra, naar buiten;
vorsus (van vortĕre, wenden, keeren), gewend, gekeerd: naar buiten gekeerd, naar
buiten openspringend.
exudans
exúdans, – zie exsūdans.
exul
exul, – van Lat. ex, uit; sŏlum, grond: van den (vaderlandschen) grond
verdreven, in een vreemd land verblijf houdend, banneling, balling, bij uitbreiding:
uit een ander land ingevoerd.
exulans
éxulans, – van Lat. exŭlāre (van exul, balling), als balling leven: als
balling levend, in ballingschap levend, in een vreemd land levend, ingevoerd, niet
inheemsch.

F.
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Faba / faba
Faba L. [C. Linnaeus] / faba, – oude Lat. plantennaam, (tuin)boon.
fabaceus
fabáceus (-a, -um), – van Lat. faba, boon: boonachtig.
febaeformis
fabaefórmis (-is, -e), – zie fabiformis.
Fabago / fabago
Fabágo Adans. [M. Adanson] / fabágo, – van Lat. faba,
boon. – De cylindrische doosvrucht doet aan de vrucht van boonen denken. – Als
soortnaam gebezigd voor een Zygophyllum-soort, welke vroeger tot het gesl. Fabāgo
gerekend werd.
fabaria
fabária, – van Lat. fabarĭus (van faba, boon), bij boonen behoorend:
als toekruid bij boonen gegeten wordende plant.
faberi
fabéri, – 2e nv. van Fabērus, Latinizeering van Faber: van Faber,
gevonden door Faber, genoemd naar Faber. – Abĭes – Craib [W. Grant Craib (1882,
Kikside, N.-Schotland; 1933, Kew), hoogleeraar te Aberdeen] is genoemd naar Ernst
Faber (1839, Coburg; 1899, Shanghai), zendeling, die van 1865 tot aan zijn dood in
China werkzaam was, uitnemend sinoloog, goed florist, eerst te Fu-Men (Z.O. van
Kanton), sedert 1886 te Shanghai gevestigd, vanwaaruit hij in 1887 den O-mei (zie
omeiensis) bezocht. Hij bracht een herbarium van 3000 à 4000 soorten bijeen, dat
grootendeels door brand verloren ging en schreef een aantal werken over China.
Fabiana
Fabiána Ruiz. et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd naar
Francisco Fabian y Fuero (1719, Terzaga bij Guadalajara, N.O. van Madrid; 1801,
Terzaga), sedert 1772 aartsbisschop van Valencia (Spanje), beschermer der
wetenschappen.
fabianus fabiánus (-a, -um) (Poppўa – K. Koch [C. (K.) H. E. Koch (1809-79),
hoogleeraar te Berlijn]), – in 1856 genoemd naar den luitenant-kolonel in het D.
leger Von Fabian te Breslau, die zich verdienstelijk had gemaakt voor de verbreiding
van dit en vele andere als groente gekweekte gewassen. Overigens is mij niets van
hem bekend.
fabiformis
fabifórmis (-is, -e), – van Lat. faba, boon; forma, vorm:
boonvormig.
fabri fabri, – 2e nv. van Fabrus, Latinizeering van Fabre: van Fabre, gevonden
door Fabre, genoemd naar Fabre. – Carex – Hance [H. Fletcher Hance] werd in 1871
genoemd naar haar ontdekker C. Fabre-Tonnerre, van wien mij overigens niets
bekend is.
Fabricia / Fabricia
Fabrícia Gaertn. [J. Gärtner] / Fabrícia Scop. [J. A.
Scopoli], -genoemd naar J. Chr. Fabricĭus (1745, Tondern in Sleeswijk; 1808, Kiel),
van 1762-64 leerling van Linnaeus (zie Linnaea), later hoogleeraar te Kiel, schrijver
van entomol. publicaties.
fabrilis
fabrílis (-is, -e), – van Lat. faber (fabri), handwerksman: voor den
handwerksman geschikt, bv. goed timmerhout leverend.
facetus
facétus (-a, -um), – (Lat.) sierlijk.
facifer / faciferus fácifer (facífera, facíferum) / facíferus (-a, -um), – van Lat.
fax (facis), fakkel; ferre, dragen: fakkeldragend, vlammend roode of oranjeroode
bloemen dragend.
Fagaceae
Fagáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Fagus geldt.
Fagara
Fagára L. [C. Linnaeus], – oude, mogelijk aan het Arab, ontleende
naam eener aromatische plant.
fagifolius fagifólius (-a, -um), – van Lat. fagus, beuk; folĭum, blad: met bladeren
of blaadjes als de bladeren van een beuk.
fagiformis fagifórmis (-is, -e), – van Lat. fagus, beuk; forma, vorm, gedaante:
van de gedaante van een beuk, beukachtig.
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fagineus
fagíneus (-a, -um), – van Lat. fagus, beuk: op een beuk gelijkend,
beukachtig.
Fagonia
Fagónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar G. Cr. Fagon (1638,
Parijs; 1718, Parijs), medicus-plantkundige, hoogleeraar en hoofdintendant van den
Jardin des Plantes te Parijs, dien hij zeer verrijkte met door hemzelven verzamelde
planten, lijfarts van Lodewijk XIV. Mede op zijn voorstel (vgl. Begonĭa) werden aan
Plumier (zie Plumerĭa) en Tournefort (zie Tourne-
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fortĭa) door Lodewijk XIV bot. reizen opgedragen. – In zijn dissertatie had hij het
gewaagd blijk te geven, dat hij geloofde aan het bestaan van den (door Harvey reeds
in 1628 beschreven) bloedsomloop, een verfoeielijke nieuwigheid [zie bv. Molière,
Le Malade Imaginaire (1673), Acte II, Scène VI], welke de heftige verontwaardiging
der medische bonzen van dien tijd opwekte; het kostte hem heel wat moeite zich die
zonde te doen vergeven. In medische aangelegenheden was hij het orakel van geheel
Europa; hij werd o.a. schriftelijk geraadpleegd door onzen stadhouder Willem III,
koning van Engeland, die zich in zijn brief voor een dorpspredikant had uitgegeven,
en wien hij openhartiglijk antwoordde, dat de eenige raad, dien hij een zieke met die
symptomen geven kon, was zich op den dood voortebereiden. Aldra bleek, dat hij
gelijk had.
Fagopyrum / fagopyrum
Fagopýrum Moench [K. Moench] / fagopýrum,
– bastaardsamenstelling van Lat. fagus, beuk; Gr. pūros, tarwe, weit: beuktarwe,
beukweit, dwz. boekweit, graansoort met driekante, op kleine beukenoten gelijkende
vruchten. Boek is een oud, in dialekten nog thans gebezigd woord voor beuk (vgl.
D. Buche); het woord weit was in mijn jeugd, een halve eeuw geleden, en
waarschijnlijk ook thans nog, een in de Kromme-Rijnstreek zeer gebruikelijke naam
voor tarwe. Vgl. D. Weizen.
Fagraea
Fagráéa Thunb. [C. P. Thunberg], – genoemd naar J. Th. Fagraeus
(1729, in Småland; 1797, Gåsevadsholm, Halland, Zweden), leerling van Linnaeus
(zie Linnaea), sinds 1759 stadsgeneesheer te Alingsås (N.O. van Göteborg), bevriend
met Thunberg (zie Thunbergĭa), den auteur van het gesl. Hij hielp Alströmer (zie
Alstroemerĭa) met het in orde brengen van diens kabinet van naturaliën.
fagraeoides
fagraeoídes, – van Fagraea, plantengesl. (Loganiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Fagraea-achtig.
fagraeopsis
fagraeópsis, – van Fagraea, plantengesl. (Loganiacĕae); Gr.
opsis, voorkomen, uiterlijk: op een Fagraea gelijkend(e plant).
faguetianus
faguetiánus (-a, -um) (Shorĕa – Heim [Frédéric Louis Heim
(1869, Metz; X) schrijver over Dipterocarpacĕae]), – in 1891 genoemd naar A. Faguet
(?, ?; omstreeks 1900, Parijs), een Parijsch artist, die o.a. de platen geteekend heeft
voor Baillon’s (zie baillonĭi) Histoire des Plantes.
Fagus
Fagus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. boomnaam, beuk. – Het woord
wordt wel geacht verwant te zijn aan Gr. phagein, eten, en te zinspelen op de eetbare
vruchten van den beuk (Gr. phêgos).
Falcária Falcária Host [N. Th. Host], – van Lat. falx (falcis), sikkel. De naam
zinspeelt op den vorm der bladslippen van Falcaria vulgaris Bernh. [J. J. Bernhardi].
falcata
falcáta, – zie falcātus.
falcatarius
falcatárius (-a, -um), – van Lat. falcātus, sikkelvormig:
sikkelvormig.
falcatipinnulus
falcatipínnulus (-a, -um), – van Lat. falcātus, sikkelvormig;
pinnŭla, vin der tweede of lagere orde (van een samengesteld blad): met sikkelvormige
vinnen der tweede of lagere orde.
falcatocaudatus falcatocaudátus (-a, -um), – van Lat. falcātus, sikkelvormig;
cauda, staart: met sikkelvormigen staart.
falcatulus
falcátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. falcātus, sikkelvormig:
eenigszins sikkelvormig.
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falcatus
falcátus (-a, -um), – van Lat. falx (falcis), sikkel: sikkelvormig.
falcibracteus
falcibrácteus (-a, -um), – van Lat. falx (falcis), sikkel; bractĕa.
schutblad: met sikkelvormige schutbladen.
falciculatus
falciculátus (-a, -um), – van Lat. falcicŭla [van falx (falcis),
sikkel], kleine sikkel: klein en sikkelvormig.
falcifer / falciferus
fálcifer (falcífera, falcíferum) / falcíferus (-a, -um), – van
Lat. falx (falcis), sikkel; ferre, dragen: een of meer sikkelvormige organen dragend.
falcifolius
falcifólius (-a, -um), – van Lat. falx (falcis), sikkel; folĭum, blad:
met sikkelvormige bladeren of blaadjes.
falciformis
falcifórmis (-is, -e), – van Lat. falx (falcis), sikkel; forma, vorm:
sikkelvormig.
falcilobus
falcílobus (-a, -um), – van Lat. falx (falcis), sikkel; lŏbus, lob: met
sikkelvormige lobben.
falcinellus
falcinéllus (-a, -um), – van Lat. falcinella, sikkelvormig mes:
sikkelvormig.
falcipetalus
falcipétalus (-a, -um), – van Lat. falx (falcis), sikkel; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met sikkelvormige kroonbladen.
falcipinnus
falcipínnus (-a, -um), – van Lat. falx (falcis), sikkel; pinna, vin
(van een samengesteld blad): met sikkelvormige vinnen.
falco
falco, – (Lat.) valk. Bij Sterculĭa macrophylla Vent. [E. P. Ventenat] var.
– Hochr. [B. P. G. Hochreutiner] is de variëteitsnaam bedoeld als vertaling van het
tweede lid van den Soend. volksnaam der plant, hantap heulang. Een heulang is
echter geen valk, doch een kleine arend.
falconeri
falconéri, – 2e nv. van Falconērus, Latinizeering van Falconer: van
Falconer, genoemd naar Falconer. 1. (Dianthus – Edgew. [M. P. Edgeworth]; –
Rhododendron – Hook. f. [J. D. Hooker]), – genoemd naar Hugh Falconer (1808,
Forres, N.-Schotland; 1865, Londen), medicus; die van 1830-55 verblijf hield in
Eng. Indië, sinds 1832 directeur van den bot. tuin van Sahairanpur (in de
Bovengangesvlakte; ±77 1/2° O.L.; ±30° N.B.), sedert 1842 directeur van den bot.
tuin van Calcutta, verzamelaar van planten, schrijver van bot. en andere publicaties.
2. (Philadelphus – Sarg. [Ch. Sprague Sargent]), – in 1895 gepubliceerd, was onder
dien naam ontvangen van Parson’s Nursery, Flushing bij New York. Naar wien de
plant genoemd is, is niet met zekerheid bekend. Gegist wordt wel, dat zij genoemd
zou zijn naar William Falconer (1850, Forres, N.-Schotland; 1928, Pittsburgh, Penn.),
die na een jaar in den bot. tuin van Kew gewerkt te hebben, in 1872 naar N.-Amerika
overstak, gedurende eenigen tijd hortulanus was van den bot. tuin der Harvard
University te Cambridge bij Boston, daarna redacteur van een tuinbouwblad, en zich
in 1896 te Pittsburg vestigde, waar hij gedurende vele jaren directeur was van een
park en van een kerkhof.
fallacinus
fallácinus (-a, -um), – (Nieuwlat.) van Lat. fallax (fallācis),
bedrieglijk, met dezelfde beteekenis. – Beter dan dit monsterwoord is het klassiek
Lat. fallax.
fallax
fallax, – van Lat. fallĕre, bedriegen: bedrieglijk; bedrieglijk op een
andere soort gelijkend.
fallowianus
fallowiánus (-a, -um) (Buddleia – Balf. f. et W. W. Sm. [I. Bailey
Balfour en Sir William Wright Smith]), – genoemd ter gedachtenis aan George
Fallow (1890, Carluke, Lanarkshire, Z.O. van Glasgow; 1915, in Egypte), sergeant
in het 5de bataljon van het regiment The Royal Scots, van 1911-14 tuinman van den
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bot. tuin van Edinburgh; overleden aan wonden hem toegebracht in gevechten op
Gallipoli tijdens den wereldoorlog (1914-18).
Faradaya Faradáýa F. v. M. [Ferdinand von Müller], – genoemd naar Michael
Faraday (1791, Newington, Surrey, Engeland; 1867, Hampton Court, Londen),
natuur- en scheikundige, beroemd door zijn onderzoekingen over electriciteit, het
vloeibaar maken van gassen, voorts door de ontdekking van benzol en andere
koolwaterstofverbindingen.
Faramea
Farámea Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa),
in 1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting. Mogelijk
is het een gelatinizeerde volksnaam der plant.
farctus
farctus (-a, -um), – van Lat. farcīre, volstoppen, opvullen: volgestopt,
opgevuld, niet hol.
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farfara fárfara, – wijziging van Lat. farfărus (mogelijk van Lat. far, meel; ferre,
dragen): meeldragende plant, dwz. Klein Hoefblad (Tussilāgo farfăra L. [C.
Linnaeus]). De naam zinspeelt dan op de witte bladonderzijde.
Farfugium Farfúgium Lindl. [J. Lindley], – oude, Lat. plantennaam (van far,
graan, meel; fugāre, verdrijven): graanverdrijvende plant. Oorspronkelijk werd met
dezen naam het Klein Hoefblad (Tussilāgo farfăra L. [C. Linnaeus]) aangeduid, dat,
wanneer het in groote hoeveelheid op graanakkers groeit, door de sterke ontwikkeling
van zijn wortelstelsel en de schaduw zijner breede bladeren den groei van het jonge
graan belemmert. – Later is de naam overgedragen op een andere Composiet, die in
bladvorm met Tussilāgo farfăra overeenkomt.
fargesii fargésii, – 2e nv. van Fargesĭus, Latinizeering van Farges: van Farges,
gevonden door Farges, genoemd naar Farges. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar P. G. Farges [1844, Monclar-de-Quercy, N. van Toulouse; 1912, Tschonking
(Tschun-king) in Sze-tsjoean (zie szechuanĭcus), bijna 107° O.L.; ±29 1/2° N.B.],
R.C. missionaris, in 1867 naar China vertrokken, waar hij in het N.O. deel van
Sze-tsjoean werd geplaatst. Hij onderzocht vooral de flora van het aan Sjen-si
grenzend district Tschen-keou-tin (Ch’eng k’ou t’ching) en het ±1800 M hooge
Topochan gebergte. Sedert 1892 zond hij geregeld verzamelingen aan het Museum
voor Natuurlijke Historie te Parijs; hij verzamelde met des te meer liefde en ijver,
omdat het Museum hem voor zijn planten betaalde en hij het ontvangen geld gebruikte
om de zeer arme bevolking van het district, waar hij werkzaam was, te ondersteunen.
Zijn zending van 1896 telde 2000 soorten, die van 1900 3500. In 1896 had hij reeds
120 nieuwe Carex-soorten ontdekt, 60 Primŭla’s, 80 Rhododendrons. Hij ontdekte
o.a. den wilden stamvorm van Callistĕphus chinensis Nees [Ch. G. Nees von
Esenbeck] en een Paris van 1 1/2 M hoog. Uit zijn vondsten bleek, dat het door hem
onderzochte gebied tal van nieuwe typen telde; van verscheidene van deze is de
plaats in het systeem nog niet met zekerheid bepaald. In 1893 werd hij overgeplaatst
naar Tschongking als aalmoezenier aan het hospitaal aldaar, waardoor hij niet meer
in de gelegenheid was belangrijke bot. vondsten te doen.
farinaceus
farináceus (-a, -um), – van Lat. farīna. meel: meelachtig,
meelachtig behaard. farinifer / fariniferus
farínifer (farínifera, fariníferum) /
fariníferus (-a, -um), – van Lat. farīna, meel; ferre, dragen, voortbrengen, bevatten:
meel bevattend (in het merg van den stam, bv.), meelachtig behaard.
farinosus farinósus (-a, -um), – van Lat. farīna, meel: met meel of iets daarop
gelijkends bedekt.
farinulentus farinuléntus (-a, -um), – van Lat. farinŭla (verkleinw. van farīna,
meel), een weinig meels: meelachtig behaard, meelachtig beschubd.
farleyensis
farleyénsis (-is, -e) (Adiantum – Th. Moore [Th. Moore]), – in
1866 genoemd naar Farley Hill, een landhuis op Barbádos, waar de plant in een
Adiantum-zaaisel was ontdekt.
farmeri
farméri, – 2e nv. van Farmērus, Latinizeering van Farmer: van
Farmer, genoemd naar Farmer. – Aërīdes – Boxall [W. Boxall] en Dendrobĭum –
Paxt. [J. Paxton] zijn genoemd naar W. G. Farmer, die tusschen 1840 en 1850 hem
door John Macclelland (zie Macclellandĭa) uit Calcutta toegezonden orchideeën
kweekte. Overigens is mij niets van hem bekend.
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Farnesia
Farnésia Gasp. [G. Gasparrini], – genoemd naar kardinaal Odoardo
Farnese (zoon van Alexander Farnese, van 1578-92 landvoogd der Zuidelijke
Nederlanden), die in
het begin der 17de eeuw bij zijn paleis (Palazzo Farnese) in Rome een beroemden
tuin bezat, waarin de naar hem genoemde plant het eerst gekweekt werd (1611).
farnesianus
farnesiánus (-a, -um) (Acacĭa – Willd. [K. L. Willdenow]), –
genoemd naar Odoardo Farnese (zie Farnesĭa).
farquharianus
farquhariánus (-a, -um) (Myrīca – Wall. [Nathan Wolff, zich
later noemende Nathaniel Wallich]; – Myristĭca -Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich]), – genoemd naar William Farquhar (1770, ?; 1839,
Perth, Schotland), generaal-majoor in het Eng. leger, eerste resident van Singapore
(1819), vriend van Wallich (zie wallicheānus), den auteur der soorten.
farreri
farréri, – 2e nv. van Farrērus, Latinizeering van Farrer: van Farrer,
gevonden door Farrer, genoemd naar Farrer. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar R. J. Farrer (1880, in Yorkshire; 1920, op het grensgebergte tusschen China en
Burma), tuinbouwkundige-plantenverzamelaar, die in zijn jeugd de Alpen had bereisd,
in 1903 een reis om de aarde ondernam, waarop hij o.a. Cánada, China en Japan
doorvorschte, in 1907 Ceylon bezocht, in 1914/15 Kan-soe (China; centrum op ±105°
O.L. ±35° N.B.), in 1919/20 N.O.-Burma, schrijver van vele tuinbouwkundige
artikelen. Zie aemulōrum.
Farsetia Farsétia Turra [A. Turra], – genoemd naar F. Farsetti (1703, Venetië;
1774, Venetië), zeer geleerd en gefortuneerd geestelijke, stichter van den beroemden
tuin van Santa Maria di Sala te Venetië.
fasciatus
fasciátus (-a, -um), – van Lat. fascĭa, band: met (anders gekleurde)
banden, met breede strepen, bandvormig.
fascicularis
fasciculáris (-is, -e), – van Lat. fascicŭlus (verkleinw. van fascis,
bundel), (kleine) bundel: bundelachtig, bundels vormend, tot bundels vereenigd.
fasciculatus
fasciculátus (-a, -um), – van Lat. fascicŭlus (verkleinw. van
fascis, bundel), (kleine) bundel: tot bundels vereenigd.
fasciculifer / fasciculiferus
fascicúlifer (fasciculífera, fasciculíferum) /
fasciculíferus (-a, -um), – van Lat. fascicŭlus (verkleinw. van fascis, bundel), (kleine)
bundel; ferre, dragen: (kleine) bundels dragend.
fasciculiflorus
fasciculiflórus (-a, -um), – van Lat. fascicŭlus (verkleinw. van
fascis, bundel), (kleine) bundel; flos (flōris), bloem: met tot bundels vereenigde
bloemen.
fasciculosus
fasciculósus (-a, -um), – van Lat. fascicŭlus (verkleinw. van
fascis, bundel), (kleine) bundel: vele (kleine) bundels dragend.
fascinator
fascinátor (-rix), – van Lat. fascināre, boeien, betooveren:
betooveraar(ster), betooverend.
fastigiatus fastigiátus (-a, -um), – van Lat. fastigĭum, boveneinde, top: dusdanig
vertakt, dat de toppen der takken alle ongeveer even hoog reiken.
fastuosus
fastuósus (-a, -um), – van Lat. fastus, koude trots: vol kouden trots,
prachtig.
Fatoua
Fatóua Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – Gaudichaud (zie
gaudichaudi), in 1826 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting.
Fatraea
Fatráéa Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – Latinizeering van den
Malg. plantennaam voua-fatre.
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Fatsia
Fátsia Decsne et Planch. [J. Decaisne en J. E. Planchon], –
waarschijnlijk de Latinizeering van een Jap. volksnaam der plant. – Miquel (Annales
Mus. Bot. Lugduno-Batavi II, 158) geeft als volksnaam: jats’de.
fatuus
fátuus (-a, -um), – (Lat.) flauw, niet goed, niet fraai, niet de ware.
fauconnettii
fauconnéttii, – 2e nv. van Fauconnettĭus, Latinizeering van
Fauconnet: van Fauconnet, gevonden door Fauconnet, genoemd naar Fauconnet. –
Sempervīvum – Reuter [G. Fr. Reuter (1805-72), directeur van den bot. tuin te
Genève] werd in 1861 door G. F. Reuter genoemd naar Charles Fauconnet (1811-75),
medicus, sinds 1858 chef-arts van het hospitaal te
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Genève, die hem menigwerf had vergezeld op zijn bot. tochten in den omtrek van
Genève, schrijver van een paar publicaties over de flora van den Mont Salève bij
Genève.
faufel
faufel, – oude Arab, naam voor de betelnoot of pinang (Arēca catĕchu
L. [C. Linnaeus]).
faunula
fáúnula, – vr. verkleinw. van Lat. faunus, boschgod, faun: kleine
boschgodin.
fauriei
fauríei, – 2e nv. van Fauriĕus, Latinizeering van Faurie: van Faurie,
gevonden door Faurie, genoemd naar Faurie. – Sicýos- Léveillé [A. A. H. Léveillé
(1863-1918), Fr. missionaris-plantkundige] is genoemd naar Urbain Faurie [1847,
Dunières, Dépt. Haute-Loire, Z. van St.-Étienne, Frankrijk; 1915, Taihoku in het N.
van Tai-wan (Formosa)], R.C. missionaris, in 1873 naar Japan vertrokken,
achtereenvolgens geplaatst te Tokio (eiland Hondo), op Hokkaido (of Jesso, het
noordelijkste der groote Jap. eilanden), te Hirosaki (in het N. van Hondo), te Aomori
(in het N. van Hondo). Hij verzamelde ijverig Phanerogamen, varens, mossen,
Lichenen, fossielen en levende planten voor het Museum voor Natuurlijke Historie
te Parijs, dat hij verrijkte met meer dan 22500 planten, waaronder tal van nieuwe
soorten, voorts voor het herbarium Boissier te Genève en voor andere instellingen;
vooral bij Aomori deed hij belangrijke vondsten. – Hij doorvorschte Sachalin, de
Koerilen, Jesso, Shihokoe, Kioeshioe, Korea, Quelpart, de Loe-tsjoe (Lioe-kioe,
Rioe-kioe)-eilanden, voorts Formosa; hij bracht ook een bezoek aan Hawaii. In Japan
maakte hij vele zwerftochten en beklom hij schier alle hooge bergen, voor geen
moeilijkheden terugdeinzend. In elk jaargetijde trok hij, onvergezeld, alleen eenige
levensmiddelen medenemend, er op uit, den geheelen dag botanizeerende, menigen
nacht in een boom of onder een overhangende rots doorbrengend; thuis gekomen
legde hij zijn planten in en stond dikwerf ’s nachts nog een paar maal op om het
drogen te controleeren; door zijn toewijding en onvermoeiden arbeid verwierf hij de
bewondering en toegenegenheid der jongere Jap. botanici. – Op aandrang der
beambten van het Parijsche Museum onderzocht hij ook Formosa, voor de eerste
maal in 1901, voor de tweede maal van 1913-15. Als men hem daar vroeg, welke
voorzorgen hij nam tegen gifslangen, wees hij op zijn strooien sandalen en zijn
naakte, beschramde beenen. Op zijn laatsten tocht ziek geworden, bereikte hij, geheel
bebloed (op een der door hem onder den blooten hemel doorgebrachte nachten was
tot in het diepst van elk zijner neusgaten een bloedzuiger doorgedrongen), Taihoku,
waar hij zich niet in het hospitaal wilde laten opnemen, omdat dit – het was in het
begin van den wereldoorlog – Duitsche medici en verpleegsters had. Kort daarop
werd hij grootendeels verlamd; zijn laatste levensdagen bracht hij door met bidden
en planten inleggen, verdeelde hij zijn tijd, als een zijner levensbeschrijvers, de Jap.
botanicus Bunzo Hayata, zegt, tusschen zijn God en zijn planten. Nog lang niet al
het door hem verzamelde materiaal is bewerkt.
fauvelianus
fauveliánus (-a, -um) (Ailantus malabarĭca A. P. DC. [A. P. de
Candolle] var. – Pierre [L. Pierre]), -genoemd naar A. S. Fauvel (1851, Cherbourg;
?, ?), van 1872-84 werkzaam bij de Chin. douane. Hij bereisde een groot deel van
China, waar hij vele planten verzamelde, waarvan hij er ongeveer 300 aan het Muséum
d’Histoire Naturelle te Parijs zond. Na zijn terugkeer in Frankrijk werd hij Inspecteur
des Services des Messageries Maritimes te Parijs, welke betrekking hij in 1908
nederlegde. Hij schreef: Nos missionnaires patriotes et savants.
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faviger / favigerus
fáviger (favígera, favígerum) / favígerus (-a, -um), – van
Lat. favus, honigraat; gĕrĕre, dragen: een of ander op een honigraat gelijkend orgaan
dragend.
fax
fax, – (Lat.) fakkel.
febrifugus
febrífugus (-a, -um), – van Lat. febris, koorts; fŭgāre, verdrijven:
koortsverdrijvend, als koortswerend middel in gebruik.
fecunda
fecúnda, – zie fecundus.
fecundissimus
fecundíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. fecundus,
vruchtbaar: zeer vruchtbaar.
fecundus
fecúndus (-a, -um), – (Lat.) vruchtbaar.
feddeanus
feddeánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
Fr. K. G. Fedde (1873, Breslau; X), sinds 1912 hoogleeraar te Berlijn, sinds 1904
uitgever van Just’s Botanische Jahresberichte, sedert 1905 van het Repertorĭum
speciērum novārum regni vegetabĭlis en der Beihefte zum Repertorĭum, sinds 1908
uitgever der Lichtbilder zur Pflanzengeographie und Biologie, schrijver eener
monographie van het gesl. Mahonĭa, bewerker der Papaveracĕae in Engler’s
Pflanzenreich. In 1895 bereisde hij de Karpaten, in 1908 en 1925 Spanje en Teneriffe,
in 1912 den Kaukăsus, N.-Armenië en het Wolgagebied, van 1926-31 elk jaar Finland.
feei
féei, – 2e nv. van Feĕus, Latinizeering van Fée: van Fée, genoemd naar
Fée. – Polypodĭum – Mett. [G. H. Mettenius] is genoemd naar A. L. A. Fée (1789,
Ardentes, Dépt. Indre, Frankrijk; 1874, Parijs), hoogleeraar in de plantkunde te
Straatsburg, schrijver van vele publicaties, ook over varens.
Feijoa
Féíjoa Berg [O. K. Berg (1815-66), hoogleeraar te Berlijn], – afleiding
en beteekenis onbekend. De auteur van het gesl., O. K. Berg [Linnaea XXIX
(1857/58), p. 258], geeft bij den naam geen toelichting.
fejeensis / fejensis
fejeénsis (-is, -e) / fejénsis (-is, -e), – afkomstig van de
Fidsji-eilanden (in Eng. transcr. Fējē; 177° O.L.; 178° W.L.; ±16 – 20° Z.B.) of daar
het eerst gevonden.
felinus
felínus (-a, -um), – van Lat. feles (felis), kat, marter: op eenigerlei
wijze tot een kat of een marter in betrekking staand, in eenig opzicht met een kat of
een marter overeenkomend.
fel terrae
fel terrae, – Lat. fel, gal; terrae (2e nv. enkv. van terra, aarde), der
aarde: gal der aarde, door de aarde opgeleverde gal, dwz. zeer bittere plant.
femina
fémina, – (Lat.) elk vr. wezen, vrouw, wijfje.
femineus
femíneus (-a, -um), – van Lat. femĭna, vrouw, wijfje: vrouwelijk.
fendleri
fendléri, – 2e nv. van Fendlērus, Latinizeering van Fendler: van
Fendler, gevonden door Fendler, genoemd naar Fendler. – Berbĕris – A. Gray [Asa
Gray] is genoemd naar August Fendler (1813, Gumbinnen, O.-Pruisen; 1883,
Trinidád), die van 1836-44, 1845-54 en 1857-77 verblijf hield in de Vereenigde
Staten en vele planten verzamelde in Nieuw-Mexico (zie neo-mexicānus), Venezuela
en Trinidád (zie trinitātis).
fenestralis
fenestrális (-is, -e), – van Lat. fenestra, opening, lichtgat, venster:
van vensters of iets daarop gelijkends voorzien.
fenestratus
fenestrátus (-a, -um), – van Lat. fenestra, opening, lichtgat,
venster: van een opening voorzien; venstervormig geaderd.
fenicis
fenícis, – 2e nv. van Fenix: van Fenix, gevonden door Fenix, genoemd
naar Fenix. Radermachēra – Merr. [E. D. Merrill] is genoemd naar den Filippino
Eugenio Fenix (1883, La Union, Philippijnen; X), boschopziener, later klerk bij het
Bureau of Science te Manila, die verschillende eilanden der Philippijnen bereisde
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en de naar hem genoemde plant in 1907 verzameld had op het eiland Batan (ongeveer
midden tusschen Luzon en Formosa). – De naam Fenix is verbasterd uit Lat. phoenix
(phoenīcis) of Gr. phoinix (phoinīkos), naam van een Egypt. wondervogel, die, als
hij vijfhonderd jaar oud was, zijn uit specerijen vervaardigd nest in brand stak en
zichzelven mede liet verbranden, waarna hij verjongd uit de asch herrees.
fennicus
fénnicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Fennĭa, Finland: Finsch.
fenzlianus
fenzliánus (-a, -um) (Aërīdes – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]; –
Grammatophyllum – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]), – genoemd naar E. Fenzl (1808,
Krumnussbaum, a/d Donau, Neder-Oostenrijk; 1879, Weenen), sinds 1850 hoogleeraar
in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Weenen, schrijver van verscheidene
bot. publicaties.
fenzlii
fénzlii, – 2e nv. van Fenzlĭus, Latinizeering van Fenzl: van Fenzl,
genoemd naar Fenzl. – Asplenĭum – Ettingshausen [Constantin freiherr von
Ettingshausen, (1826, Weenen; 1897, Graz)] is genoemd naar E. Fenzl (zie fenzliānus).
fera
fera, – zie ferus.
ferax
ferax, – van Lat. ferre, dragen, voortbrengen: vruchtbaar.
Ferdinanda
Ferdinánda Lag. [M. Lagasca y Sigura], – genoemd naar
Ferdinand VII (1784, San Ildefonso, N.W. van Madrid; 1833, Madrid), van 1814 tot
aan zijn dood koning van Spanje, berucht meineedige.
ferdinandi coburgi ferdinándi cobúrgi, – 2e nv. van Ferdinandus Coburgus,
d.i. Ferdinand van Koburg. – Haberlĕa – Urumoff [Ivan Kiroff Urumoff (1857,
Lowač, Bulgarije; X), leeraar te Sofia, verdienstelijk onderzoeker der flora van
Bulgarije] en Saxifrăga – Kell. et Sünd. [Johann Kellerer, plantenverzamelaar, en
Fr. Sündermann] zijn genoemd naar Ferdinand Maximiliaan Karel Leopold Maria,
prins Van Saksen-Koburg (1861, Weenen; X), van 1887-1908 vorst, van 1908 tot
aan zijn abdicatie in 1918 koning van Bulgarije, vriend van natuurstudie.
ferdinandi muelleri ferdinándi muelléri, – 2e nv. van Ferdinandus Muellērus,
Latinizeering van Ferdinand (von) Müller: van Ferdinand (von) Müller, gevonden
door Ferdinand (von) Müller, genoemd naar Ferdinand (von) Müller. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar Ferdinand J. H. (von) Müller (1825, Rostock,
Mecklenburg; 1896, Melbourne), die zich in 1847 als apothekersassistent te Adelaïde
(Z.-Australië; ±139° O.L.; ±35° Z.B.) vestigde en al spoedig al zijn tijd besteedde
aan een onderzoek naar de flora van het land. In 1852 werd hij benoemd tot
gouvernementsbotanicus van Victoria (Z.O. Australië), in 1857 tot directeur van den
bot. tuin van Melbourne, welke betrekking hij in 1873 moest neerleggen. Hij bereisde
een aanzienlijk deel van Australië, verzamelde een groot aantal planten, voerde vele
Austral. planten in Europa in, waarvoor hij tal van eerbewijzen verwierf, waarmede
hij gaarne pronkte, en schreef zeer vele bot. publicaties. – Van hem wordt verhaald,
dat hij bij voorkeur op klompen liep en nimmer een spiegel heeft bezeten.
fergusonii
fergusónii, – 2e nv. van Fergusonĭus, Latinizeering van Ferguson:
van Ferguson, gevonden door Ferguson, genoemd naar Ferguson. – Adiantum – Th.
Moore [Th. Moore] en Dioclēa – Thw. [G. H. Kendrick Thwaites] zijn genoemd naar
W. Ferguson (1820, ?; 1887, Colombo, Ceylon), die zich in 1839 als landmeter
vestigde op Ceylon, waar hij vele planten verzamelde, schrijver over de varens, de
timmerhout leverende boomen en de reptielen van het eiland.
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Fernelia
Fernélia Comm. [Ph. Commerson], – genoemd naar J. F. Fernel
(1497, Amiens; 1558, Parijs), lijfarts van koning Hendrik II van Frankrijk, schrijver
van Universa Medicīna (Algemeene Geneeskunde), een in zijn tijd zeer beroemd,
dertig malen herdrukt werk.
Feronia Ferónia Corr. [J. Fr. Correa da Serra], – naam eener oude, Midden-ital.
godheid, welker eeredienst de Sabijners naar Rome brachten, geefster van een goeden
graanoogst.
Feroniella
Feroniélla Swingle [Walter Tennyson Swingle (1871, Canaan
Pens., U.S.A.; X) plantkundige verbonden aan het Bureau of Plant Industry te
Washington], – van Feronĭa, plantengesl. (Rutacĕae): aan Feronĭa verwant gesl.
ferox ferox, – (Lat.) woest, een woest uiterlijk hebbend (door de aanwezigheid
van lange of grove stekels of borstels bv.).
Ferraria Ferrária L. [C. Linnaeus], – genoemd naar G. B. Ferrari S.J. (1584,
Siena, Z.Z.O. van Florence; 1655, Siena), schrijver van werken over het kweeken
van bloemen en van sinaasappels.
ferrea
férrea, – zie ferrĕus.
Ferreola Ferréola Koen. [J. G. Koenig], – van Lat. ferrĕus (van ferrum, ijzer),
ijzeren. Boom met ijzerhard hout.
ferreriensis
ferreriénsis (-is, -e) (Anthurium – Hort. [onder dezen naam in
tuinen gekweekt]), – genoemd naar Ferrier (?), van wien mij niets bekend is.
ferreus
férreus (-a, -um), – van Lat. ferrum, ijzer: ijzeren, ijzerhard, gebezigd
om ijzeren voorwerpen van roest te bevrijden.
ferrierensis
ferrierénsis (-is, -e), – zie ferreriensis.
Ferronia
Ferrónia Miq. [F. A. W. Miquel], – foutief voor Feronĭa.
ferruginea
ferrugínea, – zie ferruginĕus.
ferruginescens
ferruginéscens, – van Nieuwlat. ferruginescĕre (van
ferruginĕus, roestbruin), roestbruin worden: (roest)bruinachtig.
ferrugineus ferrugíneus (-a, -um), – van Lat. ferrūgo (ferrugĭnis) (van ferrum,
ijzer), ijzerroest: ijzerroestkleurig, roestbruin.
fertilis
fértilis (-is, -e), – van Lat. ferre, dragen, voortbrengen: geschikt tot
voortbrengen, veel voortbrengend, vruchtbaar.
Ferula
Férula L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, geschonken aan
een gewas, welks hoog opschietende, met merg gevulde stengels gebezigd werden
als spalken voor gebroken ledematen en als tuchtroede voor de jeugd. -Volgens
sommigen is de naam afgeleid van Lat. ferīre, slaan, en zinspeelt hij op het gebruik
der stengels als strafwerktuig, volgens anderen van ferre, in de beteekenis van
opstijgen, en zinspeelt hij op den hoogen groei der plant.
Ferulago
Ferulágo W. D. J. Koch [W. D. J. Koch], – oude, Lat. plantennaam,
geschonken aan een op Ferŭla (zie aldaar) gelijkend gewas. Het huidige gesl. Ferulāgo
is nauw verwant aan Ferŭla.
ferus
ferus (-a, -um), – (Lat.) woest, wild.
fervidus
férvidus (-a, -um), -van Lat. fervēre, gloeiend heet zijn: gloeiend
heet, brandend van smaak.
festa
festa, – zie festus.
festalis
festális (-is, -e), – van Lat. festum, feest: feestelijk, voor versiering
bruikbaar.
festivus
festívus (-a, -um), – van Lat. festus, feestelijk: lief, bevallig.
Festuca
Festúca L. [C. Linnaeus], – (Lat.) grashalm. Pas in de 16de eeuw
kwam het woord als geslachtsnaam in gebruik.
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festucaceus
festucáceus (-a, -um), – van Festūca, plantengesl. (Graminĕae):
Festūca-achtig.
festuciformis festucifórmis (-is, -e), – van Festūca, plantengesl. (Graminĕae);
Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Festūca, Festūca-achtig.
festucoides
festucoídes, – van Festūca, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Festūca-achtig.
festus
festus (-a, -um), – (Lat.) feestelijk, voor versiering bruikbaar.
fetidus
fétidus (-a, -um), – van Lat. f(o)etēre, stinken: stinkend.
feuilletaui feuilletáúi, – 2e nv. van Feuilletauus, Latinizeering van Feuilletau:
van Feuilletau, gevonden door Feuilletau, genoemd naar Feuilletau. – Dendro-
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bĭum – J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar haar ontdekker, W. K. H. Feuilletau de
Bruyn (zie bruynĭi).
fevrellii
fevréllii, – 2e nv. van Fevrellĭus, Latinizeering van Fevrell: van
Fevrell, genoemd naar Fevrell. – Cyclopeltis – Kjellb. [G. K. Kjellberg] en Dipodĭum
– J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd naar Th. Fevrell, consul-generaal van Zweden
te Batavia, die Kjellberg (zie kjellbergĭi), den ontdekker der planten, van veel dienst
was geweest bij diens bot. onderzoek der flora van Celébes in 1929.
Fibichia
Fibíchia Koeler [G. L. Koeler], – in 1802 door G. L. Koeler,
hoogleeraar in de plantkunde te Mainz, genoemd naar zijn voorganger Fibich, ten
rechte J. Fibig (?, ?; 1792, Mainz), schrijver van bot. publicaties.
Fibraurea
Fibráúrea Lour. [J. Loureiro], – van Lat. fibra, vezel; aurĕus (van
aurum, goud), gouden: plant met goudgele vezels, dwz. met goudgeel hout.
fibraureus
fibráúreus (-a, -um), – van Lat. fibra, vezel; aurĕus (van aurum,
goud), gouden: met goudgele vezels, met goudgeel hout.
fibrillifer / fibrilliferus
fibríllifer (fibrillífera, fibrillíferum) / fibrillíferus
(-a, -um), – van Lat. fibrilla (verkleinw. van fibra, vezel), korte of dunne vezel; ferre,
dragen: korte of dunne vezels dragend.
fibrillosus fibrillósus (-a, -um), – van Lat. fibrilla (verkleinw. van fibra, vezel),
korte of dunne vezel: vol korte of dunne (fijne) vezels, kortvezelig, fijnvezelig.
fibrinus
fibrínus (-a, -um), – van Lat. fiber (fibri), bever: op eenigerlei wijze
tot een bever in betrekking staand, met eenig deel van een bever overeenkomend. –
Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] ontving dien soortnaam, omdat de lip aan een
beverstaart doet denken.
fibrocarpus fibrocárpus (-a, -um), – van Lat. fibra, vezel; Gr. karpos, vrucht:
met vezelige vruchten. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter is
inocarpus.
fibrosus
fibrósus (-a, -um), – van Lat. fibra, vezel: vol vezels, vezelig.
Ficaria
Ficária Adans. [M. Adanson], – van Lat. ficus, vijg: vijgkruid. De
naam zinspeelt op den vorm der knolletjes.
ficaria
ficária, – zie ficarĭus.
ficariaefolius
ficariaefólius (-a, -um), – zie ficariifolĭus.
ficariifolius ficariifólius (-a, -um), – van ficarĭa, soortnaam van het speenkruid
(Ranuncŭlus ficarĭa L. [C. Linnaeus]); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van
het speenkruid.
ficarioides
ficarioídes, – van Ficarĭa, plantengesl. (Ranunculacĕae),
speenkruid; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ficarĭa-achtig;
speenkruidachtig.
ficarius
ficárius (-a, -um), – van Lat. ficus, vijg: op eenigerlei wijze tot vijgen
in betrekking staand, op een vijg gelijkend, vijgachtig.
ficicola
ficícola (znw.), – van Ficus, plantengesl. (Moracĕae), vijgeboom;
cŏlĕre, wonen, bewonen: vijgeboomen bewonende, dwz. als epiphyt er op groeiende
plant.
ficicolus ficícolus (-a, -um), – van Ficus, plantengesl. (Moracĕae), vijgeboom;
Lat. cŏlĕre, wonen, bewonen: vijgeboomen bewonend, op vijgeboomen groeiend.
ficifolius ficifólius (-a, -um), – van Ficus, plantengesl. (Moracĕae), vijgeboom;
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Ficus. De naam zegt weinig: bij het gesl.
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Ficus komen allerlei bladvormen voor. Gemeenlijk bedoelt men Ficus carĭca L. [C.
Linnaeus] (boom, die de gewone tafelvijg levert) met handvormig ingesneden
bladeren, echter ook wel andere soorten.
Ficinia
Ficínia Schrad. [H. A. Schrader], -genoemd naar H. D. A. Ficinus
(1782, Dresden; 1857, Dresden), hoogleeraar aan de medisch-chirurgische academie
te Dresden, schrijver eener flora van Dresden.
ficinioides
ficinioídes, -van Ficinĭa, plantengesl. (Cyperacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ficinĭa-achtig.
ficoides
ficoídes, – van Lat. ficus, vijgeboom, vijg; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: op een vijgeboom of op een vijg gelijkend, vijgachtig.
fictolacteus
fictolácteus (-a, -um), – van Lat. fictus (van fingĕre, verzinnen),
verzonnen, onwaar, onecht; soortnaam lactĕus (zie aldaar): de onechte soort lactĕus,
op de soort lactĕus gelijkend.
ficulnea
ficúlnea, – zie ficulnĕus.
ficulneoides
ficulneoídes, – van den soortnaam ficulnĕus (zie aldaar); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort ficulnĕus gelijkend.
ficulneus
ficúlneus (-a, -um), – van Lat. ficŭla (verkleinw. van ficus, vijg),
kleine vijg: op een kleinen vijgeboom gelijkend (in bladvorm, bv.).
Ficus / ficus
Ficus L. [C. Linnaeus] / ficus, – oude Lat. plantennaam,
vijgeboom, vijg. Als soortnaam gebezigd voor planten, welker vruchten op vijgen
gelijken.
ficus indica
ficus índica, – Lat. ficus, vijg; indĭcus, Indisch: Ind. vijg. Naam
eener uit W.-Indië geïmporteerde Opuntĭa-soort met eenigszins op vijgen gelijkende,
eetbare vruchten.
Fieldia
Fiéldia Gaud. [Ch. Gaudichaud Beaupré], – genoemd naar Barron
Field (1786, Londen; 1846, Torquay), van 1817-24 lid van het hooggerechtshof te
Port Jackson (bij Sydney), die aan Gaudichaud (zie gaudichaudi), den auteur van
het gesl. en deelnemer aan de door De Freycinet (zie Freycinetĭa) geleide expeditie
der korvet L’Uranie naar den Grooten Oceaan (1817-20) steun verleende bij het
overtrekken der Blue Mountains. Hij zond teekeningen en materiaal van Austral.
planten aan W. J. Hooker (zie hookēri 1).
fieldianus
fieldiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
Barron Field (zie Fieldĭa).
figarei
figárei, – 2e nv. van Figarĕus, Latinizeering van Figari: van Figari,
gevonden door Figari, genoemd naar Figari. – Dactyloctenĭum – De Notaris [G. de
Notaris (1805-77) hoogleeraar te Genua, daarna te Rome] is genoemd naar Antonio
Figari (Bey) (1804, Rapallo a/d Riviera, O. van Genua; 1870, Genua), apotheker,
die in 1823 naar Egypte ging, de geologie van dat land en op twee reizen (1844,
1849) die van het Arab. Woestijnplateau bestudeerde en daarover een groot werk
schreef. Hij verbond zich aan den persoon van Ismaïl Pasja (sinds 1863 onderkoning
van Egypte), werd belast met het toezicht op de apotheken, benoemd tot hoogleeraar
in de natuurwetenschappen aan de Geneeskundige School te Káiro, was lid van
verscheidene geleerde genootschappen en verzamelde in Egypte een groot aantal
planten, welke hij aan verschillende groote musea schonk.
figlinus
figlínus (-a, -um), – van Lat. figŭlus, arbeider in terra-cotta:
terra-cottakleurig, steenrood. – Het Ital. woord terra cotta is samengesteld uit terra,
aarde; cotta, verl. deelw. (vr. vorm) van cuócere, koken, bakken, branden: gebakken
aarde, baksteen.
figo
figo, – Cochinchin. plantennaam.
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fijiensis
fijiénsis (-is, -e), – afkomstig van de Fidsji-eilanden (177° O.L. –
178° W.L.; ±16 – 20° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Filago
Filágo L. [C. Linnaeus], – van Lat. filum, draad. – De naam zinspeelt
op de wollige beharing.
filamentosus filamentósus (-a, -um), – van Lat. filamentum, draad, helmdraad:
met vele of lange draden of helmdraden.
filare
filáre, – zie filāris.
filaria
filária, – zie filarĭus.
filaris / filarius
filáris (-is, -e) / filárius (-a, -um), – van Lat. filum, draad: van
draden voorzien, draden leverend, op draden gelijkend, draadvormig.
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Filetia Filétia Miq. [F. A. W. Miquel], – genoemd naar G. J. Filet (1825, Utrecht;
1891, Utrecht), medicus, in 1847 benoemd tot officier van gezondheid bij het
Nederlandschind. leger, in 1872 gepensionneerd, deelnemer aan krijgsverrichtingen
in Bali, Bantam en Sumatra, samensteller van een in 1855 uitgegeven catalŏgus der
in den tuin van het Militair Hospitaal te Weltevreden gekweekte gewassen en van
een plantkundig woordenboek voor Nederlandsch Indië. Hij verrichtte onderzoekingen
naar de eigenschappen van Ind. planten.
filicaulis
filicáúlis (-is, -e), – van Lat. filum, draad; caulis, stengel, steel; met
draaddunne stengels of stelen.
filiceps
fíliceps, – van Lat. filum, draad; caput, hoofd: met draaddun hoofd,
dwz. met draaddunnen of althans zeer smallen top.
filicifolius
filicifólius (-a, -um), – van Lat. filix (filĭcis), varen; folĭum, blad:
met varenachtige bladeren.
filiciformis filicifórmis (-is, -e), – van Lat. filix (filĭcis), varen; forma, gedaante,
vorm: van de gedaante eener varen, varenachtig.
filicinus
filicínus (-a, -um), -van Lat. filix (filĭcis), varen: varenachtig.
Filicium
Filícium Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Lat. filix (filĭcis),
varen: boom met varenachtige bladeren. Vooral bij zeer jonge boomen is de gelijkenis
opvallend.
filicoides
filicoídes, – van Lat. filix (filĭcis), varen; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: varenachtig.
filicula
filícula, – verkleinw. van Lat. filix (filĭcis), varen: varentje.
filiculmis
filicúlmis (-is, -e), -van Lat. filum, draad; culmus, halm; met
draaddunne halmen.
filiculoides filiculoídes, – van Lat. filicŭla [verkleinw. van filix (filĭcis), varen],
varentje, ook soortnaam van een Trichomănes; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: 1. op een varentje gelijkend, varenachtig en klein. 2. op de soort
(Trichomănes) filicŭla gelijkend.
filifer / filiferus fílifer (filífera, filíferum) / filíferus (-a, -um), – van Lat. filum,
draad; ferre, dragen, voortbrengen: draden bevattend of voortbrengend, draaddunne
twijgen dragend.
filifolius
filifólius (-a, -um), -van Lat. filum, draad; folĭum, blad: met
draadvormige bladeren.
filiformis filifórmis (-is, -e), – van Lat. filum, draad; forma, vorm: draadvormig.
filiger / filigerus
fíliger (filígera, filígerum) / filígerus (-a, -um), – van Lat.
filum, draad; gĕrĕre, dragen: draden dragend.
Filipendula
Filipéndula L. [C. Linnaeus], – van Lat. filum, draad; pendŭlus,
hangend: plant met aan draadvormige wortels hangende knollen.
filipendula
filipéndula, – zie filipendŭlus.
filipendulaefolius
filipéndulaefolius (-a, -um), – zie filipendulifolĭus.
filipendulifolius
filipendulifólius (-a, -um), – van Filipendŭla, plantengesl.
(Rosacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Filipendŭla.
filipendulinus / filipendulus filipendulínus (-a, -um) / filipéndulus (-a, -um),
– van Lat. filum, draad; pendŭlus, hangend: aan draden hangend.
filipes
fílipes, – van Lat. filum, draad; pes, voet, steel: met draaddunnen voet
of steel. filisepalus
filisépalus (-a, -um), – van Lat. filum, draad; Nieuwlat.
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sepălum, kelkblad: 1. met draadvormige kelkbladen of -slippen. 2. met draadvormig
toegespitste kelkbladen of -slippen.
filistipulus
filistípulus (-a, -um), – van Lat. filum, draad; stipŭla,steunblad:
met draadvormige steunbladen.
filix
filix, – (Lat.) varen.
filix femina
filix fémina, – (Lat.) filix, varen; femĭna, wijfje: wijfjesvaren (in
tegenstelling tot de grovere filix mas of mannetjesvaren). Vgl. Dodoens,
Cruyde-boeck, 2e druk (1563), 343: “Varen wijfken en heeft oock gheen bloemen
oft saet, maer heeft lange, hooge cale gruene stelen daeraen veel bladeren wassen
ouer beyde zyden wtghekerft ende rontsomme ghekerft den bladeren van Varen
manneken seer ghelijck maer wat mindere” (d.i. kleiner).
filix fragilis
filix frágilis, – (Lat.) filix, varen; fragĭlis, broos: broze varen.
filix mas
filix mas, – (Lat.) filix, varen; mas, mannetje: mannetjesvaren (in
tegenstelling tot de fijnere filix femĭna of wijfjesvaren). Vgl. Dodoens, Cruydeboeck,
2e druk (1563), 343: “Varen manneke heeft groote langhe bladeren, somtijts twee
voeten lanck ...”
filmeri
filméri, – 2e nv. van Filmērus, Latinizeering van Filmer: van Filmer,
genoemd naar Filmer. Ixōra – Elm. [A. D. E. Elmer] werd in 1912 genoemd naar E.
L. Filmer, ondergouverneur van Palawan (N. van Bórneo).
filovagans
filóvagans, – van Lat. filum, draad; văgans, zwervend, rond
kruipend, ver voortkruipend: met draadvormigen wortelstok ver voortkruipend.
fimbriata
fimbriáta, – zie fimbriātus.
fimbriatulus
fimbriátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. fimbriātus,
franjeachtig ingesneden, franjeachtig gewimperd: ondiep franjeachtig ingesneden,
kort of ijl franjeachtig gewimperd.
fimbriatus
fimbriátus (-a, -um), – van Lat. fimbrĭa, franje: franjeachtig
ingesneden, franjeachtig gewimperd.
fimbricalyx
fimbrícalyx, – van Lat. fimbrĭa, franje; călyx, kelk: met
franjeachtig ingesneden of franjeachtig gewimperden kelk (soms alleen bij ♂).
fimbrilabius
fimbrilábius (-a, -um), – van Lat. fimbrĭa, franje; labĭum, lip:
met franjedragende lip(pen).
fimbrillatus
fimbrillátus (-a, -um), – van Lat. fimbrilla (verkleinw. van
fimbrĭa, franje), korte franje: bezet met korte franje(achtige aanhangsels).
fimbrillifer / fimbrilleferus
fimbríllifer (fimbrillífera, fimbrillíferum) /
fimbrillíferus (-a, -um), – van Lat. fimbrilla (verkleinw. van fimbrĭa, franje), korte
franje; ferre, dragen: korte franje dragend.
fimbriobracteatus
fimbriobracteátus (-a, -um), – van Lat. fimbrĭa, franje;
bractĕa, schutblad: met franjeachtig gewimperde schutbladen.
fimbrisetus fimbrisétus (-a, -um), – van Lat. fimbrĭa, franje; sēta, borstel (dik
haar of iets daarop gelijkends): met franjedragende borstels.
fimbristegius
fimbristégius (-a, -um), – van Lat. fimbrĭa, franje; Gr. stegê,
dek: met franjeachtig ingesneden of franjeachtig gewimperde dekvliesjes. – Deze
bastaardsamenstelling is niet fraai; crossostegĭus of thysanostegĭus ware beter geweest.
Fimbristylis
Fimbrístylis Vahl [M. Vahl], – van Lat. fimbria, franje; stўlus,
stijl. Bij vele soorten draagt de stijl lange, franjeachtige haren.
findlayanus
findlayánus (-a, -um) (Dendrobĭum – Hook. f. [J. D. Hooker],
correctie van Dendrobium findleyānum Par. et Rchb. f. [Chr. S. Pollock Parish en
H. G. Reichenbach]), – genoemd naar James Findlay, die in de zeventiger jaren der
19de eeuw de plant in Burma nabij de grens van Siam “aan den weg naar Zimmay”
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(= Zimme = Kiang Mai in Siam; ±99° O.L.; ±19° N.B.) gevonden en aan Parish (zie
Parishĭa) geschonken had.
findleyanus
findleyánus (-a, -um), – zie findlayānus.
Fingalia
Fingália Schrank [Fr. von Paula Schrank], – genoemd naar den
legendarischen held Fingal (eigenlijk Finn Mac Cool of Find Mac Cumaill), bekend
uit de gedichten van zijn zoon, den bard Ossian (welke het eerst in 1760 door James
Macpherson werden uitgegeven), in de 3de eeuw na Chr. hoofd der Fiann (= Fenians,
oorspronkelijk een soort soldaten; de naam is in
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1867 overgebracht op een toen te New York gestichte, politieke vereeniging, welke
de onafhankelijkheid van Ierland beoogde) in het Glencodal (Argyll, Sch.
Hooglanden), middelpunt van een sagencyclus. Vele bouwvallen in Schotland zijn
naar hem genoemd, evenzoo de beroemde Fingals-grot [zoo genoemd door Sir Joseph
Banks (zie Banksĕa), die haar in 1772 op zijn reis naar IJsland ontdekte] op het eiland
Staffa. – Fingal zou kennis hebben gehad van geneeskrachtige planten.
finisterrae
finistérrae, – (Lat.) finis (2e nv. van finis, einde), van het einde;
terrae (2e nv. van terra, aarde), der aarde: van het einde der aarde. – Bedoeld wordt
het Finisterre-gebergte (d.i. het aan het einde der aarde gelegen gebergte) in het N.O.
van Kaiser Wilhelmsland; 146 – 147° O.L.; bijna 6° Z.B.: afkomstig van het
Finisterre-gebergte of daar het eerst gevonden.
finitimus
finítimus (-a, -um), – van Lat. finis, grens: aangrenzend, naburig,
op een andere soort gelijkend.
finium fínium, – 2e nv. mv. van Lat. finis, grens: der grenzen. – Bij Selaginella
– V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] wordt de grens tusschen
Ned. en Eng. Bórneo bedoeld, welke in 1912 door een commissie werd vastgesteld.
Een der leden dier commissie, de kapitein van het Nederlandschind. leger Van
Genderen Stort (zie stortĭi), verzamelde op het terrein een aantal planten, waaronder
deze Selaginella.
Finlaysonia
Finlaysónia Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – genoemd naar G. Finlayson (1790, Thurso, N. kust van Schotland, ±3
1/2° W.L.; 1823, op zee, tusschen Calcutta en Engeland), die van 1821-23 als
geneesheer en verzamelaar van natuurhistorische voorwerpen deelnam aan een Eng.
expeditie naar Siam en op de terugreis naar Europa overleed. Hij verzamelde planten
voor Wallich (zie wallicheānus).
finlaysonianus
finlaysoniánus (-a, -um) (Asplenĭum – Wall. [Nathan Wolff,
zich later noemende Nathaniel Wallich]; – Blechnum – Wall. [Nathan Wolff, zich
later noemende Nathaniel Wallich]; – Bromheadĭa – Rchb. f. [H. G. Reichenbach];
– Cymbidĭum – Lindl. [J. Lindley]; – Indigofĕra – Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich]; – Inga -Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich]), – genoemd naar den ontdekker der planten, G. Finlayson (zie
Finlaysonĭa).
Finschia
Fínschia Warb. [O. Warburg], – genoemd naar Fr. H. O. Finsch
(1839, Warmbrunn, a/d N. voet van het Reuzengebergte; 1917, Brunswijk),
zoöloog-ethnograaf. Hij bereisde op jeugdigen leeftijd Turkije en Hongarije, werd
in 1861 benoemd tot assistent aan het Museum van Natuurlijke Historie te Leiden
en in 1864 tot directeur van het Natuurhistorisch-ethnologisch Museum te Bremen,
welken post hij tot 1878 bekleedde. Hij bereisde Duitschland, Engeland, Italië,
Frankrijk en Skandinavië; in 1872 de Vereenigde Staten, in 1876 Turkestan,
N.W.-China en Siberië, in 1877 de Hawaii-eilanden, van 1879-82 Polynesië, Australië
en Nieuw-Zeeland, vanwaar hij in 1882 over Java terugkeerde. In 1884/85 bereisde
bij den Bismarck-Archipel en Kaiser Wilhelmsland, waar hij in 1884 de naar hem
genoemde haven ontdekte. In 1897 werd hij conservator der ornithol. afdeeling van
het Museum van Natuurlijke Historie te Leiden, in 1904 conservator van het Stedelijk
Ethnologisch Museum te Brunswijk. Hij schreef zeer vele zoöl., anthropol. en ethnol.
verhandelingen.
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finschii
fínschii, – 2e nv. van Finschĭus, Latinizeering van Finsch: van Finsch,
gevonden door Finsch, genoemd naar Finsch. – Phyllanthus – K. Schum. [K. M.
Schumann] is genoemd naar Fr. H. O. Finsch (zie Finschĭa).
fionianus
fioniánus (-a, -um), – van Nieuwlat. Fionĭa, Fünen (een der groote
Deensche eilanden): afkomstig van Fünen of daar het eerst gevonden, Fünensch.
firma
firma, – zie firmus.
firmandus
firmándus (-a, -um), – van Lat. firmāre (van firmus, stevig),
bevestigen, bekrachtigen: nog te bevestigen, te bekrachtigen. – Andropōgon – Steud.
[C. G. Steudel] werd zoo genoemd, omdat de soort was opgesteld naar onvolledig
materiaal en de juistheid der determinatie niet vaststond.
Firmiana
Firmiána Marsili [G. Marsili (1727-1795), hoogleeraar in den
plantkunde en directeur van den bot. tuin in Padua], – genoemd naar K. J. graaf Von
Firmian (1716, Deutsch-Metz in Tirol, N. van Trente; 1782, Milaan), Oostenr.
staatsman, onder Maria Theresia gouverneur van Lombardije, mild beschermer van
kunsten en wetenschappen, bezitter eener groote bibliotheek en eener fraaie
kunstverzameling.
firmior
fírmior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. firmus, stevig: steviger dan
gewoonlijk, vrij stevig.
firmulus
fírmulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. firmus, stevig: vrij stevig.
firmus
firmus (-a, -um), – (Lat.) stevig.
fischeri
fischéri, – 2e nv. van Fischērus, Latinizeering van Fischer: van
Fischer, gevonden door Fischer, genoemd naar Fischer: 1. (Bromus – C. et C. [Antoine
de Cugnac, hedendaagsch plantkundige te Parijs en mej. Aimée Antoinette de Camus
[dochter van E. G. Camus] hedendaagsch plantkundige te Parijs]), – genoemd naar
H. Fischer, lector (maître de conférences) aan de Faculté des Sciences te Parijs. –
Overigens is mij van hem niets bekend. 2. (Aconītum – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]),
– genoemd naar Fr. E. L. (von) Fischer (1782, Halberstadt, Z.W. van Maagdenburg;
1854, St.-Petersburg), medicus-plantkundige, eerst directeur van den bot. tuin van
Rasumowsky (zie Razumovĭa) te Gorenki bij Moskou, van welken tuin door hem in
1808 een catalogus werd uitgegeven, in 1823 (na Rasumowsky’s dood; 1822)
reorganisator en tot 1850 directeur van den bot. tuin van St.-Petersburg, die door
hem zeer werd verrijkt, schrijver van verscheidene bot. publicaties. Hij liet een
herbarium na van 60000 soorten, dat door zijn weduwe voor 1000 roebel (toen ±f
1900) aan de Russ. regeering werd verkocht.
fissa
fissa, – zie fissus.
fissendocarpus
fissendocárpus (-a, -um), – van Lat. fissus, gespleten;
Nieuwlat. endocarpĭum (van Gr. endon, binnen in, inwendig; karpos, vrucht),
binnenvruchtwand: met splijtenden (zich door spleten in schijfjes verdeelenden)
binnenvruchtwand.
fissibrachius
fissibráchius (-a, -um), – van Lat. fissus, gespleten; brachĭum,
(onder)arm: met gespleten armen.
fissicalyx
fissícalyx, – van Lat. fissus, gespleten; călyx, kelk: met gespleten
kelk.
fissidens
físsidens, – van Lat. fissus, gespleten; dens, tand: met gespleten
tanden.
fissifolius
fissifólius (-a, -um), – van Lat. fissus, gespleten; folĭum, blad: met
gespleten bladeren.
fissile
físsile, – zie fissĭlis.
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Fissilia
Fissília Comm. [Ph. Commerson], – van Lat. fissĭlis (van findĕre,
splijten), gespleten: twee der kroonbladen zijn diep 2-spletig.
fissilis
físsilis (-is, -e), – van Lat. findĕre, splijten: splijtbaar, gespleten.
fissipetalus
fissipétalus (-a, -um), – van Lat. fissus, gespleten; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met gespleten kroonbladen.
fissistipulus
fissistípulus (-a, -um), – van Lat. fissus, gespleten; stipŭla,
steunblad: met gespleten steunbladen.
fissobrachius
fissobráchius (-a, -um), – van Lat. fissus, gespleten; brachĭum,
(onder)arm: met gespleten armen.
fissopetalus
fissopétalus (-a, -um), – van Lat. fissus, gespleten; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met gespleten kroonbladen.
fissulus
físsulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. fissus, gespleten: ondiep
gespleten.
fissum
fissum, – zie fissus.
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fissuratus
fissurátus (-a, -um), – van Lat. fissūra (van findĕre, splijten), spleet:
spleten vertoonend.
fissus
fissus (-a, -um), – van Lat. findĕre, splijten: gespleten.
fistula
fístula, – (Lat.) buis.
fistulosus
fistulósus (-a, -um), – van Lat. fistŭla, buis: buisvormig.
Fittonia
Fittónia E. Coemans [H. Eug. L. Coemans (1825, Brussel; 1871,
Gent), geestelijke-plantkundige te Gent], – genoemd naar de gezusters Elizabeth
Fitton (?, ?; ?, ?) en Sarah Mary Fitton (?, Dublin; 1866, ?), vriendinnen van Robert
Brown (zie browniānus 1), schrijfsters van eenige populaire, bot. werkjes.
fitzalani
fitzaláni, – 2e nv. van Fitzalānus, Latinizeering van Fitzalan: van
Fitzalan, gevonden door Fitzalan, genoemd naar Fitzalan. – Eulophĭa – F. v. M.
[Ferdinand von Müller] en Gardenĭa – F. v. M. [Ferdinand von Müller] (= Randĭa –
F. v. M. [Ferdinand von Müller]) zijn genoemd naar haar ontdekker, E. F. A. Fitzalan
(1830, Lóndonderry, Ierland; 1911, Brisbane, Australië), tuinman, die in 1848 naar
Victoria (Australië) vertrok en in 1860 als plantenverzamelaar deelnam aan een door
luitenant Smith geleiden opnemingstocht van het vaartuig Spitfire naar het aestuarium
der Burdekin-rivier (in Australië, uitmondend aan de O. kust op ±19 1/2° Z.B.).
Fitzroya
Fitzróya Hook. f. [J. D. Hooker], – genoemd naar Robert Fitzroy
(1805, Ampton Hall, Suffolk, Engeland; 1865, Norwood, Suffolk), die in 1819 dienst
nam bij de Eng. marine en in 1824 benoemd werd tot luitenant-ter-zee. Van 1828-30
leidde hij als commandant van de Beagle de opneming der kust van Patagonië,
Vuurland en straat Magelhaens, van 1831-36 nam hij als commandant van hetzelfde
vaartuig, waarop zich Charles R. Darwin (zie darwinĭi) als natuuronderzoeker bevond,
een groot deel der kust van Z.-Amerika op en maakte hij een reis om de aarde. Van
1843-45 was hij gouverneur van Nieuw-Zeeland, voor welk ambt hij zich ongeschikt
betoonde. In 1863 werd hij benoemd tot vice-admiraal; twee jaren later pleegde hij
zelfmoord. Hij was een uitnemend hydrograaf.
flabella flabélla, – gefantazeerde vr. vorm van het verkeerdelijk voor een bnw.
gehouden Lat. znw. flabellum, waaier.
flabellatus
flabellátus (-a, -um), – van Lat. flabellum, waaier: waaiervormig.
flabellifer / flabelliferus flabéllifer (flabellífera, flabellíferum) / flabellíferus
(-a, -um), – van Lat. flabellum, waaier; ferre, dragen: waaiervormige organen
(bladeren, bv.) dragend.
flabelliflorus flabelliflórus (-a, -um), – van Lat. flabellum, waaier; flos (flōris),
bloem: met waaiervormig gerangschikte bloemen, met waaiervormige bloeiwijzen.
flabellifolius
flabellifólius (-a, -um), – van Lat. flabellum, waaier; folĭum,
blad: met waaiervormige bladeren.
flabelliformis
flabellifórmis (-is, -e), – van Lat. flabellum, waaier; forma,
vorm: waaiervormig.
flabelliger / flabelligerus flabélliger (flabellígera, flabellígerum) / flabelligerus
(-a, -um), – van Lat. flabellum, waaier; gĕrĕre, dragen: waaiervormige organen
(bladeren, bloeiwijzen) dragend.
flabellivenius
flabellivénius (-a, -um), – van Lat. flabellum, waaier; vena,
ader: met waaiervormig gerangschikte aderen, waaiervormig geaderd.
flabelloides flabelloídes, – van Lat. flabellum, waaier; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: 1. waaiervormig. 2. gelijkend op de soort flabellum.
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flabellulatus
flabellulátus (-a, -um), – van Lat. flabellŭlum (verkleinw. van
flabellum, waaier), waaiertje: op een waaiertje gelijkend, klein en waaiervormig.
flabellum
flabéllum, – (Lat.) waaier.
flacca
flacca, – zie flaccus.
flaccida
fláccida, – zie flaccĭdus.
flaccidulus flaccídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. flaccĭdus, slap: tamelijk
slap.
flaccidus
fláccidus (-a, -um), – van Lat. flaccus, slap: slap.
flaccus
flaccus (-a, -um), – (Lat.), slap, slap hangend.
Flacourtia
Flacoúrtia Comm. [Ph. Commerson], – genoemd naar E. de
Flacourt (1607, Orleans; 1660, verdronken op de terugvaart van Madagaskar naar
zijn vaderland), gouverneur van Madagaskar, samensteller eener beschrijving van
het eiland, ook van den plantengroei.
Flacourtiáceae
Flacourtiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Flacourtĭa geldt.
flagellaceus
flagelláceus (-a, -um), – van Lat. flagellum, geesel, riem,
wingerdrank: op een geesel, riem of wingerdrank gelijkend of daarop gelijkende
organen dragend.
flagellare
flagelláre, – zie flagellāris.
Flagellaria
Flagellária L. [C. Linnaeus], – van Lat. flagellum, geesel, riem,
wingerdrank. De top der bladeren eindigt in een korte rank.
Flagellariaceae
Flagellariáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Flagellarĭa geldt.
flagellaris flagelláris (-is, -e), – van Lat. flagellum, geesel, riem, wingerdrank:
den vorm van een geesel, riem of wingerdrank hebbend.
flagellatus
flagellátus (-a, -um), – van Lat. flagellum, geesel, riem,
wingerdrank: organen dragend van den vorm van een geesel, riem of wingerdrank.
flagellifer / flagelliferus
flagéllifer (flagelíffera, flagelífferum) / flagellíferus
(-a, -um), – van Lat. flagellum, geesel, riem, wingerdrank; ferre, dragen: geesels,
riemen, ranken of daarop gelijkende organen dragend.
flagelliflorus
flagelliflórus (-a, -um), -van Lat. flagellum, geesel, riem,
wingerdrank; flos (flōris), bloem: met aan rankachtige twijgen geplaatste bloemen.
flagelliformis
flagellifórmis (-is, -e), – van Lat. flagellum, geesel, riem,
wingerdrank; forma, vorm: (geheel of gedeeltelijk) den vorm van een geesel, riem
of wingerdrank hebbend.
flagellum
flagéllum, – (Lat.) geesel, riem, wingerdrank.
flamineus
flamíneus (-a, -um), – van Lat. flamen (flamĭnis), priester eener
bepaalde godheid: op eenigerlei wijze tot een priester eener bepaalde godheid in
betrekking staand. – Bij Cnestis – Griff [W. Griffith], is flaminĕa mogelijk een
drukfout voor flammĕa, vuurrood. De naam zinspeelt dan op de helroode vruchten.
flammeus
flámmeus (-a, -um), – van Lat. flamma, vlam: vlammend, vurig,
vlamkleurig, vuurrood, oranjerood.
flammifer / flammiferus flámmifer (flammífera, flammíferum) / flammíferus
(-a, -um), – van Lat. flamma, vlam; ferre, dragen: vlammen, dwz. vlamroode bloemen
dragend.
flammula flámmula, – verkleinw. van Lat. flamma, vlam: vlammetje, vaantje.
– Het woord wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten, welke de tong aandoen
als een vlam, dwz. op de tong branden, een scherpen smaak bezitten, voorts voor
planten met vlamkleurige (gele of roode) bloemen.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

flammulifer / flammuliferus
flammúlifer (flammulífera, flammulíferum) /
flammuliferus (-a, -um), – van Lat. flammŭla (zie aldaar), hier = vaantje; ferre,
dragen: iets dragend, dat aan een vaantje doet denken.
flava
flava, – zie flavus.
flavantherus
flavanthérus (-a, -um), – van Lat. flavus, lichtgeel; Nieuwlat.
anthēra, helmknop: met lichtgele helmknoppen.
flavens
flavens, – van Lat. flavēre, geel zijn: geel.
flaveolus
flavéolus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. flavus, (als bot. term)
lichtgeel: naar het lichtgele zweemend.
flavescens
flavéscens, – van Lat. flavescĕre [van flavus, (als bot. term)
lichtgeel], lichtgeel worden: geelachtig.
flavicans
flávicans, – (Nieuwlat.) geelachtig.
flaviceps
fláviceps, – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel; caput, hoofd:
met lichtgele hoofdjes.
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flavicolor
flavícolor, – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel; cŏlor, kleur:
lichtgeel.
flavicornis
flavicórnis (-is, -e), – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel;
cornu, hoorn: met lichtgele hoornen of daarbij vergelijkbare organen.
flavida
flávida, – zie flavĭdus.
flavidiflorus
flavidiflórus (-a, -um), – van Lat. flavĭdus, geelachtig; flos
(flōris), bloem: met geelachtige bloemen.
flavidomaculatus flavidomaculátus (-a, -um), – van Lat. flavĭdus, geelachtig;
macŭla, vlek: met geelachtige vlekken.
flavidulus
flavídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. flavĭdus, geelachtig:
eenigszins geelachtig, zeer licht geel.
flavidus
flávidus (-a, -um), – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel:
geelachtig.
flaviflorus
flaviflórus (-a, -um), – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel;
flos (flōris), bloem: met lichtgele bloemen.
flavigutta flavigútta, – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel; gutta, druppel:
met lichtgele druppels, met op druppels gelijkende, lichtgele klieren.
flavinerve
flavinérve, – zie flavinervis.
flavinervia
flavinérvia, – zie flavinervĭus.
flavinervis / flavinervius
flavinérvis (-is, -e) / flavinérvius (-a, -um), – van
Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel; nervus, nerf: met lichtgele nerven.
flavipes
flávipes, – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel; pes, voet, steel:
met lichtgelen voet of steel.
flavipunctatus
flavipunctátus (-a, -um), – van Lat. flavus, (als bot. term)
lichtgeel; punctum, stip: lichtgeel gestippeld.
flavirameus
flavirámeus (-a, -um), – van Lat. flavus, lichtgeel; ramus, twijg:
met lichtgele twijgen.
flavisetus flavisétus (-a, -um), – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel; sēta,
borstel: met lichtgele borstels (of daarbij vergeleken wordende naalden).
flavispathus flavíspathus (-a, -um), – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel;
spătha, kolfscheede: met lichtgele kolfscheeden.
flavispiculus flavispículus (-a, -um), – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel;
spicŭlum, spits (znw.): met lichtgele spits.
flavofimbriátus
flavofimbriátus (-a, -um), – van Lat. flavus, (als bot. term)
lichtgeel; fimbrĭa, franje: met lichtgele franje.
flavolineatus flavolineátus (-a, -um), – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel;
linĕa, streep: met lichtgele strepen, lichtgeel gestreept.
flavopunctatus
flavopunctátus (-a, -um), – van Lat. flavus, (als bot. term)
lichtgeel; punctum, stip: met lichtgele stippels, lichtgeel gestippeld.
flavorubellus
flavorubéllus (-a, -um), – van Lat. flavus, (als bot. term)
lichtgeel; rubellus, roodachtig: licht geelachtig rood; lichtgeel met roodachtig.
flavorufus
flavorúfus (-a, -um), – van Lat. flavus, lichtgeel; rūfus, rossig:
lichtgeel met rossig, geelachtig rossig.
flavovirens
flavóvirens, – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel; vĭrens,
groen: geelachtig groen.
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flavoviridis
flavovíridis (-is, -e), – van Lat. flavus, (als bot. term) lichtgeel;
virĭdis, groen: geelachtig groen.
flavus
flavus (-a, -um), – (Lat.) (als bot. term) lichtgeel.
fleischeri
fleischéri, – 2e nv. van Fleischērus, Latinizeering van Fleischer:
van Fleischer, gevonden door Fleischer, genoemd naar Fleischer: 1. (Dendrobĭum –
J. J. S. [J. J. Smith]), – genoemd naar M. Fleischer (1861, Lipine, Z. van Beuthen,
in Opper-Silezië; 1930, Mentone), kunstschilder en bryoloog, die Italië, de Kanarische
eilanden en Samoa bereisde en gedurende langen tijd op Java woonde. Hij schreef
een monographie der Jav. bladmossen en zond de naar hem genoemde plant aan den
orchideeënspecialist J. J. Smith (zie smithiānus 3). 2. (Epilobĭum – Hochst. [Chr. Fr.
Hochstetter]), – genoemd naar Fleischer, apotheker te Esslingen (Württemberg), die
de naar hem genoemde plant in 1825 in Tirol ontdekte, en van wien mij overigens
niets bekend is. 3. (Festūca – Rohl. [Joseph Rohlena (1874, Přepychy bij Opočno,
Boheme; X) onderwijzer-plantkundige te Praag, verdienstelijk onderzoeker der flora
van Boheme en Montenegro]), – genoemd naar ?
Flemingia
Flemíngia Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar J. Fleming
(1747, ?; 1829, Londen), van 1768-1813 arts bij den Geneeskundigen Dienst in Eng.
Indië, schrijver eener lijst van Engelschind. geneeskrachtige planten met haar Sanskr.
namen.
fletcherianus
fletcheriánus (-a, -um) (Bulbophyllum – Rolfe [R. A. Rolfe]),
– genoemd naar den Eng. geestelijke J. C. B. Fletcher, te Chichester (O. van
Portsmouth), bij wien de plant het eerst in Engeland bloeide.
Fleurya Fléúrya Gaud., – genoemd naar C. Fleury († 1825), stuurmansleerling
aan boord der korvet L’Uranie, waarmede De Freycinet (zie Freycinetĭa) van 1817-20
een wetensch. expeditie om de aarde maakte. Gaudichaud (zie gaudichaudi), de
auteur van het gesl., nam als natuuronderzoeker aan dezelfde expeditie deel.
flexa
flexa, – zie flexus.
flexibilis
flexíbilis (-is, -e), – van Lat. flectĕre, buigen: buigzaam.
flexicaulis
flexicáúlis (-is, -e), – van Lat. flexus, gebogen; caulis, stengel,
steel: met gebogen of bochtigen stengel; met gebogen of bochtigen steel.
flexilis
fléxilis (-is, -e), – van Lat. flectĕre, buigen: buigzaam.
flexilobus
flexílobus (-a, -um), – van Lat. flexus, gebogen, omgevouwen;
lŏbus, lob: met omgevouwen lobben.
flexipes
fléxipes, – van Lat. flexus, gebogen, omgevouwen; pes, voet, steel:
met gebogen (zuil)voet; met gebogen steel.
flexirameus
flexirámeus (-a, -um), – van Lat. flexus, gebogen; ramus, tak:
met bochtige takken.
flexistamen
flexistámen, – van Lat. flexus, gebogen, omgevouwen; stāmen,
(als bot. term) meeldraad: met gebogen of omgevouwen meeldraad (meeldraden).
flexulus
fléxulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. flexus, gebogen: zwak
gebogen, zwak gekromd.
flexum
flexum, – zie flexus.
flexuosus
flexuósus (-a, -um), – van Lat. flexus, bocht: vol bochten, bochtig,
heen en weer gebogen.
flexus
flexus (-a, -um), – van Lat. flectĕre, buigen: gebogen.
Flindersia
Flindérsia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar M. Flinders
(1774, Donington, Lincolnshire, Engeland; 1814, Londen), zeevaarder en
ontdekkingsreiziger, die in 1795 en 1798 te zamen met den geneesheer Bass de Z.O.
kust van Nieuw-Holland verkende, de naar zijn metgezel genoemde Bass-straat
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(tusschen Nieuw-Holland en Tasmanië) ontdekte en Tasmanië omvoer. Van 1801-03
maakte hij in opdracht der Eng. Regeering een tocht van Kaap Leeuwin (Z.W. punt
van Nieuw-Holland) langs de Z. en de O. kust van Nieuw-Holland, voer de
Torres-straat door, verkende de golf van Carpentaria en werd toen door de
onzeewaardigheid van zijn vaartuig (Investigator) gedwongen terugtekeeren. Robert
Brown (zie browniānus 1), de auteur van het gesl. Flindersĭa, vergezelde hem als
botanicus op dien tocht, waarvan Flinders een beschrijving naliet.
flocciger / floccigerus
flócciger (floccígera, floccígerum) / floccígerus (-a,
-um), – van Lat. floccus, vlok; gĕrĕre, dragen: vlokken dragend, dwz. vlokkig behaard
of beschubd. floccosus floccósus (-a, -um), – van Lat. floccus, vlok: vol vlokken,
vlokkig behaard. flocculosus
flocculósus (-a, -um), – van Lat. floccŭlus
(verkleinw. van floccus, vlok), vlokje: bezaaid met vlokjes, dwz. met op vlokken
gelijkende haarbundels of sterharen. florentinus
florentínus (-a, -um), – van
Nieuwlat. Florentĭa, Florence: Florentijnsch. – Iris – L [C. Linnaeus] wordt bij
Florence veelvuldig gekweekt.
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flore pleno
flore pleno, – 6e nv. van Lat. flos plēnus (van flos, bloem; plēnus,
gevuld), gevulde bloem: met gevulde bloem(en).
floresanus floresianus floresánus (-a, -um) / floresiánus (-a, -um), – afkomstig
van Flores (een der Kleine Soenda-eilanden; ±119 3/4 – 123° O.L.; 8 – 9° Z.B.) of
daar het eerst gevonden.
floribundus
floribúndus (-a, -um), – (Nieuwlat.) rijk bloeiend.
florida
flórida, – zie florĭdus.
floridaceus
floridáceus (-a, -um), – afkomstig van Florĭda (schiereiland a/d
Z.O. kust van N.-Amerika; ±25 – 30° N.B.) of daar het eerst gevonden. – De naam
Florida werd aan het land gegeven door den Sp. zeevaarder Ponce de Leon, omdat
hij daar (in 1513) voor het eerst landde op Palmzondag (Sp. Pascua florída, d.i.
bloemrijke Paschen. Vgl. Fr. Pâques fleuries en Ital. Pasqua flórida).
floridulus
florídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. florĭdus, rijk bloeiend:
vrij rijk bloeiend.
floridus
flóridus (-a, -um), – van Lat. flos (flōris), bloem: rijk aan bloemen,
bloemrijk, rijk bloeiend.
florindae
floríndae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
vrouwennaam Florinda: van Florinda, genoemd naar Florinda. – Primŭla – Ward
[F. Kingdon Ward] werd door F. Kingdon Ward, die de plant in 1924 in Z.O.-Tibet
had ontdekt, genoemd naar zijn echtgenoote Florinda, geboren Norman-Thompson.
florulentus
floruléntus (-a, -um), – van Lat. flos (flōris), bloem: rijk aan
bloemen, bloemrijk, rijk bloeiend.
flos aeris
flos áëris, – (Lat.) flos, bloem; aĕris (2e nv. van aër, lucht), der
lucht: bloem der lucht, in of van de lucht levende bloem, epiphyt.
Floscopa
Floscópa Lour. [J. Loureiro], – (Lat.) flos, bloem; scōpa, rijs, hier
gebezigd in de beteekenis van bezem. De bloeiwijze is bezemvormig.
flos cuculi
flos cúculi, – Lat. flos, bloem; cucŭli (2e nv. enk. van cucŭlus,
koekoek), van den koekoek: bloem van den koekoek, koekoeksbloem. – Op de plant
leeft zeer vaak een cicade, welke een wit schuim afscheidt, dat in den volksmond
koekoeksspog heet, omdat men het aanziet (of althans aanzag) voor speeksel van
den koekoek.
floscularia
flosculária, – van Lat. floscŭlus (verkleinw. van flos, bloem),
bloempje: bloempjesdier, een soort raderdiertje met langen, geringden voet en in
slippen verdeelden mond, dat eenigszins aan een bloem doet denken; op zulk een
raderdiertje gelijkende bloem.
flosculosus
flosculósus (-a, -um), – van Lat. floscŭlus (verkleinw. van flos,
bloem), bloempje: vol kleine bloempjes, met vele kleine bloemen.
flos jovis flos jovis, – (Lat.) flos, bloem; jovis [2e nv. van Jupĭter (= Diuspăter,
goddelijke vader), de Romeinsche oppergod], van Jupĭter: bloem van Jupiĭter,
goddelijke bloem.
flos reginae
flos regínae, – (Lat.) flos, bloem; regīnae (2e nv. van regīna,
koningin), der koningin: bloem der koningin: koninginnebloem, bloem, welke eener
koningin waardig is, zeer fraaie bloem.
Flos scopae
Flos scópae Hassk. [J. K. Hasskarl], – (Lat.) flos, bloem; scōpae
(2e nv; van scōpa, rijs, hier gebezigd in de beteekenis van bezem), van den bezem:
bloem van den bezem, dwz. plant met bezemvormige bloeiwijze.
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fluctuans
flúctuans, – van Lat. fluctuāre (van fluctus, golf), op de golven
dobberen, op het water dobberen, op en neer gaan: dobberend.
fluctuosus
fluctuósus (-a, -um), – van Lat. fluctus, golf: met golven, golvend,
bochtig.
Flueggea
Fluéggea Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar J. Flügge
(1775, Hamburg; 1816, Barmbek, Hamburg), arts te Hamburg, schrijver over grassen,
ontwerper van een plan voor een bot. tuin bij Hamburg.
flueggeanus
flueggeánus (-a, -um) (Salix – Willd. [K. L. Willdenow]), –
genoemd naar J. Flügge (zie Flueggĕa).
flueggeoides
flueggeoídes, – van Flueggĕa, plantengesl. (Euphorbiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Flueggĕa-achtig.
Flueggia
Fluéggia B. et H. [G. Bentham en J. D. Hooker], – genoemd naar J.
Flügge (zie Flueggĕa).
flueggioides
flueggioídes, – van Flueggĭa (zie aldaar), plantengesl. (=
Flueggĕa) (Euphorbiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Flueggĭa-achtig.
fluitans
flúitans, – van Lat. fluĭtāre (van fluĕre, vlieten, stroomen), drijven:
drijvend.
fluminensis
fluminénsis (-is, -e), – van Lat. flumen (flumĭnis), rivier: bij een
rivier behoorend. Bedoeld wordt de op den breeden mond eener rivier (Sp. rio)
gelijkende baai Rio de Janeiro (O. kust van Z.-Amerika; ±23° Z.B.), waaraan de
gelijknamige hoofdplaats van Brazilië ligt. Ter plaatse zelve wordt de stad gemeenlijk
kortweg Rio (dus = Lat. flumen) genoemd en zoo moet men aan fluminensis de
beteekenis hechten van: afkomstig van Rio de Janeiro of daar het eerst gevonden.
fluvialis / fluviatilis
fluviális (-is, -e) / fluviátilis (-is, -e), – van Lat. fluvĭus,
waterstroom: in of aan waterstroomen groeiend.
foecunda
foecúnda, – zie foecundus.
foecundissimus
foecundíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. foecundus,
vruchtbaar: zeer vruchtbaar, zeer rijk aan iets (aan kroonbladen, bv.).
foecundus
foecúndus (-a, -um), – (Lat.) vruchtbaar, vele bloemen, vruchten
of sori voortbrengend.
foeniculaceus
foeniculáceus (-a, -um), – van Foenicŭlum, plantengesl.
(Umbellifĕrae), venkel, fenkel: in een of ander opzicht, het bezit van in fijne slippen
verdeelde bladeren, bv., met venkel overeenkomend.
Foeniculum Foenicúlum Adans. [M. Andanson], – verkleinw. van Lat. foenum,
hooi: fijn hooi. De naam zinspeelt op het uiterlijk der gedroogde bladeren van de
venkel (fenkel).
foenisecii
foenisécii, – 2e nv. van Lat. foenisecĭum (van foenum, hooi; secāre,
afsnijden, maaien), hooiveld: (als het ware) van een hooiveld (afkomstig), naar hooi
riekend.
foenum graecum foenum graecum, – (Lat.) foenum, hooi; graecus, Grieksch:
Grieksch hooi. Dezen naam droeg de sterk en aangenaam riekende plant in vroegere
eeuwen, toen zij een hooggeschat middel was tegen allerlei kwalen.
foersteri
foerstéri, – 2e nv. van Foerstērus, Latinizeering van Förster: van
Förster, gevonden door Förster, genoemd naar Förster. – Asplenĭum – Rosenst. [E.
Rosenstock]; – Cyathĕa – Rosenst. [E. Rosenstock]; – Lindsaya – Rosenst. [E.
Rosenstock]; – Polypodĭum bipinnatifĭdum Baker [J. G. Baker] var. – Rosenst. [E.
Rosenstock] en Trichomănes – Rosenst. [E. Rosenstock] zijn genoemd naar Friedrich
Förster (1865, Kehl a/d Rijn; 1918, Offenburg, in Baden), leeraar bij het M.O. op
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verschillende plaatsen in Baden (Mannheim, Schopfheim, Bretten, Oberkirch) met
den titel van Professor, schrijver van kleine bot. en zoöl. publicaties (o.a. over algen,
over de Rhododendron-soorten en de buideldieren van Nieuw-Guinea). Hij zond
planten, welke door Keysser (zie keyssēri) en anderen op Nieuw-Guinea verzameld
waren, ter determinatie aan specialisten, o.a. aan Rosenstock (zie rosenstockĭi), den
auteur der naar hem genoemde soorten.
foerstermanni
foerstermánni, – 2e nv. van Foerstermannus, Latinizeering
van Förstermann: van Förstermann, gevonden door Förstermann, genoemd naar
Förstermann. – Coelogўne – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] werd in 1886 genoemd
naar I. F. Förstermann, toen plantenverza-
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melaar voor de kweekersfirma Sander & Sons te St. Albans bij Londen. Hij
verzamelde gedurende vele jaren voor die firma (o.a. in Assam en op Bórneo) en
werd later bedrijfsleider van haar filiaal te Summit, New Yersey, U.S.A.
foerstermannii
foerstermánnii, – 2e nv. van Foerstermannĭus, Latinizeering
van Förstermann: van Förstermann, gevonden door Förstermann, genoemd naar
Förstermann. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar I. F. Förstermann (zie
foerstermanni).
foetens
foetens, – van Lat. foetēre, stinken: stinkend.
foetida
fóétida, – zie foetĭdus.
foetidissimus foetidíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. foetĭdus, stinkend:
hevig stinkend.
foetidus
fóétidus (-a, -um), – van Lat. foetēre, stinken: stinkend.
foetulentus
foetuléntus (-a, -um), – van Lat. foetēre, stinken: stinkend.
foliaceus
foliacéus (-a, -um), – van Lat. folĭum, blad: bladachtig.
foliatus
foliátus (-a, -um), – van Lat. folĭum, blad: bebladerd.
foliolosus
foliolósus (-a, -um), – van Lat. foliŏlum (verkleinw. van folĭum,
blad), blaadje: met vele blaadjes; met vele kleine bladeren.
foliosus foliósus (-a, -um), – van Lat. folĭum, blad: met vele of groote bladeren.
follicularis
folliculáris (-is, -e), – van Lat. follicŭlus (verkleinw. van follis,
zak), zakje: op zakjes gelijkende organen dragend.
folliculifer / folliculiferus
follicúlifer (folliculífera, folliculíferum) /
folliculíferus (-a, -um), – van Lat. follicŭlus (verkleinw. van follis, zak), zakje; ferre,
dragen: op zakjes gelijkende organen dragend.
fontana
fontána, – zie fontānus.
Fontanesia
Fontanésia Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – genoemd
naar R. Louiche Desfontaines (zie Desfontainĕa).
fontanesianus
fontanesiánus (-a, -um) (Brachypodĭum – Nees [Chr. G. Nees
von Evenbeck]), – genoemd naar R. Louiche Desfontaines (zie Desfontainĕa).
fontanesii fontanésii, – 2e nv. van Fontanesĭus, Latinizeering van Desfontaines:
van Desfontaines, gevonden door Desfontaines, genoemd naar Desfontaines. –
Brachypodĭum – Nees [Chr. G. Nees von Evenbeck] en Colocasĭa – Schott [H. W.
Schott] zijn genoemd naar R. L. Desfontaines (zie Desfontainĕa).
fontanus / fontinalis
fontánus (-a, -um) / fontinális (-is, -e), – van Lat. fons
(fontis), bron: in, aan of bij bronnen groeiend, het eerst bij een bron gevonden, bron-.
foraminifer / foraminiferus
foramínifer (foraminífera, foraminíferum) /
foraminíferus (-a, -um), – van Lat. forāmen (foramĭnis), opening; ferre, dragen,
bevatten: openingen bevattend.
forbesianus
forbesiánus (-a, -um) (Vatĭca – Burck [W. Burck]), – genoemd
naar den ontdekker der plant, Henry O. Forbes (1851, Drumblade, Aberdeenshire,
Schotland; 1932, Selsey, O. van Portsmouth), die eerst in de medicijnen studeerde,
doch, toen hij door het verlies van een zijner oogen gedwongen werd die studie
optegeven, zich toelegde op botanie en ethnologie – Van 1875-77 bereisde hij
Portugal, van 1878-84 de Keeling-eilanden, Java, Sumatra, en, vergezeld door zijn
echtgenoote, Annabella Keith (zie annabellae), Banda, Ambon, Timor Laoet, Boeroe
en Timor. In 1885/86 was hij leider eener expeditie naar het Owen-Stanley gebergte
in Eng. Nieuw-Guinea; van 1886-89 Acting Deputy Commissioner (waarnemend
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bestuurshoofd) van Eng. Nieuw-Guinea; in 1889 maakte hij een tweeden tocht naar
het Owen-Stanley gebergte, in 1898/99 bereisde hij Sokotra. Van 1890-93 was hij
directeur van het Canterbury Museum in Nieuw-Zeeland, van 1894-1911 directeur
der musea te Liverpool; sinds 1905 was hij lector in ethnologie te Edinburgh. Op
zijn reizen verzamelde hij vele planten. De resultaten dier reizen legde hij neder in
eenige belangwekkende publicaties, waarvan voor Ned. Indië de voornaamste is: A
Naturalist’s Wanderings in the Eastern Archipelago.
forbesii forbésii, – 2e nv. van Forbesĭus, Latinizeering van Forbes: van Forbes,
gevonden door Forbes, genoemd naar Forbes: 1. (Cattleya – Lindl. [J. Lindley]), –
genoemd naar John Forbes (1798, ?; 1823, Senna in Portug. O.-Afrika), verzamelaar
voor de Horticultural Society of Chiswick (Londen), die in 1822 Brazilië bereisde
en daar de naar hem genoemde plant ontdekte. – Later bereisde hij nog Madagaskar
en Z. en O.-Afrika. 2. De talrijke Nederlandschind. planten van dezen naam zijn
genoemd naar haar ontdekker, Henry O. Forbes (zie forbesiānus). 3. (Primula –
Franch. [A. Franchet]), – waarschijnlijk is deze Chin. plant genoemd naar Francis
Blackwell Forbes (1839, New York City; 1908, Boston, Mass.), koopman, die van
1857-74 en van 1877-82 in China verblijf hield en daar vele planten, doch niet de
naar hem genoemde, verzamelde. De auteur der soort, Franchet (zie franchēti), geeft
bij den naam geen toelichting.
Forbesina
Forbesína Ridl. [H. N. Ridley], – genoemd naar Henry O. Forbes
(zie forbesiānus).
forcipatus
forcipátus (-a, -um), – van Lat. forceps (forcĭpis), tang: een of
meer op tangen gelijkende organen dragend.
forcipifer / forcipiferus
forcípifer (forcipífera, forcipíferum) / forcipíferus
(-a, -um), – van Lat. forceps (forcĭpis), tang; ferre, dragen: een of meer op tangen
gelijkende organen dragend.
Fordia
Fórdia Hemsl. [W. Botting Hemsley], – genoemd naar Charles Ford
(1844, ?; 1927, Stanmore, Middlesex, Engeland), van 1871-1902 hoofd van het
Botanical and Afforestation Department (Departement voor Botanie en Bebossching)
in de kolonie Hongkong. Hij verzamelde vele planten, waaronder de naar hem
genoemde, op Hongkong en in de naburige gedeelten van China (Kwang-toeng),
waaronder talrijke nieuwe soorten.
Forestiera
Forestiéra Poit. [A. Poiteau (1766-1854), Fr. plantkundige, die
o.a. Haïti bereisde], – genoemd naar Pierre Gaspard Forestier (1775, Parijs; 1847,
Parijs), arts te Parijs, lid der Académie de Médecine, schrijver eeniger medische
publicaties.
forficuloides forficuloídes, – van Lat. forficŭla [verkleinw. van forfex (forfĭcis),
schaar], schaartje, ook oorworm; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
in eenig opzicht met een schaartje of met de tang aan het achterlijf van een oorworm
overeenkomend. – Een oorworm is geen worm, doch een insekt, en kruipt niet in de
ooren; vandaar de naam. – Een analoog geval wordt opgeleverd door Mal. gardoe
malam, nachtwaker, d.i. iemand, die des nachts nog wat vaster slaapt dan overdag.
formanekianus
formanekiánus (-a, -um) (Campanŭla – Degen et Doerfl.
[Arpád von Degen en Ignaz Dörfler (1866, Weenen; X) natuurhistorisch reiziger te
Weenen]), – genoemd naar Eduard Formánek (?, ?; 1900, voorgebergte Athos),
leeraar aan het gymnasium te Brünn in Moravië, verdienstelijk plantenverzamelaar.
formicarius
formicárius (-a, -um), – van Lat. formīca, mier: op eenigerlei
wijze tot mieren in betrekking staand; door mieren bewoond.
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formicarum
formicárum, – 2e nv. mv. van Lat. formīca, mier: der mieren,
door mieren bewoond.
formicifer / formiciferus formícifer (formicífera, formicíferum) / formicíferus
(-a, -um), – van Lat. formīca, mier; ferre, dragen: een of ander op een mier gelijkend
orgaan dragend.
formosa
formósa, – zie formōsus.
formosanus / formosensis
formosánus (-a, -um) / formosénsis (-is, -e), –
afkomstig van Formósa (van Lat. formōsus, schoon: het
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schoone eiland; = Tai-wan; 120 – 122° O.L.; 22 – 25 1/2° N.B.) of daar het eerst
gevonden, Formosaansch.
formosissimus
formosíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. formōsus,
schoon: zeer schoon.
formosus
formósus (-a, -um), – van Lat. forma, (hier =) schoon uiterlijk: een
schoon uiterlijk hebbend, schoon.
fornicatus
fornicátus (-a, -um), – van Lat. fornix (fornĭcis), gewelf: gewelfd.
Forrestia Forréstia A. Rich. [A. Richard], – genoemd naar Th. Forrest (1729,
?; 1802, ?), Eng. zeevaarder, die in opdracht der Eng. O.I. Compagnie met zijn 10-tons
vaartuig, de Tartar-galley, in 1774 een tocht ondernam van het eiland Balambangan
(N. van de N. punt van Bórneo) naar den Soeloe-Archipel, Mindanao, Batjan, Waigeoe
en Nieuw-Guinea, waar hij in 1775 aan de baai van Dorè (zie doreensis) muskaatnoten
en jonge muskaatboomen verzamelde ten behoeve der Eng. O.I. Compagnie. Daarop
voer hij naar Atjèh, dat hij in 1776 bereikte. Van zijn tocht heeft hij een goed verslag
gegeven.
forrestii
forréstii, – 2e nv. van Forrestĭus, Latinizeering van Forrest: van
Forrest, gevonden door Forrest, genoemd naar Forrest. – De talrijke Chin. en Tibet.
planten van dezen naam zijn genoemd naar George Forrest [1873, Falkirk, O.N.O.
van Glasgow; 1932, Tengyueh (= Teng-jue in Yun-nan; ±98 1/2° O.L. ±25° N.B.),
aan hartverlamming], die een deel zijner jongelingsjaren in Australië en Z.-Afrika
doorbracht en in 1904 in dienst trad van A. K. Bulley (zie bulleyānus), voor wien
hij van 1904-06 Z.W.-China en Tibet bereisde. De destijds plaats hebbende
oneenigheden tusschen Tibetanen en Chineezen maakten het verblijf in die streken
voor Europeanen gevaarlijk; verscheidene missionarissen (o.a. Soulié; zie soulieānus)
werden vermoord; Forrest verhaalt [Noot: Zie P. Fournier, Voyages et Découvertes
Scientifiques des Missionnaires naturalistes français à travers le monde (1932), II,
p. 117, ann. 4.] zijn redding te danken hebben gehad aan den kort te voren vermoorden
missionaris Dubernard, die hem, toen hij onvergezeld in de Tibetaansche bergen
zwierf, gedurende vier achtereenvolgende nachten verscheen en hem, zonder een
woord te spreken, den weg wees, dien hij te volgen had. – Op die reis verzamelde
Forrest 30 000 planten, waaronder zeer vele nieuwe, en een aantal zoogdieren en
vogels. Daarna maakte hij nog zes tochten naar Tibet, deels voor Bulley, deels voor
den bot. tuin van Edinburgh. Hij wordt geprezen als een uitnemend verzamelaar.
forskalii
forskálii, – 2e nv. van Forskalĭus, Latinizeering van Forskål: van
Forskål, gevonden door Forskål, genoemd naar Forskål. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar Pehr Forskål (1732, Helsingfors; 1763, Jerim = Dsjerim in
Z.W.-Arabië), een der beste leerlingen van Linnaeus (zie Linnaea). [Noot: De naam
wordt ook geschreven als Forsskål, Forskåhl, Forskol, Forschkåhl.] Hij studeerde
in Oostersche talen, botanie, physica en chemie, was een goed kenner van het Arab.
en werd in 1761 toegevoegd aan een door koning Frederik V van Denemarken
uitgezonden expeditie ter exploratie van het kustgebied der Middellandsche Zee,
Egypte, Arabië en Syrië. Nog vóór zijn onderzoek voltooid was, overleed hij aan de
pest. Een uit zijn aanteekeningen samengestelde Flora aegyptiăco-arabĭca werd in
1775-76 uitgegeven door de zorgen van Niebuhr (zie Niebuhrĭa), die als
aardrijkskundige den tocht had geleid en de eenig overlevende der expeditie was.
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forskaolii
forskaólii, – 2e nv. van Forskaolĭus, Latinizeering van Forskål:
van Forskål, gevonden door Forskål, genoemd naar Forskål. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar Pehr Forskål (zie forskalĭi).
forsteni
forsténi, – 2e nv. van Forstēnus, Latinizeering van Forsten: van
Forsten, gevonden door Forsten, genoemd naar Forsten. – Rhizanthĕmum – V. Tiegh.
[Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr. plantkundige] is genoemd naar E. A. Forsten
(1811, Middelburg; 1843, Ambon), medicus, in 1838 benoemd tot lid der
Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië, in hetzelfde jaar aangekomen op Java,
waar hij 1 April 1839 in gezelschap van Junghuhn (zie Junghuhnĭa) den Pangerango
beklom [Noot: “Deze ijverige zoöloog geraakte des namiddags, door het najagen
van eenige tijgerkatten, het spoor bijster en was niet in staat den bergtop te bereiken.
De nacht daalde met zijn graauwe nevelen en koortsen op hem neder en eene
gevaarlijke ziekte dwong hem des morgens van den volgenden dag naar zijne
woonplaats terug te keeren” (Junghuhn, Java, Ned. uitgave, 2e druk, II, 21)], in 1840
voor een natuurhistorisch onderzoek vertrokken naar de Minahasa (N.O.-Celébes),
welke hij geheel doorkruiste. Nadat hij zich had ingescheept naar Gorontalo, dreven
tegenwinden zijn vaartuig naar Ternate, waar hij eenige maanden bleef tot herstel
zijner geschokte gezondheid. Na zijn herstel vertrok hij naar Ambon, van waaruit
hij Banda en Ceram bezocht. Wederom door zijn kwaal, een ingewandslijden,
aangetast, werd hij zwaar ziek teruggebracht te Ambon, waar hij overleed. Hij heeft
vele planten verzameld, waarvan er verscheidene naar hem zijn genoemd. Zie ook
forsteniānus en forstenĭi.
forstenianus
forsteniánus (-a, -um) (Cappăris – Miq. [F. A. W. Miquel]; –
Derris – Bl. [C. L. Blume]; – Gardenĭa – Miq. [F. A. W. Miquel]; – Stylocorўne –
Miq. [F. A. W. Miquel] = Webēra Boerl. [J. G. Boerlage]), – genoemd naar E. A.
Forsten (zie forstēni).
forstenii
forsténii, – 2e nv. van Forstenĭus, Latinizeering van Forsten: van
Forsten, gevonden door Forsten, genoemd naar Forsten. – Aglaĭa – Miq. [F. A. W.
Miquel]; – Ardisĭa – Scheff. [R. H. C. C. Scheffer]; – Fagraea – Bl. [C. L. Blume];
– Ficus – Miq. [F. A. W. Miquel]; – Jasmīnum – Bl. [C. L. Blume]; – Piper – C. DC.
[C. P. de Candolle] en Xylocarpus – Miq. [F. A. W. Miquel] zijn genoemd naar E.
A. Forsten (zie forstēni).
forsteri forstéri, – 2e nv. van Forstērus, Latinizeering van Forster: van Forster,
gevonden door Forster, genoemd naar Forster. – Aspidĭum – Kunze [G. Kunze] en
Stephanĭa – A. Gray [Asa Gray] zijn genoemd naar J. R. Forster (1729, Dirschau
bij Danzig; 1798, Halle), laatstelijk hoogleeraar in de nat. historie te Halle, beroemd
talenkenner, en naar diens zoon, J. G. A. Forster (1754, Nassenhuben bij Danzig;
1794, Parijs), hoogleeraar in de nat. historie te Wilna, later bibliothecaris en
hoogleeraar te Mainz. Zij vergezelden James Cook (zie Cookĭa en Gahnĭa) als
plantkundigen op diens tweeden zeetocht om de aarde (1772-75). Beiden schreven
bot. publicaties.
Forsythia
Forsýthia Vahl [M. Vahl], – genoemd naar W. Forsyth (1737, Old
Meldrum, Aberdeen, Schotland; 1804, Kensington, Londen), tuinman, directeur van
het Koninklijk Park van Kensington, schrijver over vruchtboomen.
forsythianus
forsythiánus (-a, -um) (Dysoxўlum – Warb. [O. Warburg]), –
genoemd naar mevr. Forsyth, in 1889 eigenaresse der plantage Ralun op
Nieuw-Pommeren, waar de plant ontdekt werd.
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forsythii
forsýthii, – 2e nv. van Forsythĭus, Latinizeering van Forsyth: van
Forsyth, genoemd naar Forsyth. – Sapindus – A. P. DC. [A. P. de Candolle] is
genoemd naar W. Forsyth (zie Forsythĭa).
fortis
fortis (-is, -e), – (Lat.) sterk.
fortissimus
fortíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. fortis, sterk: zeer
sterk.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

221
fortunans fortúnans, – van Lat. fortūnāre (van fortūna, geluk), gelukkig maken,
geluk aanbrengen: geluk aanbrengend. – De Dajaks worden gezegd te gelooven, dat
het bezit der bladeren van Rhododendron fortūnans J. J. S. [J. J. Smith] hun een
overvloedigen rijstoogst waarborgt.
fortunatus
fortunátus (-a, -um), – van Lat. fortūnāre (van fortūna, geluk),
geluk aanbrengen, zegenen: gelukkig, gezegend.
fortuneanus
fortuneánus (-a, -um) (Rosa – Lindl. [J. Lindley]), – genoemd
naar R. Fortune (1812, Kelloe, Edron, Berwick, Schotland; 1880, Brompton),
tuinbouwkundige, eerst verbonden aan den bot. tuin van Edinburgh, in 1842
overgegaan naar den tuin (te Chiswick) der Royal Horticultural Society, voor welke
instelling hij in 1843 naar China ging om planten te verzamelen; op de uitreis bezocht
hij Java, op de terugreis de Philippijnen. Van 1846-48 was hij hortulanus van den
bot. tuin te Chelsea. In 1848 werd hij wederom naar China gezonden, nu om voor
de Eng. O.I. Compagnie zaden en planten van thee te verzamelen; in 1851 bracht hij
20 000 theeplanten en 17 000 zaden naar Eng. Indië over. Daarna bezocht hij Formosa
en herhaaldelijk Japan. Hij schreef een aantal publicaties over zijn reizen.
fortunei
fortúnei, – 2e nv. van Fortunĕus, Latinizeering van Fortune: van
Fortune, gevonden door Fortune, genoemd naar Fortune. Planten van dezen naam
zijn genoemd naar R. Fortune (zie fortuneānus).
Fortunella
Fortunélla Swingle [Walter Tennyson Swingle (1871, Canaan,
Penn., U.S.A.; X), plantkundige verbonden aan het Bureau of Plant Industry te
Washington], – genoemd naar R. Fortune, die de plant in China ontdekt en naar
Engeland overgebracht had. – Zie fortuneānus.
fosterianus
fosteriánus (-a, -um) (Tulĭpa – J. M. C. Hoog [J. M. C. Hoog]),
– genoemd naar Sir Michael Foster (1836, Huntingdon, N. van Londen; 1907,
Londen), medicus, hoogleeraar in de physiologie aan de universiteit te Cambridge,
uitnemend kenner en kweeker van Irissoorten en andere Eenzaadlobbigen.
Fothergilla Fothergílla Murr. [J. A. Murray], – genoemd naar John Fothergill
(1712, Carr End, Wensleydale, Yorksh.; 1780, Londen), zeer gefortuneerd medicus
te Londen, bezitter (sedert 1752) van een bot. tuin te Upton bij Londen en van fraaie,
natuurhistorische verzamelingen.
fothergillii fothergíllii, – 2e nv. van Fothergillĭus, Latinizeering van Fothergill:
van Fothergill, genoemd naar Fothergill. – Nerĭne – M. J. Roem. [M. J. Roemer, D.
plantkundige van het 2de vierendeel der 19de eeuw] is genoemd naar J. Fothergill
(zie Fothergilla). Fourcroea / Fourcroya
Fourcróéa Haw. [A. W. Haworth] /
Fourcróýa Vent. [E. P. Ventenat], – genoemd naar A. F. de Fourcroy (1755, Parijs;
1809, Parijs), sedert 1784 hoogleeraar in de scheikunde te Parijs, sinds 1785 lid der
Academie van Wetenschappen, krachtig bestrijder der phlogistontheorie, medewerker
aan de lijst der nieuwe scheik. benamingen, bevorderaar van het openbaar onderwijs.
fournieri fourniéri, – 2e nv. van Fourniērus, Latinizeering van Fournier: van
Fournier, genoemd naar Fournier. – Torenĭa – Linden [J. J. Linden] is genoemd naar
Eug. P. N. Fournier (1834, Parijs; 1884, Parijs), medicus-botanicus, sinds 1863 als
leeraar verbonden aan de École de Médecine te Parijs, schrijver van vele bot.
publicaties.
foveatus foveátus (-a, -um), – van Lat. fovĕa, groeve: van een of meer groeven
voorzien, gegroefd.
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foveolatus
foveolátus (-a, -um), – van Lat. foveŏla (verkleinw. van fovĕa,
groeve), groefje, kuiltje: van groefjes of kuiltjes voorzien.
foxii
fóxii, – 2e nv. van Foxĭus, Latinizeering van Fox: van Fox, gevonden
door Fox, genoemd naar Fox. – Dendrobĭum – Ridl. [H. N. Ridley] is genoemd naar
Walter Fox (1858, ?; ?, ?), eerst tuinman aan den bot. tuin van Kew, van 1879 tot
aan zijn pensionneering in 1910 adjuct-hortulanus van den bot. tuin te Singapore.
De naar hem genoemde plant had hij in Perak ontdekt.
foxworthyi
foxwórthyi, – 2e nv. van Foxworthўus, Latinizeering van
Foxworthy: van Foxworthy, gevonden door Foxworthy, genoemd naar Foxworthy.
– Nederlandschind. planten van dezen naam zijn) genoemd naar F. W. Foxworthy
(1877, Goodland, Z. van Chicago, U.S.A.; X) van 1911-17 assistent van den
hoogleeraar in de dendrologie aan de hoogeschool te Manila, in 1918 benoemd tot
ambtenaar belast met het doen van boschbouwkundige onderzoekingen in de Federated
Malay States, in 1932 gepensionneerd. Hij verzamelde materiaal in de Philippijnen
en op het Mal. Schiereiland en schreef vele boschbouwkundige en hout-anatomische
publicaties.
fraasii
fraásii, – 2e nv. van Fraasius, Latinizeering van Fraas: van Fraas,
gevonden door Fraas, genoemd naar Fraas. – Achillēa – Sch. Bip. [K. (C.) H. Schultz]
is genoemd naar K. N. Fraas (1810, Rattelsdorf, N. van Bamberg; 1875,
Neu-Freimann, N. van München), van 1835-42 directeur van den koninklijken tuin
en hoogleeraar in de plantkunde te Athene, daarna leeraar aan de school voor
landbouw en nijverheid te Freising (N.N.O. van München), in 1845 benoemd tot
professor in de scheikunde en technologie te Schleizheim (N. van München), in 1847
tot hoogleeraar in de landbouwkunde te München, in 1853 tevens tot directeur der
veeartsenijschool aldaar, schrijver van eenige bot. en vele landbouwkundige werken,
uitgever van verzamelingen gedroogde, Gr. planten.
fractiflexa
fractifléxa, – zie fracliflexus.
fractiflexoides
fractiflexoídes, – van den soortnaam fractiflexus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort fractiflexus gelijkend.
fractiflexus
fractifléxus (-a, -um), – van Lat. fractus, gebroken, geknikt;
flexus, gebogen: geknikt-gebogen, zigzag.
Fragaria
Fragária L. [C. Linnaeus], -van Lat. fragum, aardbezie:
aardbezieplant.
fragariaefolius
fragariaefólius (-a, -um), – zie fragariifolĭus.
fragariastrum
fragariástrum, – van Fragarĭa, plantengesl. (Rosacĕae),
aardbezie: astrum, uitgang, met kleineerende beteekenis: onechte aardbezie; op een
aardbezie gelijkende plant. – Zie voorts alsinastrum.
fragariifolius fragariifólius (-a, -um), – van Fragarĭa, plantengesl. (Rosacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Fragarĭa.
fragarioides
fragarioídes, – van Fragarĭa, plantengesl. (Rosacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Fragarĭa-achtig.
fragifer / fragiferus
frágifer (fragífera, fragíferum) / fragíferus (-a, -um), –
van Lat. fragum, aardbezie; ferre, dragen: aardbeziën of iets daarop gelijkends
dragend.
fragiformis fragifórmis (-is, -e), – van Lat. fragum, aardbezie; forma, gedaante,
vorm: van de gedaante eener aardbezie; aardbezieachtig.
fragile
frágile, – zie fragĭlis.
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fragiliformis
fragilifórmis (-is, -e), – van den soortnaam fragĭlis (zie aldaar);
Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante der soort fragĭlis, op de soort fragĭlis
gelijkend.
fragilis
frágilis (-is, -e), – van Lat. frangĕre (stam frag), breken: breekbaar,
bros, broos, zwak.
fragrans
fragrans, – van Lat. fragrāre, geuren: geurig.
fragrantissimus
fragrantissimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. fragrans
(fragrantis), geurig: zeer geurig, sterk geurend, sterk en aangenaam riekend.
francavillanus francavillánus (-a, -um) (Melastŏma – Cogn. [A. Cogniaux]),
– genoemd
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naar graaf Albert de Franqueville (?, ?; 1891, Château de Bisanos bij Pau,
Z.-Frankrijk), te Parijs, bezitter van een groot herbarium, waarin o.a. het particuliere
herbarium van Zollinger (zie zollingēri) werd opgenomen, toen deze in 1855 voor
den tweeden keer naar Java vertrok. De Franqueville leende het aan den
Amsterdamschen hoogleeraar Miquel (zie Miquelĭa), die het gebruikte bij de
samenstelling zijner Flora van Nederlandsch Indië. – De Melastomatacĕae van dat
herbarium werden later bewerkt door Cogniaux (zie cogniauxiānus), den auteur der
naar De Franqueville genoemde soort.
francheti
franchéti, – 2e nv. van Franchētus, Latinizeering van Franchet:
van Franchet, genoemd naar Franchet. Planten van dezen naam zijn genoemd naar
Adrien Franchet (1834, Pezou, Loir-et-Cher, Frankrijk; 1900, Parijs), op 17-jarigen
leeftijd aangenomen als verzamelaar van naturaliën door den markies De Vibraye,
die daarvan een fraai kabinet bezat, en in wiens dienst hij langen tijd bleef. Hij
bestudeerde o.a. de flora van O.-Azië en bewerkte sinds 1880 de door David (zie
davĭdi) in China verzamelde planten. In 1886 werd hij verbonden aan het Museum
voor Natuurlijke Historie te Parijs. Hij bevorderde krachtig het bot. onderzoek van
China en is de schrijver van vele publicaties over de flora van dat land.
franchetianus
franchetiánus (-a, -um) (Carex – Léveillé et Vaniot [A. A. H.
Léveillé en Eugène Vaniot S.J. (? -1913), professor te Le Mans]), – genoemd naar
A. Franchet (zie franchēti).
Franciscea
Francíscea Pohl [J. E. Pohl], – van Franciscus, Latinizeering van
Frans: ter eere van Frans genoemde plant. – Bedoeld wordt Frans (1768, Florence;
1835, Weenen), van 1792-1806 Duitsch keizer (als zoodanig Frans II), welken titel
hij in 1806 als gevolg der Napoleontische overwinningen aflegde om dien van keizer
van Oostenrijk (als zoodanig Frans I) aantenemen. Onder zijn regeering maakte de
Weensche hoogleeraar Pohl (zie pohliānus) een bot. reis (1817-21) in Brazilië, waarop
hij het door hem in 1827 naar Frans genoemde gesl. ontdekte.
francisci
francísci, – 2e nv. van Franciscus, Latinizeering van Franz: van
Franz, genoemd naar Franz. – Ficus – Winkler [Hubert Winkler] werd door Hubert
Winkler (zie winklēri 1) genoemd naar zijn broeder Franz Winkler (1871, Prenzlau
in Brandenburg; 1925, Prenzlau), wagenfabrikant te Prenzlau, die hem bijgestaan
had bij de voorbereiding zijner reis naar Bórneo in 1908.
francisci ferdinandi
francísci ferdinándi, – 2e nv. van Franciscus
Ferdinandus, Latinizeering van Franz Ferdinand: van Franz Ferdinand, genoemd
naar Franz Ferdinand. Berberis – - C. K. Schneid. [C. K. Schneider], is genoemd
naar Franz Ferdinand (1863, Graz; 1914, Sarajevo in Bosnië; vermoord door den
Serviër Gabriël Princip), troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, die in 1892/93
een wereldreis maakte, waarover hij een dagboek uitgaf. De wegens den op hem
gepleegden moord door Oostenrijk aan Servië gestelde eischen gaven aanleiding tot
het uitbreken van den reeds lang dreigenden wereldoorlog (1914-18).
Francoa
Fráncoa Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar Francisco Franco
(begin 16de eeuw, San Felipe de Játiva, Z. van Valencia, Spanje; ?, ?), medicus,
schrijver van een werk over besmettelijke ziekten, ijverig beoefenaar der kruidkunde.
Frangula / frangula
Frángula Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng.
tuinbouwkundige] / frángula, – van Lat. frangĕre, breken: boom met broos hout.
frangulaefolius
frangulaefólius (-a, -um), – zie frangulifolĭus.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

frangulifolius
frangulifólius (-a, -um), – van Frangŭla, plantengesl.
(Rhamnacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Frangŭla.
Frankenia
Frankénia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Franke (1590,
Stockholm; 1661, Upsála), die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam
latinizeerde tot Frankenĭus, hoogleeraar in de anatomie en de botanie te Upsála,
schrijver van bot. werken, o.a. (“tota signatūrae insanĭa captus”, d.i. geheel bevangen
door den waanzin der signatuurleer) over de signatuurleer (1618).
Frankeniaceae
Frankeniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Frankenĭa geldt.
frankenioides frankenioídes, – van Frankenĭa, plantengesl. (Frankeniacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Frankenĭa-achtig.
Franquevillea
Franquevíllea Zoll. [H. Zollinger], – genoemd naar graaf
Albert de Franqueville (zie francavillānus).
franquevillei
franquevíllei, – 2e nv. van Franquevillĕus, Latinizeering van
De Franqueville: van De Franqueville, genoemd naar De Franqueville. – Hypoxis –
Miq. [F. A. W. Miquel] is genoemd naar graaf Albert de Franqueville (zie
francavillānus).
franssenianus
fransseniánus (-a, -um) (Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith];
– Glomĕra – J. J. S. [J. J. Smith]; – Rhododendron – J. J. S. [J. J. Smith]), – genoemd
naar A. Franssen Herderschee (1872, Bandjermasin, Bórneo; 1932, Nice), in 1888
bij het Nederlandschind. leger in dienst gekomen als soldaat, in 1892 benoemd tot
2den luitenant, in 1919 gepensionneerd als luitenant-kolonel. In 1894 nam hij deel
aan de expeditie tegen Lombok; in het begin der twintigste eeuw ging hij over naar
den Topographischen Dienst. In 1903 trad hij op als leider der Gonini-expeditie, in
1904 als leider der Tapanahoni-expeditie, beide in Suriname; in 1908 verrichtte hij
een topographische opname van Krakatau; in 1909/10 was hij commandant van het
exploratiedetachement, dat het stroomgebied der Mamberamo (in Ned. Nieuw-Guinea,
uitmondend aan de N. kust bij kaap D’Urville op ±138° O.L.) verkende; in 1912/13
leidde hij een expeditie in Z.-Nieuw-Guinea, waarbij hij er in slaagde het
Nassau-gebergte te bereiken en een der hoogste toppen (±4750 M) ervan
(Wilhelmina-top; 138°39 1/2’ O.L. 4°16’ Z.B.) te beklimmen (21 Febr. 1913). In
1917 werd hij benoemd tot Militairen Commandant van Amboina en Ternate.
fraseri
fraséri, – 2e nv. van Frasērus, Latinizeering van Fraser: van Fraser,
gevonden door Fraser, genoemd naar Fraser: 1. (Abĭes – Lindl. [J. Lindley].; –
Camassĭa – Torr. [J. Torrey]), – genoemd naar John Fraser (1750, Tomnacloich,
Inverness, Schotland; 1811, Chelsea, Londen), handelaar in onderkleeding en kousen,
daarbij verzamelaar. Van 1780-84 bereisde hij Newfoundland, van 1785-96 het Z.
der Vereenigde Staten, in 1788 gaf hij de Flora Carolinensis van Walter (zie waltēri),
uit, in 1795 begon hij te Chelsea een kweekerij, in 1798 verzamelde hij voor den
czaar van Rusland. – Hij schreef een paar kleine, bot. publicaties. 2. (Lomarĭa – A.
Cunn. [Allan Cunningham]; – Todĕa – Hook. en Grev. [W. J. Hooker en R. K.
Greville]), – genoemd naar Ch. Fraser (?, ?; 1831, Sydney), die als soldaat naar
Australië ging en daar te zamen met A. Cunningham (zie cunninghamĭi) planten
verzamelde, later regeeringsplantkundige (colonial botanist) voor New South Wales,
aanlegger (1819) van den bot. tuin van Sydney. Hij verzamelde in Australië vele
planten, waaronder de naar hem genoemde.
fraserianus
fraseriánus (-a, -um) (Alpinĭa – Oliv. [D. Oliver]), – genoemd
naar den Eng. medicus M. Fraser, die in de tachtiger jaren der 19de eeuw deze en
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vele andere planten verzamelde in O.-Bórneo. De verzameling berust thans te Kew.
Overigens is mij niets van hem bekend.
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fraterna
fratérna, – zie fraternus.
fraternarius
fraternárius (-a, -um), – van Lat. fraternus, broederlijk: op een
andere soort gelijkend als de eene broeder op den anderen, nauw verwant. Vgl.
sororĭus.
fraternus
fratérnus (-a, -um), – van Lat. frater, broeder: broederlijk; op een
andere soort gelijkend als de eene broeder op den anderen, nauw verwant. Vgl.
sororĭus.
fraxinea
fraxínea, – zie fraxinĕus.
Fraxinella / fraxinella
Fraxinélla Rupp. [H. B. Ruppe] / fraxinélla, –
verkleinw. van Lat. fraxĭnus, esch: kleine esch. – De naam zinspeelt op den blad
vorm.
fraxineus
fraxíneus (-a, -um), – van Lat. fraxĭnus, esch: in eenig opzicht, den
vorm der blaadjes, bv., met een esch overeenkomend, eschachtig.
fraxinifolius
fraxinifólius (-a, -um), – van Fraxĭnus, plantengesl. (Oleacĕae),
esch; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een esch.
fraxinoides
fraxinoídes, – van Fraxĭnus, plantengesl. (Oleacĕae), esch; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: eschachtig.
Fraxinus Fráxinus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, welks afleiding
niet vast staat, esch.
Freesea / Freesia
Freésea Eckl. [Chr. Fr. Ecklon] / Freésia Klatt [Fr. W. Klatt
(1825-97), D. plantkundige], – genoemd naar Fr. H. Th. Freese (?, ?; 1876, Kiel),
arts te Kiel, studiegenoot van (den in 1795 geboren) Ecklon (zie ecklonĭi), welke
laatste in de Kaapkolonie vele planten, waaronder de naar Freese genoemde,
verzamelde.
Fremontia
Fremóntia Torr. [J. Torrey], – genoemd naar J. Ch. Frémont
(1813, Savannah, Georgia, U.S.A.; 1890, New York), officier in het Amer. leger, in
1842 belast met een exploratietocht naar de Rocky Mountains, in 1843/44 met een
tocht naar Oregon en N.-Californië. – Op beide tochten werden eenige planten
verzameld, waaronder de naar Frémont genoemde.
fremontii
fremóntii, – 2e nv. van Fremontĭus, Latinizeering van Frémont:
van Frémont, gevonden door Frémont, genoemd naar Frémont. – Popŭlus – S. Wats.
[Sereno Watson (1826-92), Amer. plantkundige] en Zygadĕnus – Torr. [J. Torrey]
zijn genoemd naar J. C. Frémont (zie Fremontĭa).
Freycinetia
Freycinétia Gaud. [Ch Gaudichaus-Beaupré], – genoemd naar
L. Cl. Desaulses de Freycinet (1779, Montélimar, in het Rhônedal, Z. van Valence;
1842, op zijn landgoed Freycinet bij Loriol, tusschen Valence en Montélimar),
ontdekkingsreiziger, die van 1800-04 deelnam aan de door kapitein Baudin geleide
wetensch. expeditie van Le Géographe en Le Naturaliste naar China en de Stille
Zuidzee. Van 1817-20 maakte hij met de korvet L’Uranie een reis om de aarde,
waarop hij o.a. Timor, Alor en het oostelijk deel der Molukken bezocht; L’Uranie
leed op dien tocht in 1820 schipbreuk bij de Falkland-eilanden (±60° W.L.; 52° Z.B.);
de bemanning en het grootste deel der verzamelingen werden gered. De Freycinet
kocht toen het Eng. vaartuig Mercury aan, dat hij omdoopte in La Physicienne en
waarmede hij den terugtocht naar Frankrijk maakte. Van beide reizen gaf hij een
beschrijving uit. Van 1826-30 was hij gouverneur van Martinique; daarna werd hij
ambteloos burger.
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freynianus
freyniánus (-a, -um) (Gentiāna – Bornm. [J. Fr. N. Bornmüller]),
– genoemd naar Joseph Freyn (1845, Praag; 1903, Smichow bij Praag), eerst
spoorwegingenieur, later bouwkundig ingenieur, uitnemend kenner van en schrijver
over de flora van Oostenrijk-Hongarije.
freynii
fréýnii, – 2e nv. van Freynĭus, Latinizeering van Freyn: van Freyn,
gevonden door Freyn, genoemd naar Freyn. – Dianthus – Vandas [Karl Vandas
(1861, Tuhaň bij Smečno, W.N.W. van Praag; 1923, Skoplje = Üsküb, Z.-Slavië)]
is genoemd naar J. Freyn (zie freyniānus).
frey-wysslingii
frey-wysslíngii, – 2e nv. van Frey-wysslingĭus, Latinizeering
van Frey-Wyssling: van Frey-Wyssling, gevonden door Frey-Wyssling, genoemd
naar Frey-Wyssling. – Rhododendron – - J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar Albert
Friedrich Frey (1900, Küsnacht bij Zürich; X), die, om verwisseling met andere
personen van denzelfden geslachtsnaam te voorkomen, den familienaam zijner
echtgenoote, Wyssling, aan den zijnen toevoegde, botanicus-physioloog, van 1928-32
bot. assistent aan het proefstation van de A.V.R.O.S. (d.w.z. Algemeene Vereeniging
van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra) te Medan (Oostkust van Sumatra),
vanwaaruit hij in 1930 den vulkaan Boer-ni-Telong bij Takingeun (Takengon, Atjèh)
bezocht, waar hij de naar hem genoemde Rhododendron-soort ontdekte, en in 1931
den Piek van Korintji (zie korintjiānus) en Java. In 1932 reisde hij over de
Philippijnen, Japan en de Vereenigde Staten terug naar Zürich, waar hij (tot 1934)
verbonden werd aan de Technische Hoogeschool; in 1934 werd hij benoemd tot
directeur der bot. afdeeling van het proefstation van de A.V.R.O.S.,voor welke
benoeming hij echter bedankt heeft. Hij schreef bijna 50 bot. publicaties, waaronder
eenige zeer lezenswaardige verslagen over zijn tochten [Tropische Natuur XX (1931),
XXI (1932), XXII (1933)].
friderici augusti
frideríci augústi, – 2e nv. van Friderīcus Augustus,
Latinizeering van Friedrich August: van Friedrich August, gevonden door Friedrich
August, genoemd naar Friedrich August. – Saxifrăga – Biasoletto [B. Biasoletto
(1793-1859), Ital. apotheker-plantkundige] is genoemd naar Friedrich August II
(1797, Dresden; 1854, verongelukt te Brennbüchel in het Inndal, Tirol, ±10 3/4°
O.L.), sedert 1836 koning van Saksen, verdienstelijk plantkundige, schrijver eener
flora van Marienbad (Z. van Karlsbad, Boheme). In 1838 maakte hij een reis door
Istrië, Dalmatië en Montenegro, op welke reis hij een aantal planten verzamelde,
waaronder de naar hem genoemde.
friderici et pauli
frideríci et pauli, – 2e nv. van Friderīcus et Paulus,
latinizeering van Friedrich en Paul: van Friedrich en Paul, gevonden door Friedrich
en Paul, genoemd naar Friedrich en Paul. – Polypodĭum – Christ [H. Christ] is
genoemd naar de beide neven Friedrich (Fritz) Sarasin (1859, Bazel; X) en Paul
Sarasin (1856, Bazel; 1929, Bazel), beroemde ontdekkingsreizigers, die van 1883-86,
in 1890, 1907 en 1925 Ceylon, in 1889 Egypte en Sinaï, van 1893-96, 1902-03 en
in 1906 Celébes, van 1910-12 Nieuw-Caledonië (164 – 167° O.L.; 20 – 22 1/2° Z.B.)
en de ten O. daarvan gelegen Loyalty (Loyauté)-eilanden en (Friedrich) in 1932 Siam
bereisden, schrijvers van vele publicaties over hun reizen en de daarop bijeengebrachte
verzamelingen,
frieseanus frieseánus (-a, -um) (Ranuncŭlus acer L. [C. Linnaeus] var. – Jord.
[A. Jordan (1814-97), plantkundige te Lyon, bekend door zijn studiën over “kleine”
soorten. Draba verna L. [C. Linnaeus] werd door hem in ongeveer 200 soorten
gesplitst]), – genoemd naar Elias Magnus Fries (1704, Femsjö, Småland; 1878,
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Upsála), hoogleeraar in de plantkunde te Upsála, uitnemend kenner der flora van
Skandinavië, beroemd door zijn studiën over Hieracĭum en over Hymenomycéten.
friesianus friesiánus (-a, -um), – 1. (Loranthus – K. Schum. [K. M. Schumann];
– Pilĕa – K. Schum. [K. M. Schumann]), – genoemd naar Thore Magnus Fries (1832,
Femsjö, Småland; 1913, Upsala), zoon van E. M. Fries (zie frieseānus), deelnemer,
als botanicus, aan twee poolreizen van Nordenskjöld (1868, 1871), waarop hij de
flora van het Bereneiland, Spitsbergen en Groenland onderzocht, van 1877-99
hoogleeraar in de plantkunde te Upsála, beroemd lichenoloog, schrijver van vele bot.
publicaties. Door zijn bemoeiingen werd het oude landhuis Hammarby van Linnaeus
(zie Linnaea) door de Zw. Regeering aangekocht, waardoor het ongeschonden voor
het nageslacht bewaard bleef; voorts maakte hij zich zeer verdienstelijk door het
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uitgeven der correspondentie van Linnaeus. Hij stelde de door Nyman (zie nymāni)
op Nieuw-Guinea verzamelde planten ter beschikking van Schumann (zie schumanni),
die uit erkentelijkheid twee dezer planten naar Fries noemde. 2. (Salix – Anderss.
[N. J. Andersson (1821-80), hoogleeraar te Stockholm]), -genoemd naar E. M. Fries
(zie frieseānus).
friesicus
friésicus (-a, -um), – minder goede schrijfwijze voor frisĭcus.
friesii
friésii, – 2e nv. van Friesĭus, Latinizeering van Fries: van Fries,
gevonden door Fries, genoemd naar Fries. – Rumex – Aresch. [Fr. W. Chr.
Areschoung] is genoemd naar E. M. Fries (zie frieseānus).
frigidus
frígidus (-a, -um), – van Lat. frigus, koude: koud, in koude streken
groeiend.
frisia
frísia, – (Lat.) Friezin, dwz. in het land der Friezen (Frisĭi) groeiende
plant.
frisicus
frísicus (-a, -um), – Friesch.
Fritillaria
Fritillária L. [C. Linnaeus], – van Lat. fritillus, dobbelbeker,
dobbelkroes, d.i. beker of kroes, waarmede dobbelsteenen geschud en geworpen
worden. De naam zinspeelt op den vorm der bloemen.
fritillariiflorus
fritillariiflórus (-a, -um), – van Fritillarĭa, plantengesl.
(Liliacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Fritillarĭa (bv. de
schaakbordachtig gevlekte bloemen van Fr. meleăgris L. [C. Linnaeus]).
Frivaldia Friváldia Endl. [St. L. Endlicher], – genoemd naar Imre (Emmerich)
Frivaldszky von Frivald (1799, Bacsko, Graafschap Zemplén, Hongarije; 1870,
Budapest), entomoloog-plantkundige, custos aan het Nationaal Museum en lid der
Academie te Budapest, die Hongarije en Turkije voor wetensch. doeleinden bereisde.
froebelii
froebélii, – 2e nv. van Froebelĭus, Latinizeering van Froebel: van
Froebel, genoemd naar Froebel. – Begonĭa – A. DC. [A. L. P. P. de Candolle] werd
in 1874 genoemd naar de kweekersfirma Froebel & Co te Zürich, welke haar het
eerst in den handel bracht.
frondescens
frondéscens, – van Lat. frondescĕre [van frondēre, loof dragen,
en dit weer van frons (frondis), loof], loof krijgen: loof krijgend, bij uitbreiding
opvallend veel loof krijgend, rijk bebladerd.
frondosus
frondósus (-a, -um), – van Lat. frons (frondis), loof, gebladerte:
vele of groote of opvallende bladeren dragend.
fructifer / fructiferus frúctifer (fructífera, fructíferum) / fructíferus (-a, -um),
– van Lat. fructus, vrucht; ferre, dragen: vruchtdragend.
fructuosus
fructuósus (-a, -um), – van Lat. fructus, vrucht: rijk aan vruchten,
rijk aan sori.
frumentaceus frumentáceus (-a, -um), – van Lat. frumentum, graan: als graan
gekweekt.
frustrans frustrans, – van Lat. frustrāre, bedriegen, teleurstellen: bedrieglijk,
teleurstellend.
frustratus
frustrátus (-a, -um), – van Lat. frustrāre, bedriegen, teleurstellen,
verijdelen, doen mislukken. – Chavĭca – Miq. [F. A. W. Miquel] ontving dien
soortnaam, omdat de meeste vruchten aan het materiaal, dat tot opstelling der soort
diende, mislukt waren.
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frutescens
frutéscens, – van Nieuwlat. frutescĕre (van frutex, heester), een
heester worden: een heester wordend, eenigszins heesterachtig.
frutetorum
frutetórum, – 2e nv. mv. van Lat. frutētum (van frutex, struik),
struweel, struikwildernis: der struweelen; in struweelen groeiend.
frutex
frutex, – (Lat.) heester.
fruticans
frúticans, – van Lat. frutĭcāre [van frutex (frutĭcis), struik, heester],
struikachtig worden, heesterachtig worden: struikachtig, heesterachtig.
fruticellus fruticéllus (-a, -um), – bijvoeglijk gebruikte verkleiningsvorm van
Lat. frutex (frutĭcis), struik, heester: den vorm van een heestertje hebbend, klein en
struikachtig.
fruticicola fruticícola (znw.), – van Lat. frutex (frutĭcis), heester, struik; cŏlĕre,
wonen, bewonen: op of tusschen heesters groeiende plant.
fruticicolus
fruticícolus (-a, -um), – van Lat. frutex (frutĭcis), heester, struik;
cŏlĕre, wonen, bewonen: op of tusschen heesters groeiend.
fruticosus
fruticósus (-a, -um), – van Lat. frutex (frutĭcis), heester:
heesterachtig.
fruticula
frutícula, – vr. vorm van Lat. fruticŭlus [verkleinw. van frutex
(frutĭcis), heester], heestertje: heesterachtige, kleine plant.
fruticulosus fruticulósus (-a, -um), – van Lat. fruticŭlus [verkleinw. van frutex
(frutĭcis), heester], heestertje: heesterachtig en klein.
fryanus
fryánus (-a, -um) (Diūris – Ridl. [H. N. Ridley]), – genoemd naar Sir
Edward Fry (1827, Bristol; 1918, Failand, Bristol), rechterlijk ambtenaar, schrijver
van zoöl. en bot. publicaties. Hij stelde veel belang in de reizen van den ontdekker
der plant, Henry O. Forbes (zie forbesiānus), op wiens verzoek zij naar Fry genoemd
werd.
Fucaceae
Fucáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Fucus geldt.
Fuchsia Fúchsia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar L. Fuchs (1501, Wembding,
N. van Donauwörth, Beieren; 1566, Tübingen), van 1535-66 hoogleeraar in de
geneeskunde te Tübingen, schrijver van eenige in hun tijd zeer beroemde bot. werken.
fuchsii
fúchsii, – 2e nv. van Fuchsĭus, Latinizeering van Fuchs: van Fuchs,
gevonden door Fuchs, genoemd naar Fuchs. – Senecĭo – K. Chr. Gmel. [K. Chr.
Gmelin (1762-1837), arts-plantkundige te Karlsruhe] is genoemd naar L. Fuchs (zie
Fuchsĭa).
fuchsioides
fuchsioídes, – van Fuchsĭa, plantengesl. (Onagracĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Fuchsĭa-achtig.
fuciformis
fucifórmis (-is, -e), – 1. van Fucus, plantengesl. (Fucacĕae), een
wier met bandvormigen, herhaaldelijk gaffelvormig vertakten thallus; Lat. forma,
gedaante, vorm: van de gedaante van een Fucus, op een Fucus gelijkend, Fucus-achtig.
2. van Lat. fucus, hommel; forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener hommel,
hommelachtig.
Fucus
Fucus Tournef. [J. Pitton de Tournefort], – oude, Lat. naam voor een
wier.
fugax
fugax, – van Lat. fugĕre, vluchten: als het ware vluchtend, spoedig
verdwijnend, spoedig afvallend, spoedig verwelkend, vergankelijk.
Fuirena
Fuiréna Rottb. [Chr. Fr. Rottböll], – genoemd naar G. Fuiren (1581,
Kopenhagen; 1628, Kopenhagen), arts te Kopenhagen, schrijver eener flora van
Drontheim.
fuirenoides
fuirenoídes, – van Fuirēna, plantengesl. (Cyperacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Fuirēna-achtig.
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fulgens
fulgens, – van Lat. fulgēre, schitteren, glanzen: schitterend, glanzend.
fulgescens fulgéscens, – van Lat. fulgescĕre (van fulgēre, schitteren, glanzen),
schitteren, flikkeren: schitterend, flikkerend.
fulgides fúlgidus (-a, -um), – van Lat. fulgēre, schitteren, glanzen: schitterend,
glanzend.
fuligineus / fuliginosus fuligíneus (-a, -um) / fuliginósus (-a, -um), – van Lat.
fulīgo (fuligĭnis), roet: roetzwart.
fullonum
fullónum, – 2e nv. mv. van Lat. fullo (fullōnis), volder, voller,
walker, d.i. iemand, die laken volt of walkt, dwz. in volmolens of tusschen rollen
plet en met behulp van reinigingsmiddelen (volaarde, vollersaarde, een vettige
kleisoort) van onzuiverheden bevrijdt: der lakenvolders, door lakenvolders gebezigd.
fulminicaulis
fulminicáúlis (-is, -e), – van Lat. fulmen (fulmĭnis),
bliksemschicht; caulis, stengel, steel: met als (de
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traditioneele afbeelding van) een bliksemschicht heen en weer gebogen stengel of
steel.
fulva
fulva, – zie fulvus.
fulvicaulis
fulvicáúlis (-is, -e), – van Lat. fulvus, geelbruin; caulis, stengel,
steel: met geelbruinen stengel of steel; met geelbruin behaarden stengel of steel.
fulvidus
fúlvidus (-a, -um), – (Nieuwlat.) geelbruin. – Het klassieke woord
is fulvus.
fulvinervis
fulvinérvis (-is, -e), – van Lat. fulvus, geelbruin; nervus, nerf: met
geelbruine nerven, met geelbruin behaarde nerven.
fulvirameus
fulvirámeus (-a, -um), – van Lat. fulvus, geelbruin; ramus, tak:
met geelbruine takken; met geelbruin behaarde takken.
fulvisericeus
fulviseríceus (-a, -um), – van Lat. fulvus, geelbruin; sericĕus,
zijdeachtig behaard: bekleed met geelbruine, aanliggende, zachte haren.
fulvispinus
fulvispínus (-a, -um), – van Lat. fulvus, geelbruin; spīna, stekel,
doorn: met geelbruine stekels of doornen.
fulvoides
fulvoídes, – van den soortnaam fulvus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort fulvus gelijkend.
fulvosericeus
fulvoseríceus (-a, -um), – van Lat. fulvus, geelbruin; sericĕus,
zijdeachtig behaard: bekleed met geelbruine, aanliggende, zachte haren.
fulvovillosus
fulvovillósus (-a, -um), – van Lat. fulvus, geelbruin; villōsus,
lang zachtharig: bekleed met lange, zachte, geelbruine haren.
fulvus
fulvus (-a, -um), – (Lat.) geelbruin.
Fumaria
Fumária Adans. [M. Adanson], – van Lat. fumus, damp, rook:
dampkruid, rookkruid. – Volgens sommigen werd deze naam aan de plant gegeven,
omdat men in de Oudheid, toen zij kapnos (Gr. = rook) en fumus terrae (Lat. = rook
der aarde) heette, meende, dat zij ontstond uit dampen, welke uit den grond opstegen;
volgens anderen (o.a. Plinĭus, Historĭa Naturalis XXV, 99), omdat haar sap, dat
vroeger gebezigd werd als gezichtscherpend middel, evenals rook de oogen doet
tranen; volgens nog anderen, omdat zij met haar fijne, bochtige, blauwgroene bladeren
aan een krinkelende rookwolk doet denken.
fumariaefolius
fumariaefólius (-a, -um), – zie fumariifolĭus.
fumariifolius
fumariifólius (-a, -um), – van Fumarĭa, plantengesl.
(Papaveracĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Fumarĭa.
fumarioides
fumarioídes, – van Fumarĭa, plantengesl. (Papaveracĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Fumarĭa-achtig.
fumatus fumátus (-a, -um), – van Lat. fumus, rook: berookt, bruin, bruinharig.
fumeus fúmeus (-a, -um), – van Lat. fumus, damp, rook: rookerig, rookkleurig,
rookgrauw, bruin.
fumosus fumósus (-a, -um), – van Lat. fumus, damp, rook: berookt, rookgrauw,
bruin.
funalis
funális (-is, -e), – van Lat. funis, touw: op touw gelijkend, liaanachtig.
Funckia
Fúnckia Dum. [B. Ch. Dumortier (1797-1878), Fr.
geestelijke-plantkundige], – genoemd naar Chr. H. Funck (1771, ?; 1839, Gefrees,
N.N.O. van Bayreuth), apotheker te Bayreuth, die verzamelingen van gedroogde,
door hem in de Alpen en het Reuzengebergte verzamelde planten in den handel
bracht, goed Cryptogamenkenner, schrijver van eenige bot. publicaties.
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funckii
fúnckii, – 2e nv. van Funckĭus, Latinizeering van Funck: van Funck,
gevonden door Funck, genoemd naar Funck. – Sempervĭvum – W. D. J. Koch [W.
D. J. Koch] is genoemd naar Chr. H. Funck (zie Funckĭa).
funebris fúnebris (-is, -e), – van Lat. funus (funēris), begrafenis, en (dichterlijk)
lijk: bij een begrafenis behoorend, bij lijken behoorend, op kerkhoven aangeplant
(als treurboom), bij uitbreiding: met hangende takken.
fungosus fungósus (-a, -um), – van Lat. fungus, paddenstoel, zwam: zwamachtig,
sponsachtig.
funicularis
funiculáris (-is, -e), – van Lat. funicŭlus (verkleinw. van funis,
touw), dun touw: op een (dun) touw gelijkend.
funiculatus
funiculátus (-a, -um), – van Lat. funicŭlus (verkleinw. van funis,
touw), dun touw: voorzien van (dunne) touwachtige organen, op een (dun) touw
gelijkend.
funiformis
funifórmis (-is, -e), – van Lat. funis, touw; forma, vorm:
touwvormig.
Funkia
Fúnkia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – zie Funckĭa.
Funtumia
Funtúmia Stapf [O. Stapf], – Latinizeering van funtum, Afrik.
volksnaam van Funtumia elastĭca Stapf [O. Stapf].
furcans
furcans, – van Nieuwlat. furcāre (van furca, tweetandige vork), zich
in tweeën vertakken: zich in tweeën vertakkend, gevorkt.
furcatus
furcátus (-a, -um), – van Nieuwlat. furcāre (van furca, tweetandige
vork), zich in tweeën vertakken: in tweeën vertakt, gevorkt.
furcifer / furciferus
fúrcifer (furcífera, furcíferum) / furcíferus (-a, -um), –
van Lat. furca, tweetandige vork; ferre, dragen: een of ander orgaan dragend, dat
aan een tweetandige vork doet denken.
furcillatus
furcillátus (-a, -um), – van Lat. furcilla (verkleinw. van furca,
tweetandige vork), tweetandig vorkje: een op een tweetandig vorkje gelijkend orgaan
dragend.
furcillifolius
furcillifólius (-a, -um), – van Lat. furcilla (verkleinw. van furca,
tweetandige vork), tweetandig vorkje: folĭum, blad: met op vorkjes gelijkende bladeren
(of op samengestelde bladeren gelijkende takken).
Furcraea / Furcroea / Furcroya
Furcráéa Vent. [E. P. Ventenat] / Furcróéa
B. et H. [G. Bentham en J. D. Hooker] / Furcróýa Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz],
– genoemd naar A. T. de Fourcroy, voor wien men zie onder Fourcroea.
furculicola
furculícola (znw.), – van Lat. furcŭla (verkleinw. van furca,
tweetandige vork), bergpas van V-vormige gedaante; cŏlĕre, wonen, bewonen:
bergpassen bewonende, dwz. in een bergpas gevonden plant.
furculicolus
furculícolus (-a, -um), – van Lat. furcŭla (verkleinw. van furca,
tweetandige vork), bergpas van V-vormige gedaante; cŏlĕre, wonen, bewonen;
bergpassen bewonend, in een bergpas gevonden.
furettii
furétii, – 2e nv. van Furetĭus, Latinizeering van Furet: van Furet,
gevonden door Furet, genoemd naar Furet. – Ludisĭa – Bl. [C. L. Blume] is genoemd
naar Louis Théodore Furet (1816, Commer, Z. van Mayenne, Frankrijk; 1900, Laval,
Z. van Mayenne), R.C. missionaris, in 1853 vertrokken naar de Loe-tsjoe (= Lioe-kioe
= Rioe-kioe)-eilanden (eilandenreeks tusschen Japan en Formosa), vervolgens
werkzaam te Nagasaki (Z.-Japan), daarna te Hakodate (N.-Japan), in 1869 voor goed
naar Frankrijk teruggegaan. Tusschen 1853 en 1869 zond hij uit Japan een aantal
door hem verzamelde planten, zaden en vogels naar Parijs; bovendien zond hij in
1856 aan het Museum voor Natuurlijke Historie te Parijs een verzameling van 350
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door hem op Hongkong verzamelde planten, waaronder de naar hem genoemde
Ludisĭa, welke hij er het jaar te voren ontdekt had.
furfuraceus
furfuráceus (-a, -um), – van Lat. furfur, zemelen: zemelig
beschubd.
furfurea
furfúrea, – zie furfurĕus.
furfurellus
furfuréllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. furfurĕus (zie aldaar),
zemelig beschubd: eenigszins zemelig beschubd, fijn zemelig beschubd.
furfureus
furfúreus (-a, -um), – van Lat. furfur, zemelen: zemelig beschubd.
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furfurifer / furfuriferus
furfúrifer (furfurífera, furfuríferum) / furfuríferus
(-a, -um), – van Lat. furfur, zemelen; ferre, dragen: zemelen (op zemelen gelijkende
schubben) dragend.
furiens
fúriens, – van Lat. furĭre (van furĭa, woede), woedend zijn, onzinnig
zijn: woedend, onzinnig.
furvus
furvus (-a, -um), – (Lat.) donker. – De soortnaam van Vanda – Lindl.
[J. Lindley]. is overgenomen van Rumphius (Herbarĭum Amboinense VI, 104,
Angraecum furvum), die de kleur van de binnenzijde der bloemen beschrijft als
“donker, ros of rookvervig”.
Fusanus / Fusanus
Fusánus J. A. Murr. [J. A. Murray] / Fusánus R. Br.
[Robert Brown], – van Lat. fusus, spinklos, d.i. de spoel, waarop bij het spinnen het
gesponnen garen werd gewonden. De naam zinspeelt op de gelijkenis der
eerstbeschreven soort met Euonўmus europaeus L. [C. Linnaeus], den spindletree
(spinklosboom) der Engelschen, zoo genoemd, omdat het hout gebezigd werd voor
de vervaardiging van spinklossen.
fusca
fusca, – zie fuscus.
fuscatus
fuscátus (-a, -um), – van Lat. fuscāre (van fuscus, donkerbruin),
donkerbruin maken: donkerbruin gemaakt, donkerbruin.
fuscescens
fuscéscens, – van Nieuwlat. fuscescĕre (van fuscus, donkerbruin),
donkerbruin worden: donkerbruin wordend, vrij donker bruin.
fuscidulus
fuscídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. fuscus, donkerbruin:
tamelijk donker bruin.ш
fusciflorus
fusciflórus (-a, -um), – van Lat. fuscus, donkerbruin; flos (flōris),
bloem: met donkerbruine bloemen.
fuscipes
fúscipes, – van Lat. fuscus, donkerbruin; pes, voet, steel: met
donkerbruinen voet of steel.
fuscoater fuscoáter (-ra, -rum), – van Lat. fuscus, donkerbruin; āter, dof zwart:
dof donkerbruinzwart.
fuscocalycinus
fuscocalýnus (-a, -um), – van Lat. fuscus, donkerbruin; calyx
(calўcis), kelk: met donkerbruinen of donkerbruin behaarden kelk.
fuscoluteus fuscolúteus (-a, -um), – van Lat. fuscus, donkerbruin; lutĕus, geel:
donkerbruin met geel, donkerbruingeel.
fuscopetiolatus
fuscopetiolátus (-a, -um), – van Lat. fuscus, donkerbruin;
petiŏlus, bladsteel: met donkerbruinen bladsteel.
fuscopilosus
fuscopilósus (-a, -um), – van Lat. fuscus, donkerbruin; pilus,
haar: met donkerbruine haren bezet.
fuscotomentosus
fuscotomentósus (-a, -um), – van Lat. fuscus, donkerbruin;
tomentōsus, viltig behaard: donkerbruinviltig
fuscovelleus
fuscovélleus (-a, -um), – van Lat. fuscus, donkerbruin; vellus,
vacht: met een donkerbruine vacht, met dichte, donkerbruine haarbekleeding.
fuscovillosus fuscovillósus (-a, -um), – van Lat. fuscus, donkerbruin; villōsus,
met lange, zachte haren bezet: bezet met lange, zachte, donkerbruine haren.
fuscoviridis
fuscovíridis (-is, -e), – van Lat. fuscus, donkerbruin; virĭdis,
groen: donkerbruin met groen.
fuscoviridulus
fuscovirídulus (-a, -um), – van Lat. fuscus, donkerbruin;
viridŭlus, groenachtig: donkerbruin met groenachtig.
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fuscus
fuscus (-a, -um), – (Lat.) donkerbruin.
fusiformis fusifórmis (-is, -e), – van Lat. fusus, spinklos, d.i. de spoel, waarop
bij het spinnen het gesponnen garen werd gewonden; forma, vorm: spoelvormig,
spinklosvormig, dwz. den vorm van een spinklos met het daarom gewonden garen
hebbend: in het midden het dikst, vandaar naar de uiteinden regelmatig verscmald
en op dwarse doosnede rolrond.
futilis
fútilis (-is, -e), – (Lat.) nietig.

G.
Gabertia
Gabértia Gaud. [Ch Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar A. P.
Gabert (1797, Toulon; ?, ?), in 1812 in den Fr. zeedienst getreden en daarbij als
administratief ambtenaar werkzaam, in 1852 gepensionneerd als commissaris der
tweede klasse. Hij was secretaris van De Freycinet (zie Freycinetĭa) tijdens diens
wetensch. expeditie met de korvet L’Uranie om de aarde (1817-20). Gaudichaud (zie
gaudichaudi), de auteur van het gesl., nam als natuurvorscher aan dezelfde expeditie
deel.
Gabila
Gabíla Baill. [H. E. Baillon], – Baillon (zie baillonĭi), in 1871 de
auteur van het gesl., verklaart den naam niet. Mogelijk is het een op Timor
gebruikelijke volksnaam der plant.
gaby
gaby, – Philipp. plantennaam (gabi).
Gaertnera
Gaertnéra Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – genoemd naar
J. Gärtner (1732, Calw bij Stuttgart; 1791, Tübingen), arts te Calw, schrijver van
een beroemd werk over vruchten en zaden.
gaertneri
gaertnéri, – 2e nv. van Gaertnērus, Latinizeering van Gärtner: van
Gärtner, genoemd naar Gärtner. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar J.
Gärtner (zie Gaertnēra).
gagatospermus
gagatospérmus (-a, -um), – van Gr. gagătês, pekkool, een
harde, pikzwarte koolsoort, gebezigd voor de vervaardiging van sieraden; sperma,
zaad: met pikzwarte zaden.
Gagea
Gágea Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – genoemd
naar Sir Thomas Gage (1781, ?; 1820, Rome), te Hengrave Hall, Suffolk, kenner van
korstmossen. – Hij verzamelde planten o.a. in Suffolk, Ierland en Portugal en schreef
eenige bot. artikelen.
gagnepainii
gagnepáínii, – 2e nv. van Gagnepainĭus, Latinizeering van
Gagnepain: van Gagnepain, genoemd naar Gagnepain. – Berbĕris – C. K. Schn. [C.
K. Schneider], is genoemd naar Fr. Gagnepain (1866, Raveau, N. van Nevers, Dépt.
Nièvre, Frankrijk; X), van 1886-1900 onderwijzer bij het L.O., in 1900 werkzaam
gesteld bij het Muséum National te Parijs, in 1906 benoemd tot preparateur aan die
instelling, in 1909 tot assistent, later tot onderdirecteur, gepensionneerd in 1932, zeer
verdienstelijk plantkundige, schrijver van belangrijke publicaties, o.a. over de flora
van O.-Azië (1903-07), over Zingiberacĕae (1901-10). Zijn magnum opus, H.
Lecomte, Flore générale de 1’Indochine, waarvan hij, sinds het in 1907 begon te
verschijnen, de hoofdredacteur en de voornaamste bewerker is geweest, kan in 1937
voltooid zijn en zal dan uit 8 deelen, te zamen 8000 pagina’s tellende, bestaan. Voorts
heeft hij nog 1200 nieuwe soorten beschreven.
Gahnia
Gáhnia Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – genoemd naar
Henrik Gahn (1747, Fahlun; 1816, Stockholm), leerling van Linnaeus (zie Linnaea),
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bij wien hij in 1767 een dissertatie over grassenbeschrijving verdedigde. In 1772
werd hij Med. Doctor. Van 1771-73 hield hij zich op te Londen, waar hem door
Banks (zie Banksĕa) werd aangeboden de tweede reis (1772-75) van Cook (zie
Cookĭa) medetemaken. Gahn weigerde echter, omdat hij niet wilde afzien van zijn
voornemen zich te bedienen van alle gunstige gelegenheden, welke Londen bood,
zich in elk onderdeel der medische wetenschap te bekwamen. In zijn plaats gingen
toen de Forsters (zie forstēri) mede, welke op dien tocht het door hen Gahnĭa
genoemde gesl. ont-
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dekten. – Gahn werd later een van Zwedens meest beroemde geneesheeren.
Gaillardia
Gaillárdia Foug. [A. D. Fougeroux de Bondaroy (1732-89), Fr.
plantkundige], – genoemd naar Gaillard de Marentonneau, Fr. natuurvriend van het
einde der 18de eeuw, van wien mij overigens niets bekend is.
gaimardianus
gaimardiánus (-a, -um) (Humāta – J. Sm. [J. Smith]), –
genoemd naar J. P. Gaimard (1793, Saint Zacharie, Dépt. Var, Frankrijk; 1858,
Parijs), die als chirurg-zoöloog deelnam aan de door De Freycinet (zie Freycinetĭa)
geleide expeditie der korvet L’Uranie (1817-20), van welke expeditie hij met Quoy
(zie quoyānus) de zoöl. resultaten bewerkte, en aan de door Dumont d’Urville (zie
durvillaei) geleide lste expeditie der Astrolabe (1826-29), beide naar den Stillen
Oceaan. [Noot: Zie Dumont d’Urville, Voyage de la corvette L’Astrolabe, I.] Op
deze laatste expeditie verzamelde hij met Quoy planten, o.a. bij de baai van Dorè
(zie doreensis) en in de Minahasa (zie minahasae); hij werd in 1828 ziek achtergelaten
in het hospitaal van Bourbon (zie borbonĭcus). Van 1835-36 nam hij op de korvet
La Recherche deel aan een expeditie naar IJsland en Groenland, van welken tocht
hij een beschrijving uitgaf.
Gajanus
Gájanus O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Latinizeering van den Mol.
plantennaam gajan (= gajang of gajam).
galachrous
galáchrous (-a, -um), – van Gr. gala, melk; chrŏa, kleur:
melkkleurig, melkwit.
galacifolius
galacifólius (-a, -um), – van Galax (Galācis), plantengesl.
(Diapensiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Galax.
galactanthus galactánthus (-a, -um), – van Gr. gala (galaktos), melk; anthos,
bloem: met melkwitte bloemen.
Galactia
Galáctia Adans. [M. Adanson], – van Gr. gala (galaktos), melk.
Sommige soorten van het gesl. zouden melksap bevatten; de Jav. doet dat niet.
galacticolor
galactícolor, – van Gr. gala (galaktos), melk; Lat. cŏlor, kleur:
melkkleurig, melkwit.
Galactoxylon
Galactóxylon Pierre [L. Pierre], – van Gr. gala (galaktos),
melk; xŭlon, hout, boom: melksap bevattende boom.
galai
galai, – in Kaiser Wilhelmsland gebruikelijke plantennaam.
galanga galánga, – zeer oude naam voor den aromatischen wortelstok eeniger
Zingiberacĕae, waarschijnlijk afgeleid van Arab. khalanjān of cholandichān.
galanthiflorus
galanthiflórus (-a, -um), – van Galanthus, plantengesl.
(Amaryllidacĕae), sneeuwklokje; Lat. flos (flōris), bloem: met op sneeuwklokjes
gelijkende bloemen.
Galanthus
Galánthus L. [C. Linnaeus], – van Gr. gala, melk; anthos, bloem:
plant met melkwitte bloemen.
Galatea
Galatéa Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – Latinizeering van Gr.
Galateia (van gala, melk: de melkwitte), een schoone zeenimf, een der 50 dochters
van den zeegod Nereus. Zij beminde den jeugdigen Akis, die, toen zij eens een
herdersuurtje met hem doorbracht, door den woesten reus Poluphêmos (zie
Polyphēma) uit minnenijd met een rotsblok werd verpletterd, waarbij Galatēa
ternauwernood aan eenzelfde lot ontkwam. De naam zinspeelt op de schoonheid der
plant.
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Galatella
Galatélla Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – verkleinw. van
Galatēa (zie aldaar), gebezigd ter vervanging van den om prioriteitsredenen
ongeldigen naam Galatĕa Cass. [A. H. G. graaf van Cassini]
Galathea
Galathéa Liebm. [Fr. M. Liebmann (1813-56), Deensch
plantkundige], – foutieve Latinizeering van Gr. Galateia. – Zie voorts Galatēa.
Galax
Galax L. [C. Linnaeus], – van Gr. gala, melk. – Plant met melkwitte
bloemen.
galba
galba, – zie galbus.
galbanifluus
galbanífluus (-a, -um), – van Lat. galbănum, een geurige hars;
flŭĕre, van iets druipen: druipend van hars, harsrijk.
galbinus
gálbinus (-a, -um), – van Lat. galbus, groengeel: groengeel.
galbulus
gálbulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. galbus, groengeel:
groengeelachtig.
galbus
galbus (-a, -um), – (Lat.) groengeel.
gale
gale, – Eng. volksnaam van den gagel, onveranderd in het Lat.
overgenomen.
Galearia Galeária Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi], – van Lat. galĕa, helm.
– De naam zinspeelt op den vorm der kroonbladen.
galeatus
galeátus (-a, -um), – van Lat. galĕa, helm: van een helm voorzien,
gehelmd. Galedupa / galedupa
Galedúpa Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck]
/ galedúpa, – Mal. plantennaam (kajoe galadoepa).
Galega
Galéga L. [C. Linnaeus], – oude plantennaam, waarschijnlijk afgeleid
van Gr. gala, melk; agein, drijven, te voorschijn brengen: de melkafscheiding
bevorderende plant. – Een aftreksel der plant wordt nog heden ten dage door Zwits.
vrouwen gedronken ter bevordering der zogafscheiding.
galegifolius galegifólius (-a, -um), – van Galēga, plantengesl. (Leguminōsae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Galēga.
galegiformis galegifórmis (-is, -e), – van Galēga, plantengesl. (Leguminōsae);
Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Galēga, Galēga-achtig.
galegoides
galegoídes, – van Galēga, plantengesl. (Leguminōsae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Galēga-achtig.
galeni
galéni, – 2e nv. van Galēnus: van Galēnus, genoemd naar Galēnus. –
Lycopodĭum – Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige], is genoemd
naar Claudius Galēnus (131, Pergămum; ±200, Rome of Pergămum), beroemd, Gr.
geneesheer, lange jaren te Rome werkzaam, verdienstelijk anatoom, schrijver van
vele, voor zijn tijd uitnemende, wetensch. werken, welker gezag tot aan het einde
der 15de eeuw onaangetast bleef.
Galeobdolon / galeobdolon Galeóbdolon Adans. [M. Adanson] / galeóbdolon,
– oude, Gr. en Lat. plantennaam, van Gr. galê, wezel, bunzing, bunsing, bunsem;
bdŏlos, stank van een heimelijken wind: bunzingstank. De Ouden duidden met dezen
naam een doovenetelachtige plant aan, welker bladeren bij kneuzing kwalijk riekten.
Galeoglossa
Galeoglóssa K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. galê, wezel,
bunzing, bunsing, bunsem; glôssa, tong: wezeltong, bunzingtong. – De naam zinspeelt
op den bladvorm.
Galeola
Galéola Lour. [J. Loureiro], – verkleinw. van Lat. galĕa, helm:
helmpje. De naam zinspeelt op den vorm der lip.
Galeopsis
Galeópsis L. [C. Linnaeus], – wijziging van den Gr. plantennaam
galiopsis, waarmede een op een doovenetel gelijkend kruid werd aangeduid. – Het
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woord wordt wel geacht te zijn afgeleid van Gr. galê, wezel; opsis, voorkomen,
uiterlijk, en te zinspelen op den vorm der bloemkroon.
Galera Galéra Bl. [C. L. Blume], – van Lat. galērum, muts. De naam zinspeelt
op den vorm der lip.
galericulatus
galericulátus (-a, -um), – van Lat. galericŭlum (verkleinw. van
galērum, muts), mutsje: op mutsjes gelijkende organen dragend.
Galinsoga / Galinsogaea / Galinsogea Galinsóga Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez
en J. Pavon] / Galinsogáéa Zucc [J. G. Zuccarini] / Galinsógea Willd. [K. L.
Willdenow], – genoemd naar M. M. de Galinsoga (1766, Lorca, Z.O.-Spanje; 1797,
Toledo), directeur van den bot. tuin van Madrid en lijfarts der koningin van Spanje.
galioides
galioídes, – van Galĭum, plantengesl. (Rubiacĕae), walstroo; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Galĭum-achtig.
Galium
Gálium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam galĭon (van gala, melk). Het sap der in de Oudheid galĭon genoemde
plant zou melk doen stremmen. Ten onrechte wordt wel aan Galĭum verum L. [C.
Linnaeus] dit vermogen toegekend. Volgens Ray
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(zie Rajanĭa) zouden Eng. boeren deze plant in het stremsel der melk mengen om
geurige kaas te verkrijgen.
Gallesioa
Gallesíoa M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige van het 2de
vierendeel der 19de eeuw], – genoemd naar graaf Giorgio Gallesio (1772, Finalborgo
a/d golf van Genua, Z.W. van Savona; 1839, Pisa of Florence; begraven te Florence),
rechtsgeleerde en bestuursambtenaar, daarbij pomoloog, schrijver van het prachtwerk
Pomōna Italiāna (Italiaansche Vruchtboomen) en van een monographie van het gesl.
Citrus.
gallicus
gállicus (-a, -um), – van Lat. Galli, de Galliërs, naam van een in het
tegenwoordige Frankrijk levend volk: inheemsch in Frankrijk of daar het eerst
gevonden, Fransch.
gallinarius
gallinárius (-a, -um), – van Lat. gallīna (vr. van gallus, haan),
kip: op eenigerlei wijze tot kippen in betrekking staand. – Waarom Cassĭa – Collad.
[L. Th. Fr. Colladon (1792-1862), Zwits. arts-plantkundige] dien soortnaam draagt,
blijkt uit het volgende citaat uit Rumphius (Herbarium Amboinense V, 284): “Men
gebruykt het ook tot allerhande gebreeken der hoenders, want het in Amboina zeer
gemeen is, dat op zekere tijd des jaars de sterfte onder de hoenders komt, werdende
eerst snottig, en lopen al duyzelende rondom tot dat zy sterven. Onder anderen
gebruyken zy den zap van deze bladeren met een weinig Deryngo of Calmus
gewreeven, en de hoenderen te eeten gegeven, waarvan het de voornoemde namen
heeft. Zommige zeggen, dat het de naam Gallinarĭa heeft, niet van het bovenstaande
gebruyk, maar van een ziekte der menschen, Mema of Gila Ayam, dat is hoender
gekheid genaamt, dat is Epilepsia of vallende ziekte dewelke zy geneezen met het
afziedsel van dit geheele kruyd, een weinig Ajuyn daar by doende.”
Galphimia
Galphímia Cav. [A. J. Cavanilles], – anagram van Malpighĭa,
naam van een verwant gesl.
Galtonia
Galtónia Decsne [J. Decaisne], – genoemd naar Sir Francis Galton
(1822, Birmingham; 1911, Londen), ontdekkingsreiziger, die vooral in Z.-Afrika
belangrijke tochten maakte, schrijver van anthropol. werken, grondlegger der
dactyloscopie.
Galumpita
Galúmpita Bl. [C. L. Blume], – Latinizeering van den Jav.
plantennaam galoempit, welke echter den auteur van het gesl., Blume (zie Blumĕa),
ten onrechte voor deze plant was opgegeven.
gambier
gámbier, – Mal. plantennaam (ten rechte gambir).
gambir
gambir, – Mal. plantennaam.
gammillii
gammíllii, – 2e nv. van Gammillĭus, Latinizeering van Gammill:
van Gammill, gevonden door Gammill, genoemd naar Gammill. – Pisonĭa – Merr.
[E. D. Merrill] is genoemd naar J. A. Gammill (1868, Panora, Iowa, U.S.A.; X),
onderwijzer, die de plant in 1904 op het eiland Guimáras (Philippijnen, tusschen
Panay en Negros; ±127 1/2° O.L.; ±10 1/2° N.B.) had ontdekt.
Gamogyne
Gamógyne N. E. Br. [N. E. Brown], – van Gr. gamein, huwen;
gŭnê, vrouw: plant met gehuwde, dwz. onderling verbonden (vergroeide)
vruchtbeginsels (vr. organen).
gamopetalus
gamopétalus (-a, -um), – van Gr. gamein, huwen; petălon,
kroonblad: met gehuwde, dwz. onderling verbonden (vergroeide) kroonbladen.
gamosepalus
gamosépalus (-a, -um), – van Gr. gamein, huwen; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met gehuwde, dwz. onderling verbonden (vergroeide) kelkbladen.
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gandaria
gandaría, – Mal. vruchtennaam.
gandarussa
gandarússa, – Mal. plantennaam (gandaroesa).
Gandasulium / gandasulium
Gandasúllum O. K. [C. E. Otto Kuntze] /
gandasúlium, – Latinizeering van den Mal. plantennaam gandasoeli (van Sanskr.
ganda, vreugde; soeli of soeri, vorstin: vorstinnevreugde). – De naam zinspeelt op
de fraaie, zeer welriekende bloemen.
gandavensis gandavénsis (-is, -e), – van Nieuwlat. Gandāvum, Gent, de Belg.
bloemenstad: afkomstig van Gent, Gentsch. – Gladiŏlus – Van Houtte [L. B. van
Houtte] is een te Gentbrugge bij Gent gemaakte kruising.
Gandola
Gandóla L. [C. Linnaeus], – Soend. plantennaam.
gangeticus
gangéticus (-a, -um), – afkomstig van het stroomgebied van den
Ganges (groote rivier in het N. van Voor-Indië, evenwijdig aan den Z. voet van het
Himálaya-gebergte en zich tusschen 88 en 91° O.L. en op ±22° N.B. met tal van
monden in de golf van Bengalen stortend) of daar het eerst gevonden.
ganggo
ganggo, – Mal. plantennaam.
ganitri
ganítri, – Mal. plantennaam.
ganitrus
ganítrus, – Latinizeering van den Mal. plantennaam ganítri.
ganophloeus
ganophlóéus (-a, -um), – van Gr. ganos, glans; phloios, bast:
met glanzenden bast.
ganophylla
ganophýlla, – zie ganophyllus.
Ganophyllum
Ganophýllym Bl. [C. L. Blume], – van Gr. ganos, glans;
phullon, blad: boom met glanzende bladeren.
ganophyllus
ganophýllus (-a, -um), – van Gr. ganos, glans; phullon, blad:
met glanzende bladeren.
Ganua
Gánua Pierre [L. Pierre], – Latinizeering van de tweede helft van den
naam gĕtáh ganoe, op het Mal. Schiereiland gebezigd voor een minderwaardige, ter
vervalsching van betere kwaliteiten diendende gĕtáh-pĕrtjá-soort.
gaogao
gaogáo, – Philipp. plantennaam (gau-gau).
Garciana
Garciána Lour. [J. Loureiro], – genoemd naar Garcia del Huerto,
Portug. arts van het midden der 16de eeuw, die, de gewoonte van zijn tijd volgende,
zijn naam latinizeerde tot Ab Horto, schrijver van een in 1563 uitgegeven werk over
Ind. geneeskrachtige planten.
Garcinia
Garcínia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Laurent Garcin (1683,
Grenoble; 1751, Neuchâtel), wiens ouders na de herroeping van het edict van Nantes
(1685) met hem naar Zwitserland uitweken. Gedurende 16 jaren stond hij als
chirurgijn in Holl. dienst; van 1720-29 maakte hij als scheepsarts der Ned. O.I.
Compagnie drie reizen naar Indië; in 1732 vestigde hij zich te Neuchâtel, waar hij
tot aan zijn dood bleef. Hij maakte naam als natuuronderzoeker en stond in
correspondentie met vele bekende botanici, waaronder Linnaeus (zie Linnaea).
garciniaefolius
garciniaefólius (-a, -um), – zie garciniifolĭus.
garciniifolius garciniifólius (-a, -um), – van Garcinĭa, plantengesl. (Guttifĕrae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Garcinĭa.
garcinioides garcinioídes, – van Garcinĭa, plantengesl. (Guttifĕrae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Garcinĭa-achtig.
gardeni
gardéni, – 2e nv. van Gardēnus, Latinizeering van Garden: van
Garden, gevonden door Garden, genoemd naar Garden. – Fothergilla – Murr. [J. A.
Murray], is genoemd naar A. Garden (?1730, Charleston, Z.-Carolina, U.S.A.; 1791,
Londen), medicus, die sedert 1752 in Charleston praktiseerde, correspondent van
Linnaeus (zie Linnaea) en andere botanici, goed botanicus en zoöloog.
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Gardenia
Gardénia Ellis [J. Ellis (±1710-1776), koopman-plantkundige te
Londen], – genoemd naar A. Garden (zie gardēni).
gradeniaeflorus
gardeniaeflórus (-a, -um), – zie gardeniiflōrus.
gardeniiflorus
gardeniiflórus (-a, -um), – van Gardenĭa, plantengesl.
(Rubiacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Gardenĭa.
Gardeniopsis
Gardeniópsis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gardenĭa,
plantengesl. (Rubiacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Gardenia gelijkend gesl.
gardneri
gardnéri, – 2e nv. van Gardnērus, Latinizeering van
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Gardner: van Gardner, gevonden door Gardner, genoemd naar Gardner. –
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar G. Gardner (1812,
Glasgow; 1849, Neura Ellia, Ceylon), sinds 1844 superintendent van den bot. tuin
van Peradeniya (Ceylon). Van 1836-41 bereisde hij Brazilië, waar hij vele planten
verzamelde.
Gardneria
Gardnéria Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – genoemd naar G. Gardner (zie gardnēri).
gardnerianus
gardneriánus (-a, -um), – 1. (Hedychĭum – Roscoe [W.
Roscoe]), – genoemd naar Edward Gardner, kolonel in het Eng. leger, die in 1817
in Nepal in garnizoen lag en vandaar planten aan Wallich (zie wallicheānus) zond.
2. (Rubus – O. K. [C. E. Otto Kuntze]; – Saurŏpus – Wight [R. Wight]), – genoemd
naar G. Gardner (zie gardnēri).
garganicus
gargánicus (-a, -um), – afkomstig van den berg Gargānus
(tegenwoordig Monte Gargáno) in Apulië, op het schiereiland aan de O. kust op bijna
42° N.B. of daar het eerst gevonden, Garganisch.
garibaldii
garibáldii, – 2e nv. van Garibaldĭus, Latinizeering van Garibaldi:
van Garibaldi, genoemd naar Garibaldi. – Aster – Brügg. [Chr. G. Brügger (1833-99),
leeraar te Chur] is genoemd naar Giuseppe Garibaldi (1807, Nizza; 1882, Caprera),
Italiaansch volksheld, door wiens toedoen het koninkrijk Napels (met Sicilië) bij
Sardinië werd gevoegd (1860), waardoor, nadat ook de Kerkelijke Staat in 1870
ermede was vereenigd, de door Garibaldi vurig gewenschte eenheid van Italië tot
stand was gebracht.
Garnotia
Garnótia Brongn. [A. Th. Brongniart], – genoemd naar Prosper
Garnot (1794, Brest; 1838, Parijs), in 1811 benoemd tot helper-chirurgijn bij de Fr.
marine, in 1825 bevorderd tot chirurgijn 1ste klasse, in 1827 tot tweeden chirurgijn
op Martinique. – Na reizen naar Cayenne en Martinique (1817/18) gemaakt te hebben
was hij in 1819/20 in de Antillen gestationneerd en nam hij van 1822-24 deel aan
den tocht van La Coquille (onder Duperrey) om de aarde, op welken tocht de naar
hem genoemde plant werd ontdekt en van welken tocht hij met R. P. Lesson (zie
lessonĭi) van 1826-38 de zoöl. resultaten uitgaf. Hij bleef op Nieuw-Holland achter,
kwam in 1825 te Parijs terug, was van 1827-28 werkzaam in hospitalen te Brest en
van 1828 tot aan zijn pensionneering in 1833 op Martinique.
Garnoteilla
Garnotiélla Stapf [O. Stapf], – van Garnotĭa, plantengesl.
(Graminĕae): aan Garnotĭa verwant of althans daarop gelijkend gesl.
garrexianus
garrexiánus (-a, -um), – afkomstig van de omstreken der stad
Garessio in Ligurië (±8° O.L.;±44 1/5° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Garrya Gárrya Dougl. [D. Douglas], – in 1835 genoemd naar Nicholas Garry,
secretaris van de Hudson’s Bay Company, die den auteur van het gesl., David Douglas
(zie Douglasĭa), toen deze het westelijk deel van N. Amerika bereisde (1823-33),
vele vriendelijkheden bewezen en hulp verleend had.
Garuga
Garúga Roxb. [W. Roxburgh], – Engelschind. boomnaam.
garupinus
garupínus (-a, -um), – afkomstig uit het stroomgebied der rivier
Garup (in het N.W. van Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
Gasparinia Gasparínia Endl. [St. L. Endlicher], – genoemd naar G. Gasparrini
(1804, Castel Grande, Z.-Italië; 1866, Napels), hoogleeraar in de plantkunde en
directeur van den bot. tuin te Pavia, later te Napels, schrijver van verscheidene bot.
werken.
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Gasteria
Gastéria Duval [Ch. J. Duval], – van Lat. gaster (gastĕris) (Gr.
gastêr), buik. – De naam zinspeelt op de buikige bloemdekbuis.
Gastonia
Gastónia Comm. [Ph. Commerson], – genoemd naar J. B. Gaston
de Bourbon (1608-60), hertog van Orleans, natuurlijke zoon van Hendrik IV van
Frankrijk, vriend van natuurstudie. Hij stichtte te Blois een bot. tuin, waarvan hij het
bestuur (1650-60) opdroeg aan den Eng. plantkundige Morison (zie morisonĭi), die
een beschrijving van den tuin leverde.
Gastridium
Gastrídium P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], –
Lat. transcr. van Gr. gastridĭon, verkleinw. van gastêr (gastros), buik: buikje. De
naam zinspeelt op den vorm der onderste kafjes.
Gastrochilus / Gastrochilus Gastrochílus D. Don [David Don] / Gastrochílus
Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich], – van Gr. gastêr
(gastros), buik; cheilos, lip: plant met buikige lip.
Gastrodia
Gastródia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. gastrôdês (van gastêr,
buik), buikig. De voet der stempelzuil is aan de voorzijde buikig; dit buikige deel
draagt den stempel.
Gastroglottis
Gastroglóttis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. gastêr (gastros),
buik; glôtta, tong. Orchidacĕae met buikige, bij een tong vergeleken lip.
gastrophyllus
gastrophýllus (-a, -um), – van Gr. gastêr (gastros), buik;
phullon, blad: met buikige bladeren.
gastrosiphon
gastrosíphon, – van Gr. gastêr (gastros), buik; sīphôn, buis:
met buikige buis.
gatiensis
gatiénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Gati (Minjemdal in
Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
gaudichaudi
gaudicháúdi, – 2e nv. van Gaudichaudus, Latinizeering van
Gaudichaud: van Gaudichaud, gevonden door Gaudichaud, genoemd naar
Gaudichaud. – Connărus – Planch. [J. E. Planchon] is genoemd naar Ch.
Gaudichaud-Beaupré (1789, Angoulême; 1854, Parijs), marine-apotheker, die als
botanicus een aantal groote scheepsreizen maakte [1817-20 met De Freycinet (zie
Freycinetĭa) op L’Uranie, en na het stranden daarvan, waarbij hij een deel zijner
verzamelingen verloor, op La Physicienne; in 1831 op L’Herminie; in 1836/37 op
La Bonite]. Over zijn reizen schreef hij eenige bot. publicaties; die over zijn laatste
reis bleef door zijn overlijden, voorafgegaan door een langdurige, pijnlijke ziekte,
onvoltooid.
gaudichaudianus
gaudichaudiánus (-a, -um) (Carex – Kth [K. S. Kunth]; –
Psoralĕa – Decsne [J. Decaisne]; – Selaginella – Spring [A. Fr. Spring]), genoemd
naar Ch. Gaudichaud-Beaupré (zie gaudichaudi).
gaudichaudii
gaudicháúdii, – 2e nv. van Gaudichaudĭus, Latinizeering van
Gaudichaud: van Gaudichaud, gevonden door Gaudichaud, genoemd naar
Gaudichaud. – Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar Ch.
Gaudichaud-Beaupré (zie gaudichaudi).
gaudini
gaudíni, – 2e nv. van Gaudīnus, Latinizeering van Gaudin: van
Gaudin, gevonden door Gaudin, genoemd naar Gaudin. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar J. Fr. G. Ph. Gaudin (1766, Longirod; 1833, Nyon, N. van
Genève), geestelijke te Nyon, uitnemend kenner der flora van Zwitserland, schrijver
van verscheidene bot. publicaties, waaronder een groote flora van Zwitserland.
Gaudinia Gaudínia P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – genoemd
naar J. Fr. G. Ph. Gaudin (zie gaudīni).
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gaudinii
gaudínii, – 2e nv. van Gaudinĭus, Latinizeering van Gaudin: van
Gaudin, gevonden door Gaudin, genoemd naar Gaudin. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar J. Fr. G. Ph. Gaudin (Zie gaudīni).
Gaultheria
Gaulthéria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Fr. Gau(l)tier
(1708, in Normandië; in of voor 1751, ?), arts en raadsheer te Quebec (Cánada),
verdienstelijk amateur-botanicus.
gaultheriiflorus
gaultheriiflórus (-a, -um), – van Gaultherĭa, plantengesl.
(Ericacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Gaultherĭa.
gaultheriifolius
gaultheriifólius (-a, -um), – van Gaultherĭa, plantengesl.
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(Ericacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Gaultherĭa.
Gaulthiera / Gaulthieria / Gaultiera
Gaulthiéra Rchb. [H. G. L.
Reichenbach] / Gaulthiéria Klotzsch [J. Fr. Klotzsch] / Gaultiéra, – andere
schrijfwijze voor Gaultherĭa. Zie aldaar.
Gaura
Gaura L. [C. Linnaeus], – vr. van Gr. gauros, trotsch: trotsche plant.
– De naam zinspeelt op de opgerichte bloeiwijzen.
gausapatus gausapátus (-a, -um), – van Lat. gausăpa of gausăpe (Gr. gausăpês
of gausăpos), baai, een wollige stof: (als het ware) met baai bekleed, wollig.
gaut(t)ierensis gaut(t)ierénsis (-is, -e), – afkomstig van het Gauttier-gebergte
(in Ned. Nieuw-Guinea tusschen de Mamberamo en de N. kust) of daar het eerst
gevonden. – Het gebergte werd in 1828 ontdekt door Dumont D’Urville (zie
durvillaei) en door hem genoemd naar zijn leermeester, P. H. Gauttier (1772,
Saint-Malo, Dépt. Ille-et-Villaine; ?, ?), scheepskapitein, die van 1814-20 de kusten
der Middellandsche en Zwarte Zee opmat.
gayanus
gayánus (-a, -um) (Chloris – Kth [K. S. Kunth]), – genoemd naar J.
E. Gay (1786, Nyon a/h meer van Genève; 1864, Parijs), Fr. staatsambtenaar, bezitter
van een zeer groot herbarium, schrijver van een aantal bot. publicaties. Het naar hem
genoemde, uit Senegal afkomstige gras was door hem aan zijn vriend Kunth (zie
kunthiānus), den auteur der soort, ter beschrijving afgestaan.
Gaylussacia
Gaylussácia H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A.
J. A. Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar J. L. Gay-Lussac (1778, St. Léonard
le Noblard, Dépt. Haute-Vienne, Frankrijk; 1850, Parijs), beroemd natuur- en
scheikundige, hoogleeraar te Parijs, ontdekker der naar hem genoemde wet
(uitzettingscoëfficient aller gassen = 1/273).
Gazania Gazánia Gaertn. [J. Gärtner], – genoemd naar Theodōrus Gaza (1398,
in Thessalonië; 1478, in Calabrië), vertaler van het groote bot. werk van Theophrastos
(zie Theophrasta) in het Lat.
gazellae
gazéllae, – 2e nv. enkv. van Lat. gazella, gazelle, snelvoetige,
grootoogige antilope: der gazelle. – Dendrobĭum – Kränzl. [Fr. Kränzlin (1847-1934),
bekend D. schrijver over orchideeën] is genoemd naar het D. oorlogsschip Gazelle,
dat van 1874-76 onder bevel van Freiherr Von Schleinitz (zie schleinitziānus) een
wetensch. reis maakte om Afrika naar Timor, Ambon, Nieuw-Holland, Polynesië,
Nieuw-Zeeland, om Z.-Amerika en via Montevideo en de Azoren naar Europa terug.
De scheepsarts Fr. C. Naumann (zie nautnanni) verzamelde op dien tocht vele planten,
waaronder de gazellae genoemde.
geantha / geanthum
geántha / geánthum, – zie geanthus.
Geanthus
Geánthus Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt] ex Bl. [C. L.
Blume], – van Gr. gê, aarde, grond; anthos, bloem: plant met uit den grond (dwz. uit
een onderaardschen wortelstok) ontspruitende bloemen.
geanthus
geánthus (-a, -um), – van Gr. gê, aarde, grond; anthos, bloem: met
uit den grond (dwz. uit onderaardsche organen) ontspruitende bloemen of bloeiwijzen.
gebanga
gebánga, – Latinizeering van den Soend. plantennaam gĕbang.
Geblera
Gebléra Fisch. et Mey. [Fr. E. L. von Fischer en C. (K.) A. Meyer],
– genoemd naar Fr. A. Gebler (1782, Zeulenroda, Z. van Gera, Thüringen; 1850,
Barnaul, Z.Z.W, van Tomsk, Siberië), die Siberië bereisde om planten te verzamelen.
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gedeanus
gedeánus (-a, -um), – afkomstig van den vulkaan Gĕdè (= Gĕdeh,
Z.O. van Buitenzorg, Java) of daar het eerst gevonden.
gedebe
gedébe, – Mal. plantennaam (gĕdĕbé).
gedeensis / gedehanus / gedehensis / gedensis gedeénsis (-is, -e) / gedehánus
(-a, -um) / gedehénsis (-is, -e) / gedénsis (-is, -e), – afkomstig van den vulkaan Gĕdè
(= Gĕdeh, Z.O. van Buitenzorg, Java), of daar het eerst gevonden.
geelvinkensis / geelvinkianus
geelvinkénsis (-is, -e) / geelvinkiánus (-a,
-um), – afkomstig van de Geelvinkbaai a/d N. kust van Ned. Nieuw-Guinea tusschen
134 en 136° O.L. of daar het eerst gevonden. – De baai is genoemd naar het fregat
De Geelvink, dat haar in 1705 bevoer; het schip ontleende zijn naam aan Joan
Geelvink, van 1688-1707 bewindhebber der Ned. O.I. Compagnie.
Geeria
Geéria Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar J. L. W. baron De Geer
(1784, Utrecht; 1857, Utrecht), rechtsgeleerde-letterkundige-natuurhistoricus,
gedurende de Fr. overheersching ambteloos, in 1813 lid der Voorloopige Regeering
te Utrecht, in 1814 secretaris der commissie voor Hooger Onderwijs, daarna secretaris
van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 1817-42 griffier
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1842-50 griffier der Eerste Kamer,
schrijver van historische en letterkundige publicaties en van een toevoegsel op De
Gorter’s Flora VII Provinciārum.
gegarvum
gegárvum, – op Ban(g)ka gebruikelijke plantennaam.
Geissanthera Geissanthéra Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. geisson
(geissou), uitspringende rand, luifel, afdak; anthêra, (als bot. term) helmknop. – De
top der stempelzuil is verdeeld in twee concave armen, welke, als het ware, een dak
over den helmknop vormen.
Geissomeria
Geissoméria Lindl. [J. Lindley], – van Gr. geisson (geissou),
uitspringende rand, luifel, afdak; meros, deel. – De naam zinspeelt op de
dakpansgewijs dekkende kelkslippen (bloemdeelen) der eerstbeschreven soort.
Geitonoplesium
Geitonoplésium Cunn. [A. Cunningham], – van Gr. geitôn
(geitŏnos), buurman; plesĭos, nabijzijnd. – De eerstbeschreven soort groeide in
hetzelfde bosch en klom in denzelfden boom als een soort van het naverwante gesl.
Eustrĕphus.
Gela
Gela Lour. [J. Loureiro], – van Gr. gelân, lachen, fig. schitteren: plant
met glanzende bladeren. – Vgl. Gelonĭum.
gelalae
gelálae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde woord
Gelála, naam van een oord op Ambon: van Gelala; afkomstig van Gelala of daar het
eerst gevonden.
gelatinifer / gelatiniferus
gelatínifer (gelatinífera, gelatiníferum) /
gelatiníferus (-a, -um), – van Fr. gélatine, lijm verkregen door het langdurig koken
van dierlijke weefsels; Lat. ferre, dragen, voortbrengen: een lijmachtige stof bevattend.
gelderi
geldéri, – 2e nv. van Geldērus, Latinizeering van Van Gelder: van
Van Gelder, genoemd naar Van Gelder. – Ficus – Miq. [F. A. W. Miquel] is genoemd
naar D. H. R. van Gelder (1809, Leiden; ?, ?), eerst preparateur bij het Museum voor
Natuurlijke Historie te Leiden, in 1830 als preparateur toegevoegd aan P. W. Korthals
(zie Korthalsella), dien hij in 1831 vergezelde op een reis langs Java’s N. kust en in
1834 naar de Padangsche Bovenlanden. In 1838 verliet hij ’s Lands dienst met
onbepaald verlof en met intrekking van salaris; hij werd verbonden aan het door het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen met ondersteuning der
Regeering opgerichte, in 1844 wederom opgeheven Museum voor Natuurlijke Historie
te Weltevreden. Van Van Gelder’s verder leven is mij niets bekend.
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geloniifolius
geloniifólius (-a, -um), – van Gelonĭum, plantengesl.
(Euphorbiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Gelonĭum.
gelonioides
gelonoídes, – van Gelonĭum, plantengesl. (Euphorbiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Gelonĭum-achtig.
Gelonium
Gelónium Roxb. [W. Roxburgh]. ex Willd. [K. L. Willdenow], –
Roxburgh (zie Roxburghĭa), van wien de naam afkomstig is, noch Willdenow (zie
willdenowĭi), die hem (1806) het eerst publiceerde, geven eenige toelichting. Hij zou
afgeleid kunnen zijn van Gr. gelôn (van gelân,
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lachen, fig. schitteren), lachend, schitterend, en in dat geval kunnen zinspelen op de
glanzende bladeren of op de fraaie, roode vruchten. Dit is echter slechts een gissing,
welke ik gaarne voor een betere verklaring geve. Vgl. Gela.
Gelpkea
Gélpkea Bl. [C. L. Blume], – door Blume (zie Blumĕa) in 1849
genoemd naar zijn oud-leermeester, A. H. Chr. Gelpke (1769, Brunswijk; 1842,
Brunswijk), eerst werkzaam bij het lager onderwijs, daarna aan verschillende
inrichtingen voor middelbaar en hooger onderwijs als leeraar in natuurlijk historie,
wis- en sterrenkunde en glasslijpen, schrijver van een aantal leerboeken.
Gelsemium Gelsémium A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – van Ital. gelsomíno, jasmijn: op een jasmijn gelijkende plant, valsche
jasmijn.
geluanus / geluensis
geluánus (-a, -um) / geluénsis (-is, -e), – afkomstig van
den berg Gelu in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
Gembanga / gembanga
Gembánga Bl. [C. L. Blume] / gembánga, –
Latinizeering van den Mal. plantennaam gĕbáng.
Gemella
Gemélla Lour. [J. Loureiro], – vr. vorm van Lat. gemellus, gepaard,
dubbel. De naam zinspeelt op het tweedeelige vruchtbeginsel, waaruit, indien beide
helften zich ontwikkelen, een diep 2-deelige vrucht ontstaat.
gemella
gemélla, – zie gemellus.
gemelliflorus
gemelliflórus (-a, -um), – van Lat. gemellus, gepaard, dubbel;
flos (flōris), bloem: met paarsgewijs bijeengeplaatste bloemen of bloeiwijzen.
gemellus
geméllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. gemĭnus, gepaard, dubbel,
met dezelfde beteekenis als het grondwoord. Bij Merremĭa – Hall. f. [J. G. Hallier]
is de bloeiwijze vaak in twee helften gedeeld.
geminatus geminátus (-a, -um), – van Lat. gemĭni, tweelingen: dubbel, gepaard,
b.v. een dubbele rij aartjes dragend, twee bladeren dragend, twee bloemen bijeen
dragend.
geminiflorus
geminiflórus (-a, -um), – van Lat. gemĭni, tweelingen; flos
(flōris), bloem: met paarsgewijs bijeengeplaatste bloemen.
geminifolius
geminifólius (-a, -um), – van Lat. gemĭni, tweelingen; folĭum,
blad: met tot paren vereenigde bladeren, met paarsgewijs bijeengeplaatste bladeren.
geminigibbus geminigíbbus (-a, -um), – van Lat. gemĭni, tweelingen; gibbus,
bult: met twee bulten, tweebultig.
gemma
gemma, – (Lat.) juweel, edelgesteente, knop.
gemmatus
gemmátus (-a, -um), – van Lat. gemma, juweel, edelgesteente,
knop: juweelen of iets, wat daarbij vergeleken wordt, dragend, knoppen dragend.
gemmifer / gemmiferus
gémmifer (gemmífera, gemmíferum) / gemmíferus
(-a, -um), – van Lat. gemma, edelgesteente, knop; ferre, dragen: 1. (als het ware)
edelgesteenten dragend. 2. knoppen dragend.
gemmiflorus
gemmiflórus (-a, -um), – van Lat. gemma, knop; flos (flōris),
bloem: met bloemen, welke door schubben zijn omsloten, zoodat het geheel op een
knop gelijkt.
gemmiparus
gemmíparus (-a, -um), – van Lat. gemma, knop; părĕre, baren:
uit de knoppen barend, dwz. uit een knop zeer snel een jonge tak voortbrengend.
gendarussa
gendarússa, – Mal. plantennaam (ten rechte gandaroesa).
gendarussaefolius
gendarussaefólius (-a, -um), – zie gendarussifolĭus.
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gendarussifolius
gendarussifólius (-a, -um), – van Gendarussa, (voormalig)
plantengesl. (Acanthacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Gendarussa.
genestierianus
genestieriánus (-a, -um) (Rhododendron – G. Forrest [G.
Forrest]), – genoemd naar Annet Genestier (1858, Chambon, Dépt. Puy-de-Dôme,
Frankrijk; ?, ?), R.C. missionaris, in 1885 naar Tibet vertrokken, waar hij Soulié (zie
soulieānus) bijstond bij diens inzamelwerk en aan den auteur der soort, George
Forrest (zie forrestĭi), bij diens inzamelwerk in Tibet vele diensten bewees.
genevensis
genevénsis (-is, -e), – van Lat. Genĕva (= Genăva), Genève:
Geneefsch.
Genianthus
Geniánthus Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. geneion, baard;
anthos, bloem. De kroonbladen zijn van binnen sterk behaard.
geniculatus geniculátus (-a, -um), – van Lat. genicŭlum (verkleinw. van genu,
knie), knietje: van een of meer knietjes voorzien, knievormig gebogen.
geniculifer / geniculiferus
genicúlifer (geniculífera, geniculíferum) /
geniculíferus (-a, -um), – van Lat. genicŭlum (verkleinw. van genu, knie), knietje;
ferre, dragen: knietjes dragend, dwz. met een of meer knievormige bochten.
Geniosporum
Geniósporum Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniël Wallich], – van Gr. geneion, baard; spŏros, vrucht, zaad. Bij de
eerstbeschreven soort, Geniósporum strobilifĕrum Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniël Wallich], zijn de vruchtnootjes aan den top met lange haren
bezet.
Geniostoma
Genióstoma Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
geneion, baard; stŏma, mond. – De mond der kroonbuis is langharig.
Genipa
Genípa L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van génipot, door Thévet
(zie Thevetĭa) opgegeven, Braziliaansche volksnaam van Genípa americāna L. [C.
Linnaeus].
genipi
genípi, – volksnaam (van Ligurisch-etruskischen oorsprong) eeniger
Artemisĭa-soorten in de W. en Z.-Alpen.
Genista
Genísta L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, brem.
Genistella
Genistélla Moench [K. Moench], – van Genista, plantengesl.
(Leguminōsae), brem; verkleiningsuitgang ella: lage, aan Genista verwante plant.
genistifolius genistifólius (-a, -um), – van Genista, plantengesl. (Leguminōsae),
brem; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Genista.
Gentiana
Gentiána L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam gentiānê. – De plant zou genoemd zijn naar den Illyrischen vorst Gentĭus
(† 167 v. Chr.), die Gentiána lutĕa L. [C. Linnaeus] zou hebben aanbevolen als
geneesmiddel.
Gentianaceae Gentianáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Gentiāna
geldt.
Gentianella / gentianella
Gentianélla Moench [K. Moench] / gentianélla, –
verkleinw. van Gentiāna, gentiaan: kleine gentiaan.
gentianoides gentianoídes, – van Gentiāna, plantengesl. (Gentianacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Gentiaanachtig.
gentilis gentílis (-is, -e), – van Lat. gens (gentis), geslacht, stam: stamverwant,
van denzelfden stam, bij uitbreiding ook: vreemd, buitenlandsch.
genubrachius
genubráchius (-a, -um), – van Lat. genu, knie; brachĭum,
(onder)arm: met knievormig gebogen armen.
genuflexus
genufléxus (-a, -um), – van Lat. genu, knie; flexus (van flectĕre,
buigen), gebogen: in de knieën gebogen, knievormig gebogen.
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genuinus
genuínus (-a, -um), – van Lat. gignĕre (stam gen), verwekken,
voortbrengen, baren: aangeboren, echt.
genybrachius
genybráchius (-a, -um), – van Gr. genus, kin; Lat. brachĭum,
(onder)arm: met armen, welke een kinvormig uitsteeksel dragen. – Het wooord schijnt
soms verward te zijn geworden met genubrachĭus (zie aldaar).
genychilus
genychílus (-a, -um), – van Gr. genus, kin; cheilos, lip: met
kinvormende lip.
geocarpus
geocárpus (-a, -um), – van Gr. gê, aarde, grond; karpos, vrucht:
1. met onder den grond rijpende vruchten. Vgl. aërocarpus, amphicarpus.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

232
2. met uit den grond (dwz. uit een onderaardsch orgaan) ontspruitende vruchten.
Geocharis
Geócharis Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. gê, aarde; chăris,
bekoorlijkheid, lieftalligheid: sieraad der aarde.
Geodorum Geodórum Jacks. [B. D. Jackson (1846-1927), Eng. plantkundige],
– van Gr. gê, aarde; dôron, geschenk: geschenk der aarde. De plant is bladerloos; de
bloeiwijzen rijzen uit den grond op.
Geogenanthus
Geogenánthus Ule [E. Ule (1854-1915), D. natuurhistorisch
reiziger], – van Gr. gê, aarde; genos, afstamming, oorsprong; anthos, bloem. – De
bloeiwijzen ontspringen zeer nabij den grond uit den stengel.
geoides geoídes, – van Geum, plantengesl. (Rosacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: Geum-achtig.
Geomitra
Geómitra Becc. [Odoardo Beccari], – van Gr. gê, aarde; mĭtra,
muts, mijter: laag plantje, waarvan het bloemdek op den top drie tot een mijtervormig
geheel samenhangende aanhangsels draagt.
Geonoma
Geónoma Willd. [K. L. Willdenow], – van Gr. geônŏmos (van gê,
aarde; nemein, verdeelen), land verdeelend, land uitmetend. Willdenow (zie
willdenowĭi), de auteur van het gesl., zegt van de eerste door hem beschreven soort:
“Als de stam een hoogte van 15 voet heeft bereikt, wordt hij, tengevolge van de
zwaarte der bladerkroon, door den wind omgeworpen, doch uit zijn top brengt hij
nieuwe wortels en uitloopers voort en ook een nieuwen stam, welke op dezelfde
wijze ter aarde geworpen wordt.” – De plant wordt dus ongeveer op dezelfde wijze
verplaatst als een meetketting.
geonomaeformis
geonomaefórmis (-is, -e), – zie geonomiformis.
geonomiformis
geonomifórmis (-is, -e), – van Geonŏma, plantengesl.
(Palmae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Geonŏma,
Geonŏma-achtig.
Geophila
Geóphila D. Don [David Don], – van Gr. gê, aarde; phĭlein,
beminnen: de aarde beminnende, dwz. over den grond kruipende (en dus de aarde
niet verlatende) plant.
geophilus
geóphilus (-a, -um), – van Gr. gê, aarde; phĭlein, beminnen: de
aarde beminnend, op den grond blijvend, niet-epiphytisch.
Georchis
Geórchis Lindl. [J. Lindley], – van Gr. gê, aarde; Orchis, gesl., dat
als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: aardorchidee.
georgicus
geórgicus (-a, -um), – afkomstig van Georgië, landschap aan de
zuidzijde van den Kaukăsus, of daar het eerst gevonden, Georgisch.
georgii geórgii, – 2e nv. van Georgĭus, Latinizeering van George: van George,
gevonden door George, genoemd naar George. – Abĭes – Hand.- Mazz. [Heinrich
Handel-Mazzetti (1882-X), custos der bot. afdeeling van het natuurhist. museum te
Weenen, bot. reiziger] is genoemd naar den ontdekker der plant, George Forrest (zie
forrestĭi). – De naam George is verbasterd uit Gr. geôrgos [van gê, akker; ergazesthai
(met een stam erg), bewerken], landman, veldarbeider.
Georgina
Georgína Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar J. G. Georgi
(1729, Wachholzhagen, Pommeren; 1802, St.-Petersburg), lid der Academie van
St.-Petersburg, die een groot deel van Rusland voor bot. doeleinden bereisde en een
beschrijving van Rusland uitgaf, waarin ook vele planten worden vermeld.
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Geostachys
Geóstachys Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. gê, aarde; stăchus,
aar: plant met uit een onderaardsch orgaan (dus schijnbaar uit den grond)
ontspruitende, aarvormige bloeiwijzen.
Geraniaceae Geraniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Geranĭum
geldt.
geraniaefolius
geraniaefólius (-a, -um), – zie geraniifolĭus.
geraniifolius
geraniifólius (-a, -um), – van Geranĭum, plantengesl.
(Geraniacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Geranĭum.
geranioides
geranioídes, – van Geranĭum, plantengesl. (Geraniacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Geranĭum-achtig.
Geraniospermum
Geraniospérmum O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van Gr.
geranĭon (verkleinw. van gerănos, kraanvogel, een eenigszins op een ooievaar
gelijkende vogel met langen, rechten snavel), kleine kraanvogel; sperma, zaad: plant
welker zaden, dwz. vruchtkluisjes, aan een kleinen kraanvogelkop doen denken,
doordat zij, evenals deze, een langen snavel dragen.
Geranium
Geránium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam geranĭon, de ooivaarsbek. – Het woord geranĭon is het verkleinw. van
gerănos, kraanvogel, een eenigszins op een ooievaar gelijkende vogel met langen,
rechten snavel. De naam zinspeelt, evenals de Ned. volksnaam, op de lang gesnavelde
kluisjes.
geranoides
geranoídes, – zie geranioīdes.
gerardi gerárdi, – 2e nv. van Gerardus, Latinizeering van Gérard: van Gérard,
gevonden door Gérard, genoemd naar Gérard. – Bupleurum – All. [C. Allioni] en
Juncus – Lois. [J. L. A. Loiseleur-Deslongchamps] zijn genoemd naar Louis Gérard
(1733, Cotignac, N. van Hyères; 1819, Cotignac), schrijver eener in 1761 verschenen
flora van Provence.
Gerardia
Gerárdia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Gerard(e) (1545,
Nantwich, Cheshire, Engeland; 1612, Londen), barbier-heelmeester te Londen en
bezitter van een bot. tuin aldaar, schrijver van een groot plantkundig werk. Hij heeft
o.a. in Denemarken en in Rusland gereisd.
gerardianus
gerardiánus (-a, -um), – 1. (Euphorbĭa – Jacq. [N. J. baron Von
Jacquin]), – genoemd naar Louis Gérard (zie gerardi). 2. (Indigofĕra – Wall. [Nathan
Wolff, zich later noemende Nathaniël Wallich]; – Pinus – Wall. [Nathan Wolff, zich
later noemende Nathaniël Wallich]), – genoemd naar P. Gerard, officier in het
Engelschind. leger, die den auteur der soort, Wallich (zie wallicheānus), deze en
andere planten uit den Himálaya zond.
Gerbera / Gerberia
Gerbéra L. [C. Linnaeus] / Gerbéria L. [C. Linnaeus],
– genoemd naar Traugott Gerber (?, ?; 1743, Viborg, Jutland), arts, die in Rusland
planten verzamelde.
gerlandianus
gerlandiánus (-a, -um) (Dendrobĭum – Kränzl. [Fr. Kränzlin
(1847-1934)]), – genoemd naar G. K. C. Gerland (1833, Kassel; 1919, Straatsburg),
eerst leeraar bij het middelbaar onderwijs, in 1870 benoemd tot hoogleeraar te Halle,
in 1875 tot hoogleeraar in de geologie en de ethnologie te Straatsburg, in 1909 als
zoodanig afgetreden, sinds de oprichting in 1900 directeur van het Keizerlijk
Hoofdstation voor Aardbevingsonderzoek (seismologie) te Straatsburg, schrijver van
vele anthropologisch-ethnographische en geographisch-geophysische publicaties.
Hij had den auteur der naar hem genoemde soort, Kränzlin, de eerste kennis van
orchideeën bijgebracht, waarom deze uit dankbaarheid een orchidee naar hem noemde.
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Germanea
Germánea Lmk [J. B. P. A. Monet de Lamarck], – genoemd naar
J. J. de Saint Germain, Fr. plantkundige van het einde der 18de eeuw, schrijver van
een bot. werk.
germanicus
germánicus (-a, -um), – van Lat. Germāni, de Germanen, een
volksstam, welke in het tegenwoordige Duitschland woonde: Germaansch, Duitsch.
germinans
gérminans, – van Lat. germĭnāre [van germen (germĭnis), spruit,
kiem], (doen) uitspruiten, (doen) kiemen: uitspruitend, kiemend, uitbottend, jonge
planten voortbrengend.
Gerontogea Gerontogéa Cham. et Schlecht. [L. C. A. Chamisseau de Boncourt
en D. Fr. L. von Schlechtendal], – van Gr. gerôn (gerontos), grijsaard, oude man;
gaia, aarde: op de oude aarde, dwz. in de Oude Wereld thuis behoorend gesl.
gerseni gerséni, – 2e nv. van Gersēnus, Latinizeering van Gersen: van Gersen,
gevonden door Gersen, genoemd naar Gersen. – Phalaenopsis zebrīna T. et B. var.
– T. et B. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk] is genoemd naar G. J. Gersen
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(1826, Alkmaar; ?, ?), die in 1852 in Indië kwam en in 1855 werd aangesteld tot
ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur aldaar. Hij was werkzaam op Sumatra en
op Celébes (sinds 1865 als assistent-resident) en werd in 1877 wegens ziekte eervol
uit zijn betrekking ontslagen. Hij verzamelde eenig materiaal voor den
Buitenzorgschen plantentuin, waarschijnlijk op aansporing van Teysmann (zie
teysmanni), die hem op zijn reizen ontmoet had.
gersenii
gersénii, – 2e nv. van Gersenĭus, Latinizeering van Gersen: van
Gersen, gevonden door Gersen, genoemd naar Gersen. – Adenanthēra – Scheff. [R.
H. C. C. Scheffer] en Phalaenopsis – Rolfe [R. A. Rolfe] zijn genoemd naar G. J.
Gersen (zie gersēni).
Geruma
Géruma Forsk. [P. Forskål], – Latinizeering van den Arab.
plantennaam djerrum. [Forskål (zie forskalĭi), de auteur van het gesl., was een Zweed;
in het Zw. wordt de G van Gerŭma uitgesproken als een Ned. j].
gesnerella
gesnerélla, – bedoeld als verkleinw. van Gesnerĭa, plantengesl.
(Gesneriacĕae): kleine Gesnerĭa, dwz. op een Gesnerĭa gelijkende, kleine plant.
Gesneria
Gesnéria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar K. von Gesner (1516,
Zürich; 1565, Zürich), arts en hoogleeraar in het Gr., de philosophie, de ethica en de
physica te Zürich, grondlegger der wetensch. zoölogie, tevens een der beroemdste
botanici van zijn tijd, schrijver van vele wetensch. werken. – Hij zag het eerst de
waarde in van den bloembouw voor de rankschikking der planten, legde een bot.
tuin aan en stichtte een kabinet van naturaliën. In 1561 publiceerde hij de beschrijving
eener door hem in 1559 in den tuin van den bankier Herwart te Augsburg bloeiend
waargenomen tulp, toen in Europa een groote merkwaardigheid.
Gesneriaceae Gesneriáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Gesnerĭa
geldt.
gesneriaeflorus
gesneriaeflórus (-a, -um), – zie gesneriiflōrus.
gesnerianus
gesneriánus (-a, -um) (Tulĭpa – L. [C. Linnaeus]), – genoemd
naar K. Gesner (zie Gesnerĭa). – De door Gesner beschreven tulp was echter
waarschijnlijk niet de tegenwoordig Tulĭpa – L. [C. Linnaeus] genoemde plant, doch
Tulĭpa suaveŏlens Roth [A. W. Roth].
gesneriflorus
gesneriflórus (-a, -um), – zie gesneriiflōrus.
gesneriiflorus
gesneriiflórus (-a, -um), – van Gesnerĭa, plantengesl.
(Gesneriacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Gesnerĭa.
Gestroa
Géstroa Becc. [Odoardo Beccari], – in 1877 genoemd naar Raffaello
Gestro (1845, Genève; X), entomoloog, toen onderdirecteur van het Staatsmuseum
te Florence, tegenwoordig directeur van het Museo Civico Italiano die Storia Naturale
te Genua, eerevoorzitter der Ital. Entomol. Vereeniging, schrijver van ±160 entomol.
publicaties.
Gethyllis
Gethýllis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. gêthullis,
verkleinw. van gêthŭon, ui: bolgewas.
Geum / geum Geum L. [C. Linnaeus] / geum, – oude Lat. plantennaam, welks
afleiding en beteekenis niet vast staan. Hij wordt wel – op losse gronden echter – in
verband gebracht met Gr. geuein, proeven, doen proeven, en wordt dan geacht te
zinspelen op den meer of minder duidelijken (vaak vrij wel afwezigen) kruidnagelgeur
van den wortelstok van Geum rivāle L. [C. Linnaeus] (Nagelkruid, dwz.
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kruidnagelachtig riekende plant). – Als soortnaam gebezigd om overeenkomst in
eenigerlei opzicht (habitus bv.) met het gesl. Geum uittedrukken.
Geunsia
Géúnsia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar S. J. van Geuns (1767,
Groningen; 1795, Utrecht), sinds 1791 hoogleeraar in de genees-, plant- en scheikunde
te Utrecht, schrijver over de flora van Nederland.
ghaeri
ghaeri, – Engelschind. plantennaam.
ghaesembilla / ghesaembilla
ghaesembílla / ghesaembílla, – Ceylonsche
plantennaam.
gibba
gibba, – zie gibbus.
gibberosus
gibberósus (-a, -um), – van Lat. gibber (gibbĕris), bult: gebult,
geknobbeld.
gibbifer / gibbiferus
gíbbifer (gibbífera, gibbíferum) / gibbíferus (-a, -um),
– van Lat. gibbus, bochel, bult; ferre, dragen: een of meer bulten dragend, gebult.
gibbiflorus
gibbiflórus (-a, -um), – van Lat. gibbus, bochel, bult; flos (flōris),
bloem: met gebulte bloemen, met op een bult of knobbel staande bloemen.
gibbilimbus
gibbilímbus (-a, -um), – van Lat. gibbus, bult, bochel; limbus,
zoom, ook wel gebezigd in de beteekenis van bladschijf: met bultigen zoom, met
bultige bladschijf.
gibbilinguis
gibbilínguis (-is, -e), – van Lat. gibbus (znw.), bult of gibbus
(bnw.), gewelfd; lingŭa, tong: met gebulte of gewelfde tong of (bij orchideeën) lip.
gibbosus gibbósus (-a, -um), – van Lat. gibbus, bult, bochel: gebult, gebocheld.
gibbseae
gíbbseae, – 2e nv. van Gibbsĕa, latinizeering (vr. vorm) van Gibbs:
van mevr. (mej.) Gibbs, gevonden door mevr. (mej.) Gibbs, genoemd naar mevr.
(mej.) Gibbs. Freycinetĭa – Rendle [A. B. Rendle (1865-X), Eng. plantkundige] is
genoemd naar mej. Lilian Suzette Gibbs (1870, Londen; 1925, Santa Cruz, Teneriffe),
plantkundige, die Z.-Afrika en de Fidsji-eilanden bereisde, in 1910 den Kinabaloe
(N.-Bórneo) beklom en in 1913 Java bezocht op doorreis naar het Arfakgebergte (in
den “vogelkop” van Nieuw-Guinea), dat door haar floristisch werd onderzocht. Van
haar hand verschenen belangrijke bot. publicaties.
Gibbsia
Gíbbsia Rendle [A. B. Rendle (1865-X), Eng. plantkundige], –
genoemd naar mej. L. S. Gibbs (zie gibbsĕae).
gibbsiae
gíbbsiae, – 2e nv. van Gibbsĭa, latinizeering (vr. vorm) van Gibbs:
van mevr. (mej.) Gibbs, gevonden door mevr. (mej.) Gibbs, genoemd naar mevr.
(mej.) Gibbs. – Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar mej.
L. S. Gibbs (zie gibbsĕae).
gibbsianus
gibbsiánus (-a, -um) (Kentĭa – Becc. [Odoardo Beccari]), –
genoemd naar mej. L. S. Gibbs (zie gibbsĕae).
gibbsii
gíbbsii, – 2e nv. van Gibbsĭus, Latinizeering van Gibbs: van Gibbs,
genoemd naar Gibbs. – Pyracantha – A. B. Jacks. [B. D. Jackson (1846-1927), Eng.
plantkundige] werd in 1916 genoemd naar V. Gibbs (1853, ?; 1933, Aldenham, N.W.
van Londen), bankier, bezitter te Aldenham van een fraaien tuin, bekend kweeker
van groenten van uitnemende hoedanigheid.
gibbus
gibbus (-a, -um), – (Lat.) gewelfd, convex.
gibraltaricus
gibraltáricus (-a, -um), – afkomstig van Gibraltar of daar het
eerst gevonden, Gibraltarsch. – De naam Gibraltar is verbasterd uit Arab.
Dsjebl-al-Tarik, berg van Tarik. – Tarik was een Arab. veldheer, die, toen in 711 de
Arabieren over de straat van Gibraltar in Spanje vielen, op de rots aldaar een kasteel
stichtte om den overgang zijner landgenooten te dekken.
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gibsoni gibsóni, – 2e nv. van Gibsōnus, Latinizeering van Gibson: van Gibson,
gevonden door Gibson, genoemd naar Gibson: 1. (Cymbidĭum – Paxt. [J. Paxton]),
– genoemd naar Gibson, tuinman van William G. Spencer Cavendish, hertog van
Devonshire (zie cavendishĭi), die door dezen naar Eng. Indië werd gezonden om
planten te verzamelen. Hij bracht vele fraaie gewassen over, waaronder de naar hem
genoemde soort. 2. (Thunbergĭa – S. Moore [Spencer le Marchant Moore (1851-1931),
Eng. plantkundige]), – genoemd naar Gibson, die in 1892 deel nam aan een door
kapitein Frederick Lugard geleide Eng. expeditie in tropisch O.-Afrika, waar hij de
naar hem genoemde plant ontdekte. Overigens is mij van hem niets bekend.
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gigalobia
gigalóbia, – zie gigalobĭus.
Gigalobium / gigalobium
Gigalóbium P. Br. [P. Browne] / gigalóbium
(znw.), – van Gr. gigas, reus; lobos, peul: plant met reusachtige peulen.
gigalobius
gigalóbius (-a, -um), – van Gr. gigas, reus; lobos, peul: met
reusachtige peulen.
gigantea
gigantéa, – zie gigantēus.
giganteifolius giganteifólius (-a, -um), – van Lat. gigantēus, reusachtig; folĭum,
blad: met reusachtige bladeren.
giganteus
gigantéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. giganteios [van gigas
(gigantos), reus], reusachtig.
gigantifolius
gigantifólius (-a, -um), – van Lat. gigas (gigantis), reus, gigant;
folĭum, blad: met reusachtige bladeren.
gigantocarpus
gigantocárpus (-a, -um), – van Gr. gigas (gigantos), reus,
gigant; karpos, vrucht: met reuzevruchten, met zeer groote vruchten.
Gigantochloa
Gigantóchloa Kurz [S. Kurz], – van Gr. gigas (gigantis), reus;
chlŏa, gras: reuzegras, reusachtig gras.
gigantostachyus
gigantostáchyus (-a, -um), – van Gr. gigas (gigantos), reus;
stăchus, aar: met reusachtige aren.
gigas
gigas, – (Gr.) reus, reuzin.
Gigliolia
Gigliólia Becc. [Odoardo Beccari], – genoemd naar Enrico Hillyer
Giglioli (1845, Londen; 1909, Florence), zoöloog, die in 1865 een reis om de aarde
maakte op de korvet Magenta, in 1869 verbonden werd aan de hoogeschool te
Florence en in 1871 benoemd werd tot hoogleeraar in de zoölogie en vergelijkende
anatomie aan die hoogeschool, waar hij in 1876 een centrale collectie van gewervelde
dieren stichtte. Hij schreef vele zoöl. publicaties.
gijsbertsianus
gijsbertsiánus (-a, -um), – zie gysbertsiānus.
gilapong
gilápong, – Mal. plantennaam.
gilgianus
gilgiánus (-a, -um) (Cinnamōmum – Schewe [O. Schewe (1892,
Neu-Kolziglow, Z.Z.O. van Stolp in Pommeren; X), apotheker-plantkundige]; –
Homalĭum – Laut. [C. G. A. Lauterbach]), – genoemd naar E. Gilg (1867,
Ober-Eggenen, Z. van Müllheim, Baden; 1933, Berlijn), hoogleeraar in de plantkunde
en custos aan het Bot. Museum der universiteit te Berlijn, schrijver van talrijke
pharmacognostische en botanisch-systematische publicaties, bewerker van
verscheidene familiën in Die Natürlichen Pflanzenfamilien van Engler und Prantl.
Gilia
Gília Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd naar F. L.
Gilii (1756, Corneto, N.W. van Rome; 1821, Rome), geestelijke, directeur der
sterrenwacht van het Vaticaan, die in vereeniging met Xuarez (zie xuarezĭi) een
publicatie schreef (1789) over enkele te Rome gekweekte, uitheemsche gewassen.
Gilibertia
Gilibértia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd
naar J. E. Gilibert (1741, Lyon; 1814, Lyon), hoogleeraar eerst te Wilna, later te
Lyon, schrijver van verscheidene bot. publicaties.
Gillenia
Gillénia Moench [K. Moench], – genoemd naar A. Gille, in de eerste
helft der 17de eeuw geneesheer te Cassel, schrijver van een in 1627 verschenen bot.
werk.
gilliesii
gilliésii, – 2e nv. van Gilliesĭus, Latinizeering van Gillies: van Gillies,
gevonden door Gillies, genoemd naar Gillies. – Planten van dezen naam zijn genoemd
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naar John Gillies (?, in Schotland; vóór 1837, ?), medicus, die in 1820 naar Buenos
Aires vertrok en van 1823-29 te Mendoza (in Argentinië), O. van Valparaiso woonde.
Hij verzamelde in Chili een aantal planten, waaronder de naar hem genoemde en
vestigde zich in 1829 wederom in Schotland.
gilva
gilva, – zie gilvus.
gilvescens
gilvéscens, – van Nieuwlat. gilvescĕre (van gilvus, lichtgeel,
honiggeel), lichtgeel worden, honiggeel wordend: min of meer lichtgeel, min of meer
honiggeel.
gilvus
gilvus (-a, -um), – (Lat.) lichtgeel, honiggeel, isabellakleurig.
Ginalloa
Ginálloa Korth. [P. W. Korthals], – Latinizeering van den Mal.
plantennaam ginalloe.
Ginko
Ginko L. [C. Linnaeus], – Chin. plantennaam, welke beteekenen zou
“zilveren vrucht.”
Ginkoaceae
Ginkoáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Ginko
geldt.
ginnala
ginnála, – volksnaam van Acer – Maxim. [K. J. Maximowicz] in het
Amoergebied.
giraldianus
giraldiánus (-a, -um) (Callicarpa – Hesse [A. Hesse]; Primŭla –
Pax [F. Pax]; – Rubus – Focke [W. O. Focke (1834, Bremen; 1922, Bremen),
arts-botanicus te Bremen]), – genoemd naar den ontdekker der planten, Guiseppe
Giraldi, Italiaansch missionaris in China, die van 1890-95 planten verzamelde in
Sjen-si (China; centrum op ±108° O.L.; ±35° N.B.).
giraldii giráldii, – 2e nv. van Giraldĭus, Latinizeering van Giraldi: van Giraldi,
gevonden door Giraldi, genoemd naar Giraldi. – Exochorda – Hesse [A. Hesse] en
Xanthoxўlon – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt] zijn genoemd naar den
ontdekker der planten. G. Giraldi (zie giraldiānus).
Girardinia Girardínia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – door Gaudichaud
(zie gaudichaudi) in 1826 genoemd naar Girardin, omtrent wien hij geenerlei
mededeeling doet. Hij heeft vele planten (Debregeasĭa, Fleurўa, Freycinetĭa,
Gabertĭa, Jeanneretĭa, Schizolŏma gueriniānum, Missiessўa, Pellionĭa, Pratĭa,
Acrostĭchum requiniānum) genoemd naar deelnemers aan expedities; mogelijk (dit
is echter slechts een gissing, welke ik gaarne voor een betere verklaring geve) heeft
hij het gesl. Girardinĭa genoemd naar Prosper Girardin, die van 1825-30 planten
verzamelde in Senegal, en van wien mij overigens niets bekend is.
giriensis
giriénsis (-is, -e), – afkomstig van den Giri [een 125 M. hoogen
heuvel, enige KM. Z.W. van Grisee (N. van Soerabaja, Java)] of daar het eerst
gevonden.
giriwoensis
giriwoénsis (-is, -e), – afkomstig uit het stroomgebied der rivier
Giriwo in Ned. Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
Gironniera Gironniéra Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – Gaudichaud (zie
gaudichaudi), in 1844/52 de auteur van het gesl., deelt niet mede, naar wien hij het
genoemd heeft.
Githago / githago
Githágo Adans. [M. Adanson] / githágo, – van Lat. git(h),
de zaden van Nigella satīva L. [C. Linnaeus], Roomsche koriander, narduszaad.
Plant, welker zaden op die van Nigella satīva L. [C. Linnaeus] gelijken.
gitingensis
gitingénsis (-is, -e), – afkomstig van den Giting-giting, een berg
op Sibuyan (een der kleine Philipp. eilanden, O. van Mindoro), of daar het eerst
gevonden.
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Giulianettia
Giulianéttia Rolfe [R. A. Rolfe], – genoemd naar A. Giulianetti
(?, ?; ?, ?), die in 1896 en volgende jaren op Mount Scratchley (zie scratchleyānus)
planten verzamelde, welke hij schonk aan Sir William Macgregor (zie macgregorĭi
1). Deze zond ze aan het Kew-herbarium.
giulianettii
giulianétti, – 2e nv. van Giulianettĭus, Latinizeering van
Giulianetti: van Giulianetti, gevonden door Giulianetti, genoemd naar Giulianetti. –
Dendrobĭum – Bailey [Fr. Manson Bailey] en Gentiāna – Hemsl. [W. Botting
Hemsley] zijn genoemd naar haar ontdekker, A. Giulianetti (zie Giulianettĭa).
Gjellerupia
Gjellerúpia Laut. [C. G. A. Lauterbach], – genoemd naar Knud
Gjellerup (1876, Sorö op Seeland, Denemarken; X), medicus, in 1903 benoemd tot
officier van gezondheid (aanvankelijk tijdelijk) in het Nederlandschind. leger, in
1920 gepensionneerd als dirigeerend officier van gezondheid der tweede klasse. In
1910/11 maakte hij deel uit van een exploratie-detachement in het N. van Ned.
Nieuw-Guinea, waar hij een belangrijke verzameling naturaliën bijeenbracht, welke
hij aan de Ind. Regeering schonk. Daaronder bevonden zich de sedert naar hem
genoemde soorten.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

235
gjellerupii
gjellerúpii, – 2e nv. van Gjellerupĭus, Latinizeering van Gjellerup:
van Gjellerup, gevonden door Gjellerup, genoemd naar Gjellerup. – De talrijke
Nieuw-guineaansche planten van dezen naam zijn genoemd naar Kn. Gjellerup (zie
Gjellerupĭa).
glabellus
glabéllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. glaber, kaal: kaal.
glaber
glaber (-ra, -rum), – (Lat.) kaal.
glaberrimus
glabérrimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. glaber, kaal:
volkomen kaal.
glabra
glabra, – zie glaber.
Glabraria
Glabrária L. [C. Linnaeus], – van Lat. glaber (glabri), kaal: kale
plant. – Deze naam berust op een vergissing van Linnaeus (zie Linnaea), den auteur
van het gesl. – Rumphius (zie Rumphĭa) noemde (Herbarium Amboinense III, 71)
de plant Lignum leve, d.i. licht (niet zwaar) hout, het is “het lichtste hout van alle die
men in Ambon heeft.” Leve kan echter ook kaal beteekenen en werd als zoodanig
opgevat door Linnaeus, die den tekst van Rumpius blijkbaar niet of slecht gelezen
had.
glabratus glabrátus (-a, -um), – van Lat. glabrāre [van glaber (glabri), kaal],
kaal maken: kaal gemaakt, kaal.
glabrescens
glabréscens, – van Lat. glabrescĕre [van glaber (glabri), kaal],
kaal worden: kaal wordend, vrijwel kaal.
glabribracteus
glabribrácteus (-a, -um), – van Lat. glaber (glabri), kaal;
bractĕa, schutblad: met kale schutbladen.
glabridiscus
glabridíscus (-a, -um), – van Lat. glaber (glabri), kaal; discus,
schijf: met kale schijf.
glabrifilus
glabrifílus (-a, -um), – van Lat. glaber (glabri), kaal; fīlum, draad:
met kale (helm)draden.
glabriflorus
glabriflórus (-a, -um), – van Lat. glaber (glabri), kaal; flos
(flōris), bloem: met kale bloemen.
glabrifolius
glabrifólius (-a, -um), – van Lat. glaber (glabri), kaal; folĭum,
blad: kaalbladig.
glabrilabris
glabrílabris (-is, -e), – van Lat. glaber (glabri), kaal; lăbrum,
lip: kaallippig.
glabrilimbus
glabrilímbus (-a, -um), – van Lat. glaber (glabri), kaal; limbus,
zoom, bladschijf: met kalen zoom, met kale bladschijf.
glabrior glábrior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. glaber (glabri), kaal: minder
behaard dan gewoonlijk; tamelijk kaal.
glabripetalus
glabripétalus (-a, -um), – van Lat. glaber (glabri), kaal;
Nieuwlat. petălum, kroonblad: met kale kroonbladen.
glabrisepalus
glabrisépalus (-a, -um), – van Lat. glaber (glabri), kaal;
Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met kale kelkbladen.
glabrispica
glabrispíca, – zie glabrispīcus.
glabrispiculus
glabrispículus (-a, -um), – van Lat. glaber (glabri), kaal;
spicŭla (verkleinw. van spica, aar), aartje: met kale aartjes.
glabrispicus
glabrispícus (-a, -um), – van Lat. glaber (glabri), kaal; spīca,
aar: kaalarig.
glabrius
glábrius, – zie glabrĭor.
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glabriusculus
glabriúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. glaber (glabri),
kaal: tamelijk kaal.
glabrum
glabrum, – zie glaber.
glacialis
glaciális (-is, -e), – van Lat. glacĭes, ijs: ijskoud; in ijskoude streken
groeiend.
gladiatus
gladiátus (-a, -um), – van Lat. gladĭus, zwaard: met een of ander
zwaardvormig orgaan, zwaardvormige peulen bv.
gladiolaris
gladioláris (-is, -e), – van Gladiŏlus, plantengesl. (Iridacĕae):
Gladiŏlus-achtig.
Gladiolus Gladíolus L. [C. Linnnaeus], – oude, Lat. plantennaam, zwaardlelie.
– De naam is een verkleinw. van Lat. gladĭus, zwaard, en beteekent klein zwaard. –
Hij zinspeelt op den bladvorm.
glaga
glaga (Hippocratēa – Korth. [P. W. Korthals]), Korthals (zie
Korthalsella), de auteur der soort, geeft bij den naam geen toelichting. – Glagah,
vaak glaga uitgesproken en geschreven, is de Mal. naam van het forsche gras
Sacchărum spontanĕum L. [C. Linnaeus] – Indien Korthals de door hem Hippocratēa
glaga gedoopte plant in een glagahboschje heeft verzameld, is het denkbaar, dat hij
door een misverstand den volksnaam van het gras voor dien der Hippocratēa heeft
genoteerd en dezen volksnaam later als wetensch. soortnaam heeft gebezigd. – Dit
is echter slechts een gissing, welke ik gaarne tegen een betere verklaring ruile.
glagah
glagah, – Mal. plantennaam.
glandiformis
glandifórmis (-is, -e), – van Lat. glans (glandis), eikel; forma,
vorm: eikelvormig.
glandulifer / glanduliferus
glandúlifer (glandulífera, glandulíferum) /
glandulíferus (-a, -um), – van Lat. glandŭla, klier; ferre, dragen: klierdragend, met
klieren bezet.
glanduliger / glanduligerus
glandúliger (glandulígera, glanulígerum) /
glandulígerus (-a, -um), – van Lat. glandŭla, klier; gĕrĕre, dragen: klierdragend,
met klieren bezet.
glandulosa
glandulósa, – zie glandulōsus.
glandulosissimus
glandulosíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat.
glandulōsus, klierdragend: zeer vele klieren dragend.
glandulosus
glandulósus (-a, -um), – van Lat. glandŭla, klier: klierdragend,
met klieren bezet.
Glaphyria
Glaphýria Jack [W. Jack], – van Gr. glaphŭros, sierlijk: sierlijke
plant.
glareosus
glareósus (-a, -um), – van Lat. glarĕa, kiezel, grint: op kiezel
groeiend, op grintgrond groeiend.
glastifolius
glastifólius (-a, -um), – van Glastrum, (voormalig) plantengesl.
(Crucifĕrae), weede (een oude verfplant, tegenwoordig Isătis tinctorĭa L. [C.
Linnaeus]); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die der weede.
Glastrum
Glastrum Rupp. [H. B. Ruppe], – oude, Lat. plantennaam, weede,
een plant, uit welke vroeger een blauwe kleurstof werd bereid. Dezelfde plant heette
ook isătis en vitrum. – Vgl. Caesar, De Bello Gallĭco, Lib. V. Cap. XIV: “Omnes
vero se Britanni vitro inficĭunt, quod caerulĕum effĭcit colōrem, atque hoc horridiōres
sunt in pugna aspectu”, d.i.: “Doch alle Britten verven zich met weede, welke een
blauwe kleur geeft; daardoor zijn zij in het gevecht vreeselijk om aantezien.”
glauca
glauca, – zie glaucus.
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glaucescens glaucéscens, – van Nieuwlat. glaucescĕre (van glaucus, zeegroen,
blauwgroen), zeegroen of blauwgroen worden: zeegroen of blauwgroen wordend,
eenigszins zee- of blauwgroen.
glaucifolius glaucifólius (-a, -um), – van Lat. glaucus, blauwgroen, zeegroen;
folĭum, blad: met blauwgroene of zeegroene bladeren.
glaucinus
gláúcinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. glaukĭnos (van glaukos,
groen, blauwgroen), blauwachtig.
glauciphyllus
glauciphýllus (-a, -um), – zie glaucophyllus.
Glaucium
Gláúcium L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden, Gr.
plantennaam glaukĭon (van glaukos, blauwgroen), waarmede een blauwgroen gewas
werd aangeduid, welks identiteit niet vast staat. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den
naam op het hem tegenwoordig voerende gesl. overgedragen, omdat ook dit
blauwgroene bladeren bezit.
glaucocarpus
glaucocárpus (-a, -um), – van Gr. glaukos, groen, blauwgroen;
karpos, vrucht: met blauwgroene vruchten.
glauco-fuscus
glauco-fúscus (-a, -um), – van Lat. glaucus, blauwgroen,
zeegroen; fuscus, donkerbruin: blauwgroen met donkerbruin(e beharing).
glaucoides
glaucoídes, – van den soortnaam glaucus, blauwgroen, zeegroen;
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort glaucus gelijkend.
glaucophyllus glaucophýllus (-a, -um), – van Gr. glaukos, groen, blauwgroen;
phullon, blad: met blauwgroene bladeren.
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glaucopis
glaucópis, – Lat. transcr. van Gr. glaukôpis [van glaukos, glanzend
blauw; ôps (ôpos), oog], met glanzende, blauwe oogen; met blauwe, bij oogen
vergeleken vlekken.
glaucopruinatus glaucopruinátus (-a, -um), – van Lat. glaucus, blauwgroen,
zeegroen; pruīna, rijp (znw.): blauwgroen berijpt; met een waslaag bedekt en daardoor
blauwgroen.
glaucopsis
glaucópsis, – van Gr. glaukos, groen, blauwgroen; opsis,
voorkomen, uiterlijk: blauwgroen van uiterlijk, blauwgroen.
glaucostipes
glaucostípes, – van Lat. glaucus, blauwgroen, zeegroen; stīpes,
steel: met blauwgroenen of zeegroenen steel.
glaucoviridis glaucovíridis (-is, -e), – van Lat. glaucus, blauwgroen, zeegroen;
virĭdis, (gewoon) groen: blauwachtig groen.
glaucus
glaucus (-a, -um), – (Lat.) blauwgroen, zeegroen.
Glaux
Glaux L. [C. Linnaeus], – oude, Gr. en Lat. plantennaam, door Plinĭus
(Historĭa Naturālis XXVII, 58) gebezigd voor een plant, van welke hij zegt: “Glaux
... cytĭso et lenticŭlae folĭis simĭlis: aversa candidiōra. Rami in terram serpunt quini
senīve, admŏdum tenŭes ab radīce. Floscŭli purpurĕi exĕunt. Invenĭtur juxta mare.
Conquĭtur in sorbitiōne similagĭnis ad excitandam ubertātem lactis. Eam qui hausĕrint,
balinĕis uti convĕnit” [Glaux gelijkt, wat de bladeren betreft, op Cytĭsus (de
tegenwoordig Medicāgo arborĕa L. [C. Linnaeus] genoemde, Zuideurop. plant) en
op linze; de bladeren zijn van onder echter witter. Uit den wortel ontwikkelen zich
5 of 6 zeer dunne, over den grond kruipende stengels; de bloemen zijn purperrood.
De plant groeit nabij de zee. Zij wordt, in meelpap gekookt, genuttigd om de
melkafscheiding te bevorderen. Het is goed na het eten ervan een bad te nemen]. –
Welke plant hiermede bedoeld wordt, staat niet vast, waarschijnlijk echter niet de
thans Glaux genoemde, welke in Italië alleen bij Venetië en in Griekenland in het
geheel niet voorkomt. De afleiding van den naam staat evenmin vast; sommige
brengen hem in verband met Gr. glaukos, blauwgroen, in welk geval hij op de kleur
der bladeren zou zinspelen; anderen leiden hem af van Gr. gala, melk, met het oog
op het gebruik, dat van de plant gemaakt werd. Ook de tegenwoordig Glaux genoemde
plant wordt geacht de zogafscheiding bij kraamvrouwen te bevorderen.
glaziovii
glazióvii, – 2e nv. van Glaziovĭus, Latinizeering van Glaziou: van
Glaziou, gevonden door Glaziou, genoemd naar Glaziou. – Manĭhot – M. A. [J.
Müller van Aargau] is genoemd naar A. F. M. Glaziou (1828, Dépt. Finistère,
W.-Bretagne, Frankrijk; 1906, bij Bordeaux), ingenieur, die zich in Brazilië vestigde
en in 1858 benoemd werd tot opvolger van L. Riedel (zie Riedelĭa Trin.) als directeur
van het stadspark (Paséo publico) te Rio de Janeiro. Hij heeft zich verdienstelijk
gemaakt voor de kennis der flora van Brazilië door het bijeenbrengen van een
herbarium van 24000 nummers.
glebulosus
glebulósus (-a, -um), – van Lat. glebŭla (verkleinw. van gleba,
een kluit aarde), kluitje: een of meer op kluitjes gelijkende organen dragend.
Glechoma
Glechóma L. [C. Linnaeus], – van Gr. glêchôn (glêchônos), oude
naam voor de polei (Mentha pulegĭum L. [C. Linnaeus]). – De gelijkenis tusschen
Glechōma en de polei is echter niet zeer groot.
glechomaefolius
glechomaefólius (-a, -um), – zie glechomifolĭus.
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glechomifolius
glechomifólius (-a, -um), – van Glechōma, plantengesl.
(Labiātae), hondsdraf; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een hondsdraf.
glechomophyllus
glechomophýllus (-a, -um), – van Glechōma, plantengesl.
(Labiātae), hondsdraf; Gr. phullon, blad: met bladeren als die van een hondsdraf.
Glecoma
Glecóma L. [C. Linnaeus], – zie Glechōma.
Gleditschia / Gleditsia
Gledítschia Scop. [J. A. Scopoli] / Gledítsia L. [C.
Linnaeus], – genoemd naar J. G. Gleditsch (1714, Leipzig; 1786, Berlijn), hoogleeraar
en directeur van den bot. tuin te Berlijn, schrijver van vele bot. publicaties,
grondlegger der boschbouwkunde, groot bewonderaar van Linnaeus (zie Linnaea),
dien hij verdedigde tegen de zotte aanvallen van Siegesbeck (zie Siegesbeckĭa).
Gleichenia
Gleichénia J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar W. Fr. vrijheer
Von Gleichen (1717, Bayreuth; 1783, op zijn slot Greiffenstein bij Hammelburg in
Unter-Franken), die mikroskopische waarnemingen op bot. en entomol. gebied
publiceerde.
Gleicheniaceae
Gleicheniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Gleichenĭa geldt.
Gliaspermum
Gliaspérmum Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi], – van Gr.
glia (= gloia), lijm; sperma, zaad: plant met kleverige zaden.
Glinus
Glinus Loefl. [Pehr Loefling (1729-56), Zw. plantkundige], – Lat.
transcr. van den ouden, Gr. plantennaam glinos, waarmede een boom, mogelijk een
eschdoornsoort, werd aangeduid. Het is raadselachtig, waarom de naam op het hem
tegenwoordig voerende gesl. van lage kruiden is overgedragen.
Gliricidia
Gliricídia H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt], – van
Lat. glis (gliris), zevenslaper, een soort knaagdier; caedĕre, dooden: voor knaagdieren
doodelijke plant.
glischra
glischra, – zie glischrus.
glischroides
glischroídes, – van den soortnaam glischrus (zie aldaar); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort glischrus gelijkend.
glischrus
glischrus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. glischros, kleverig.
globatus
globátus (-a, -um), – van Lat. globāre (van globus, bol, bal), tot een
bol vereenigen, samenballen: tot een bol vereenigd, samengebald, opeengehoopt.
Globba
Globba L. [C. Linnaeus], – gewijzigde Mol. plantennaam (galōba).
globiceps
glóbiceps, – van Lat. globus, bol; caput, hoofd: met bolvormige
hoofdjes.
globifer / globiferus
glóbifer (globífera, globíferum) / globíferus (-a, -um),
– van Lat. globus, bol; ferre, dragen: bolvormige organen of groepen van organen
(bloemen, bloeiwijzen, vruchten) dragend.
globiflorus
globiflórus (-a, -um), – van Lat. globus, bol; flos (flōris), bloem:
met bolvormige bloemen of bloeiwijzen.
globiger / globigerus glóbiger (globígera, globígerum) / globígerus (-a, -um),
– van Lat. globus, bol; gĕrĕre, dragen: bolvormige organen of bolvormige groepen
van organen (bloemen, bloeiwijzen, vruchten) dragend.
globosus
globósus (-a, -um), – van Lat. globus, bol: bolvormig.
globulare
globuláre, – zie globulāris.
Globularia
Globulária L. [C. Linnaeus], – van Lat. globulāris (van globŭlus,
bolletje), bolvormig. – De naam zinspeelt op de bolvormige bloeiwijzen.
globularia
globulária, – zie globularĭus.
Globulariaceae
Globulariáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Globularĭa geldt.
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globulariaefolius
globulariaefólius (-a, -um), – zie globulariifolĭus.
globulariifolius
globulariifólius (-a, -um), – van Globularĭa, plantengesl.
(Globulariacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Globularĭa.
globularis
globuláris (-is, -e), – van Lat. globŭlus (verkleinw. van globus,
bol), bolletje: tot bolletjes vereenigd, bolvormig.
globularius globulárius (-a, -um), – van Lat. globŭlus (verkleinw. van globus,
bol), bolletje: kleine, bolvormige bloeiwijzen of vruchten dragend.
globulifer / globuliferus globúlifer (globulífera, globulíferum) / globulíferus
(-a, -um), – van Lat. globŭlus (verkleinw. van globus, bol), bolletje: ferre, dragen:
bolletjes, dwz.
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kleine, bolvormige bloeiwijzen of vruchten dragend.
globulosus
globulósus (-a, -um), – van Lat. globŭlus (verkleinw. van globus,
bol), bolletje: bolvormig en klein; kleine, bolvormige organen (aartjes bv.) dragend.
globulus glóbulus, – verkleinw. van Lat. globus, bol: bolletje. – Bij Eucalyptus
– Labill. [J. J. Houtou de Labillardière] zinspeelt de soortnaam op den vorm der
bloemknoppen en der vruchten.
glochidiatus
glochidiátus (-a, -um), – van Nieuwlat. glochidĭum (van Gr.
glôchin of glôchis, pijlspits), weerhaak, weerhaakje: bezet met weerhaakjes of daarbij
vergelijkbare organen (omlaag gerichte, stijve haren bv.). Bij varens zitten de
weerhaakjes soms alleen op de sporen.
Glochidion
Glochídion Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
glôchin of glôchis, pijlspits. – Het helmbindsel is boven de hokjes in een spitsje
verlengd.
Glochidionopsis
Glochidionópsis Bl. [C. L. Blume], – van Glochidĭon,
plantengesl. (Euphorbiacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Glochidĭon gelijkend
gesl.
gloegoerensis gloegoerénsis (-is, -e), – afkomstig van het landschap Gloegoer
op Sumatra of daar het eerst gevonden.
gloeocalyx
gloeócalyx, – van Gr. gloios, kleverig; kălux, kelk: met kleverigen
kelk.
Glomera
Glómera Bl. [C. L. Blume], – van Lat. glomus (glomĕris), kluwen.
Orchidee met tot kluwens vereenigde bloemen.
glomeratus
glomerátus (-a, -um), – van Lat. glomus (glomĕris), kluwen: tot
kluwens vereenigd; getropt, in dichte groepen groeiend.
glomeriflorus glomeriflórus (-a, -um), – van Lat. glomus (glomĕris), kluwen;
flos (flōris), bloem: met tot kluwens vereenigde bloemen; met getropte bloemen.
glomeroides
glomeroídes, – van Glomĕra, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Glomĕra-achtig.
glomerulatus glomerulátus (-a, -um), – van Lat. glomerŭlum [verkleinw. van
glomus (glomĕris), kluwen], klein bloemkluwen: (met) tot kleine kluwens vereenigd(e
bloemen).
glomerulifer / glomeruliferus
glomerúlifer (glomerulífera, glomerulíferum)
/ glomerulíferus (-a, -um), – van Lat. glomerŭlum [verkleinw. van glomus (glomĕris),
kluwen], klein (bloem)kluwen; ferre, dragen: kleine (bloem)kluwens dragend.
glomeruliflorus glomeruliflórus (-a, -um), – van Lat. glomerŭlum [verkleinw.
van glomus (glomĕris), kluwen], klein kluwen; flos (flōris), bloem: met tot kleine
kluwens vereenigde bloemen.
glomerulosus
glomerulósus (-a, -um), – van Lat. glomerŭlum [verkleinw.
van glomus (glomĕris), kluwen], klein (bloem)kluwen: vele kleine (bloem)kluwens
dragend.
glongong
glongong, – Jav. plantennaam (ten rechte glonggong).
Gloriosa Gloriósa L. [C. Linnaeus], – vr. vorm van Lat. gloriōsus (van glorĭa,
roem), beroemd, roemruchtig: roemruchtige plant.
gloriosa
gloriósa, – zie gloriōsus.
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gloriosoides
gloriosoídes, – van Gloriōsa, plantengesl. (Liliacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in een of ander opzicht, bladvorm bv., met
een Gloriōsa overeenkomend, Gloriōsa-achtig
gloriosus
gloriósus (-a, -um), – van Lat. glorĭa, roem, eer: beroemd,
roemruchtig.
glossipes glóssipes, – van Gr. glôssa, tong; Lat. pes, voet, steel: met gesteelde,
tongvormige bladeren. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; glossŏpus
ware beter geweest.
Glossocomia
Glossocomía Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – Latinizeering
van Gr. glôssokomeion (van glôssis, mondstuk eener fluit; komein, verzorgen,
koesteren), kistje, waarin mondstukken van fluiten bewaard werden, bij uitbreiding:
buidel. De naam zinspeelt op den vorm der bloemkroon.
Glossogyne
Glossógyne Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. glôssa,
tong; gŭnê, vrouw. – De randbloemen van het hoofdje zijn vr. en bezitten een
tongvormige bloemkroon.
glossophyllus
glossophýllus (-a, -um), – van Gr. glôssa, tong; phullon, blad:
met tongvormige bladeren.
Glossorh- / glossorh
Glossorh- / glossorh-, – zie Glossorrh-, glossorrh-.
Glossorrhyncha Glossorrhýncha Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. glôssa, tong;
rhunchos, snavel, hier gebezigd in de beteekenis van Lat. rostellum (verkleinw. van
Lat. rostrum, snavel), (als bot. term) de onvruchtbare, middelste stempellob veler
orchideeën, welke als aanhechtingsplaats voor de stuifmeelklompjes (polliniën) dient.
De naam zinspeelt op het zeer lange, tongvormige rostellum der eerstbeschreven
soort.
glossorrhyncha
glossorrhýncha, – zie glossorrhynchus.
glossorrhynchoides glossorrhynchoídes, – van Glossorrhyncha, plantengesl.
(Orchidacĕae) of van den soortnaam glossorrhynchus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Glossorrhyncha-achtig. 2. op de soort
glossorrhynchus gelijkend.
glossorrhynchus
glossorrhýnchus (-a, -um), – van Gr. glôssa, tong of (bij
orchideeën) lip; rhunchos, snavel: met gesnavelde lip; met van een snavelvormig
spitsje voorziene lip.
Glossospermum
Glossospérmum Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniël Wallich], – van Gr. glôssa, tong; sperma, zaad: tongzaad. De zaden dragen
een tongvormigen vleugel.
Glossostigma
Glossostígma W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van Gr.
glôssa, tong; stigma (als bot. term) stempel. De stempel bestaat uit twee tongvormige
plaatjes.
Glossostyles
Glossostýles, – zie Glossost lis.
Glossostylis Glossostýlis Cham. et Schlecht. [L. C. A. Chamisseau de Boncourt
en D. Fr. L. von Schlechtendal], – van Gr. glôssa, tong; stūlis (verkleinw. van stūlos,
zuil), stijl. – De top van den stijl is tongvormig.
Glossula
Glóssula Lindl. [J. Lindley], – Lat. verkleinw. van Gr. glôssa, tong:
tongetje. – De naam zinspeelt op den vorm van de middenslip der lip.
Glottiphyllum
Glottiphýllum Haw. [A. W. Haworth], – van Gr. glôtta, tong;
phullon, blad: tongblad, plant met tongvormige bladeren.
Gloxinia
Gloxínia L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – genoemd naar B.
P. Gloxin, in het laatst der 18de eeuw arts te Colmar, schrijver eener kleine bot.
publicatie.
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gloxiniaeflorus
gloxiniaeflórus (-a, -um), – zie gloxiniiflōrus.
gloxiniiflorus
gloxiniiflórus (-a, -um), – van Gloxinĭa, plantengesl.
(Gesneriacĕae); flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Gloxinĭa.
gloxinioides
gloxinioídes, – van Gloxinĭa, plantengesl. (Gesneriacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Gloxinĭa-achtig.
glumaceus
glumáceus (-a, -um), – van Lat. gluma, kaf(je): kafachtig, van
kaf(jes) voorzien, met een of meer kafachtige schutbladen, met een of meer vliezige
schutbladen.
glumaepatulus
glumaepátulus (-a, -um), – van Lat. gluma, kafje; patŭlus,
wijd uitstaand: met (na het afvallen van de rest van het aartje) wijd uitstaande
(onderste) kafjes.
Gluta
Gluta L. [C. Linnaeus], – van Lat. gluten, kleefstof. De naam zinspeelt
op het kleverige melksap. Vgl. Rumphius, Herbarium Amboinense II, 260: “Tusschen
het hout en het binnenste velleken der schorsse zit een dikachtige melk, dewelke
spaarzamelijk uitsweet, zo van zelfs door de reeten, als door gemaakte quetsuren.
Dezelve eerst uitkomende, is dik, vuilwit en kleeverig.”
glutinifer / glutiniferus
glutínifer (glutinífera, glutiníferum) / glutiníferus
(-a, -um), – van Lat. gluten (glutĭnis), lijm, kleefstof; ferre, dragen, voortbrengen:
kleefstof leverend.
glutinosus
glutinósus (-a, -um), – van Lat. gluten (glutĭnis), lijm, kleefstof:
vol kleefstof, kleverig.
Glyaspermum
Glyaspérmum Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi], – foutief
voor Gliaspermum.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

238
Glyceria
Glycéria Nutt. [Th. Nuttall], – van Gr. glukĕros, zoet: zoete plant.
Glycine
Glýcine L. [C. Linnaeus], – van Gr. glukus, zoet: zoete plant.
glycinoides glycinoídes, – van Glycĭne, plantengesl. (Leguminōsae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Glycĭne-achtig.
glycosma
glycósma, – zie glycosmus.
Glycosmis
Glycósmis Corr. [J. Fr. Correa da Serra], – van Gr. glukus, zoet;
osmê, geur: zoet geurende plant.
glycyosmus
glycyósmus (-a, -um), – van Gr. glukus, zoet; osmê, geur: zoet
geurend.
glycyphyllus
glycyphýllus (-a, -um), – van Gr. glukus, zoet; phullon, blad:
zoetbladig.
Glycyrrhiza
Glycyrrhíza L. [C. Linnaeus], – van Gr. glukus, zoet; rhiza,
wortel. Plant met zoete wortels.
glycyrrhizus
glycyrrhízus (-a, -um), – van Gr. glukus, zoet; rhiza, wortel:
zoetwortelig.
glyphocarpus
glyphocárpus (-a, -um), – van Gr. gluphein, insnijden,
uitsnijden; karpos, vrucht: met ingesneden (gegroefde) vruchten.
Glyptostrobus Glyptóstrobus Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. gluptos (van
gluphein, graveeren, insnijden), ingesneden; strŏbos, rondwentelend lichaam,
dwarrelwind, hier echter, zooals meermalen is geschied, verward met strobīlos,
dennekegel. – De naam zinspeelt op den ingesneden rand der vruchtschubben.
glyzyrhizus
glyzyrhízus (-a, -um), – foutief voor glycyrrhizus.
Gmelina
Gmelína L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. G. Gmelin (1709,
Tübingen, in Württemberg, a/d Neckar; 1755, Tübingen), sinds 1749 hoogleeraar in
de genees-, plant- en scheikunde te Tübingen, die van 1733-43 Siberië en Kamtschatka
bereisde, schrijver eener flora van Siberië.
gnaphalioides gnaphalioídes, – van Gnaphalĭum, plantengesl. (Composĭtae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Gnaphalĭum-achtig.
Gnaphalium
Gnaphálium L. [C. Linnaeus], – Lat transcr. van den ouden,
Gr. plantennaam gnaphalĭon (van gnaphălon = knaphălon, wol, vilt), viltkruid. De
naam zinspeelt op de beharing der plant.
gnaphalodes
gnaphalódes, – van Gnaphalĭum, plantengesl. (Composĭtae);
ōdes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Gnaphalĭum-achtig.
gnemon
gnemon, – Latinizeering van den Mol. boomnaam ganēmoe.
gnemonoides
gnemonoídes, – van gnemon, soortnaam van een Gnetum; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort gnemon gelijkend.
Gnetaceae Gnetáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Gnetum geldt.
Gnetum
Gnetum L. [C. Linnaeus], – willekeurige vervorming van den naam
gnemon. Zie aldaar.
Gnoophora
Gnoóphora, – foutief voor Chnoophŏra.
gobiensis
gobiénsis (-is, -e), – afkomstig van Gobi (a/d rivier Waria in het
Z.O. van Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
godefroyanus
godefroyánus (-a, -um) (Aërīdes – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), – in 1886 genoemd naar Godefroy-Leboeuf te Argenteuil bij Parijs,
die de plant aan H. G. Reichenbach (zie reichenbachĭānus), den auteur der soort,
had toegezonden en van wien mij overigens niets bekend is.
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Godetia
Godétia Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te Straatsburg], –
genoemd naar Ch. H. Godet (1979, Neuchâtel; 1879, Neuchâtel), van 1837-48
inspecteur van het onderwijs te Neuchâtel, van 1859-76 stadsbibliothecaris aldaar,
schrijver van eenige bot. publicaties, o.a. over de flora der Jura.
godronii
godrónii, – 2e nv. vam Godronĭus, Latinizeering van Godron: van
Godron, gevonden door Godron, genoemd naar Godron. – Rubus – Lecoq et Lamotte
[H. Lecoq (1802-71), plantkundige te Clermont, en M. Lamotte] is genoemd naar
D. A. Godron (1807, Hayingen, Lotharingen; 1880, Nancy), hoogleeraar in de
plantkunde te Nancy, schrijver van vele bot. publicaties, waaronder, te zamen met
Chr. Grenier, de beroemde Flore de France.
godseffianus
godseffiánus (-a, -um) (Acal pha – Masters. [M. T. Masters];
– Alocasĭa – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt]; – Dracaena – Sand. [H.
F. C. Sander]; Saxifrăga – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt]), – genoemd
naar den Eng. tuinbouwkundige Joseph Godseff (1846, ?; 1921, ?), bekwaam vakman,
gedurende dertig jaren bedrijfsleider der kweekfirma Sander & Sons (zie sandēri)
te St. Albans bij Londen. De firma voerde vele nieuwe planten in, waarvan er
verscheidene naar haar bedrijfsleider zijn genoemd.
goegoeensis
goegoeénsis (-is, -e), – afkomstig van Goegoe (Padangsche
Bovenlanden, Sumatra) of daar het eerst gevonden.
goensis
goénsis (-is, -e), – afkomstig van Goa (Portug. bezitting a/d W. kust
van Voor-Indië; ±15 – 15 3/4° N.B.) of daar het eerst gevonden.
goeringii
goeríngii, – 2e nv. van Goeringĭus, Latinizeering van Göring: van
Göring, gevonden door Göring, genoemd naar Göring. – Nederlandschind. planten
van dezen naam zijn genoemd naar Ph. Fr. W. Göring (1809, Oldendorf, Westfalen;
1879, Dresden), in 1844 en volgende jaren (1846, 1847, 1848, 1850) apotheker te
Batavia, die in 1844 [zie Flora XXXVIII (1845), 527] een 600-tal plantensoorten,
door hem op Java en elders (o.a. in Japan) verzameld, te koop aanbood.
goethartianus
goethartiánus (-a, -um) (Pygēum – Koehne [B. A. E. Koehne
(1848-1918), gymnasiumleeraar-dendroloog te Berlijn]), – genoemd naar J. W. C.
Goethart (1866, Semarang, Java; X), in 1890 gepromoveerd te Göttingen, daarna
eerst als assistent werkzaam bij den Amsterdamschen hoogleeraar Hugo de Vries
(zie devriesiānus 2), vervolgens verbonden aan het sedert opgeheven proefstation te
Hoorn, in 1897 benoemd tot conservator bij ’s Rijks Herbarium te Leiden, in 1909
tot opvolger van Lotsy (zie lotsyānus) als directeur van dat herbarium en tevens tot
lector in de systematische botanie aan de universiteit te Leiden, welke beide
betrekkingen hij op 1 Jan. 1932 nederlegde. [Noot: Bewerkt naar gegevens mij in
1932 verstrekt door W. A. Goddijn, toen assistent aan ’s Rijks Herbarium te Leiden,
thans hoogleeraar te Leiden.]
goggilodes
goggilódes, – zie gongylōdes.
goglado gogládo (Urtīca – Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniël
Wallich]), – mogelijk een Engelschind. plantennaam.
gogo
gogo, – Philipp. plantennaam.
gogolensis
gogolénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der rivier
Gogol in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
gohni
gohni, – Mal. plantennaam (ten rechte goeni).
goindu
goindu, – bij Bombay gebruikelijke plantennaam (goindú).
Goldbachia Goldbáchia Trin. [K. B. Trinius], – genoemd naar K. L. Goldbach
(1793, Leipzig; 1824, Moskou), schrijver over het gesl. Crocus en over de
geneeskrachtige planten van Rusland.
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Goldfussia
Goldfússia Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], genoemd naar G.
A. Goldfuss (1782, Thurnau bij Baureuth; 1848, Bonn), sinds 1818 hoogleeraar in
de zoölogie en de mineralogie te Bonn, schrijver van verscheidene zoöl. werken.
goldianus
goldiánus (-a, -um) (Aspidĭum – W. J. Hook. [W. J. Hooker] =
Dryoptĕris – A. Gray [Asa Gray] = Nephrodĭum – Hook. et Grev. [W. J. Hooker en
R. K. Greville]), – genoemd naar den ontdekker der plant, John Goldie (1793,
Kirkoswald, Ayrsh., Schotland: 1886, Ayr, Ontario, U.S.A.),
tuinman-plantenverzamelaar, die zich in 1817 in N.-Amerika vestigde en later een
verzamelreis door Canada maakte.
goldieanus goldieánus (-a, -um) (Dracaena – Bull. [William Bull (1828-1902),
stichter eener in 1916 opgeheven kweekerij te Chelsea (Londen)]), – in 1895 genoemd
naar H. Goldie, Presbyteriaansch zendeling in Oud-Calabár (landstreek in tropisch
W.-Afrika;
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8 – 8 1/2° O.L., ±5° N.B.), die de plant daar ontdekte en aan den bot. tuin van
Edinburgh zond.
goliathensis
golianthénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Goliath in Ned.
Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden. – De 3450 M. hooge berg, welke ver
uitsteekt boven het omringende landschap, is genoemd naar den geweldigen reus
Goliath, waarvan verhaald wordt in de Heilige Schrift (I Samuel XVII, 4-7): “Doe
gingh daer een kampvechter uyt, uyt het leger der Philistijnen, Goliath, van Gath:
syn hooghte was ses ellen ende een spanne” (±3,06 M.). “Ende hy hadde een koperen
helm op syn hooft, ende hy hadde een schubachtigh pansier aen: ende ’t gewighte
des pansiers was vyf duysent sikelen kopers” (ruim 80 K.G.) “ende een koperen
scheenharnasch boven syne voeten, ende een koperen schilt tusschen sijne schouderen.
Ende de schachte sijner spiesse was als eens wevers boom” (d.i. de dikke, houten
rol, waarop, bij ouderwetsche weefgetouwen, de scheringdraden werden gewonden)
“ende het lemmer sijner spiesse was van ses hondert sikelen ysers” (schier 10 K.G.).
gombakensis
gombakénsis (-is, -e), – afkomstig van den Boekit (= berg)
Go(e)mbak (in de Padangsche Bovenlanden, Sumatra) of daar het eerst gevonden.
gomezianus
gomeziánus (-a, -um) (Artocarpus – Wall. [Nathan Wolff, zich
later noemende Nathaniël Wallich]), – in 1828 genoemd naar Gomez, die de plant
verzameld had in Tavoy (Achter-Indië). – Overigens is mij niets van hem bekend.
gomezii gomézii, – 2e nv. van Gomezĭus, Latinizeering van Gomez: van Gomez,
gevonden door Gomez, genoemd naar Gomez. – Ipomoea – Clarke [Ch. Baron Clarke]
is genoemd naar den vinder der plant. Gomez (zie gomeziānus).
Gomosia / Gomozia Gomósia Lmk [J. B. P. A. Monet de Lamarck] / Gomózia
Mutis [J. C. Mutis] ex L. f. [C. von Linné (1741-83)], – genoemd naar Casimiro
Gomez Ortega (1740, Añover de Tajo; 1818, Madrid), van 1771-1801 directeur van
den bot. tuin van Madrid, schrijver van verscheidene bot. publicaties.
Gomphandra
Gomphándra Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniël Wallich], – van Gr. gomphos, spijker; anêr (andros), man. Plant met
spijkervormige mann. organen (meeldraden).
Gomphia
Gómphia Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – van Gr. gomphos,
spijker. – Bij een aantal soorten van het gesl. wordt de bloembodem in den vruchttijd
spijkervormig.
Gomphocarpus
Gomphocárpus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. gomphos,
spijker; karpos, vrucht. – De vrucht is bezet met spijkervormige uitwassen.
gomphophyllus gomphophýllus (-a, -um), – van Gr. gomphos, spijker; phullon,
blad: met spijkervormige of in spijkervormige slippen verdeelde bladeren of blaadjes.
Gomphostemma Gomphostémma Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniël Wallich], – van Gr. gomphos, spijker; stemma, krans: spijkerkrans. Deze
zinledige naam dankt hoogstwaarschijnlijk zijn oorsprong aan een vergissing. Bij de
eerstbeschreven soort (Gomphostémma strobilĭnus Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniël Wallich]) zijn de schijnkransen vereenigd tot aren, wat Wallich
(zie wallicheānus), de auteur van het gesl., in den naam zal willen hebben vastleggen.
Het Eng. woord voor aar, spike, dat Wallich in het hoofd had, beteekent ook spijker,
en kan dus in het Gr. zoowel vertaald worden met stachus, aar, in dit geval het goede
equivalent, als met gomphos, spijker, in dit geval het verkeerde, dat Wallich echter,
door gebrek aan taalkennis, koos.
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Gomphrena
Gomphréna L. [C. Linnaeus], – verbastering van den ouden,
Lat. naam gromphaena, waarmede een plant werd aangeduid met roode en groene
bladeren, welke als geneesmiddel tegen bloedspuwingen werd aangewend.
gomphreniflorus gomphreniflórus (-a, -um), – van Gomphrēna, plantengesl.
(Amarantacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen of bloeiwijzen als die eener
Gomphrēna.
Gomutus / gomutus
Gomútus Corr. [J. Fr. Correa da Serra] / gomútus, –
Latinizeering van Mal. gĕmoetoe (dat verbasterd zou zijn uit Portug. comote, grof
haar) = Soend. indjoek, de paardenhaarachtige, zwarte vezels aan den voet der
bladstelen van den arènpalm (Arenga pinnāta Merr. [E. D. Merrill]), waarvan een
grof, zeer duurzaam touw gedraaid wordt.
Gonatanthus
Gonatánthus Klotzsch [J. F. Klotzsch], – van Gr. gonu
(gonătos), knie; anthos, bloem. De kolfscheede is knievormig gebogen.
Gonatocarpus
Gonatocárpus Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – van Gr.
gonu (gonătos), knie; karpos, vrucht. – De vrucht is kantig: op dwarse doorsnede
vertoont haar wand dus knievormige bochten.
gonatodes
gonatódes, – Lat. transcr. van Gr. gonatôdês [van gonu (gonătos),
knie, knoop], met knievormige bochten, met knoopen.
Gonatopus
Gonátopus Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. gonu (gonătos),
knie, knoop; pous, voet, steel. De bladsteel is boven het midden knoopachtig verdikt.
gonggylodes
gonggylódes, – zie gongylōdes.
Gongora
Góngora Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd naar
A. Caballero (ridder) y Gongóra, in de tweede helft der 18de eeuw bisschop van
Córdoba (Z.-Spanje), bevorderaar der bot. wetenschap.
Gongronema Gongronéma Decsne [J. Decaisne], – van Gr. gongros, knobbel,
knoest; nêma, draad. De bijkroonschubben vormen een knobbel op de meeldraden.
gongulodes / gongylodes
gongulódes / gongylódes, – Lat. transcr. van Gr.
gongulôdês (van gongŭlê, raap, knol), knolvormig, rondachtig.
goni
goni, – zie gohni.
Gonianthes
Goniánthes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. gônĭa, hoek; anthos,
bloem: plant met hoekige (kantige) bloemdekbuis.
goniocalyx goniócalyx, – van Gr. gônĭa, hoek; kălux, kelk: met hoekigen kelk.
goniocarpa / goniocarpum
goniocárpa / goniocárpum, – zie goniocarpus.
Goniocarpus
Goniocárpus Koen. [J. G. Koenig], – van Gr. gônĭa, hoek;
karpos, vrucht. Plant met hoekige (kantige) vruchten.
goniocarpus
goniocárpus (-a, -um), – van Gr. gônĭa, hoek; karpos, vrucht:
met hoekige (kantige) vruchten.
Goniocheton / Goniochiton
Goniócheton Bl. [C. L. Blume] / Gonióchiton
Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr. gônĭa, hoek; chĭtôn, hemd. – De
meeldradenbuis, welke als een hemd het vruchtbeginsel omgeeft, is hoekig (kantig).
Goniophlebium
Goniophlébium Bl. [C. L. Blume], – van Gr. gônĭa, hoek;
phleps (phlebos), ader. De mazen van het adernet zijn opvallend hoekig.
gonioptera
gonióptera, – zie gonioptĕrus.
Goniopteris
Goniópteris K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. gônĭa, hoek;
ptĕris, varen. Varen, bij welke de aderen van elke twee opeenvolgende zijnerven
elkander ontmoeten en opvallende hoeken vormen.
goniopterus
goniópterus (-a, -um), – van Gr. gônĭa, hoek; ptĕron, vleugel:
met op de hoeken geplaatste vleugels.
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Goniothalamus
Goniothálamus Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th.
Thomson], – van Gr. gônĭa, hoek; thalămos, (als bot. term) bloembodem. Plant met
hoekigen bloembodem.
gonocarpa / gonocarpum
gonocárpa / gonocárpum, – zie gonocarpus.
Gonocarpus
Gonocárpus Thunb. [C. P. Thunberg], – van Gr. gônĭa, hoek;
karpos, vrucht: plant met hoekige vruchten.
gonocarpus gonocárpus (-a, -um), – van Gr. gônĭa, hoek; karpos, vrucht: met
hoekige (kantige) vruchten.
Gonocaryum
Gonocáryum Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. gônĭa, hoek;
karŭon, noot. Plant met (bij de eerstbeschreven soort) hoekige (kantige) vruchten.
Gonocitrus
Gonócitrus Kurz [S. Kurz], – van Gr. gônĭa, hoek; Cĭtrus,
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plantengesl. (Rutacĕae): aan Citrus verwante plant met opvallend hoekige (kantige)
vruchten.
Gonocormus
Gonocórmus V. d. Bosch [R. B. van den Bosch], – van Gr.
gonos, kroost; Lat. cormus (van Gr. kormos, stamstuk), naam voor het in stengel en
bladeren verdeelde lichaam der Phanerogamen en hoogere Cryptogamen: varen met
kroost voortbrengende stengels en bladeren, dwz. met uit elkander ontspruitende
bladeren, zoodat elk lager blad dus, als het ware, als stengel optreedt ten opzichte
van het er uit ontspruitende hoogere.
Gonogona
Gonógona Link [H. Fr. Link], – van Gr. gonos, nakomelingschap,
kroost; gŏnê, voortbrenging: kroost voortbrengende plant. – De naam zinspeelt op
de uitloopers, welke zich ontwikkelen uit den wortelstok der eerstbeschreven soort,
Gonógona repens Link [H. Fr. Link] (Goodyēra repens R. Br. [Robert Brown]).
gonospermus
gonospérmus (-a, -um), – van Gr. gônĭa, hoek; sperma, zaad:
met hoekige zaden, met kantige zaden.
Gonostegia
Gonostégia Turcz. [N. St. Turczaninow], – van Gr. gônĭa, hoek;
stegê, dak. – De toppen der bloemdekslippen zijn bij ♂ in den knop scherp naar
binnen omgeslagen en vormen een hoekig dak over de meeldraden.
Gonotheca
Gonothéca Bl. [C. L. Blume], – van Gr. gônĭa, hoek; thêkê, doos:
plant met hoekige doosvruchten.
Gonus
Gonus Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. gonos, kroost: plant,
welke opvalt door haar rijke nakomelingschap. Gewoonlijk ontwikkelen zich uit elke
of ♀ bloem vier vruchtjes.
Gonyanera
Gonyánera Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. gonu, knie; anêr
(anĕros), man. – De helmknoppen (mann. organen) maken een knievormigen hoek
met de helmdraden.
gonyantha
gonyántha, – zie gonyanthus.
Gonyanthes
Gonyánthes Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – zoo deze
naam niet abusievelijk zóó gespeld is in plaats van Gonianthes (zie aldaar), is hij
afgeleid van Gr. gonu, knie; anthos, bloem, en zinspeelt hij op de kantige (op dwarse
doorsnede knievormige bochten vertoonende) bloemdekbuis.
gonyanthus
gonyánthus (-a, -um), – van Gr. gonu, knie; anthos, bloem: met
knievormige bloemen; met bloemen welke op dwarse doorsnede knievormige bochten
vertoonen, dwz. met kantige bloemen.
gonyrrhizus
gonyrrhízus (-a, -um), – van Gr. gonu, knie, verdikking,
stengelknoop; rhiza, wortel: uit de knoopen wortels voortbrengend.
Gonystylaceae
Gonystyláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Gonyst lus geldt.
Gonystylus
Gonystýlus T. et B. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk], – van Gr.
gonu, knie; stūlos, (als bot. term) stijl. De stijl is knievormig gebogen.
Goodenia
Goodénia J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar S. Goodenough
(1743, Kimpton, Weyhill, Hants, Engeland; 1827, Worthing, W. van Brighton),
bisschop van Carlisle, schrijver o.a. over Eng. Carex-soorten.
Goodeniaceae
Goodeniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Goodenĭa geldt.
goodeniaefolius
goodeniaefólius (-a, -um), – zie goodeniifolĭus.
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goodeniifolius
goodeniifólius (-a, -um), – van Goodenĭa, plantengesl.
(Goodeniacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Goodenĭa.
goodenoughii
goodenoúghii, – 2e nv. van Goodenoughĭus, Latinizeering van
Goodenough: van Goodenough, gevonden door Goodenough, genoemd naar
Goodenough. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar S. Goodenough (zie
Goodenĭa).
Goodyera
Goodyéra R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar J. Goodyer
(1592, Alton, Hants, Engeland; 1664, Petersfield, Hants), vriend van bot. studie.
goodyeroides
goodyeroídes, – van Goodyēra, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Goodyēra-achtig.
goolereea
gooleréea, – Hind. plantennaam (kuth goolurea).
goramensis
goraménsis (-is, -e), – afkomstig van de Goram-eilanden
(Molukken; ruim 131°O.L.; ±4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Gordonia
Gordónia Ellis [J. Ellis (±1710-1776), koopman-plantkundige te
Londen], – genoemd naar James Gordon (?, ?; 1781, Barking bij Londen), Eng.
bloemkweeker, tuinman van Lord Petre (zie Petraea), correspondent van Linnaeus
(zie Linnaea). Hij was de eerste, die Saxifrăga sarmentōsa L. [C. Linnaeus] en
Gardenĭa augusta Merr. [E. D. Merrill] in Europa kweekte.
gordonianus
gordoniánus (-a, -um) (Abĭes – Carr. [E. A. Carrière]; –
Philadelphus – Lindl. [J. Lindley]), – genoemd naar George Gordon (1806, Lucan,
graafschap Dublin, Ierland; 1879, Kew), tuinbouwkundige, sedert 1828 verbonden
aan den bot. tuin der Royal Horticultural Society te Chiswick (Londen), schrijver
over coniferen.
gorgoneus
gorgóneus (-a, -um), – van Lat. Gorgo (Gorgŏnis), elk der drie
monsterachtige maagden (Gorgonen: Euryăle, Stheno, Medūsa), wier hoofd omkranst
was met slangen: op de Gorgonen gelijkend; slangvormige organen (bladeren bv.)
dragend.
Gormania
Gormánia Britt. [J. Britten], – genoemd naar den ontdekker van
het gesl., M. W. Gorman (1853, Douglas, Ontario, Cánada; 1926, Portland, Óregon),
die van 1885 tot aan zijn dood in Óregon woonde en een der beste amateur-botanici
was van het N.W. der Vereenigde Staten.
gorontalensis
gorontalénsis (-is, -e), – afkomstig van Gorontálo (landschap
met gelijknamige hoofdplaats in N.O.-Celébes) of daar het eerst gevonden,
Gorontaleesch.
gorumensis
goruménsis (-is, -e), – afkomstig van het Gorum-gebergte (d.i.
het Bismarck-gebergte, in Kaiser Wilhelmsland; ±144 – 146° O.L.; 5 – 6° Z.B.) of
daar het eerst gevonden.
Gossampinus Gossámpinus Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – wijziging
van Lat. gossympĭnus (=gossypĭnus), oude naam der katoenplant.
gossypifolius
gossypifólius (-a, -um), – van Gossypĭum, plantengesl.
(Malvacĕae), katoen; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Gossypĭum.
gossypinus
gossýpinus (-a, -um), – het bijvoeglijk gebezigde, Lat. znw.
gossypĭnus, katoenplant, met de beteekenis: afkomstig van de katoenplant of in eenig
opzicht (bladvorm, beharing) op de katoenplant of op katoen gelijkend.
Gossypium
Gossýpium L. [C. Linnaeus], – wijziging van Lat. gossipĭon,
oude naam der katoenplant.
gothicus
góthicus (-a, -um), – (Lat.) van Lat. Gothi (mv.), volksstam, welke
oorspronkelijk aan de Oostzee woonde en later naar het stroomgebied van den Donau
verhuisde, Gotisch.
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gotoanus
gotoánus (-a, -um) (Corylopsis – Makino [Tomitaro Makino (1863,
Koshi, Japan; ?), in 1931 nog als lector verbonden aan de universiteit te Tokyo]), –
genoemd ter gedachtenis aan Sukichi Goto, assistent aan het Boschbouwkundig
Instituut der Keizerlijke Universiteit te Tokyo.
Gouania
Gouánia Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar A. Gouan
(1733, Montpellier; 1821, Montpellier), hoogleeraar in de plantkunde te Montpellier,
schrijver van verscheidene bot. publicaties, vooral over de flora zijner woonplaats.
Goughia
Goúghia Wight [R. Wight], – genoemd naar G. Stevens Gough
(1815, ?; 1895, Booterstown, Dublin), kapitein in het Eng. leger, die te zamen met
Munro (zie munroānus) in 1842 de flora van het Nilg(h)iri-gebergte (= Blauwe
Bergen, in Voor-Indië, 76 – 77° O.L.; 11 – 12° N.B.) onderzocht en de naar hem
genoemde plant had doen toekomen aan Wight (zie Wightĭa), den auterur van het
gesl., met wien hij bevriend was.
gouldianus
gouldiánus (-a, -um) (Laelĭa – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]), –
genoemd naar John Gould Veitch (1839, Exeter; 1870, Coombe Wood, Surrey), lid
der in 1808 opgerichte, in 1914 ontbonden kweekersfirma James Veitch & Sons te
Chelsea (Londen). Van 1860-62 bereisde hij
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voor de firma Japan, China en de Philippijnen, van 1864-66 Australië en Polynesië;
als resultaat beider reizen voerde hij vele fraaie planten in Engeland in.
gouldii
goúldii, – 2e nv. van Gouldĭus, Latinizeering van Gould: van Gould,
gevonden door Gould, genoemd naar Gould. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar John Gould Veitch (zie gouldiānus).
Goultia
Goúltia Hassk. [J. K. Hasskarl], – foutief voor Gurltĭa.
gourianus
gouriánus (-a, -um), – afkomstig van de omstreken der oude stad
Gour (in Bengalen) of daar het eerst gevonden.
Govantesia
Govantésia Llanos [Antonio Llanos Aller (1806-1881)], –
genoemd naar Felipe Maria de Govantes y Merino, alcalde (Sp. bestuursambtenaar
en rechter) van Bulacan (O.N.O. van Manila), die op het voornaamste plein dier stad
een monument had doen oprichten, gewijd aan de nagedachtenis van Blanco (zie
Blancŏa).
govenianus goveniánus (-a, -um) (Cupressus – Gord. [G. Gordon (1806-1879),
Iersch plantkundige]), – in 1849 genoemd naar James Robert Gowen (?, ?; 1862, ?)
te Highclere (in het N. van Hampshire, Engeland), van 1845-50 secretaris der Royal
Horticultural Society, bekend door zijn kruisingen van Rhododendrons.
govidjoae
govídjoae, – 2e nv. van het als een Lat. znw. behandelde woord
Govidjoa, naam van een berg in Kaiser Wilhelmsland: afkomstig van den Govidjoa
of daar het eerst gevonden.
govidjoaensis
govidjoaénsis (-is, -e), – afkomstig van den Govidjoa (zie
govidjŏae) of daar het eerst gevonden.
Govindooia
Govindoóia Wight [R. Wight], – genoemd naar Govindoo, een
Engelschind. teekenaar, die de platen teekende voor het groote werk van Wight (zie
Wightĭa), Icōnes Plantārum Indĭae Orientālis (Afbeeldingen van Engelschindische
Planten). verschenen in de jaren 1840-56.
Govindovia
Govindóvia C. Muell. [C. (K.) Mueller (1807-1870), uitgever
van bot. werken], – wijziging van Govindooĭa. Zie aldaar.
govindovii govindóvii, – 2e nv. van Govindovĭus, Latinizeering van Govindoo:
van Govindoo, genoemd naar Govindoo. – Tropidĭa – Bl. [C. L. Blume] is genoemd
naar Govindoo (zie Govindooĭa).
gowanus
gowánus (-a, -um), – afkomstig van Gowa of Goa (landschap in het
Z.W. schiereiland van Celébes) of daar het eerst gevonden.
goweri
gowéri, – 2e nv. van Gowērus, Latinizeering van Gower: van Gower,
gevonden door Gower, genoemd naar Gower. Naar welken Gower Cymbidĭum – F.
v. M. [Ferdinand von Müller] genoemd is, is mij onbekend.
goyazensis
goyazénsis (-is, -e), – afkomstig van Goyaz (staat in Brazilië met
gelijknamige hoofdplaats op ±50° W.L.; ±16° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
grabowskii
grabówskii, – foutief voor grabowskўi.
grabowskyi
grabówskyi, – 2e nv. van Grabowskўus, Latinizeering van
Grabowsky: van Grabowsky, gevonden door Grabowsky, genoemd naar Grabowsky.
– Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar Friedrich Grabowsky
(1857, Marggrabowa = Treuhand, O.-Pruisen; 1929, Breslau), zoöloog, eerst reizend
natuuronderzoeker, daarna directeur van den zoöl. tuin van Breslau, eindelijk als
inspecteur verbonden aan het zoöl. instituut te Brunswijk, die van 1881-84
Z.O.-Bórneo en Nieuw-Guinea bereisde en daar de naar hem genoemde planten
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verzamelde ten behoeve van Engler (zie englēri), die hem (Bot. Jahrbücher XXV,
28) verkeerdelijk Grabowski noemt. Hij schreef een aantal zoöl. publicaties.
gracile
grácile, – zie gracĭlis.
gracilentus
graciléntus (-a, -um), – van Lat. gracĭlis, slank: smal, dun.
gracilescens
graciléscens, – van Lat. gracilescĕre (van gracĭlis, slank, dun,
smal), slank, dun, smal worden: smal, dun, slank wordend, dwz. vrij slank, vrij dun,
vrij smal.
gracilicaulis
gracilicáúlis (-is, -e), – van Lat. gracĭlis, slank, dun; caulis,
stengel, steel: met slanken stengel; dunstengelig, dunstelig.
graciliflorus
graciliflórus (-a, -um), – van Lat. gracĭlis, slank, dun, smal; flos
(flōris), bloem: met slanke bloemen; met smalle bloemkroonslippen.
gracilifolius
gracilifólius (-a, -um), – van Lat. gracĭlis, slank, smal; folĭum,
blad: smalbladig.
gracilioides
gracilioídes, – van den soortnaam gracĭlis (zie aldaar); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort gracĭlis gelijkend.
gracilior
gracílior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. gracĭlis, slank, smal, dun:
slanker (dunner, smaller) dan gewoonlijk; tamelijk slank, tamelijk smal, tamelijk
dun.
gracilipes
gracílipes, – van Lat. gracĭlis, slank, dun, smal; pes, voet, steel:
met slanken (dunnen, smallen) (zuil)voet; dunstelig.
gracilis
grácilis (-is, -e), – (Lat.) slank, dun, smal.
graciliscapus
graciliscápus (-a, -um), – van Lat. gracĭlis, slank, dun; scāpus,
steel eener bloeiwijze: met door een dunnen steel gedragen bloeiwijze.
gracilistipes
gracilistípes, – van Lat. gracĭlis, slank, dun; stīpes, steel:
dunstelig.
gracilius
gracílius, – zie gracilĭor.
gracillimus
gracíllimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. gracĭlis, slank, dun:
zeer slank, zeer dun.
graebneri
graebnéri, – 2e nv. van Graebnērus, Latinizeering van Graebner:
van Graebner, genoemd naar Graebner. – Ampelopsis – Bolle [Karl Bolle
(1821-1909), D. dendroloog en natuuronderzoeker] is genoemd naar K. O. R. P. P.
Graebner (1871, Aplerbeck bij Dortmund; 1933, Berlijn), eerst tuinmansleerling,
sedert 1891 volontair aan den bot. tuin van Berlijn, sinds 1892 particulier assistent
van Paul Ascherson (zie aschersoniānus), wiens bot. verzamelingen hij ordende, in
1895 te Berlijn gepromoveerd tot Phil. Dr. op de dissertatie: “Studien über die
Norddeutsche Heide”, sedert 1897 medewerker aan Ascherson’s Synopsis der
Mitteleuropäischen Flora, sinds 1904 kustos van het herbarium te Berlijn, in 1910
benoemd tot professor aldaar, na Ascherson’s dood (1913) leider van de bot. excursies
der Berlijnsche studenten, in den wereldoorlog (1914-18) ijverig bevorderaar van
het gebruik van in Duitschland inheemsche planten als surrogaat van vroeger uit het
buitenland ingevoerde. Hij bereisde geheel Duitschland, voorts de Zwitsersche en
Oostenrijksche Alpen, Bosnië, de Hercegowina, Dalmatië, N.-Italië, de Riviera en
de Scandinavische bergen, op al welke tochten hij ijverig planten verzamelde en
plantengeographische waarnemingen deed. Voorts schreef hij ruim 160 bot.
publicaties, vooral op systematisch en plantengeographisch gebied.
graebneriánus
graebneriánus (-a, -um) (Abella – Rehder [A. Rehder (1863,
Waldenburg, Saksen; X) tuinbouwkundige-dendroloog, conservator van het herbarium
van het Arnold arboretum], – genoemd naar K. O. R. P. P. Graebner (zie graebnēri).
graeca
graeca, – zie graecus.
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graecizans
graecízans, – van Lat. graecīzāre (van Graecus, Griek), zich als
een Griek (der Oudheid) gedragen, dwz. als kolonist naar vreemde landen trekken:
naar vreemde landen trekkend, verwilderd.
graecus
graecus (-a, -um), – (Lat.) Grieksch.
graeffeanus graeffeánus (-a, -um) (Carex – Boeck. [O. Boeckeler]), – genoemd
naar Edouard Graeffe (1833, Zürich; ?, ?), zoöloog, die langen tijd op de
Samŏa-eilanden (zie samoënsis) woonde en daar materiaal verzamelde voor het
museum Godeffroy te Hamburg. In 1862 en volgende jaren verzamelde hij planten
en dieren op de Fidsji-, de Tonga- en de Ellices-eilanden. In
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1870 keerde hij terug naar Europa. Hij schreef eenige wetensch. publicaties.
grahami
grahámi, – 2e nv. van Grahāmus, Latinizeering van Graham: van
Graham, gevonden door Graham, genoemd naar Graham: 1. (Rhynchosĭa: Wall.
[Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich]), – genoemd naar R. Graham
(1786, Stirling, Midden-Schotland; 1845, Coldoch, Perthsh.), hoogleeraar in de
plantkunde, eerst (1818) te Glasgow, later (1820) te Edinburgh. Hij determineerde
o.a. de Leguminōsae voor den Prodrŏmus Florae Peninsŭlae Orientālis van Wight
(zie Wightĭa) en Arnott (zie arnottiānus). 2. (Salvĭa – Bth. [G. Bentham]), – genoemd
naar George John Graham (1803, Brampton, O.N.O. van Carlisle, Cumberland,
Engeland; 1878, Ventnor, a/d Z. kust van het eiland Wight), die van 1827-29 in
Mexico reisde en de naar hem genoemde plant had ontdekt bij Tlalpuxahua (=
Tlalpujahua, N.W. van de stad Mexico). 3. (Garcinĭa – Pierre [L. Pierre]), – Pierre
(zie pierrĕi), de inmiddels overleden auteur der soort, deelt niet mede, naar welken
Graham hij haar genoemd heeft.
graminea
gramínea, – zie graminĕus.
Gramineae
Gramíneae, – afkorting van plantae graminĕae, d.i. grasachtige
planten, grassen. Zie graminĕus.
gramineus
gramíneus (-a, -um), – van Lat. gramen (gramĭnis), gras:
grasachtig, op gras gelijkend.
graminicola
graminícola (znw.), – van Lat. gramen (gramĭnis), gras; cŏlĕre,
wonen, bewonen: tusschen het gras groeiende plant; op gras levende (parasiteerende)
plant.
graminicolus
graminícolus (-a, -um), – van Lat. gramen (gramĭnis),gras;
cŏlĕre, wonen, bewonen: tusschen het gras groeiend; op gras levend (parasiteerend).
graminifolius
graminifólius (-a, -um), – van Lat. gramen (gramĭnis), gras;
folĭum, blad: met grasachtige bladeren.
graminiformis
graminifórmis (-is, -e), – van Lat. gramen (gramĭnis), gras;
forma, gedaante, vorm: de gedaante van gras hebbend, grasachtig.
graminosus graminósus (-a, -um), – van Lat. gramen (gramĭnis), gras: grasrijk,
grazig. Aan Calămus graminōsus Bl. [C. L. Blume] werd echter deze van Rumphius
(zie Rumphĭa) afkomstige soortnaam geschonken, omdat de bladeren der plant doen
denken aan de bebladerde stengels van Zingĭber graminĕum Bl. [C. L. Blume]
Grammangis Grammángis Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van Gr. gramma,
opschrift, inschrift, inscriptie; angos, vat. De naam zinspeelt op den vorm en de
kleurteekening der bloemen.
Grammatophyllum Grammatophýllum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. gramma
(grammătos), opschrift, inschrift, inscriptie; phullon, (bloem)blad. De naam zinspeelt
op de kleurteekening der bloemen.
Grammatopteridium
Grammatopterídium V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh], – wijziging van den naam Grammatoptĕris V. A. v.
R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh], noodzakelijk geworden, doordat
de naam Grammatoptĕris reeds vroeger door Renault aan een fossiel varensgesl.
geschonken was.
Grammatopteris
Grammatópteris V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt
van Rosenburgh], – van Gr. gramma (grammătos), opschrift, inscriptie, hier echter
gebezigd in de beteekenis van grammê, lijn; ptĕris, varen: lijnvaren. De naam zinspeelt
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op de lange, smalle, vruchtbare bladeren en de lijnvormige sori. De naam
Grammoptĕris zou beter geweest zijn.
grammatosorus
grammatosórus (-a, -um), – van Gr. gramma (grammătos),
opschrift, inschrift, inscriptie: sôros, (sporen)hoopje, sorus: met op een opschrift
gelijkende sori.
Grammica Grámmica Lour. [J. Loureiro], -van Gr. grammĭkos (van grammê,
lijn), lijnvormig, uit lijnen bestaand: uit lijnen (dwz. dunne, bladerlooze stengels)
bestaande plant.
grammitioides grammitioídes, – van Grammītis, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Grammītis-achtig.
Grammitis
Grammítis Sw. [O. Schwartz], – van Gr. gramma, opschrift,
inschrift, inscriptie. Varen, welker sori aan een opschrift doen denken.
grammitoides
grammitoídes, – zie grammitíoīdes.
granatensis
granaténsis (-is, -e), – afkomstig van Granáda (Nicarágua,
Midden-Amerika) of daar het eerst gevonden.
granátum
granátum, – (Lat.) afkorting van malum granātum [malum, appel;
granātus (van granum, korrel, pit), van pitten voorzien], appel vol pitten, granaatappel.
– Inderdaad zit de granaatappel vol pitten, waarvan het buitenste gedeelte zacht en
sappig is en gegeten kan worden door, wie van wrangheid houdt.
grande
grande, – zie grandis.
grandicephalus
grandicéphalus (-a, -um), – van Lat. grandis, groot; Gr.
kephălê, hoofd: met groote hoofdjes. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet
fraai; grandĭceps, megacephălus en megalocephălus zijn beter. Zie ook
macrocephălus.
grandiceps
grándiceps, – van Lat. grandis, groot; căput, hoofd: met groote
hoofdjes.
grandidens / grandidentatus
grándidens / grandidentátus (-a, -um), – van
Lat. grandis, groot; dens (dentis), tand: met een of meer groote tanden, grof getand.
grandiflorus
grandiflórus (-a, -um), – van Lat. grandis, groot; flos (flōris),
bloem: grootbloemig.
grandifolius
grandifólius (-a, -um), – van Lat. grandis, groot; folĭum, blad:
grootbladig; met groote blaadjes.
grandifrons
grándifrons, – van Lat. grandis, groot; frons, loof, gebladerte:
grootbladig.
grandiligulatus
grandiligulátus (-a, -um), – van Lat. grandis, groot; ligŭla
(verkleinw. van lingŭa, tong), tongetje: met een groot tongetje.
grandipetalus
grandipétalus (-a, -um), – van Lat. grandis, groot; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met groote kroonbladen.
grandis
grandis (-is, -e), – (Lat.) groot.
grandiscapius
grandiscápius (-a, -um), – van Lat. grandis, groot; scapus,
steel: lang gesteeld.
grandisépalus
grandisépalus (-a, -um), – van Lat. grandis, groot; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met groote kelkbladen.
grandispicus
grandispícus (-a, -um), – van Lat. grandis, groot; spīca, aar:
met groote aren.
grandistipula
grandistípula, – zie grandistipŭlus.
grandistipulatus / grandistipulus grandistipulátus (-a, -um) / grandistípulus
(-a, -um), – van Lat. grandis, groot; stipŭla, steunblad: met groote steunbladen.
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Grangea
Grángea Adans. [M. Adanson], – genoemd naar den Fr. reiziger N.
Granger († 1737), die o.a. Palestina, Egypte en Perzië bereisde en in laatstgenoemd
land overleed. Van 1733-36 zond hij vele zaden aan den Jardin des Plantes te Parijs.
grangeaefolius
grangeaefólius (-a, -um), – zie grangeifolĭus.
grangeifolius
grangeifólius (-a, -um), – van Grangĕa, plantengesl.
(Composĭtae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Grangĕa.
Grangeria Grangéria Comm. [Ph. Commerson], – genoemd naar N. Granger
(zie Grangĕa).
graniticus
graníticus (-a, -um), – van Fr. granit of Ital. granito, graniet, een
korrelig, kristallijn mengsel van kwarts, veldspaat en plagioklaas, dikwerf met andere
bestanddeelen vermengd: op graniet groeiend.
granularis
granuláris (-is, -e), – van Lat. granŭlum (verkleinw. van granum,
korrel), korreltje: korreltjes dragend, gekorreld, geknobbeld.
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granulatus
granulátus (-a, -um), – van Lat. granŭlum (verkleinw. van granum,
korrel), korreltje: korreltjes dragend, gekorreld. – Bij Saxifrăga – L. [C. Linnaeus],
worden de onderaardsche knolletjes bedoeld, bij Oryza – Nees et Arn. [Chr. G. Nees
von Esenbeck en G. A. Walker Arnott] de knobbeltjes op de kafjes, bij TrichoglottisRidl. [H. N. Ridley] de knobbeltjes op de lip, bij Vatĭca – V. Sl. [D. F. van Slooten]
de knobbels op de vrucht.
granulifórmis
granulifórmis (-is, -e), – van Lat. granŭlum (verkleinw. van
granum, korrel), korreltje; forma, vorm: korrelvormig, korrelig.
granulósus granulósus (-a, -um), – van Lat. granŭlum (verkleinw. van granum,
korrel), korreltje: vol korreltjes, bedekt met korreltjes.
Graphorchis
Graphórchis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr.
graphein, graveeren, schrijven, schilderen; Orchis, gesl., dat als type geldt van de
fam. der Orchidacĕae: Orchidacĕa met als het ware beschilderde (d.i. fraai gevlekte)
bloemen.
Graphorkis Graphórkis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – zie Graphorchis.
Graptophyllum Nees [Chr. G. von Esenbeck], – van Gr. graptos (van graphein,
schilderen). beschilderd; phullon, blad: plant met, als het ware, beschilderde bladeren.
– Er zijn cultuurvormen met geel gevlekte en met wit gevlekte bladeren.
grashoffii
grashóffii, – 2e nv. van Grashoffĭus, Latinizeering van Grashoff:
van Grashoff, gevonden door Grashoff, genoemd naar Grashoff. – Asplenĭum –
Rosenst. [E. Rosenstock]; – Diplazĭum – Rosenst. [E. Rosenstock]; en Phyllītis –
Rosenst. [E. Rosenstock]; zijn genoemd naar C. W. F. Grashoff (1879, Seesen, W.
van Goslar, Harz; 1916, Palembang, Sumatra), die in opdracht van den entomoloog
H. Frühstorffer (Berlijn) van 1902-05 een groot deel van den O.I. Archipel (Sumatra,
Enggano, Mentawei, Batoe, Bawean, Kangean, Bali) bereisde. Van 1905-07 stond
hij als verzamelaar in dienst van Prof. Neisser te Breslau, voor wien hij Sumatra en
Java bereisde; hij bracht ook collecties bijeen voor Elbert (zie elberti), Moszkowski
(zie moszkowskiānus) en Morin. In 1913 verzamelde hij op Sumatra planten voor
Rosenstock (zie rosenstockĭi) en Förster (zie foerstēri). Van Dec. 1913 tot Dec. 1914
was hij teekenaar bij de Banka-tinwinning. Van Dec. 14 tot aan zijn dood in Mei 16
bereisde hij als inzamelaar ten behoeve van het Buitenzorgsche Museum voor
Economische Botanie Sumatra, waar hij uitnemend werk verrichtte en aan typhus
bezweek.
grastidioides
grastidioídes, – van Grastidĭum, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Grastidĭum-achtig.
Grastidium
Grastídium Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. grastidĭon
(verkleinw. van grastis, gras), grasje. De naam zinspeelt op de grasachtige bladeren.
grata
grata, – zie gratus.
gratianopolitanus gratianopolitánus (-a, -um), – van Lat. Gratianopŏlis [van
Gratiānus (359, ?; 383, Lyon, vermoord), sedert 375 keizer van het Westromeinsche
rijk, vergrooter van het tegenwoordige Grenoble; Gr. pŏlis, stad], stad van Gratiānus,
dwz. Grenoble: afkomstig van de omstreken van Grenoble of daar het eerst gevonden.
Gratiola
Gratíola L. [C. Linnaeus], – verkleinw. van Lat. gratĭa, genade:
genade brengende (dwz. zeer heilzame), kleine plant, genadekruid. De naam zinspeelt
op het gebruik als wondheelend middel, dat vroeger van de plant gemaakt werd. Vgl.
Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 321, 322: “Gratiola es een neer” (d.i. laag)
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“cruyt omtrent een spanne hooch ... Tselve cruyt ghedroocht ghepoedert ende in die
wonden ghestroyet heylt ende geneest die versche, ende suyvert die vervuylde ende
verouderde wonden. Ende daer om zoo dienet wel vermenght in die olien ende saluen
diemen ghebruyckt om die wonden mede te suyverene ende te ghenesene.”
gratioloides
gratioloídes, – van Gratiŏla, plantengesl. (Scrophulariacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Gratiŏla-achtig.
gratissimus
gratíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. gratus, aangenaam,
smakelijk, lekker: zeer aangenaam, zeer smakelijk, zeer lekker.
gratus
gratus (-a, -um), – (Lat.) aangenaam, smakelijk, lekker.
grave
grave, – zie gravis.
gravenhorstii
gravenhórstii, – 2e nv. van Gravenhorstĭus, Latinieering van
Gravenhorst) van Gravenhorst, gevonden door Gravenhorst, genoemd naar Graven
horst. – Bulbophyllum – J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar C. A. Gravenhorst
(1884, Randers, Jutland; X), in 1913 laboratoriumchef op een oliefabriek bij Aarhus
(aan de O. kust van Jutland), sinds 1930 onderdirecteur dier fabriek, schrijver van
eenige technische publicaties. In 1916/17 maakte hij een studiereis naar Ned. Indië,
Malaka en China ter bestudeering van het copravraagstuk; op die reis vond hij de
naar hem genoemde plant op Bórneo.
gravéolens, – van Lat. grave (te beschouwen als bijw. bij gravis; het gewone bijw.
is gravĭter), zwaar, sterk (van reuk of smaak); ŏlens (van ŏlēre, rieken), riekend:
sterk (en vaak onaangenaam) riekend.
gravis
gravis (-is, -e), – (Lat.) zwaar, dik, belast, beladen, dicht bebladerd,
met vele dikke bladeren.
Gravisia
Gravísia Mez [C. Mez], – van Lat. gravis, belast, beladen. De naam
zinspeelt op het feit, dat de bladscheeden een groote hoeveelheid water bevatten.
Graya / Graya
Graya Arn. [G. A. Walker-Arnott] / Graya Nees [Chr. G.
Nees von Esenbeck], – genoemd naar Asa Gray (1810, Sauquoit-valley, Oneida
County, NewYork, U.S.A.; 1888, Cambridge, Mass., U.S.A.). In zijn jeugd hielp hij
zijn vader, die schoenmaker, leerlooier en landbouwer was, in diens bedrijf; later
bezocht hij een academie te Fairfield, waar hij in twee jaar tijds werd opgeleid tot
Med. Dr.; hij heeft zich echter nimmer schuldig gemaakt aan het uitoefenen van
praktijk. Hij beoefende naarstig de plantkunde, werd in 1833 door Torrey (zie
Torreya), toen den voornaamsten botanicus van Amerika en hoogleeraar in de
scheikunde te New York, aangesteld tot zijn assistent en werd in 1842 benoemd tot
hoogleeraar aan de Harvard University te Cambridge, U.S.A. Hij schreef een groot
aantal bot. publicaties, o.a. een onvoltooid gebleven flora van N.-Amerika, en
bewerkte de Phanerogamen, welke waren verzameld op de door Wilkes (zie
wilkesiānus) geleide United States Exploring Expedition (1838-42) op het Z. halfrond.
Greenea
Greénea W. et A. [R. Wight en G. A. Walker Arnott] genoemd naar
B. D. Greene (1793, Boston; 1862, Boston), vermogend medicus, die nimmer praktijk
uitoefende, doch een groote plantenverzameling en bibliotheek bijeenbracht, welke
hij op vrijgevige wijze ter beschikking stelde van belangstellenden en welke hij aan
de Boston Society of Natural History vermaakte. Hij heeft nimmer iets gepubliceerd
op bot. gebied.
greenii
greénii, – 2e nv. van Greenĭus, Latinizeering van Green: van Green,
gevonden door Green, genoemd naar Green. – Glycosmis – Elm. [A. D. E. Elmer]
is genoemd naar G. H. Green, die in 1910, toen de auteur der soort, Elmer (zie elmēri),
de plant op het eiland Sibuyan (O. van Mindoro) ontdekte, de eenige andere
Amerikaan op dat eiland was. Overigens is mij niets van hem bekend.
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gregarius
gregárius (-a, -um), – van Lat. grex (gregis), kudde, gezelschap:
een kudde vormend, in groote hoeveelheid bijeengroeiend.
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greigi greigi, – 2e nv. van Greigus, Latinizeering van Greig: van Greig, genoemd
naar Greig. – Tulĭpa – Reg. [E. A. von Regel] is genoemd naar S. A. Greig (1827, ?;
1887, ?), te St.-Petersburg, chef der Russ. rijkscontrôle, van 1878-80 minister van
financiën, voorzitter van het Russ. Tuinbouwkundig Genootschap.
greshoffi
greshóffi, – 2e nv. van Greshoffus, Latinizeering van Greshoff: van
Greshoff, genoemd naar Greshoff. Canarĭum – Kds [S. H. Koorders] is genoemd
naar M. Greshoff (1862, ’s Gravenhage; 1909, Haarlem), scheikundige, van 1888-92
verbonden aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, grondlegger van het stelselmatig
wetensch. onderzoek naar de chemische eigenschappen van Nederlandschind. planten,
in 1895 verbonden geworden aan het Koloniaal Museum te Haarlem, van 1901 tot
aan zijn dood directeur dier instelling, schrijver van een uitnemend plaatwerk over
Nuttige Indische Planten, van een Beschrijving der giftige en bedwelmende planten
bij de vischvangst in gebruik en van verscheidene andere publicaties.
greshoffianus
greshoffiánus (-a, -um) (Diosp ros – Kds [S. H. Koorders]),
– genoemd naar M. Greshoff (zie greshoffi).
greshoffii
greshóffii, – 2e nv.,van Greshoffĭus, Latinizeering van Greshoff:
van Greshoff, genoemd naar Greshoff. – Canarĭum – Kds [S. H. Koorders] is genoemd
naar M. Greshoff (zie greshoffĭi).
Grevia
Grévia L. [C. Linnaeus], – zie Grewĭa.
greviaefolius
greviaefólius (-a, -um), – zie grewiifolĭus.
Grevillea
Grevíllea R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar Ch. Fr. Greville
(l749-1809), te Londen, een der stichters van de Royal Horticultural Society of
Londen (1804). Hij voerde een aantal exotische planten in Engeland in.
grevilleanus
grevilleánus (-a, -um) (Pteris – Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich]), – genoemd naar R. Kaye Greville (l794, Bishop
Auckland, Durham; 1866, Murrayfield, Edinburgh), schrijver van eenige bot.
publicaties, vooral over lagere planten.
Grewia Gréwia L. [C. Linnaus], – genoemd naar N. Grew (1641, ?Atherstone
of ?Mancetter, Warwick, Engeland; 1712, Londen), medicus, verdienstelijk
plantenanatoom.
grewiaefolius
grewiaefólius (-a, -um), – zie grewiifolĭus.
grewiifolius
grewiifólius (-a, -um), – van Grewĭa, plantengesl. (Tiliacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Grewĭa.
grewioides
grewioídes, – van Grewĭa, plantengesl. (Tiliacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Grewĭa-achtig.
greyi
greyi, – 2e nv. van Greyus, Latinizeering van Grey: van Grey, genoemd
naar Grey. – Senecĭo – Hook. f. [J. D. Hooker] is genoemd naar Sir George Grey
(1812, Lissabon; 1898, Londen), in 1829 als officier in dienst getreden bij het Eng.
leger, van 1841-45 gouverneur van Z.-Australië, van 1845-53 gouverneur van
Nieuw-Zeeland, van 1854-59 gouverneur der Kaapkolonie, van 1861-67 voor de
tweede maal gouverneur van Nieuw-Zeeland, energiek bestuursambtenaar, die aan
vele misstanden een einde wist te maken, beschermer der wetenschappen, verzamelaar
van Maori-legenden.
griersoniánus
griersoniánus (-a, -um) (Rhododendron – Balf. f. et G. Forr.
[I. Bailey Balfour en G. Forrest]), – in 1919 genoemd naar R. C. Grierson,
douanebeambte in Chin. dienst, geplaatst te Tengyueh (= Teng-jue in Yun-nan; ±98
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1/2° O.L.; ±25° N.B.), die George Forrest (zie forrestĭi) van dienst was bij diens
verblijf in die streken.
Griffinia
Griffínia Ker [John Gawler], – genoemd naar W. Griffin (?. ?; 1827,
Lambeth, Londen). uitnemend kweeker van bolgewassen, die de plant in het begin
der 19de eeuw uit Brazilië in Engeland had geïmporteerd. Griffithia
Griffíthia
W. et A. [R. Wight en G. A. Walker Arnott], – genoemd naar W. Griffith (1810, Ham
Common, Surrey, Engeland; 1845, Malacca), medicus, sinds 1832 als officier van
gezondheid werkzaam in Eng. Indië, waar hij, evenals in Afghanistan, groote bot.
verzamelingen bijeenbracht, schrijver van verscheidene plantkundige werken, welke
meerendeels pas na zijn dood werden uitgegeven.
griffithianus
griffithiánus (-a, -um), – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar W. Griffith (zie Griffithĭa).
griffithii
griffíthii, – 2e nv. van Griffithĭus, Latinizeering van Griffith: van
Griffith, gevonden door Griffith, genoemd naar Griffith. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar W. Griffith (zie Griffithĭa).
Grindelia Grindélia Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar D. H. Grindel
(l776, bij Riga; 1836, Riga), hoogleeraar eerst te Dorpat, daarna te Riga, schrijver
van bot. publicaties.
grisea
grísea, – zie grisĕus.
grisebachianus
grisebachiánus (-a, -um) (Tulĭpa – Pantocsek [József
Pantocsek (1846, Nagyszombat = Tyrnau, N.O. van Preszburg; 1916, Tavarnok,
N.O. van Nagyszombat)]), – genoemd naar A. H. R. Grisebach (1814, Hannover;
1879, Göttingen). hoogleeraar in de plantkunde aan de universiteit te Göttingen,
schrijver van vele bot. publicaties, o.a. over de flora van Roemelië en Bithynië, over
die van Britsch West-Indië en bovenal verdienstelijk als plantengeograaf.
grisebachii
grisebáchii, – 2e nv. van Grisebachĭus, Latinizeering van
Grisebach: van Grisebach, gevonden door Grisebach, genoemd naar Grisebach. –
Dianthus – Boiss. [E. Boissier] – en Saxifrăga – V. Degen et Doerfl. [Arpád von
Degen (1866, Preszburg; 1934, Boedapest), medicus-botanicus te Boedapest en Ignaz
Dörfler (1866, Weenen; X) natuurhistorisch reiziger te Weenen] zijn genoemd naar
A. H. R. Grisebach (zie grisebachiānus).
Griselinia Griselínia Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – genoemd naar
Fr. Griselini (1717, Venetië; 1783, Milaan). natuurhistoricusagronoom-letterkundige-teekenaar, schrijver van eenige natuurhistorische publicaties.
grisellus / griseolus
griséllus (-a, -um) / griséolus (-a, -um), – verkleinw. van
Nieuwlat. grisĕus, grijs: grijsachtig.
griseus
gríseus (-a, -um), – (Nieuwlat.) grijs.
Grislea Gríslea Loefl. [Pehr Loefling (1729-56), Zw. plantkundige], – genoemd
naar Gabriel Grisley, die voor bot. doeleinden vele jaren lang Portugal bereisde en
in 1661 te Lissabon een werk over de flora van dat land uitgaf.
groeneveldtii
groenevéldtii, – 2e nv. van Groeneveldtĭus, Latinizeering van
Groeneveldt: van Groeneveldt, gevonden door Groeneveldt, genoemd naar
Groeneveldt. – Bulbophyllum – J. J. S. [J. J. Smith] en Dendrobĭum – J. J. S. [J. J.
Smith] zijn genoemd naar Willem Groeneveldt (1881, Batavia; X), die na opleiding
in Europa in 1907 in Indië terugkwam als employé der Ned. Handelmaatschappij en
in 1909 overging naar het Binnenlandsch Bestuur. In 1922 werd hij assistent-resident
van Asahan (Sumatra’s O. kust), in 1923 werd hij op Timor geplaatst, in 1924 op
Soembawa, in 1927 werd hij benoemd tot assistentresident van Agam (Sumatra’s
W. kust; standplaats Fort de Kock), in 1932 tot resident van Benkoelen. Tijdens zijn
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verblijf te Fort de Kock bracht hij daar een groote verzameling orchideeën bijeen,
waaronder de naar hem genoemde.
groenlandicus
groenlándicus (-a, -um), – Groenlandsch.
Gronophyllum
Gronophýllum Scheff. [R. H. C. C. Scheffer], – van Gr.
grônos, uitgevreten, afgeknaagd; phullon, blad: plant met bladeren, welke eruit zien,
alsof er aan geknaagd ware.
gronovii
gronóvii, – 2e nv. van Gronovĭus: van Gronovĭus, genoemd naar
Gronovĭus. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. Fr. Gronovius (1690,
Leiden; 1760, Leiden), medicus, gedurende eenigen tijd burgemeester van Leiden,
beoefenaar der nat. historie, bevriend met Linnaeus (zie Linnaea), de eerste druk van
wiens Systēma Natūrae in 1735 op zijn kosten en die van Lawson (zie Lawsonĭa)
werd uitgegeven, schrijver van enkele natuurhis-
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torische werken, waaronder een flora van Virginia. Zie ook Claytonĭa en Rauwolfĭa.
grootingsii grootíngsii, – 2e nv. van Grootingsĭus, Latinizeering van Grootings:
van Grootings, gevonden door Grootings, genoemd naar Grootings. – Dendrobĭum
– J. J. S. [J. J. Smith] is in 1917 genoemd naar L. Grootings, mijningenieur te Moeara
Tewe (Bórneo), die de plant had doen toekomen aan den auteur der soort, J. J. Smith
(zie smithiānus 3). Overigens is mij niets van hem bekend.
Grosourdya Grosoúrdya Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – genoemd naar René
de Grosourdy (?, Lison, Dépt. Calvados, Normandië; ?, ?), in 1836 te Parijs
gepromoveerd tot Med. Dr. Hij gaf te Parijs lessen in scheikunde en nat. historie,
gaf in 1838/39 een werk uit over scheikunde in haar toepassingen op de geneeskunde,
verzamelde vóór 1864 planten in Venezuela en op Portorico en deed in 1864 een
werk verschijnen over de door de creolen van Z.-Amerika gebezigde plantaardige
geneesmiddelen (El médico botánico criollo).
grossa
grossa, – zie grossus.
grossarius
grossárius (-a, -um), – Linnaeus (zie Linnaea) schijnt, toen hij dit
woord als soortnaam voor een Panĭcum bezigde (Amoenitātes V, 392), er de
beteekenis aan gehecht te hebben van grof (Lat. grossus; Fr. grossier). Hij vermeldt
ten minste, dat de bladeren breeder zijn dan die van Europeesche grassen. – Een
afleiding van het Lat. znw. grossus, een in den winter groeiende, vóór het rijp worden
afvallende vijg, lijkt mij niet waarschijnlijk.
grosseserratus
grosseserrátus (-a, -um), – van Lat. grosse, grof (bijw.);
serrātus, gezaagd: grof gezaagd.
grossinervis
grossinérvis (-is, -e), – van Lat. grossus, dik, grof; nervus, nerf:
diknervig.
grossivene
grossivéne, – zie grossivēnis.
grossivenia
grossivénia, – zie grossivenĭus.
grossivenis / grossivenius
grossivénis (-is, -e) / grossivénius (-a, -um), – van
Lat. grossus, dik, grof; vēna, ader: dikaderig.
Grossourdya
Grossoúrdya, – zie Grosourdўa.
Grossularia / grossularia
Grossulária A. Rich. [A. Richard] / grossulária,
– Latinizeering van Fr. groseille, kruisbes, aalbes. – Het Fr. woord zou verbasterd
zijn uit D. Kräusel(beere), kruisbes.
grossulariaefgrossulariaef-, – zie grossulariifgrossulariifolius
grossulariifólius (-a, -um), – van Nieuwlat. grossularĭa,
kruisbes; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een kruisbessenheester.
grossulariiformis
grossulariifórmis (-is, -e), – van Nieuwlat. grossularĭa,
kruisbes; forma, gedaante, vorm: van de gedaante van een kruisbes of een
kruisbessenstruik; kruisbesachtig.
grossularioides
grossularioídes, – van Nieuwlat. grossularĭa, kruisbes,
kruisbessenstruik; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een kruisbes
of een kruisbessenstruik gelijkend, kruisbesachtig.
grossus
grossus (-a, -um), – (Lat.) grof, dik.
grudensis
grudénsis (-is, -e), – afkomstig van den Groedo (voorgebergte aan
de N. zijde van het Diengplateau bij Djolotigo) of daar het eerst gevonden.
gruendleri gruendléri, – 2e nv. van Gruendlērus, Latinizeering van Gründler:
van Gründler, gevonden door Gründler, genoemd naar Gründler. Peperomīa – C.
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DC. [C. P. de Candolle] is genoemd naar C. Gründler, die als assistent van J. Elbert
(zie elberti) in 1909/10 planten verzamelde op de Kleine Soenda-eilanden, in
Z.O.-Celébes en op Kabaëna. Overigens is mij niets van hem bekend.
grueningii
grueníngii, – 2e nv. van Grueningĭus, Latinizeering van Grüning:
van Grüning, genoemd naar Grüning. – Elatostēma – Winkler [Hubert Winkler] is
genoemd naar G. R. Grüning (1862, Kindelbrück a/d Wipper, N. van Erfurt; 1926,
Erfurt), officier van gezondheid in het D. leger, laatstelijk Generaloberarzt (dirigeerend
officier van gezondheid der 2de klasse), bewerker der Euphorbiacĕae-Stenolobĕae
in Das Pflanzenreich, schrijver over de flora van het Waddeneiland Langeoog (±7
1/2° O.L.) en van enkele andere bot. publicaties.
gruinus gruínus (-a, -um), – van Lat. grus (gruis), kraanvogel, een eenigszins
op een ooievaar gelijkende vogel met langen, rechten snavel: in eenig opzicht, het
bezit van een langen snavel (op de vrucht) bv., met een kraanvogel overeenkomend.
Grumilea
Grumílea Gaertn. [J. Gärtner], – van Lat. grumŭlus (verkleinw.
van grumus, heuvel), heuveltje. De naam zinspeelt op het uitgevreten kiemwit, dat
aan de buitenzijde heuveltjes vertoont.
grumosus
grumósus (-a, -um), – van Lat. grumus, heuvel: vol heuvels;
knobbelig.
gryllus
gryllus, – (Lat.) krekel, sprinkhaan, voorts fantastisch, uit deelen van
verschillende diersoorten opgebouwd dier (zooals bv. de griffioen, die het lichaam
van een leeuw, doch de klauwen, de vleugels en vaak ook den kop van een arend
had). Als soortnaam gebezigd voor een Andropōgon om uittedrukken, dat de aldus
genoemde plant er ongewoon uitziet.
Grymania
Grymánia K. B. Presl [K. B. Presl], – Presl, in 1849 de auteur van
het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting. De plant is waarschijnlijk genoemd
naar iemand van den naam Gryman, van wien mij niets bekend is.
Guaiacum
Guaiácum L. [Linnaeus], – Latinizeering van Sp. guayáco,
volksnaam der plant op Haïti (Hispaniŏla).
guajava
guajáva, – verbastering van Sp. guayába, djamboe bidji, djamboe
kloetoek. Het Sp. woord is waarschijnlijk ontleend aan een der Westind. talen.
Gualtheria
Gualthéria J. Fr. Gmel. [Johann Friedrich Gmelin (1748-1804),
hoogleeraar, eerst te Tübingen, daarna te Göttingen], – zie Gaultherĭa.
guamensis
guaménsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Guam (bijna 145°
O.L.; 13 1/2 °N.B.) of daar het eerst gevonden.
Guarea
Guárea Allam. [Fr. Allamand] ex L. [C. Linnaeus], – Latinizeering
van den Cub. plantennaam guara.
guatemalensis
guatemalénsis (-is, -e), – afkomstig van Guatemála
(Midden-Amerika) of daar het eerst gevonden.
Guatteria
Guattéria Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – in 1794
genoemd naar Giambattista Guatteri (1739, Castelnuovo di Sotto, O. van Parma;
1793, Parma), in 1769 benoemd tot hoogleeraar in de plantkunde te Parma, stichter
(1770) van den bot. tuin aldaar, vertaler van een Sp. bot. werk in het Ital., schrijver
van een anonym uitgegeven publicatie over het gebruik van Datisca cannabĭna L.
[C. Linnaeus] als koortswerend middel, auteur van verscheidene, te Parma berustende,
onuitgegeven bot. manuscripten.
guatteriaefolius
guatteriaefólius (-a, -um), – zie guatteriifolĭus.
guatteriifolius
guatteriifólius (-a, -um), – van Guatterĭa, plantengesl.
(Annonacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Guatterĭa.
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guayaquilensis
guayaquilénsis (-is, -e), – afkomstig van Guayaquil (stad in
Ecuádor, aan het diepst indringende deel der gelijknamige baai; ±80° W.L.; ±2 1/2°
Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Guazuma
Guazúma Adans. [M. Adanson], – Westind. plantennaam.
guazumaefolius
guazumaefólius (-a, -um), – zie guazumifolĭus.
guazumifolius
guazumifólius (-a, -um), – van Guazūma, plantengesl.
(Sterculiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Guazūma.
guedehensis
guedehénsis (-is, -e), – afkomstig van den Guedéh [Fr. spelling
van Gĕdeh (= Gĕdè), naam van een vulkaan, Z.O. van Buitenzorg] of daar het eerst
gevonden.
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guelcherianus
guelcheriánus (-a, -um) (Pachyst lus – K. Schum. [K. M.
Schumann]), – in 1889 door Schumann (zie schumanni) genoemd naar zijn vriend
en gewezen schoolkameraad, den elektro-technicus R. Gülcher, van wien mij
overigens niets bekend is.
gueldenstaedtianus gueldenstaedtiánus (-a, -um) (Iris – Lepech. [I. Lepechin
(1737-1802), Russ. plantkundige, die van 1867-74 Z.-Rusland bereisde]), – genoemd
naar A. J. (von) Güldenstädt (1745, Riga; 1781, St. Petersburg), lid der Russ.
Akademie van Wetenschappen, die van 1768-75 Z.O.-Rusland (Kaukăsus) bereisde.
guerinianus
gueriniánus (-a, -um) (Schizolōma – Gaud. [Ch.
Gaudichaud-Beaupré]), – genoemd naar N. Fr. Guérin (1796, Lorient, Bretagne;
1877, Rochefort), in 1811 in den Fr. zeedienst getreden, in 1854 bevorderd tot
schout-bij-nacht (contreamiral). Hij was in opleiding aan boord van de korvet
L’Uranie, waarmede De Freycinet (zie Freycinetĭa) van 1817-20 een wetensch.
expeditie om de aarde maakte. Gaudichaud (zie gaudichaudi), de auteur der soort,
nam als natuurvorscher aan dezelfde expeditie deel.
guerrinianus
guerriniánus (-a, -um), – foutief voor gueriniānus.
guestphalicus guestphálicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Guestphalĭa, Westfalen
(provincie in het W. van Pruisen, hoofdstad Münster), Westfaalsch.
Guettarda Guettárda L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. E. Guettard (1715,
Etampes, Z. van Versailles; 1786, Parijs), schrijver van eenige bot. publicaties,
uitgever der flora van Descurain (zie Descurainĭa).
guiacum
guiácum, – foutief voor Guayācum.
guianensis
guianénsis (-is, -e), – zie guyanensis.
guichenotianus
guichenotiánus (-a, -um) (Abutīlon – A. P. DC. [A. P. de
Candolle], – Pteris – Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré]), – genoemd naar Antoine
Guichenot, tuinmansknecht, toegevoegd aan de Fr. expeditie, welke onder leiding
van Baudin († 1803) van 1800-04 op de korvetten Le Naturaliste en Le Géographe
Australië bezocht en op dien tocht in 1801 en 1803 Timor aandeed, waar Guichenot
planten verzamelde. Later maakte hij deel uit van de door De Freycinet (zie
Freycinetĭa) geleide expeditie der korvetten L’Uranie en La Physicienne in den
Stillen Oceaan (1817-20).
guichenotii
guichenótii, – 2e nv. van Guichenotĭus, Latinizeering van
Guichenot: van Guichenot, gevonden door Guichenot, genoemd naar Guichenot. –
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar A. Guichenot (zie
guichenotiānus).
Guilandina Guilandína L. [C. Linnaeus], – genoemd naar M. Wieland (±1515,
Koningsbergen, O.-Pruisen; 1589, Padua), die als jonge man naar Italië reisde en
daar zijn naam Italianiseerde tot Guilandíni (Lat. Guilandīnus). De Venetiaansche
gezant te Rome verschafte hem de middelen voor een wetensch. reis in Azië en
Afrika. Op den terugtocht werd hij door Algerijnsche zeeroovers gevangen genomen
en als slaaf verkocht, doch losgekocht door Fallopia, hoogleeraar in de geneeskunde
te Padua. Hij was de eerste, die den in 1567 gestichten leerstoel voor plantkunde te
Padua bezette en was tusschen 1561 en 1589 directeur van den bot. tuin aldaar. Hij
schreef eenige bot. publicaties.
guilelmi secundi
guilélmi secúndi (guilelmi II), – 2e nv. van Guilelmus
Secundus, Latinizeering van Willem (Wilhelm) II: van Willem (Wilhelm) II, genoemd
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naar Willem (Wilhelm) II. – Grammatophyllum guilelmi secundi Kränzl. [Fr. Kränzlin
(1847-1934), bekend D. schrijver over orchideeën] is genoemd naar Friedrich Victor
Albert Wilhelm (1859, Berlijn; X), van 1888 tot aan zijn vlucht in 1918 als Wilhelm
II koning van Pruisen en D. keizer.
guilelmi waldemarii
guilélmi waldemárii, – 2e nv. van Guilelmus
Waldemarĭus, Latinizeering van Wilhelm Waldemar: van Wilhelm Waldemar,
genoemd naar Wilhelm Waldemar. Vinca – Klotzsch [Johann Friedrich Klotzsch
(1805, Wittenberg; 1860, Berlijn)] is genoemd naar prins Friedrich Wilhelm Waldemar
van Pruisen (1817, Berlijn; 1849, Münster), officier in het Pruis. leger, natuurvriend,
die nadat hij het MiddellandscheZeegebied en Z.-Amerika bereisd had, van 1844-46
een reis naar Ceylon, den Himálaya en Tibet maakte en in die jaren deelnam aan den
strijd der Engelschen tegen de oproerige Sikhs; in 1846 keerde hij naar Europa terug.
Zijn hem vergezellende jeugdvriend en lijfarts, Dr. Werner Hoffmeister, die in den
strijd tegen de Sikhs sneuvelde, verzamelde tijdens de reis ruim 450 planten,
waaronder de naar Fr. W. Waldemar genoemde. -Vgl. ook waldemarĭi.
guilfoylei
guilfóýlei, – 2e nv. van Guilfoylĕus, Latinizeering van Guilfoyle:
van Guilfoyle, gevonden door Guilfoyle, genoemd naar Guilfoyle. – Epipōgum – F.
v. M. [Ferdinand von Mueller] is genoemd naar W. R. Guilfoyle (1840, Chelsea;
1912, Melbourne), tuinbouwkundige, die zich in 1853 in Australië vestigde en van
1873-1909 directeur was van den bot. tuin van Melbourne.
guilielmi primi guiliélmi primi (guilielmi I), – 2e nv. van Guilielmus Primus,
Latinizeering van Willem I: van Willem I, genoemd naar Willem I. – Synoecĭa – De
Vr. [W. H. de Vriese] is genoemd naar Willem Frederik, prins van Oranje Nassau
(1772, ’s Gravenhage; 1843, Berlijn), in 1813 uitgeroepen tot souverein vorst der
Nederlanden, van 1815 tot aan zijn abdicatie in 1840 koning onder den naam van
Willem I.
Guillainia Guilláínia Vieill. [Eug. Vieillard], – in 1866 genoemd naar Guillain,
scheepskapitein en gouverneur van Nieuw-Caledonië (164 – 167 1/2° O.L.; 20 – 22
1/4° Z.B.), die Vieillard (zie vieillardĭi) behulpzaam was geweest bij zijn onderzoek
naar de flora van dat eiland. Overigens is mij niets van hem bekend.
guillovianus
guilloviánus (-a, -um) (Bikkĭa – Brongn. [A. Th. Brongniart]),
– genoemd naar E. J. Fr. Le Guillou (1806, Quimperlé, Dépt. Finisterre, Frankrijk;
?, ?), marinearts, die deelnam aan den tocht van Dumont d’Urville (zie durvillaei)
met L’Astrolabe en La Zélée (1837-40) en op dien tocht de naar hem genoemde plant
ontdekte in de omgeving der Tritonbaai (Z. kust van Nieuw-Guinea; ±134° O.L.).
guineensis
guineénsis (-is, -e), – afkomstig van Guinea (aan de W. kust van
Afrika) of daar het eerst gevonden.
Guioa
Guíoa Cav. [A. J. Cavanille], – genoemd naar den Sp. plantenschilder
J. Guio, die deel uitmaakte van de onder leiding van Malaspina (zie Malaspinaea)
staande Sp. expeditie om de aarde (1789-94).
guisian
guísian (Sapindus – Blanco [M. Blanco]), – Philipp. plantennaam
(guisihan).
guiso
guíso, – Philipp. plantennaam (giso).
Guizotia
Guizótia Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – genoemd naar Fr. P.
G. Guizot (1787, Nîmes; 1874, Val Richer), geschied- en letterkundige, hoogleeraar
te Parijs, onder Louis Philippe (1830-48) herhaaldelijk minister, van 1840-48 minister
van Buitenlandsche Zaken. Zijn antiliberale politiek gaf aanleiding tot de
Februari-revolutie.
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guldenstaedtianus
guldenstaedtiánus (-a, -um), – foutief voor
gueldenstaedtiānus.
Gulubia
Gulúbia Becc. [Odoardo Beccari (1843-1920)], – Latinizeering van
den Ternat. plantennaam goeloeba.
Gumira
Gumíra Hassk. [J. K. Hasskarl], – Lat. transcr. van den Ternat.
plantennaam goemira.
gummifer / gummiferus gúmmifer (gummífera, gummíferum) / gummíferus
(-a, -um), – van Lat. gumma, kleefstof; ferre, dragen, voortbrengen: een kleverige
stof afscheidend.
gummifluus
gummífluus (-a, -um), – van Lat. gumma, kleefstof; flŭĕre, van
iets druipen: veel kleefstof (kleverig melksap) bevattend.
Gunnera
Gunnéra L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. E. Gunnērus (1718,
Christiania; 1773, Christiansund), bisschop van

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

247
Drontheim (Noorwegen), schrijver eener flora van Noorwegen, oprichter (1760) der
Koninklijke Noorsche Wetensch. Vereeniging.
gunneraefolius
gunneraefólius (-a, -um), – zie gunnerifolĭus.
gunnerifolius
gunnerifólius (-a, -um), – van Gunnēra, plantengesl.
(Halorrhagidacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Gunnēra.
gunnii
gúnnii, – 2e nv. van Gunnĭus, Latinizeering van Gunn: van Gunn,
gevonden door Gunn, genoemd naar Gunn. – Eucalyptus – Hook. f. [J. D. Hooker]
is genoemd naar R. C. Gunn (1808, Kaapstad; 1881, Launceston, Tasmanië), die
sedert 1829 in Tasmanië verblijf hield en daar vele planten, waaronder de naar hem
genoemde, verzamelde.
gunturensis
gunturénsis (-is, -e), -afkomstig van den vulkaan Goentoer
(W.-Java, N.W. van Garoet) of daar het eerst gevonden.
guppyi
gúppyi, – 2e nv. van Guppўus, Latinizeering van Guppy: van Guppy,
gevonden door Guppy, genoemd naar Guppy. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar H. B. Guppy (1854, Falmouth; 1926, Martinique), van 1876-85 arts op de Eng.
vloot, in welke hoedanigheid hij o.a. de eilanden bij Korea en de Salomo-eilanden
bezocht. Later maakte hij groote reizen in den Stillen Oceaan, waar hij vooral studie
maakte van de verspreiding van planten door de zee, waarover hij een aantal
publicaties schreef.
Gurltia Gúrltia Klotzsch [Johann Friedrich Klotzsch (1805, Wittenberg; 1860,
Berlijn)], – genoemd naar E. Fr. Gurlt (1794, Drentkau bij Grünberg, Silezië; 1882,
Berlijn), medicus, in 1827 hoogleeraar aan de veeartsenijschool te Berlijn, in 1849
benoemd tot directeur dier instelling, in 1870 gepensionneerd, schrijver van vele
anatomische en diergeneeskundige publicaties.
Gurua Gúrua Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – afleiding en beteekenis
onbekend, mogelijk een gelatinizeerde Engelschind. volksnaam der plant.
gurupahensis gurupahénsis (-is, -e), – afkomstig van Goeroepahi (N.Celébes)
of daar het eerst gevonden.
gurwalicus
gurwálicus (-a, -um), – afkomstig van Gurwhal (N.W.Himálaya)
of daar het eerst gevonden.
gusdorfii
gusdórfii, – 2e nv. van Gusdorfĭus, Latinizeering van Gusdorf: van
Gusdorf, gevonden door Gusdorf, genoemd naar Gusdorf. – Bulbophyllum – J. J. S.
[J. J. Smith] is genoemd naar H. A. Gusdorf (1868, Soerakarta; 1933, Tjimahi, Java)
in 1885 in Indië in den militairen dienst getreden, in 1893 benoemd tot 2den luitenant
der infanterie bij het Nederlandschind. leger, in 1908 bevorderd tot kapitein, in 1910
in dien rang gepensionneerd. Hij nam deel aan krijgsverrichtingen in Atjèh, Djambi,
Korintji en Celébes. Na zijn pensionneering verrichtte hij ten behoeve van het
Buitenzorgsche Museum voor Economische Botanie in 1913/14 inzamelwerk in de
Lampongsche districten.
Gussonea
Gussónea J. et K. B. Presl [J. Sv. Presl en K. (C.) B. Presl], –
genoemd naar G. Gussone (1787, Villamaina; 1866, Napels), directeur van den bot.
tuin te Bocca di Falcone bij Palermo, later hoogleeraar in de plantkunde te Napels,
schrijver van belangrijke bot. werken.
gussoneanus gussoneánus (-a, -um) (Hordĕum maritĭmum With. [W. Withering
(1741-1799), arts te Birmingham] subsp. – Thell. [A. Thellung (1881, Enge bij Zürich;
1928, Zürich), plantkundige]), – genoemd naar G. Gussone (zie Gussonĕa).
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gussonei
gussónei, – 2e nv. van Gussonĕus, Latinizeering van Gussone: van
Gussone, gevonden door Gussone, genoemd naar Gussone. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar G. Gussone (zie Gussonĕa).
gussoni
gussóni, – 2e nv. van Gussōnus, Latinizeering van Gussone: van
Gussone, gevonden door Gussone, genoemd naar Gussone. – Scutellarĭa columnae
All. [C. Allioni] var. – Ten. [M. Tenore] is genoemd naar G. Gussone (zie Gussonĕa).
Gussonia
Gussónia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – genoemd naar G. Gussone
(zie Gussonĕa).
gussonii
gussónii, – 2e nv. van Gussonĭus, Latinizeering van Gussone: van
Gussone, gevonden door Gussone. genoemd naar Gussone. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar G. Gussone (zie Gussonĕa).
Gustavia
Gustávia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Gustāvus (Gustaaf) III
(1746, Stockholm; 1792, Stockholm, vermoord op een gemaskerd bal), sinds 1771
koning van Zweden, dichter en tooneelschrijver, beschermer van Linnaeus (zie
Linnaea), stichter der Zw. Akademie voor Kunsten. In zijn kroonprinstijd was hij
kanselier der universiteit van Upsála (1764-71).
Gutenbergia Gutenbérgia Walp. [W. G. Walpers (1816-53), D. plantkundige],
– genoemd naar Johann (Henne, Henchin) Gutenberg (vóór 1400, ?Mainz; einde
1467 of begin 1468, Mainz), eerst te Straatsburg, later te Mainz werkzaam als
boekdrukker. Door velen wordt hij beschouwd als de uitvinder der boekdrukkunst.
gutta
gutta (Dichopsis – B. et H. [G. Bentham en J. D. Hooker]; – Isonandra
– W. J. Hook. [W. J. Hooker]; – Palaquĭum – Burck [W. Burck]), – niet het klassiek
Lat. gutta, droppel, doch de Eng. wedergave van Mal. gĕtáh, melksap, gom. Bedoeld
wordt de gĕtáh pĕrtjá (Eng. gutta percha), een uit het melksap van verschillende
planten gewonnen wordende, in vele opzichten op rubber gelijkende stof, doch
daarvan verschillend door veel geringere elasticiteit en het kneedbaar worden bij
verwarming.
guttatus
guttátus (-a, -um), – van Lat. gutta, droppel, spikkel: gespikkeld.
Guttenbergia
Guttenbérgia Zoll. [H. Zollinger], – zie Gutenbergĭa.
guttenbergii
guttenbérgii, – 2e nv. van Guttenbergĭus, Latinizeering van
Guttenberg: van Guttenberg, gevonden door Guttenberg, genoemd naar Guttenberg.
-Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar Hermann von Guttenberg (1881,
Triest; X). in 1919 benoemd tot buitengewoon en later tot gewoon hoogleeraar in de
plantkunde aan de universiteit te Berlijn, sedert 1923 directeur van het bot. instituut
en van den bot. tuin der universiteit te Rostock. In 1928/29 bereisde hij Ceylon,
Sumatra (waar hij de naar hem genoemde orchidee ontdekte), Java en Bali. Hij schreef
een aantal publicaties over anatomie en physiologie der planten, vooral over
prikkelphysiologie en het bewegingsmechanisme, voorts over de planten van het
Middellandsche-Zeegebied en over orchideeën.
Guttiferae
Guttíferae, – afkorting van plantae guttifĕrae (van gutta, Eng.
wedergave van Mal. gĕtáh, melksap, gom; ferre, dragen), melksap of gom bevattende
planten.
guttulatus
guttulátus (-a, -um), – van Lat. guttŭla (verkleinw. van gutta,
droppel, spikkel), spikkeltje: met spikkeltjes bezet, fijn gespikkeld.
guttulifer / guttuliferus
guttúlifer (guttulífera, guttulíferum) / guttulíferus
(-a, -um), – van Lat. guttŭla (verkleinw. van gutta, droppel, spikkel), spikkeltje:
spikkeltjes dragend, fijn gespikkeld.
guyanensis
guyanénsis (-is, -e), – inheemsch in Guyana (= Guiana, in het N.
van Z.-Amerika) of daar het eerst gevonden.
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Guzmania
Guzmánia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd
naar A. Guzman, in het begin der 19de eeuw apotheker ergens in Spanje, vriend van
natuurstudie. Overigens is mij niets van hem bekend.
gymna
gymna, – zie gymnos.
Gymnacranthera
Gymnacranthéra Warb. [O. Warburg], – van Gr. gumnos,
naakt; akron, top; anthêra, (als bot. term) helmknop. De helmknoppen steken met
de vrije toppen boven de helmdradenzuil uit, zijn dus daar aan hun rug-
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zijde niet door deze bedekt, derhalve naakt.
Gymnadenia
Gymnadénia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. gumnos, naakt;
adên (adĕnos), klier. – Het als een klier beschouwde kleefschijfje, dat de
stuifmeelklompjes draagt, is niet binnen een zakje besloten, derhalve onbedekt, naakt.
gymnantha
gymnántha, – zie gymnanthus.
Gymnanthemum Gymnánthemum Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van
Gr. gumnos, naakt; anthĕmon, bloem: plant, welker hoofdjes geen of slechts enkele,
kleine en niet opvallende schutbladen bezitten, die de hoofdjes niet omsluiten.
Gymnanthera
Gymnanthéra R. Br. [Robert Brown], – van Gr. gumnos,
naakt; anthêra, (als bot. term) helmknop: plant met naakte, dwz. onbehaarde
helmknoppen.
gymnantherus
gymnanthérus (-a, -um), – van Gr. gumnos, naakt; anthêra,
(als bot. term) helmknop: met naakte (onbehaarde) helmknoppen.
gymnanthus
gymnánthus (-a, -um), – van Gr. gumnos, naakt; anthos, bloem:
met naakte, dat wil hier zeggen niet door schutbladen omsloten bloemen.
Gymnartocarpus Gymnartocárpus Boerl. [J. G. Boerlage], – van Gr. gumnos,
naakt; Artocarpus, plantengesl. (Moracĕae): aan Artocarpus verwant gesl. met vr.
bloemen zonder bloemdek.
Gymnema
Gymnéma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. gumnos, naakt;
nêma,draad. – De meeldradenbuis is naakt, dwz. zij draagt geen bijkroonschubben.
– De naam, welke eigenlijk Gymnonēma had moeten luiden, is welluidendheidshalve
ingekort. Zie Adenēma.
gymnocarpus
gymnocárpus (-a, -um), – van Gr. gumnos, naakt, onbedekt;
karpos, vrucht: met onbedekte vruchten, met kale vruchten, (bij varens) met sori
zonder dekvliesjes.
Gymnocladus
Gymnócladus Lmk [J. B. P. A. Monet de Lamarck], – van Gr.
gumnos, naakt: klădos, twijg. – De naam zinspeelt op de alleen aan den top bebladerde,
daaronder naakte twijgen.
Gymnogramma
Gymnográmma Auct. [der schrijvers, doch niet identiek
met de door den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort
(of gesl.)], – van Gr. gumnos, naakt; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie. – De
naam zinspeelt op de naakte (een dekvliesje dervende) sori.
Gymnogramme
Gymnográmme Desv. [A. N. Desvaux (1784-1866),
hoogleeraar te Angers], – van Gr. gumnos, naakt, onbedekt; grammê, lijn. De naam
zinspeelt op de (bij de eerstbeschreven soort) lijnvormige, naakte (een dekvliesje
dervende) sori.
gymnogrammoides
gymnogrammoídes, – van Gymnogramme, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Gymnogramme-achtig.
gymnoleptus
gymnoléptus (-a, -um), – van Gr. gumnos, naakt, ontbloot,
dervend; leptos, dun: met naakte of iets missende, dunne gedeelten. – Bij Cypērus
– Steud. [C. G. Steudel] zijn de zijden der kafjes dun en ongenerfd.
gymnon
gymnon, – zie gymnos.
Gymnopetalum
Gymnopétalum Arn. [G. A. Walker-Arnott], – van Gr.
gumnos, naakt; petălon, kroonblad. In tegenstelling tot het verwante gesl.
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Trichosanthes L. [C. Linnaus] dragen de kroonbladen langs den rand geen lange,
haarvormige slippen.
gymnopodus
gymnópodus (-a, -um), – van Gr. gumnos, naakt; pous (pŏdos),
steel: met (tengevolge van het ontbreken of afvallen der schutbladen of schubben
b.v.) naakten steel.
Gymnopogon
Gymnopógon P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois],
– van Gr. gumnos, naakt; pôgôn, baard, bij uitbreiding naald van grassen. De bovenste
bloem van het aartje bestaat alleen uit een lange, naakte naald, dwz. een naald zonder
kafje.
Gymnopteris / Gymnopteris
Gymnópteris Bernh. [J. J. Bernhardi] /
Gymnópteris K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. gumnos, naakt; ptĕris, varen: varen
met naakte (een dekvliesje dervende) sori.
gymnopteroideus gymnopteroídeus (-a, -um), – van Gymnoptĕris, plantengesl.
(Polypodiacĕae); idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Gymnoptĕris-achtig.
gymnopus gýmnopus, – van Gr. gumnos, naakt; pous, voet, steel: met naakten
voet, met naakten steel.
gymnorhizus
gymnorhízus (-a, -um), – zie gymnorrhizus.
gymnorrhizus
gymnorrhízus (-a, -um), – van Gr. gumnos, naakt; rhiza,
wortel: met naakte, dwz. niet door den grond bedekte of althans plaatselijk daarboven
stekende wortels.
gymnos
gymnos (-a, -on), – Half-Lat. transcr: van Gr. gumnos, naakt.
Gymnosiphon
Gymnosíphon Bl. [C. L. Blume], – van Gr. gumnos, naakt;
sīphôn, buis: plant met naakte, dwz. niet als bij het verwante gesl. Burmannĭa
gevleugelde bloemdekbuis.
Gymnosphaera
Gymnospháéra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. gumnos, naakt;
sphaira, bol: varen met bolvormige, niet door een dekvliesje bedekte sori.
Gymnosporia
Gymnospória B. et H. [G. Bentham en J. D. Hooker], – van
Gr. gumnos, naakt, onbedekt; spŏros, zaad. De zaden der eerstbeschreven soorten
bezitten geen zaadrok.
Gymnostachyum
Gymnostáchyum Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], –
van Gr. gumnos, naakt; stăchus, aar: plant met naakte aren, dwz. waarbij de
schutbladen en schutblaadjes zoo klein zijn, dat zij schijnen te ontbreken.
Gymnothrix
Gýmnothrix Spreng. [K. P. J. Sprengel], – van Gr. gumnos,
naakt; thrix, haar. De aartjes zijn besloten binnen een omwindsel van haarvormige,
naakte (dwz. geen fijnere haartjes dragende) borstels.
Gymnotrix
Gýmnotrix, – foutief voor Gymnŏthrix.
gynacanthus
gynacánthus (-a, -um), – van Gr. gunê, vrouw; akantha, doorn,
stekel: met een gedoornd of gestekeld vr. orgaan (vruchtbeginsel, vrucht).
Gynaecotrochus
Gynaecótrochus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. gunê
(gunaikos), vrouw; trŏchos, wiel. De stempel (vr. orgaan) is aan den top verdeeld in
5-8 korte armen, welke bij de spaken van een wiel worden vergeleken.
Gynaecura
Gynaecúra Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. gunê (gunaikos),
vrouw; oura, staart: vrouwestaart. De naam zinspeelt op de lange, staartvormige
stijlarmen (vr. orgaan).
gynandra
gynándra, – zie gynandrus.
Gynandropsis
Gynandrópsis A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Nieuwlat.
gynandrus (zie aldaar), met onderling vergroeide of door een gemeenschappelijken
steel gedragen mann. en vr. organen; opsis, voorkomen, uiterlijk: plant bij welke de
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meeldraden (mann. organen) en het vruchtbeginsel (vr. orgaan) door een duidelijken,
gemeenschappelijken steel worden gedragen.
gynandrus
gynándrus (-a, -um), – van Gr. gunê, vrouw; anêr (andros), man:
met onderling vergroeide mann. en vr. organen (helmstijlig, in de oude litteratuur
ook manwijvig); met door een duidelijken, gemeenschappelijken steel gedragen
mann. en vr. organen.
Gynerium
Gynérium Humb. et. Bonpl. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt
en A. J. Bonpland], – van Gr. gunê, vrouw; erĭon, wol. De kafjes der vr. aartjes zijn
langharig.
Gynocardia
Gynocárdia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. gunê, vrouw;
kardĭa, hart. De stempels (vr. organen) zijn hartvormig.
Gynocephalum Gynocéphalum Bl. [C. L. Blume]., – van Gr. gunê, vrouw;
kephălê, hoofd. Plant met tot hoofdjes vereenigde vr.bloemen.
Gynochthodes
Gynochthódes Bl. [C. L. Blume]., – van Gr. gunê, vrouw;
ochthôdês (van ochthos, heuvel), heuvelachtig, wrattig: plant met wrattig vr. orgaan,
met wrattigen stempel.
Gynochtodes / Gynoctodes
Gynochtódes / Gynoctódes, – foutief voor
Gynochthōdes.
gyno-dioicus gyno-dióícus (-a, -um), – van Gr. gunê, vrouw; Nieuwlat. dioicus,
tweehuizig: in zulker voege tweehuizig, dat de eene plant ♀, de andere bloemen
draagt.
Gynoglottis
Gynoglóttis J. J. S. [J. J. Smith], – van Gr. gunê, vrouw; glôtta,
tong of (bij orchideeën) lip: orchidee, bij welke de lip vergroeid is met het vr. orgaan,
de stempelzuil.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

249
gyno-monoicus
gyno-monóicus (-a, -um), -van Gr. gunê, vrouw; Nieuwlat.
monoicus, éénhuizig: in zulker voege éénhuizig, dat dezelfde plant ♀ en bloemen
draagt.
Gynopachys
Gynópachys Bl. [C. L. Blume], – van Gr. gunê, vrouw; păchus,
dik: plant met dikken stempel (vr. orgaan).
gynopachys
gynópachys, – van Gr. gunê, vrouw; păchus, dik: met een dik
vr. orgaan (een dikken stempel bv.).
Gynopogon
Gynopógon Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
gunê, vrouw; pôgôn, baard: plant met gebaard vr. orgaan, dwz. met langharigen
stempel.
Gynostemma Gynostémma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. gunê, vrouw; stemma,
krans. De eerstbeschreven soort heeft drie uiteenwijkende stijlen, zoodat de stempels
(vr. organen) in een krans geplaatst schijnen te zijn.
Gynotroches Gynótroches Bl. [C. L. Blume], – van Gr. gunê, vrouw; trŏchos,
wiel. De stempel (vr. orgaan) is aan den top verdeeld in 5-8 korte armen, welke bij
de spaken van een wiel worden vergeleken.
Gynura
Gynúra Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. gunê, vrouw;
oura, staart: vrouwestaart. De naam zinspeelt op de lange, staartvormige stijlarmen
(vr. organen).
gypseus
gýpseus (-a, -um), – van Lat. gypsum, gips: van gips gemaakt, zoo
wit als gips.
gypsicola gypsícola (znw.), – van Lat. gypsum, gips; cŏlĕre, wonen, bewonen:
gipsgrond bewonende, op gipsgrond groeiende plant.
gypsicolus
gypsícolus (-a, -um), – van Lat. gypsum, gips; cŏlĕre, wonen,
bewonen: gipsgrond bewonend, op gipsgrond groeiend.
Gypsophila
Gypsóphila L. [C. Linnaeus], – van Gr. gupsos, gips; phĭlein,
beminnen: gipslievende, dwz. bij voorkeur op gipsgrond groeiende plant.
gyrans gyrans, – van Lat. gyrāre (van gyrus, kring), in een kring ronddraaien:
in een kring ronddraaiend.
Gyrinops / Gyrinops
Gýrinops Gaertn. [J. Gärtner] / Gyrínops Gaertn. [J.
Gärtner], – van Gr. gurĭnos of gurīnos, donderpadde, kikkervischje, kikkerlarve;
ôps, gelaat, voorkomen. De zaden gelijken op donderpadden.
Gyrinopsis
Gyrinópsis Decsne [J. Decaisne], – van Gr. gurĭnos of gurīnos,
donderpadde, kikkervischje, kikkerlarve; opsis, voorkomen, uiterlijk: plant met op
donderpadden gelijkende zaden.
gyrocarpa / gyrocarpum
gyrocárpa / gyrocárpum, – zie gyrocarpus.
Gyrocarpus
Gyrocárpus Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. guros,
kring; karpos, vrucht. De gevleugelde vruchten dwarrelen bij het afvallen in het rond.
gyrocarpus
gyrocárpus (-a, -um), – van Gr. guros, kring; karpos vrucht: met
(bij het afvallen) in het rond dwarrelende vruchten..
gyroides
gyroídes, – van den soortnaam gyrans (stam gyr); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort gyrans gelijkend.
Gyrosorium
Gyrosórium K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. guros, cirkel;
sôros, hoop(je). De sporenhoopjes of sori zijn cirkelrond.
Gyrostachis
Gyróstachis Pers. [Chr. H. Persoon (1755, Z.-Afrika; 1837,
Parijs), beroemd mykoloog], – zie Gyrostăchys.
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Gyrostachys
Gyróstachys Dum. [B. Ch. Dumortier (1797-1878), Belg.
staatsman-plantkundige], – van Gr. guros, kring; stăchus, aar. De bloeiwijze is tegelijk
aar- en spiraalvormig.
Gyrostemon
Gyrostémon Desf. [R. L. Desfontaines], – van Gr. guros, kring;
stêmôn, draad. De meeldraden zijn in verscheidene concentrische kringen geplaatst.
gysbertsianus
gysbertsiánus (-a, -um) (Shorĕa – Burck [W. Burck]), –
genoemd naar Andreas Herman Gysberts (de naam wordt soms Gijsberts gespeld)
(1844, Rotterdaim; ?, ?), die in 1863 in den Ind. staatsdienst trad en, na verschillende
lagere rangen doorloopen te hebben, van 1874-78 en 79-85 assistent-resident was
van Sintang (W.-Bórneo), in welke functie hij in 1874 Teysmann (zie teysmanni)
van dienst was bij diens bot. doorvorsching van dat landschap. In 1885 werd hij
benoemd tot resident der Westerafdeeling van Bórneo, in 1891 werd hij
gepensionneerd.

H.
haackei haáckei, – 2e nv. van Haackĕus, Latinizeering van Haacke: van Haacke,
genoemd naar Haacke. – Trigonōtis – F. v. M. [Ferdinand von Mueller] is genoemd
naar Wilhelm Haacke (1855, Klenze in Hannover; ?, ?), zoöloog, eerst assistent aan
het Zoöl. Instituut te Kiel, van 1882-84 directeur van het museum te Adelaide, van
1888-93 directeur van den zoöl. tuin te Frankfort a/M. en tevens privaatdocent te
Darmstadt. Hij bereisde Australië en Nieuw-Guinea en ontdekte in 1884, dat de
mierenegel eieren legt. Hij is de schrijver van vele zoölogische publicaties.
haageanus haageánus (-a, -um) (Zinnĭa – Regel [E. A. von Regel]), – genoemd
naar J. N. Haage (1826, Erfurt; 1878, Mürren, Zwitserland, door een ongeluk), stichter
der beroemde kweekersfirma Haage & Schmidt te Erfurt.
Haasia
Haásia Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – genoemd naar Dirk de
Haas (zie Dehaasĭa).
haastii
haástii, – 2e nv. van Haastĭus, Latinizeering van Haast: van Haast,
gevonden door Haast, genoemd naar Haast. – Olearĭa – Hook. f. [J. D. Hooker] is
genoemd naar Sir Johann Franz Julius von Haast (1824, Bonn; 1887, Christchurch,
Nieuw-Zeeland), gouvernements-geoloog van Nieuw-Zeeland te Canterbury, die
groote verzamelingen Nieuwzeelandsche planten bijeenbracht.
habbemae
hábbemae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
persoonsnaam Habbema: van Habbema, gevonden door Habbema, genoemd naar
Habbema. – Phreatĭa – J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar D. Habbema (1880, Fort
de Kock; X), in 1902 benoemd tot 2en luitenant bij het Nederlandschind. leger, in
1929 gepensionneerd als luitenant-kolonel. Als 1e luitenant was hij gedurende
verscheidene jaren geplaatst op Bórneo, waar hij een goed kenner der Dajaks werd.
Als zoodanig werd hij benoemd tot commandant van het militaire
dekkingsdetachement der Ned. Z. Nieuw-Guinea-expeditie van 1910/11, tot welker
welslagen het Dajaksche hulppersoneel onder zijn leiding veel bijdroeg. Hij eindigde
zijn militaire loopbaan als Militair Commandant der Z. en O. Afdeeling van Bórneo.
habbemai
habbémai, – 2e nv. van Habbemăus, Latinizeering van Habbema:
van Habbema, gevonden door Habbema, genoemd naar Habbema. – Nederlandschind.
planten van dezen naam zijn genoemd naar D. Habbema (zie habbĕmae).
habbemaii habbemáii, – 2e nv. van Habbemaĭus, Latinizeering van Habbema:
van Habbema, gevonden door Habbema, genoemd naar Habbema. – Rhododendron
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– J. J. S. [J. J. Smith] (= Rhododendron habbemăi Kds [S. H. Koorders]) is genoemd
naar D. Habbema (zie habbĕmae).
Habenaria
Habenária Willd. [K. L. Willdenow], – van Lat. habēna, teugel.
De stempels zijn geplaatst op 2 soms zeer lange, bij teugels vergeleken uitsteeksels.
Haberlea
Habérlea Friv. [I. Frivaldszky von Frivald], – genoemd naar K. K.
Haberle (1764, Erfurt; 1832, Pesth, vermoord), hoogleeraar
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in de plantkunde te Pesth, schrijver van eenige bot. publicaties.
habokoanus habokoánus (-a, -um), – afkomstig van Haboko in Deli (Sumatra)
of daar het eerst gevonden.
Habranthus
Habránthus Herb.[W. Herbert], – van Gr. habros, fijn, zacht,
teer, sierlijk; anthos, bloem: fraaibloemige plant.
Habrodictyon / Habrodictyum
Habrodíctyon V. d. Bosch [R. B. van den
Bosch] / Habrodíctyum K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. habros, fijn, zacht, teer,
sierlijk; diktŭon, net. – De naam zinspeelt op de sierlijke rangschikking der cellen
in het blad.
habropus
hábropus, – van Gr. habros, fijn, zacht, teer, sierlijk; pous, voet,
steel: met dunnen (teeren) voet of steel.
Habrothamnus
Habrothámnus Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. habros,
fijn, zacht, teer, sierlijk; thamnos, heester: sierlijke heester.
habrotrichus
habrótrichus (-a, -um), – van Gr. habros, fijn, zacht, teer,
sierlijk; thrix (trĭchos), haar: fijn behaard, zachtharig.
Habzelia
Habzélia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van den
Aethiop. plantennaam habzeli.
Hackelochloa Hackelóchloa O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van (Eduard) Hackel
(1850, Haida, Boheme, N. van Praag; 1926, Attersee, Opper-Oostenrijk), van
1868-1900 professor a/h gymnasium te Sankt Pölten (W. van Weenen); beroemd
agrostoloog, bewerker der Graminĕae in Engler und Prantl, Die Natürlichen
Pflanzenfamilien, schrijver eener uitnemende monographie der Andropogonĕae en
der Europ. Festūca-soorten; Gr. chlŏa, gras: gras van Hackel, ter eere van Hackel
genoemd gras.
hackenbergii
hackenbérgii, – 2e nv. van Hackenbergĭus, Latinizeering van
Hackenberg: van Hackenberg, gevonden door Hackenberg, genoemd naar
Hackenberg. – Diosp ros- Diels [L. Diels]; – Euthĕmis – Diels [L. Diels]; –
Gonyst lus – Diels [L. Diels];- Myristĭca – Diels [L. Diels] en Syzygĭum – Diels
[L. Diels] zijn genoemd naar Karl Günther Hackenberg (1898, Barmen; X), eerst
officier in het D. leger, van 1921-23 assistent op een onderneming bij Sampit (Bórneo,
nabij de Z.-kust op ±113° O.L.), waar hij een 150-tal planten, waaronder de naar
hem genoemde, verzamelde. – Te zamen L. Diels (zie dielsiānus) schreef hij een
zeer lezenswaard artikel over de flora van Sampit (Bot. Jahrbücher LX, pp. 293 seq.).
Hacquetia
Hacquétia Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige], –
genoemd naar B. Hacquet (1739, La Conquet, W. van Brest; 1815, Weenen), eerst
leeraar te Laibach (Krain), sedert 1788 hoogleeraar te Lemberg. Hij bereisde Krain,
Istrië, de Karpaten en een groot deel der Alpen en schreef een bot. publicatie.
haemaleus haemáleus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. haimalĕos (van haima,
bloed), bloedig, bloedrood.
haemantha / haemanthum
haemántha / haemánthum, – zie haemanthus.
Haemanthus
Haemánthus L. [C. Linnaeus], – van Gr. haima, bloed; anthos,
bloem: bloedbloem, bloedroode bloem.
haemanthus
haemánthus (-a, -um), – van Gr. haima, bloed; anthos, bloem:
met bloedroode bloemen.
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Haemaria
Haemária Lindl. [J. Lindley], – van Gr. haima, bloed. Bij de
eerstbeschreven soort (Haemaria discŏlor Lindl. [J. Lindley]) zijn de bladeren van
onder bloedrood.
haemastomus haemástomus (-a, -um), – van Gr. haima, bloed; stŏma, mond:
met bloedrooden mond.
haematamphorus
haematámphorus (-a, -um), -van Gr. haima (haimătos),
bloed; amphŏreus, (tweeoorige) kruik: met bloedroode kruiken of bekers.
haematelytrus
haematélytrus (-a, -um), – van Gr. haima (haimătos), bloed;
elŭtron, hulsel: met bloedrood hulsel, met roode kafjes.
haematicus
haemáticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. haimatĭkos [van
haima (haimătos), bloed], bloed bevattend, bloedrood.
haematinus
haemátinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. haimatĭnos [van
haima (haimătos), bloed], bloedig, bloedrood.
haematites
haematítes, – Lat. transcr. van Gr. haimatītês [van haima
(haimătos), bloed], bloedig, bloedrood.
haematitius
haematítius (-a, -um), – van Gr. haima (haimătos), bloed:
bloedrood.
haematocarpa
haematocárpa, – zie haematocarpus.
haematocarpos haematocárpos (-os, -on), – van Gr. haima (haimătos), bloed;
karpos, vrucht: met bloedroode vruchten of sporangiën.
haematocarpum
haematocárpum, – zie haematocarpus.
Haematocarpus
Haematocárpus Miers [J. Miers (1789-1879), Eng.
plantkundige], – van Gr. haima (haimătos), bloed; karpos, vrucht: plant met
bloedroode vruchten.
haematocarpus haematocárpus (-a, -um), – van Gr. haima (haimătos), bloed;
karpos, vrucht: met bloedroode vruchten of sporangiën.
haematocephalus
haematocéphalus (-a, -um), – van Gr. haima (haimătos),
bloed; kephălê, hoofd: met bloedroode hoofdjes.
haematochrous haematóchrous (-a, -um), – van Gr. haima (haimătos), bloed;
chrŏa, kleur: bloedkleurig, bloedrood.
haematodes
haematódes, – Lat. transcr. van Gr. haimatôdês [van haima
(haimătos), bloed], bloedig, bloedrood, (als het ware) bebloed.
haematolasius
haematolásius (-a, -um), – van Gr. haima (haimătos), bloed;
lasĭos, ruig behaard, wollig: met bloedroode wolharen bezet.
haematophyllus
haematophýllus (-a, -um), – van Gr. haima (haimătos).
bloed; phullon, blad: met bloedroode bladeren.
Haematorchis
Haematórchis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. haima (haimătos),
bloed; Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: roode orchidacĕa.
haematospadix
haematospádix, – van Gr. haima (haimătos), bloed; spādix,
(als bot. term) kolf: met bloedroode kolven.
haematosperma
haematospérma, – zie haematospermus.
Haematospermum
Haematospérmum Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich], – van Gr. haima (haimătos). bloed; sperma, zaad:
plant met bloedroode zaden.
haematospermus
haematospérmus (-a, -um), -van Gr. haima (haimătos),
bloed; sperma, zaad: met bloedroode zaden.
haematostachys haematóstachys, – van Gr. haima (haimătos), bloed; stăchus,
aar: met bloedroode aren of aartjes.
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haematostomus haematóstomus (-a, -um), – van Gr. haima (haimătos), bloed;
stŏma, mond: met bloedrooden mond.
Haematoxylon Haematóxylon L. [C. Linnaeus], – van Gr. haima (haimătos),
bloed; xŭlon, hout: boom met bloedrood (aan de lucht zwart verkleurend) kernhout.
Haemocharis Haemócharis Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829),
Eng. plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], –
van Gr. haima bloed; chăris, bekoorlijkheid, lieftalligheid. De eerstbeschreven soort
heeft fraaie, roode bloemen.
Haemodoraceae
Haemodoráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Haemodōrum geldt.
Haemodorum
Haemodórum J. E. Sm. [J. E. Smith], – van Gr. haima, bloed;
dôron, geschenk, gave: bloedroode gave (der aarde). – De naam zinspeelt op de rood
gekleurde bloei wijze, niet op de roode wortels.
haemosperma
haemospérma, – zie haemospermus.
Haemospermum
Haemospérmum Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], –
van Gr. haima, bloed; sperma, zaad: plant met bloedroode zaden.
haemospermus
haemospérmus (-a, -um), -van Gr. haima, bloed; sperma,
zaad: met bloedroode zaden.
haenkeanus
haenkeánus (-a, -um) (Dryoptĕris – O. K. [C. E. Otto Kuntze]),
– genoemd naar Thaddeus Hänke (1761, Kreibitz in N.-Boheme; 1817, Prov.
Cochachamba in Midden-Bolivia), die in 1786 de flora van het Ertsgebergte
onderzocht en in 1789 in Sp. dienst trad. Sinds 1790 nam hij als botanicus deel aan
de reis om de aarde (1789-94) eener door de Sp. Regeering uitgezonden, onder·leiding
van Malaspina (zie Malaspinaea)
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staande expeditie, welke eerst de W. kust van Amerika onderzocht, in 1792 de
Philippijnen en in 1794 Chili. Hänke verzamelde vele planten, welke in 1830-36
bewerkt werden door K. B. Presl (zie presliānus) en beschreven in de Reliquĭae
Haenkeānae. – Na afloop zijner reis vestigde Hänke zich in Bolivia, waar hij overleed.
Zijn planten worden te Praag bewaard.
haenkei háénkei, – 2e nv. van Haenkĕus, Latinizeering van Hänke: van Hänke,
gevonden door Hänke, genoemd naar Hänke. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar Th. Hänke (zie haenkeānus).
haenkii háénkii, – 2e nv. van Haenkĭus, Latinizeering van Hänke: van Hänke,
gevonden door Hänke, genoemd naar Hänke. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar Th. Hänke (zie haenkeānus).
hagenii hagénii, – 2e nv. van Hagenĭus, Latinizeering van Hagen: van Hagen,
gevonden door Hagen, genoemd naar Hagen. – Asplenĭum – V. A. v. R. [C. R. W.
K. van Alderwerelt van Rosenburgh] is genoemd naar den ontdekker der plant, B.
Hagen (1853, Germersheim a/d Rijn, Z. van Mannheim; 1919, Frankfort a/M.),
medicus, van 1879-91 ondememingsarts in Deli, vanwaaruit hij onderzoekingstochten
naar de Bataklanden (1881-83) ondernam. – Van 1893-95 was hij werkzaam in Kaiser
Wilhelmsland; op de terugreis naar zijn vaderland deed hij Sumatra aan, dat hij in
1905/06 met zijn echtgenoote anderwerf bezocht. Hij bereisde ook Banka. Van
1897-1904 was hij afdeelingshoofd van het Senckenbergsche Museum te Frankfort
a/M., in welke plaats hij in 1904 een stedelijk Museum voor Volkenkunde stichtte.
Hij is de schrijver van verscheidene geographische en ethnographische publicaties.
hageri
hagéri, – 2e nv. van Hagērus, Latinizeering van Hager: van Hager,
gevonden door Hager, genoemd naar Hager. – Tulĭpa – Heldr. [Th. von Heldreich]
is genoemd naar Fr. Hager (18.., Hannover; vóór 1874, Athene), papierhandelaar te
Athene, die den auteur der soort, Heldreich (zie heldreichĭi) verscheidene malen op
diens bot. tochten vergezeld had.
hagerupii
hagerúpii, – 2e nv. van Hagerupĭus, Latinizeering van Hagerup:
van Hagerup, gevonden door Hagerup, genoemd naar Hagerup. – Dendrobĭum – J.
J. S. [J. J. Smith] en Polypodĭum – Christensen [C. Fr. A. Christensen] zijn genoemd
naar den ontdekker dier planten, O. Hagerup (1889, in Jutland; X), assistent aan het
Pharmakol. Instituut te Kopenhagen, schrijver van eenige bot. en zoöl. publicaties,
o.a. over de flora van Timboektoe, over de ranken en andere vegetatieve organen
der Cucurbitacĕae en Passifloracĕae, over polyploidie. In 1916/17 bereisde hij Sumatra
en de Mentawei-eilanden, in 1922/23 de Fär Oer (7° W.L.; 62° N.B.), in 1924/25
Groenland, in 1927/28 het Nigergebied en tropisch W.-Afrika.
hahlianus
hahliánus (-a, -um) (Bulbophyllum – Schltr [F. R. Rudolf
Schlechter]), – genoemd naar A. Hahl (1868, Gera, Beieren; X), eerst rechter te
Herbertshöhe in Kaiser Wilhelmsland, in 1899 benoemd tot vice-gouverneur der
Carolinen (zie carolinensis 2) en der Marianen (zie mariannensis), van 1902-14
gouverneur van Kaiser Wilhelmsland, in welke functie hij de belangen der aan zijn
zorgen toevertrouwde Europ. en inlandsche bevolking en het wetensch. onderzoek
van het land krachtig bevorderde. In 1919 werd hij benoemd tot leider der D.
Nieuw-Guinea-compagnie.
Hahnia
Háhnia Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808) directeur van den bot.
tuin van Schwetzingen bij Heidelberg], – genoemd naar J. D. Hahn (1729, Heidelberg;
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1784, Leiden), in 1753 benoemd tot hoogleeraar in de wijsbegeerte, proefnemende
natuurkunde en sterrenkunde te Utrecht, later ook tot hoogleeraar in de schei- en
plantkunde aldaar, in 1775 tot hoogleeraar in de praktische genees- en scheikunde
te Leiden, stichter van een verzameling zeegewassen, welke in 1785 door de Leidsche
Hoogeschool werd aangekocht, schrijver van eenige wetensch. verhandelingen.
hainanensis
hainanénsis (-is, -e), – afkomstig van Hainan (108 1/2° – 111°
O.L.; 18 – 20° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Hakea
Hákea Schrad. [H. A. Schrader], – genoemd naar Chr. L. vrijheer Von
Hake (1745, Ohr bij Hameln a/d Weser; 1818, Stade, W. van Hamburg), uitnemend
tuinbouwkundige, stichter der fraaie parken te Ohr.
hakeoides hakeoídes, – van Hakea, plantengesl. (Proteacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hakĕa-achtig.
halecus
halécus, – Latinizeering van den Amb. plantennaam haléki.
halepensis / haleppicus halepénsis (-is, -e) / haléppicus (-a, -um), – afkomstig
van Aleppo (Arab. Haleb, stad in Syrië, ruim 37° O.L.; ruim 36° N.B.) of daar het
eerst gevonden.
Halesia
Halésia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Stephen Hales (1677,
Bekesbourne, Canterbury; 1761, Teddington, Middlesex), geestelijke, schrijver eener
bot. publicatie (Statical Essays).
Halfordia
Halfórdia F. v. M. [Ferdinand von Müller], – in 1865 genoemd
naar G. Britton Halford (bloeitijd 1850-70), medicus, hoogleeraar in de anatomie en
physiologie te Melbourne.
Halianthus Haliánthus Fries [E. M. Fries], – van Gr. hals (halos), zee; anthos,
bloem: zeebloem, aan het zeestrand groeiende plant.
halicacabum
halicácabum, – Latinizeering van den ouden, Gr. plantennaam
halikakăbon, waarmede een Physălis-soort werd aangeduid. Als naam gebezigd voor
een Cardiospermum-soort, welker opgeblazen vruchten gelijken op den vruchtkelk
eener Physălis.
halimifolius
halimifólius (-a, -um), – van Halĭmus, voormalig plantengesl.
(Chenopodiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Halĭmus.
Halimodendron
Halimodéndron Fisch. [Fr. E. L. (von) Fischer], – van Gr.
halĭmos [van hals (halos), zout], ziltig; dendron, boom: op ziltig terrein groeiende
boom (of heester).
Halimus
Hálimus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. halĭmos [van hals
(halos), zout], ziltig: op ziltig terrein groeiende plant.
halleri
halléri, – 2e nv. van Hallērus, Latinizeering van Haller: van Haller,
gevonden door Haller, genoemd naar Haller. – Arăbis – L. [C. Linnaeus]; – Phyteuma
– All. [C. Allioni]; – Pulsatilla – All. [C. Allioni] en Tragus – Moench [K. Moench]
zijn genoemd naar Albrecht von Haller (1708, Bern; 1777, Bern), van 1736-53
hoogleeraar te Göttingen, daarna te Bern, schrijver, behalve van gedichten en romans,
van verscheidene bot. en zoöl. verhandelingen, auteur van het gesl. Tragus.
hallerianus
halleriánus (-a, -um) (Calamagrostis – A. P. DC. [A. P. de
Candolle]), – genoemd naar A. von Haller (zie hallēri).
Hallia / Hallia
Hállia J. St.-Hil. [J. H. Jaume Saint-Hilaire (1772-1845), Fr.
plantkundige] / Hállia Thunb. [C. P. Thunberg], – in 1799 genoemd naar den Zw.
geestelijke J. Hall, van wien mij niets bekend is.
hallianus
halliánus (-a, -um) (Pirus – Hort. [onder dezen naam in tuinen
gekweekt]), – genoemd naar G. R. Hall, een Amerikaansch arts, die vele jaren in
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Japan verblijf hield en belang stelde in tuinbouw. Hij voerde de naar hem genoemde
plant in Europeesche tuinen in.
Hallieracantha
Hallieracántha Stapf [O. Stapf], – van (J. G.) Hallier (zie
halliēri); Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Acanthacĕae: naar Hallier
genoemd Acanthaceeën-gesl.
hallieri halliéri, – 2e nv. van Halliērus, Latinizeering van Hallier: van Hallier,
gevonden door Hallier, genoemd naar Hallier. – De talrijke Nededandschind.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

252
planten van dezen naam zijn genoemd naar Johann Gottfried Hallier (zich noemende
Hans Hallier), (1868, Jena; 1932, Oegstgeest), van 1893-96 assistent aan het
Buitenzorgsche Herbarium, in welke kwaliteit hij als deelnemer aan de eerste
Nieuwenhuis-expeditie (zie nieuwenhuisĭi) in 1893/94 Bórneo bereisde, waar hij
vele planten verzamelde. Ook bij Buitenzorg en bij Batavia werd door hem veel
materiaal bijeengebracht. Van 1909-22 was hij verbonden aan ’s Rijks Herbarium
te Leiden. Van zijn hand verschenen talrijke bot. publicaties.
hallierianus
hallieriánus (-a, -um), – Nederlandschind. planten van dezen
naam zijn genoemd naar J. G. Hallier (zie halliēri).
hallierii
halliérii, – 2e nv. van Hallierĭus, Latinizeering van Hallier: van
Hallier, gevonden door Hallier, genoemd naar Hallier. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar J. G. Hallier (zie halliēri).
hallii
hállii, – 2e nv. van Hallĭus, Latinizeering van (Van) Hall: van (Van)
Hall, gevonden door (Van) Hall, genoemd naar (Van) Hall: 1. (Dryobalănops – Korth.
[P. W. Korthals]; – Uncarĭa – Korth. [P. W. Korthals]), -genoemd naar H. C. van
Hall (1801, Amsterdam; 1874, Groningen), arts en plantkundige, hoogleeraar in de
plantkunde te Groningen, schrijver van vele bot. werken, waaronder de Flora Belgĭi
Septentrionālis (Flora van Noord-Nederland) en Neêrlands Plantenschat of
Landhuishoudkundige Flora, leermeester van Korthals (zie Korthalsella), den auteur
der naar Van Hall genoemde soorten, die zijner dankbaar gedenkt als “een onvermoeid
en gelukkig bevorderaar der Kruidkunde in het algemeen en van onze inlandsche
gewassen in het bijzonder.” 2. (Pentstēmon – A. Gray [Asa Gray]), – genoemd naar
Elihu Hall (1822, in Patrick County, Virginia; 1882, Athens, Ill., U.S.A.), landmeter,
die verschillende deelen van W.- en Midden-Amerika bereisde en daar planten
verzamelde. In 1861 verzamelde hij met Parry (zie parryānus) in de Rocky Mountains.
Vele der door hem ontdekte planten zijn naar hem genoemd.
halmaheirae halmahéírae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde
woord Halmaheira, naam van een eiland tusschen N.-Celébes en de W. punt van
Nieuw-Guinea: van Halmaheira, afkomstig van Halmaheira of daar het eerst gevonden.
halmaheirensis / halmaherensis
halmaheirénsis (-is, -e) / halmaherénsis
(-is, -e), – afkomstig van het eiland Halmahe(i)ra (tusschen N.-Celébes en de W.-punt
van Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden, Halmahe(i)raansch.
halobagat
halobágat, – Philipp. plantennaam.
Halodendron / halodendron / halodendrum
Halodéndron R. et S. [J. J.
Roemer en J. A. Schultes] / halodéndron / halodéndrum, – van Gr. hals (halos),
zout, zee; dendron, boom: op zout terrein of aan zee groeiende boom (of heester).
Halodule Halodúle Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. hals (halos), zee; doulê,
slavin: slavin der zee. De plant groeit op bij vloed overstroomde, bij eb blootliggende
strandkoraalterrassen. Vgl. Halophĭla.
Halopegia
Halopégia K. Schum. [K. M. Schuman], – van Gr. hals (halos),
zout; pêgê, bron: bron van zout, zouthoudende plant. – Uit de asch van Halopegia
azurĕa K. Schum. [K. M. Schuman] wordt in Midden-Afrika zout gewonnen.
Halophila Halóphila Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr. hals (halos),
zee; phĭlein, beminnen: de zee beminnende, dwz. in zee groeiende plant.
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halophilus
halóphilus (-a, -um), – van Gr. hals (halos), zout, zee; phĭlein,
beminnen: van zout houdend, van de zee houdend, op zouten grond groeiend; in, aan
of nabij de zee groeiend.
Haloragis
Halorágis Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – zie
Halorrhāgis.
Halorrhagidaceae
Halorrhagidáceae, – plantenfam. als type waarvan het
gesl. Halorrhāgis (Halorrhagĭdis) geldt.
Halorrhagis
Halorrhágis Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
hals (halos), zee; rhax (rhāgos), druif; zeedruif. De eerstbeschreven soort droeg op
druiven gelijkende vruchten en groeide nabij de zee.
Halysicarpus
Halysicárpus, – zie Alysicarpus.
hamadryas
hamádryas, – Lat. transcr. van Gr. hamadrŭas (van hama,
terzelfder tijd; drus, eik), boomnimf, die tegelijk sterft met den boom, welken zij
bewoont. – Als soortnaam gebezigd voor epiphytische planten.
Hamamelidaceae Hamamelidáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Hamamēlis (Hamamelĭdis) geldt.
Hamamelis
Hamamélis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam hamamêlis. De Hamamēlis (van Gr. hama, tegelijk met; mêlon, appel)
der Ouden was een boom met eetbare vruchten, welke zoo genoemd zou zijn, omdat
hij tegelijk met den appelboom bloeit.
hamata
hamáta, – zie hamātus.
hamatifolius hamatifólius (-a, -um), – van Lat. hamātus, haakvormig; folĭum,
blad: met haakvormige bladeren.
hamatipes
hamátipes, – van Lat. hamātus, haakvormig; pes, voet, steel: met
haakvormigen (zuil)voet, met haakvormigen steel.
hamatisorus
hamatisórus (-a, -um), – van Lat. hamātus, haakvormig; sōrus,
sporenhoopje, sorus: met haakvormige sori.
Hamatris
Hámatris Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van Gr.
hama, samen; treis, drie: drie bijeen. De naam zinspeelt op de 3-tallige bladeren.
hamatulus
hamátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. hamātus, haakvormig:
eenigszins haakvormig.
hamatus
hamátus (-a, -um), – van Lat. hamus, haak: van haken voorzien,
haakvormig.
Hamelia
Hamélia Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar H. L.
Duhamel du Monceau (1700, Parijs; 1781, Parijs), hoofdinspecteur der Fr. marine,
schrijver van onderscheidene werken, o.a. over ooftbouw en over vischteelt.
hamelii hamélii, – 2e nv. van Hamelĭus, Latinizeering van Hamel: van Hamel,
gevonden door Hamel, genoemd naar Hamel. – Rinorĕa – Merr. [E. D. Merrill] is
genoemd naar Carel Hamel, onder wiens toezicht in 1927/28 door den Sumatraan
Rahmat Si Toroes (zie rahmatĭi) ten behoeve van Bartlett (zie bartlettĭi) planten
werden verzameld in het Gt O. kust van Sumatra en die zelf ook een aantal planten
verzamelde. Overigens is mij van hem niets bekend.
hameliiflorus
hameliiflórus (-a, -um), – van Hamelĭa, plantengesl.
(Rubiacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Hamelĭa.
hamifer / hamiferus
hámifer (hamífera, hamíferum) / hamíferus (-a, -um),
– van Lat. hamus, haak; ferre, dragen: haken of haakjes dragend.
hamiltoni
hamiltóni, – 2e nv. van Hamiltōnus, Latinizeering van Hamilton:
van Hamilton, gevonden door Hamilton, genoemd naar Hamilton. – Dioscorēa –
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Hook. f. [J. D. Hooker] is genoemd Fr. Hamilton, geboren Buchanan (zie
buchananeānus).
Hamiltonia
Hamiltónia Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar Fr. Hamilton
(zie buchananeānus).
hamiltonianus
hamiltoniánus (-a, -um), – 1. (Aneilēma – Wall. [Nathan
Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich]; – Euonўmus – Wall. [Nathan Wolff,
zich later noemende Nathaniel Wallich]), – genoemd naar Fr. Hamilton (zie
buchananeänus). 2. (Acalypha – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt]), –
genoemd naar Hamilton, van wien mij niets bekend is.
hamiltonii hamiltónii, – 2e nv. van Hamiltonĭus, Latinizeering van Hamilton:
van Hamilton, gevonden door Hamilton, genoemd naar Hamilton. – Celtis – Planch.
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[J. E. Planchon] en Floscōpa – Hassk. [J. K. Hasskarl] zijn genoemd naar Fr. Hamilton
(zie buchananeānus).
hammatisorus hammatisórus (-a, -um), – van Gr. hamma (hammătos), knoop
(in een touw bv.); sôros, hoop(je): met op knoopen gelijkende sporenhoopjes of sori.
hammii
hámmii, – 2e nv. van Hammĭus, Latinizeering van Ham: van Ham,
gevonden door Ham, genoemd naar Ham. – Coptosapelta – Valet. [Th. Valeton] is
genoemd naar S. P. Ham (1863, Berkenwoude, Z.-Holland; 1936, Wageningen),
inspecteur bij het Boschwezen in Ned. Indië, (waarbij hij in 1885 als
aspirant-houtvester was in dienst gesteld), die de plant in 1907 op Biliton had ontdekt.
In 1912 werd Ham gepensionneerd als Hoofdinspecteur, Chef van den dienst; van
1918-33 was hij hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen.
hamosus
hamósus (-a, -um), – van Lat. hamus, haak: haakvormig, vol haken.
hamulatus
hamulátus (-a, -um), – van Lat. hamŭlus (verkleinw. van hamus,
haak), haakje: den vorm van een haakje hebbend, met haakjes bezet.
hamulifer / hamuliferus hamúlifer (hamulífera, hamulíferum) / hamulíferus
(-a, -um), – 1. van Lat. hamŭlus (verkleinw. van hamus, haak), haakje; ferre, dragen:
haakjes dragend. 2. van Lat. hamŭla (verkleinw. van hama, emmer), emmertje; ferre,
dragen: organen dragend, welke op emmertjes gelijken.
hamulosus
hamulósus (-a, -um), – van Lat. hamŭlus (verkleinw. van hamus,
haak), haakje: vol haakjes, den vorm van een haakje hebbend, klein en haakvormig.
Hancea / Hancea / Hancea
Háncea Hemsl. [W. Botting Hemsley] / Háncea
Pierre [L. Pierre] / Háncea Seem. [B. C. Seemann], – genoemd naar H. Fletcher
Hance (1827, Old Brompton, Londen; 1886, Amoy), die in 1844 te Hongkong in
den burgerlijken staatsdienst trad, in 1854 werd overgeplaatst naar Kanton, in 1861
benoemd werd tot vice-consul te Whampoa (eigenlijk op Danes Island) bij Kanton
en in 1886 tot consul te Amoy, waar hij een maand later overleed. Hij ligt op
Hongkong begraven. Hance was een ijverig en goed plantenverzamelaar en heeft,
behalve meer dan 200 andere publicaties, een supplement geschreven bij de Flora
Hongkongensis van Bentham (zie benthamiānus). Zijn uit ruim 22000 nummers
bestaand herbarium berust thans in het British Museum te Londen.
hanceanus
hanceánus (-a, -um) (Ficus – Maxim. [K. J. Maximowicz]), –
genoemd naar H. Fletcher Hance (zie Hancĕa).
hancei
háncei, – 2e nv. van Hancĕus, Latinizeering van Hance: van Hance,
gevonden door Hance, genoemd naar Hance. – Microlepĭa – Prantl [K. A. E. Prantl
(1849-93), D. plantkundige, met Engler, redacteur van den 1sten druk van Die
Natürlichen Pflanzenfamilien] is genoemd naar H. Fletcher Hance (zie Hancĕa).
hancockii
hancóckii, – 2e nv. van Hancockĭus, Latinizeering van Hancock:
van Hancock, gevonden door Hancock, genoemd naar Hancock. – Polypodĭum –
Baker [J. G. Baker] werd in 1894 genoemd naar W. Hancock (1847, Lurgau, Ulster,
Ierland; 1914, Bristol), sinds 1874 douaneambtenaar in China (o.a. te Pe-king,
Ning-poi, op Hai-nan en op Formosa), die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het
onderzoek naar de flora van China en van Formosa. De naar hem genoemde
Polypodĭum-soort had hij op Formosa ontdekt.
hangawar
hangáwar, – Soend. plantennaam.
Hanguana
Hanguána Bl. [C. L. Blume], – Latinizeering van hangoean,
verbasterde, Soend. volksnaam der plant, ten rechte handjoewang (kasintoe).
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hanjawar
hanjáwar, – Soend. plantennaam (ten rechte handjáwar).
hansemanni
hansemánni, – 2e nv. van Hansemannus, Latinizeering van
(Von) Hansemann: van (Von) Hansemann, genoemd naar (Von) Hansemann. –
Cleisostŏma – Kränzl. [Fr. Kränzlin (1847-1934), bekend D. schrijver over
orchideeën] is genoemd naar A. Hansemann (sinds zijn verheffing in den adelstand
in 1872 Von Hansemann), (1826, Aken; 1903, Berlijn), oprichter (1885) en directeur
der Duitsche Nieuw-Guinea Compagnie en der Duitsch-Aziatische Bank. – Het bot.
onderzoek van Kaiser Wilhelmsland vond in hem een krachtigen bevorderaar.
Hansemannia
Hansemánnia K. Schum. [K. M. Schuman], – genoemd naar
A. (von) Hansemann (zie hansemanni).
hansemannii
hansemánnii, – 2e nv. van Hansemannĭus, Latinizeering van
(Von) Hansemann: van (Von) Hansemann, genoemd naar (Von) Hansemann. –
Planten van dezen naam zijn genoemd naar A. (von) Hansemann (zie hansemanni).
hansenii
hansénii, – 2e nv. van Hansenĭus, Latinizeering van Hansen: van
Hansen, genoemd naar Hansen. – Robiquetĭa – J. J. S. [J. J. S. Smith] is in 1920
genoemd naar den ontdekker der plant, J. F. K. Hansen (1876, Soerabaja; 1935, ’s
Gravenhage), in 1899 benoemd tot tweeden luitenant bij het Nederlandschind. leger,
in 1924 gepensionneerd als majoor, sedert dien woonachtig te ’s Gravenhage. In
1911 en 1915 was hij geplaatst op de Mentawei-eilanden (zie mentaweiénsis), waar
hij land en volk bestudeerde en orchideeën verzamelde. In 1912 publiceerde hij de
brochure: De Groep Noord- en Zuid-Pageh van de Mentawei-eilanden. De naar hem
genoemde Robiquetĭa kweekte hij in zijn tuin te Buitenzorg.
hansoni
hansóni, – 2e nv. van Hansōnus, Latinizeering van Hanson: van
Hanson, genoemd naar Hanson. – Lilĭum – Leichtl. [M. Leichtlin] ex Baker [J. G.
Baker] is in 1875 genoemd naar Hanson te New York, bezitter eener fraaie
lelieverzameling. Meer is mij van hem niet bekend.
hapalanthus
hapalánthus (-a, -um), – van Gr. hapālos, zacht; anthos, bloem:
met zachte bloemen.
Hapalocarpum
Hapalocárpum Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. hapălos,
zacht; karpos, vrucht: plant met zachte vruchten.
Hapaloceras
Hapalóceras Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. hapălos, zacht;
kĕras, hoorn: plant met zachte hoornen. De naam zinspeelt op den vorm en de
consistentie der vruchten. Hapalophlebia
Hapalophlébia K. B. Presl [K. B.
Presl], – van Gr. hapălos, zacht; phleps (phlebos), ader: varen met zachte nerven en
aderen. – De naam wordt vaak verkeerdelijk Apalophlebĭa geschreven.
hapalophyllus
hapalophýllus (-a, -um), – van Gr. hapălos, zacht, malsch,
sappig; phullon, blad: met zachte, malsche of sappige bladeren.
hapalostachys
hapalóstachys, – van Gr. hapălos, zacht; stachus, aar: met
zachte aren.
Haplanthus
Haplánthus Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
haplous, enkelvoudig; anthos, bloem. Plant met onvertakte bloeiwijzen.
haplobotrys
haplóbotrys, – van Gr. haplous, enkelvoudig, onvertakt; bŏtrus,
(als bot. term) tros: met onvertakte trossen.
Haplochilus
Haplochílus Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. haplous,
eenvoudig, enkelvoudig; cheilos, lip. De bloem bezit slechts één lip (niet, zooals
schijnbaar bij Polychīlos, twee of meer). Volgens sommigen zinspeelt de naam op
het feit, dat bij enkele soorten de lip veel langer is dan de andere bloemdekbladen,
waardoor de bloem den indruk maakt van alleen uit die lip te bestaan.
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Haplochorema
Haplochoréma K. Schum. [K. M. Schuman], – van Gr.
haplous, enkelvoudig; chôrêma, ruimte. De naam zinspeelt op het éénhokkige
vruchtbeginsel.
haplogynus
haplógynus (-a, -um), – van Gr. haplous, enkelvoudig; gŭnê,
vrouw: met een enkelvoudig vr. orgaan, een onvertakten stijl bv.
Haplolobus
Haplólobus H. J. Lam [H. J. Lam], – van Gr. haplous,
enkelvoudig; lŏbos, lob. De naam zinspeelt op het feit, dat de zaadlobben, in
tegenstelling tot die van het verwante gesl. Canarĭum, ongelobd zijn.
Haplophragma
Haplophrágma Dop [Paul Dop (1876, Toulouse; X), sedert
1927 hoogleeraar aan de Faculté des Sciences te Toulouse], – van Gr. haplous,
enkelvoudig; phragma, hek, omheining, tusschenschot. Het tusschenschot der vruchten
is enkelvoudig, dwz. ongevleugeld
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Haplostellis Haplostéllis Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. haplous, enkelvoudig,
eenvoudig; stellein, uitrusten, toerusten: eenvoudig uitgeruste plant; zij bezit slechts
één blad, dat pas na den bloei tot ontwikkeling komt.
Haplostylis Haplostýlis Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. haplous,
enkelvoudig; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), zuiltje, stijl. Plant met gaven of
nagenoeg gaven stijl.
haranus
haránus (-a, -um), – afkomstig van Lebang haran in W. Bórneo of
daar het eerst gevonden.
Hardenbergia
Hardenbérgia Bth. [G. Bentham], – in 1837 genoemd naar
mevr. Fr. Hardenberg-Von Hügel, zuster van Karl, baron Von Hügel (zie
huegeliānus), die de zorg op zich had genomen voor de door haar broeder op zijn
wereldreis verzamelde planten. Overigens is mij van haar niets bekend.
Hardwickia
Hardwíckia Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar Th.
Hardwicke (1757, ?; 1835, Lambeth, Londen), generaal-majoor in het Engelschind.
leger. Hij verzamelde planten in Eng. Indië, bracht daar, in Z.-Afrika en op Mauritius
een verzameling teekeningen van planten bijeen, verzamelde in Z.-Afrika en op Sint
Helena een aantal houtsoorten en schreef eenige zoöl. artikelen.
hardwickianus
hardwickiánus (-a, -um) (Valeriāna – R. et S. [J. J. Roemer
en J. A. Schultes]), – genoemd naar Th. Hardwicke (zie Hardwickĭa).
hardwickii hardwíckii, – 2e nv. van Hardwickĭus, Latinizeering van Hardwicke:
van Hardwicke, gevonden door Hardwicke, genoemd naar Hardwicke. – Valeriāna
– Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich] is genoemd naar Th.
Hardwicke (zie Hardwickia).
Harina
Harína Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – Beng. plantennaam.
harinaefolius
harinaefólius (-a, -um), – zie harinifolĭus.
harinifolius
harinifólius (-a, -um), – van Harīna, (voormalig) plantengesl.
(Palmae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Harīna.
Harlandia
Harlándia Hance [H. Fletcher Hance], – genoemd naar W. A.
Harland (?, Scarborough, O. kust van Engeland, ±54 1/4° N.B.; 1857 of 1858,
Hongkong), bekwaam medicus, eerst in China, sinds 1848 in Hongkong gevestigd,
die daar en in China een aantal planten verzamelde, waaronder het naar hem genoemde
gesl.
harlandii harlándii, – 2e nv. van Harlandĭus, Latinizeering van Harland: van
Harland, gevonden door Harland, genoemd naar Harland. – Carex – Boott [Fr. M.
B. Boott] is genoemd naar W. A. Harland (zie Harlandĭa).
harmandianus
harmandiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar Jules Harmand (1845, Saumur a/d Loire; 1921, Poitiers), marinearts,
die van 1874-77 een wetensch. onderzoek verrichtte in Siam, Kambodja en Laos, in
welke landen hij een groot herbarium bijeenbracht. In 1881 werd hij Fr. consul in
Siam, in 1884 commissaris-generaal der Fr. Republiek in Tonkin, van 1894-1905
was hij gevolmachtigd minister in Japan.
harmandii harmándii, – 2e nv. van Harmandĭus, Latinizeering van Harmand:
van Harmand, gevonden door Harmand, genoemd naar Harmand. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar Jules Harmand (zie harmandiānus).
harmsianus
harmsiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar H. Harms (1870, Berlijn; X), assistent a/h Bot. Museum te Berlijn, hoogleeraar
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a/d Akademie van Wetenschappen aldaar, redacteur van Das Pflanzenreich en van
den tweeden druk van Die Natürlichen Pflanzenfamilien, samensteller, tezamen met
C. W. von Dalla Torre, van de Genĕra Siphonogamārum, schrijver van talrijke kleine
publicaties op bot.-systematisch en bot.-morphologisch gebied.
harmsii hármsii, – 2e nv. van Harmsĭus, Latinizeering van Harms: van Harms,
genoemd naar Harms. Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar
H. Harms (zie harmsiānus).
Harmsiopanax
Harmsiópanax Warb. [O. Warburg], – van (H.) Harms (zie
harmsiānus); Pănax, plantengesl. (Araliacĕae): aan Panax verwant, ter eere van
Harms genoemd gesl.
harnieri
harniéri, – 2e nv. van Harniērus, Latinizeering van Harnier: van
Harnier, gevonden door Harnier, genoemd naar Harnier. – Alysicarpus – Schweinf.
[G. A. Schweinfurth (1836-1925), sinds 1888 in Duitschland gevestigd Pool, beroemd
Afrika-reiziger] is genoemd naar den ontdekker der plant, W. von Harnier, die in
1860/61 het stroomgebied van den Witten Nijl bereisde en daar om het leven kwam.
Overigens is mij niets van hem bekend.
Harpalium Harpálium Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. hapalizein
[van harpas (harpăgos), vrekkig], gaarne opnemen. – De naam zinspeelt op het feit,
dat de vruchtbeginsels der schijfbloemen omvat (als het ware opgenomen) worden
door strooschubben.
Harpephora
Harpéphora Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. harpê, ankus,
een op een kleinen boothaak gelijkend werktuig (met een ijzeren punt en een
weerhaak) om olifanten te leiden en aantedrijven; pherein, dragen. – De naam.
zinspeelt op den vorm van de looze vruchten der randbloemen, welke aan den
schijfvormig verbreeden top twee naalden dragen.
harpophyllus
harpophýllus (-a, -um), – van Gr. harpê, sikkel; phullon, blad:
met sikkelvormige bladeren, blaadjes of bladslippen.
harposepalus
harposépalus (-a, -um), – van Gr. harpê, sikkel; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met sikkelvormige kelkbladen.
Harpulia
Harpúlia, – foutief voor Harpullĭa.
Harpullia
Harpúllia Roxb. [W. Roxburgh], – Latinizeering van den Beng.
plantennaam harpulli.
harpullioides
harpullioídes, – van Harpullĭa, plantengesl. (Sapindacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Harpullĭa-achtig.
Harrachia
Harráchia Jacq. f. [J. Fr. von Jacquin (1766-1839), hoogleeraar
te Weenen], – in 1816 genoemd “in dankbare herinnering aan den eerbiedwaardigen
graaf Johann Nepomuk Ernst von Harrach” (1756,Weenen; 1829, Weenen),
hooggeplaatst, Oostenr. staatsambtenaar, “schepper van het beroemde, fraaie park
te Bruck (tusschen Weenen en Presburg, Z. v/d Donau, a/d Leitha), liefhebber en
krachtig bevorderaar der bot. wetenschap, die in zijn rijken bot. tuin de plant het
eerst in Europa kweekte.”
harringtonianus
harringtoniánus (-a, -um), (Cephalotaxus – K. Koch [C.
(K.) H. E. Koch (1809-79), hoogleeraar te Berlijn]) in 1873 genoemd naar den graaf
Van Harrington, die deze boomsoort in het groot had aangeplant op zijn landgoed
Elvaston Castle bij Derby, Engeland, en van wien mij overigens niets bekend is.
harrisianus
harrisiánus (-a, -um) (Ophiorrhiza – Heyne [B. Heyne]), –
genoemd naar Henry Harris (?, ?; ?, ?), Eng. medicus en kenner van Perz. litteratuur,
die zich in 1783 in Eng. Indië vestigde en tot 1802 of later praktiseerde te Madras,
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waar ook zijn collega-medicus, Benjamin Heyne (zie Heynĕa), de auteur der soort,
werkzaam was.
harrisii harrísii, – 2e nv. van Harrisĭus, Latinizeering van Harris: van Harris,
gevonden door Harris, genoemd naar Harris. 1. (Ophiorrhiza – W. et A. [R. Wight
en G. A. Walker]), – genoemd naar H. Harris (zie harrisiānus). 2. (Eupatorĭum –
Urb. [I. Urban]), – genoemd naar den ontdekker der plant op Cuba, W. Harris (1860,
Enniskillen, Z. van Lough Erne, N.-Ierland; 1920, Kansas City, U.S.A.), die in 1879
verbonden werd aan den bot. tuin van Kew en zich in 1881 in Jamaica vestigde, waar
hij in 1908 benoemd werd tot Hoofd der Openbare Parken en in 1917 tot
Gouvernementsbotanicus.
Harrisonia
Harrisónia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar Harrison,
omtrent wien mij niets bekend is. A. de Jussieu, die den naam in 1825 het eerst
publiceerde, had hem in het Parijsche herbarium aangetroffen.
harrisoniae
harrisóniae (Cattleya – Paxt. [J. Paxton]), – foutief voor
harrisoniāna (zie hanisoniānus).
harrisonianus
harrisoniánus (-a, -um) (Cattleya – Batem. [J. Bateman]), –
in 1836 genoemd naar Richard Harrison, Eng. bezitter eener fraaie
orchideeëncollectie, door wien de plant
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uit Brazilië was geïmporteerd. Overigens is mij van hem niets bekend.
harrisonii
harrisónii (Ophiorrhiza – Wight [R. Wight]), – foutief voor
harrisiāna (zie harrisiānus).
harrovianus
harroviánus (-a, -um) (Rhododendron – Hemsl. [W. Botting
Hemsley]), – in 1910 genoemd naar Harrow, (?, ?; ?, ?), bedrijfsleider van het filiaal
der kweekersfirma Veitch & Sons (zie Veitchĭa) te Coombe Wood, uitnemend en
enthousiast kweeker.
harryanus
harryánus (-a, -um) (Betŭla – Hort. [onder dezen naam in tuinen
gekweekt]), – genoemd naar Sir Harry James Veitch (1840, Exeter; 1924, Slough,
W. van Londen), laatst overgebleven, kinderloos overleden lid der beroemde
kweekersfirma Veitch & Sons (zie Veitchĭa) te Chelsea (Londen). Hij schreef vele
publicaties over sierplanten en was een bekend kruiser van orchideeën.
Hartighsea
Hartíghsea A. Juss. [Adrien H. L. de Jussieu (1797-1853),
plantkundige te Parijs], – genoemd naar den Ned. zeevaarder Dir(c)k Hartog (ook
wel Hartighs genoemd), die in 1616 met zijn schip D’Eendracht gedeelten der W.
en N. kust van Nieuw-Holland verkende. – Het Dirk Hartog eiland (voor de W. kust
van Nieuw-Holland op ±26° Z.B.), waar hij van 25-27 Oct. 1616 vertoefde en een
door een lateren bezoeker van het eiland naar Parijs overgebrachte, op een tinnen
schotel gegrifte inscriptie achterliet, is naar hem genoemd.
hartingeanus hartingeánus (-a, -um) (Angioptĕris – De Vr. [W. H. de Vriese]),
– genoemd naar P. Harting (1812, Rotterdam; 1885, Amersfoort), hoogleeraar in de
genees-, plant- en dierkunde te Utrecht, schrijver van zeer vele wetensch.
verhandelingen op allerlei gebied.
hartwegi
hartwégi, – 2e nv. van Hartwēgus, Latinizeering van Hartweg: van
Hartweg, gevonden door Hartweg, genoemd naar Hartweg. – Lupīnus – Lindl. [J.
Lindley] is genoemd naar K. Th. Hartweg (1812, Karlsruhe; 1871, Schwetzingen bij
Heidelberg), die in opdracht der Royal Horticultural Society of London van 1836-43
Mexico, Guatemala, Perú, Ecuádor, Columbia en Jamaica bereisde en een rijke
verzameling levende planten en herbarium-materiaal vandaar naar Engeland
overbracht. – In 1845 ging hij in opdracht van het zelfde genootschap anderwerf naar
Amerika, doorkruiste Mexico en Californië en keerde in 1848 terug naar Europa,
waarna hij hoftuinman te Schwetzingen werd.
hartwegianus hartwegiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar haar ontdekker, K. Th. Hartweg (zie hartwēgi).
hartwegii
hartwégii, – 2e nv. van Hartwegĭus, Latinizeering van Hartweg:
van Hartweg, gevonden door Hartweg, genoemd naar Hartweg. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar haar ontdekker, K. Tk. Hartweg (zie hartwēgi).
harveyi harvéyi, – 2e nv. van Harveyus, Latinizeering van Harvey: van Harvey,
gevonden door Harvey, genoemd naar Harvey. – Lagenophŏra – Thw. [G. H. Kendrick
Thwaites] is genoemd naar W. H. Harvey (1811, Summerville, Limerick, Ierland;
1866, Torquay), medicus, van 1835-41 Colonial Treasurer v/d Kaapkolonie, sinds
1848 hoogleeraar in de plantkunde te Dublin, schrijver van vele bot. publicaties,
waaronder de drie eerste deelen der Flora Capensis.
haslamii
haslámii, – 2e nv. van Haslamĭus, Latinizeering van Haslam: van
Haslam, gevonden door Haslam, genoemd naar Haslam. – Dendrochīlum – Ames
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[O. Ames] is genoemd naar George Haslam, die de plant in 1916 ontdekte op den
Kinabaloe (N.-Bórneo). Overigens is mij van hem niets bekend.
haspan
haspan, – Ceylonsche plantennaam.
Hasseltia
Hasséltia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar J. C. van Hasselt
(1797, Doesburg; 1823, Buitenzorg), medicus-zoöloog, in 1820 met Kuhl (zie Kuhlĭa)
benoemd tot lid der toen ingestelde Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië, in
die functie datzelfde jaar met Kuhl naar Buitenzorg vertrokken, vanwaaruit zij W.-Java
exploreerden, rijke verzamelingen bijeenbrachten en een groote hoeveelheid
teekeningen en aanteekeningen maakten. Na den spoedig (1821) gevolgden dood
van Kuhl maakte Van Hasselt nog een groote reis door Bantam; waar hij door
dysenterie werd aangetast, waaraan hij zeer spoedig na zijn terugkomst te Buitenzorg
bezweek. Hij ligt begraven in den Buitenzorgschen plantentuin, waar voor hem en
zijn grafgenoot Kuhl een onooglijk monumentje is opgericht. – Zijn wetensch.
nalatenschap is uitgegeven door Blume (zie Blumĕa), die daarbij echter Van Hasselt’s
verdiensten stelselmatig heeft verdoezeld.
hasseltianus
hasseltiánus (-a, -um) (Cappăris – Miq. [F. A. W. Miquel]; –
Hippocratēa Miq. [F. A. W. Miquel]; – Jasminum – Bl. [C. L. Blume]), – genoemd
naar J. C. van Hasselt (zie Hasseltĭa).
hasseltii
hasséltii, – 2e nv. van Hasseltĭus, Latinizeering van Van Hasselt:
van Van Hasselt, gevonden door Van Hasselt, genoemd naar Van Hasselt: 1.
(Anoectochĭlus – Miq. [F. A. W. Miquel]; – Appendicŭla – Bl. [C. L. Blume]; –
Connărus – Bl. [C. L. Blume]; – Dendrobĭum – Lindl. [J. Lindley]; – Dipterocarpus
– Bl. [C. L. Blume]; – Dysoxўlum – K. et V. [S. H. Koorders en Th. Valeton]; – Erĭa
– J. J. S. [J. J. Smith]; – Eurўa – Bl. [C. L. Blume]; – Gastrodĭa – Bl. [C. L. Blume];
– Hedychĭum – Bl. [C. L. Blume]; – Medinilla – Bl. [C. L. Blume]; – Ophiorrhiza
– Korth. [P. W. Korthals]; – Phegoptĕris – Mett. [G. H. Mettenius]; – Rapanĕa –
Mez [C. Mez]; – Taeniophyllum – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]; – Urostigma – Miq.
[F. A. W. Miquel]; – Uvarĭa – Bl. [C. L. Blume]; – Vaccinĭum – Miq. [F. A. W.
Miquel] en Viburnum – Miq. [F. A. W. Miquel]), – genoemd naar J. C. van Hasselt
(zie Hasseltĭa). 2. (Globba – Boerl. [J. G. Boerlage]; – Rafflesĭa – Sur. [W. F. R.
Suringar. Soms gebezigd in plaats van V. S. [J. Valckenier Suringar (1864-1932),
hoogleeraar te Wageningen]]), – genoemd naar A. L. van Hasselt (1848, Groningen;
1909, Oosterbeek), die in 1868 als onderofficier in Ned. Indië kwam en het volgende
jaar overging naar den burgerlijken dienst. Tijdens zijn eerste verlof in Europa (1872)
legde hij het grootambtenaarsexamen af, waarna hij in 1873 naar Indië terugkeerde,
waar hij werkzaam werd gesteld bij het Binnenlandsch Bestuur, eerst op Java, daarna
op Sumatra. Hem werd de leiding opgedragen eener door het Koninklijk Ned.
Aardrijkskundig Genootschap uitgeruste expeditie in Midden-Sumatra (1877-79),
waarop de naar Van Hasselt genoemde planten werden ontdekt. In 1888 werd hij
resident van Tapanoeli, in 1893 van Riouw, in 1896 keerde hij wegens ziekte voor
goed naar Europa terug. Van 1898-1901 was hij hoogleeraar in de Ind. Land en
Volkenkunde aan de Ind. Instelling te Delft, van 1897-1906 voorzitter-secretaris der
Commissie van Redactie van het Tijdschrift van het Koninklijk Ned. Aardrijkskundig
Genootschap.
Hasskarlia
Hasskárlia Baill. [H. E. Baillon], – genoemd naar J. K. Hasskarl
(1811, Cassel; 1894, Kleef), in 1837 naar Java vertrokken, datzelfde jaar benoemd
tot assistenthortulanus van ’s Lands Plantentuin, waar hij de houtige gewassen
familiesgewijs rangschikte, een maatregel, welks nut vaak schromelijk overdreven
wordt en waaraan vele fraaie boomen zijn opgeofferd. Van 1841-43 bereisde hij
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Java, waar hij vele planten verzamelde; in dit laatste jaar vertrok hij met ziekteverlof
naar Europa. In 1846 keerde hij naar Java terug, doch nam nog datzelfde jaar zijn
ontslag wegens gerezen verschillen omtrent den hem toekomenden rang en vertrok
wederom naar Europa. In 1852 werd hem door de Ned. Regeering een reis naar Perú
opgedragen om de levenswijze van den kinaboom te bestudeeren en, zoo mogelijk,
levende kinaplanten naar Java over-
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tebrengen; in 1854 voerde hij een aantal kinaplanten in Java in. In 1856 vertrok hij
voorgoed naar Europa. Hij stelde een catalŏgus samen van den Buitenzorgschen
plantentuin en is de auteur van verscheidene goede bot. geschriften, waaronder een
sleutel tot Rumphius, Herbarĭum Amboinense en Van Rheede, Hortus Malabarĭcus.
hasskarlianus hasskarliánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. K. Hasskarl (zie hasskarlĭi).
hasskarlii
hasskárlii, – 2e nv. van Hasskarlĭus, Latinizeering van Hasskarl:
van Hasskarl, gevonden door Hasskarl, genoemd naar Hasskarl. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar J. K. Hasskarl (zie Hasskarlĭa).
hastaefolius
hastaefólius (-a, -um), – zie hastifolĭus.
hastata
hastáta, – zie hastātus.
hastatotrilobus
hastatotrílobus (-a, -um), – van Lat. hastātus, spiesvormig;
trilŏbus, drielobbig: spiesvormig en tevens drielobbig.
hastatus
hastátus (-a, -um), – van Lat. hasta, spies: spiesvormig.
hastifer / hastiferus
hástifer (hastífera, hastíferum) / hastíferus (-a, -um), –
van Lat. hasta, spies; ferre, dragen: spiesvormige organen, bladeren bv., dragend.
hastifolius
hastifólius (-a, -um), – van Lat. hasta, spies; folĭum, blad: met
spiesvormige bladeren.
hastiger / hastigerus
hástiger (hastígera, hastígerum) / hastígerus (-a, -um),
– van Lat. hasta, spies; gĕrĕre, dragen: spiesvormige organen, bladeren bv., dragend.
hastilabius
hastilábius (-a, -um), – van Lat. hasta, spies; labĭum, lip: met
spiesvormige lip.
hastilis
hastílis (-is, -e), – van Lat. hastīle, hier = werpspies: spiesvormig.
Hastingia
Hastíngia Koen. [J. G. Koenig], – genoemd naar Sir Warren
Hastings (1732, Churchill, Oxfordshire; 1818, Daylesford, Worcestershire), die in
1750 in Engelschind. staatsdienst trad en, na verschillende lagere functies vervuld
te hebben, van 1771-85 gouverneur-generaal van Eng. Indië was, waar hij het Europ.
gezag uitbreidde en bevestigde. In 1785 werd hij teruggeroepen en wegens afpersing
en knevelarij aangeklaagd. Het proces, dat in 1788 begon, eindigde in 1795 met de
volledige vrijspraak van Hastings, die echter veroordeeld werd in de kosten, 70000
£, wat hem vrijwel ruïneerde, waarop de Eng. O.I. Compagnie hem een lijfrente van
4000 £ toelegde. Hastings schreef een aantal publicaties over Eng. Indië.
hastipetalus hastipétalus (-a, -um), – van Lat. hasta, spies; Nieuwlat. petălum,
kroonblad: met spiesvormige kroonbladen.
hatamensis hataménsis (-is, -e), – afkomstig van Hatam (op het Arfak-gebergte
in den “vogelkop” van NieuwGuinea) of daar het eerst gevonden.
hatumetensis
hatumeténsis (-is, -e), – afkomstig van den Hatoemetenpas (Z.
van Manoesela op Ceram) of daar het eerst gevonden.
havanensis
havanénsis (-is, -e), – afkomstig van Havána (= Habána, in
N.W.-Cuba) of daar het eerst gevonden.
havilandi
havilándi, – 2e nv. van Havilandus, Latinizeering van Haviland:
van Haviland, gevonden door Haviland, genoemd naar Haviland. – Nederlandschind.
planten van dezen naam zijn genoemd naar G. D. Haviland (1857, Warbleton, Sussex;
?1901, Natal), van 1893-95 conservator van het museum te Saráwak (Br. N.-Bórneo,)
die in N.-Bórneo vele planten verzamelde. In 1892 beklom hij den Kinabaloe
(N.-Bórneo). Hij bewerkte een revisie der Nauclĕae.
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Havilandia
Havilándia Stapf [O. Stapf], – genoemd naar G. D. Haviland (zie
havilandi).
havilandii
havilándii, – 2e nv. van Havilandĭus, Latinizeering van Haviland:
van Haviland, gevonden door Haviland, genoemd naar Haviland. – Nederlandschind.
planten van dezen naam zijn genoemd naar G. D. Haviland (zie havilandi).
hawkeri
hawkéri, – 2e nv. van Hawkērus, Latinizeering van Hawker: van
Hawker, – gevonden door Hawker, genoemd naar Hawker. – Impatĭens – Bull
[William Bull (1828-1902), stichter eener in 1916 opgeheven kweekerij te Chelsea
(Londen), schrijver van tuinbouwkundige artikelen] werd in 1886 genoemd naar
luitenant Hawker, die de zaden der plant op de Zuidzee-eilanden verzameld had.
Overigens is mij niets van hem bekend.
Haworthia
Hawórthia Duval [Ch. J. Duval], – genoemd naar A. H. Haworth
(1768, Hull; 1833, Chelsea, Londen), entomoloog en plantkundige, verdienstelijk
kenner van en schrijver over vetplanten.
haworthii
hawórthii, – 2e nv. van Haworthĭus, Latinizeering van Haworth:
van Haworth, genoemd naar Haworth. – Mesembrianthĕmum – Donn [James Donn
(1758-1813), hortulanus van den bot. tuin te Cambridge (Engeland)] is genoemd
naar A. H. Haworth (zie Haworthĭa).
haynaldii
haynáldii, – 2e nv. van Haynaldĭus, Latinizeering van Haynald:
van Haynald, gevonden door Haynald, genoemd naar Haynald. – Athamanta – Borbás
et Uechtr. [V. von Borbás en R. von Uechtritz] is genoemd naar St. Fr. L. Haynald
(1816, Scécseny, N.N.O. van Budapest; 1891, Kalocza, Z. van Budapest), R.C.
geestelijke, sedert 1851 eerst coadjutor, later bisschop van Zevenburgen, sinds 1867
aartsbisschop van Kalocza, sedert 1879 kardinaal, goed kenner der flora van
Zevenburgen en bevorderaar der bot. wetenschap. Zijn uitgebreid herbarium en zijn
rijke bibliotheek vermaakte hij aan het Nationaal Museum van Zevenburgen.
hayupensis
hayupénsis (-is, -e), – afkomstig van de rubberonderneming
Hajoep in Z.O.-Bórneo of daar het eerst gevonden.
Hearnia
Heárnia F. v. M. [Ferdinand von Müller], – in 1865 genoemd naar
W. C. Hearn (1826, Belturbet, N.-Ierland; 1888, ?), van 1849-54 hoogleeraar in het
Gr. aan Queen’s College te Galway (W.-Ierland), in 1854 benoemd tot hoogleeraar
in de nieuwe geschiedenis, moderne literatuur, logica en staatkundige economie aan
de pas opgerichte hoogeschool te Melbourne, welk ambt hij in 1873 nederlegde om
zich aan de rechtsgeleerdheid en de politiek te wijden. In 1878 werd hij gekozen tot
lid van den Wetgevenden Raad van Victoria.
heathii
heáthii, – 2e nv. van Heathĭus, Latinizeering van Heath: van Heath,
genoemd naar Heath. – Naar welken Heath Saccolabĭum – Hort. [onder dezen naam
in tuinen gekweekt] genoemd is, blijkt niet.
Hebe / hebe
Hebe Comm. [Ph. Commerson] / hebe, – Lat. transcr. van Gr.
Hêbê, de schoone dochter van Zeus en Hêrê, de schenkster der goden, de
verpersoonlijking der pas tot volle geslachtsrijpheid gekomen jeugd.
hebecarpus
hebecárpus (-a, -um), – van Gr. hêbê, schaamharen; karpos,
vrucht: met zachtharige vruchten.
hebecladus hebécladus (-a, -um), – van Gr. hêbê, schaamharen; klădos, twijg:
met zachtharige twijgen.
Hebeclinium
Hebeclínium A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. hêbê,
schaamharen; klinê; bed. De algemeene bloembodem, het “bed” der bloemen, is
kortharig.
hebecocca / hebecoccum
hebecócca / hebecóccum – zie hebecoccus.
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Hebecoccus Hebecóccus Radlk. [L. Radlkofer], – van Gr. hêbê, schaamharen;
kokkos, vrucht. Plant met zachtharige vruchten.
hebecoccus
hebecóccus (-a, -um), – van Gr. hêbê, schaamharen; kokkos,
vrucht: met zachtharige vruchten.
hebelaenus
hebeláénus (-a, -um), – van Gr. hêbê, schaamharen; (ch)laina,
mantel, omslagdoek: met een uit haren bestaanden mantel, dwz. behaard.
hebephyllus
hebephýllus (-a, -um), – van Gr. hêbê, schaamharen; phullon,
blad: met zachtharige bladeren.
hebes
hebes (-es, -es), – (Lat.) stomp, flets.
Hecatactis
Hecatáctis F. v. M. [Ferdinand von Müller], – van Gr. hekăton,
honderd
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aktis, straal: plant met wel honderd, dwz. zeer talrijke straalbloemen.
Hecatonia
Hecatónia Lour. [J. Loureiro], – van Gr. hekăton, honderd. De
bloemen bevatten wel honderd, dwz. zeer talrijke vruchtbeginsels.
hecistophyllus
hecistophýllus (-a, -um), – van Gr. hêkistos, zeer zwak, zeer
gering; phullon, blad: met zeer kleine bladeren.
Heckeria Heckéria Kth [K. S. Kunth], – genoemd naar J. Fr. K. Hecker (1795,
Erfurt; 1850, Berlijn), sedert 1822 hoogleeraar in de geneeskunde te Berlijn, schrijver
van een geschiedenis der geneeskunde en van verscheidene medische werken.
hectori
héctori, – 2e nv. van Hectŏrus, Latinizeering van Hector: van Hector,
gevonden door Hector, genoemd naar Hector. – Epilobĭum – Hausskn. [H. K.
Hausknecht (1838-1903), D. plantkundige] en Veronica – Hook. f. [J. D. Hooker]
zijn genoemd naar Sir James Hector (1834, Edinburgh; 1907, Wellington, NieuwZeeland), in 1857 als naturalist toegevoegd aan een expeditie naar Br. N.-Amerika,
in 1861 benoemd tot gouvernements-geoloog van Nieuw-Zeeland, in 1861 tot
directeur van den bot. tuin van Wellington, schrijver van eenige wetensch. publicaties,
o.a. over de flora van Nieuw-Zeeland.
Hedera
Hédera L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, welke wel in
verband wordt gebracht met Lat. prehendĕre, vastgrijpen, en zou beteekenen ”zich
vasthechtende plant”: klimop.
hederaceus
hederáceus (-a, -um), – van Hedĕra, plantengesl. (Araliacĕae),
klimop: in eenig opzicht, bladvorm of groeiwijze, bv., met klimop overeenkomend.
hederae héderae, – 2e nv. enkv. van Hedĕra, plantengesl. (Araliacĕae), klimop:
van klimop, op klimop parasiteerend.
hederaefolius
hederaefólius (-a, -um), – zie hederifolĭus.
Hederella Hederélla Stapf [O. Stapf], – van Hedĕra, plantengesl. (Araliacĕae),
klimop: op een Hedera gelijkende plant.
herderifolius hederifólius (-a, -um), – van Hedĕra, plantengesl. (Araliacĕae),
klimop; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Hedera.
hedraeanthus / hedraiantha / hedraianthum
hedraeánthus (-a, -um) /
hedraiántha / hedraiánthum, – zie hedraianthus.
Hedraianthus
Hedraiánthus A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – van Gr.
hedraios, zittend; anthos, bloem: plant met zittende bloemen.
hedraianthus
hedraiánthus (-a, -um), – van Gr. hedraios, zittend; anthos,
bloem: met zittende bloemen.
Hedraiostylos / Hedraiostylus
Hedraiostýlos Hassk. [J. K. Hasskarl] /
Hedraiostýlus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. hedraios, zittend; stūlos, (als bot.
term) stijl. – De stijlen zijn vergroeid tot een zittend, bolvormig geheel.
Hedrayostylus
Hydrayostýlus, – foutief voor Hedraiost lus.
hedycarpa / hedycarpum
hedycárpa / hedycárpum, – zie hedycarpus.
Hedycarpus
Hedycárpus Jack [W. Jack], – van Gr. hêdus, zoet, aangenaam;
karpos, vrucht: plant met smakelijke vruchten.
hedycarpus hedycárpus (-a, -um), – van Gr. hêdus, zoet, aangenaam; karpos,
vrucht: met zoete vruchten, met smakelijke vruchten.
Hedychion / Hedychium
Hedýchion Hassk. [J. K. Hasskarl] / Hedýchium
Koen. [J. G. Koenig], – van Gr. hêdus, zoet, aangenaam; chión, sneeuw: plant met
sneeuwwitte, geurige bloemen.
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Hedyosmum
Hedyósmum Sw. [O. Swartz], – van Gr. hêdus, zoet; osmê,
geur: zoet geurende plant. – De bladeren der eerstbeschreven soort, Hedyosmum
nutans Sw. [O. Swartz], zijn aromatisch.
hedyothyrsus
hedyothýrsus (-a, -um), – van Gr. hêdus, zoet, aangenaam;
thursos, (als bot. term) pluim: met aangename, dwz. fraaie of welriekende pluimen.
hedyotideus hedyotídeus (-a, -um), – van Hedyōtis, plantengesl. (Rubiacĕae);
idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Hedyōtis gelijkend, Hedyōtis-achtig.
hedyotidifolius / hedyotifolius
hedyotidifólius (-a, -um) / hedyotifólius (-a,
-um), – van Hedyōtis (Hedyotĭdis), plantengesl. (Rubiacĕae); Lat. folĭum, blad: met
bladeren als die eener Hedyōtis.
Hedyotis Hedyótis L. [C. Linnaeus], – van Gr. hêdus, zoet, liefelijk, bekoorlijk,
snoezig; ous (ôtos), oor: plant met “snoezige” oortjes. De naam zinspeelt op de
kelkslippen, welke tot na de vruchtrijpheid blijven.
Hedypnois
Hedýpnoïs Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – Lat. transcr. van
den ouden Gr. plantennaam hêdupnŏis (van hêdus, zoet; pnein, rieken), waarmede
een aromatische Composiet werd aangeduid.
hedysaroides
hedysaroídes, – van Hedysărum, plantengesl. (Leguminōsae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hedysărum-achtig.
Hedysarum
Hedýsarum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam hêdusăron, welks afleiding niet vast staat. Vermoed wordt, dat hij in
verband staat met Gr. hêdus, zoet.
heegeri heegéri, – 2e nv. van Heegērus, Latinizeering van Heeger: van Heeger,
gevonden door Heeger, genoemd naar Heeger. – Capsella bursa pastōris Medik. [Fr.
C. Medikus (1736-1808) directeur van den bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg]
var. – Hegi [Gustav Hegi (1876-1932), hoogleeraar te München] is genoemd naar
Georg Heeger (1856, Westheim i/d Pfalz; 1915, Würzburg), rector van het
Realgymnasium te Würzburg, die de plant in 1897 op een plein te Landau (Pfalz)
ontdekt had.
Heeria
Heéria Schlechtend. [D. Fr. L. von Schlechtendal], – genoemd naar
Oswald Heer (1809, Nieder Utzwyl, kanton St. Gallen, Zwitserland; 1883, Lausanne),
van 1835-82 hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Zürich,
schrijver van vele publicaties, vooral op entomol. en palaeobot. gebied.
heerii heérii, – 2e nv. van Heerĭus, Latinizeering van Heer: van Heer, gevonden
door Heer, genoemd naar Heer. – Primula – Brügg. [Chr. G. Brügger (1833-99),
leeraar te Chur] is genoemd naar Oswald Heer (zie Heerĭa).
heidemanianus heidemaniánus (-a, -um) (Trichoglottis – Schltr [F. R. Rudolf
Schlechter]), – genoemd naar Charles Heideman (1872, Rotterdam; X), die in 1892
als onderofficier naar Ned. Indië vertrok en daar van 1892-94 deelnam aan veldtochten
tegen de Atjehers. In 1895 werd hij employé op de onderneming Soengei Boeloe
(Deli, Sumatra), van welke onderneming hij van 1899-1902 administrateur was.
Daarna was hij drie jaren administrateur der tabaksonderneming Hessa (Deli), van
1906-08 administrateur der tabaksonderneming Sentang (Deli), van 1908-13
administrateur der tabaksonderneming Bandar Baroe (Deli), waar hij bij het kappen
van oerbosch op 1200-1300 M. zeehoogte door zijn werkvolk vele orchideeën,
waaronder de naar hem genoemde, deed verzamelen voor F. R. Rudolf Schlechter
(zie rudólphi), die in 1910/11 in Deli (o.a. bij Heideman) logeerde. Van 1913-29
was Heideman directeur van een immigrantenasyl te Medan; in 1930 is hij
gerepatrieerd. Thans (1936) woont hij te ’s Gravenhage.
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heidenreichii
heidenréíchii, – 2e nv. van Heidenreichĭus, Latinizeering van
Heidenreich: van Heidenreich, gevonden door Heidenreich, genoemd naar
Heidenreich. – Potentilla intermedĭa L. [C. Linnaeus] var. – Focke [W. O. Focke
(1834, Bremen; 1922, Bremen), arts-botanicus te Bremen, beroemd Rubus-kenner]
is genoemd naar F. A. Heidenreich (1819, Tilsit; 1901, Tilsit, vermoord), arts te
Tilsit, verdienstelijk onderzoeker der flora van O.-Pruisen.
heineanus heineánus (-a, -um) (Cyrtandra – Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter]),
– genoemd naar G. Fr. Fr. Heine (1876, Schwedt a.d. Oder; X), die, na opgeleid te
zijn voor tuinbouwkundige, van 1899-1934 in dienst stond der D.
Nieuw-Guinea-Compagnie, en wel tot 1904 als assistent, van 1904-27 als
administrateur, eerst in Nieuw-Guinea, later in Venezuela en Guatemala, sedert 1927
als directeur te Berlijn. Sedert begin 1935 is hij directeur der Drumen Sociedad
Anonima te Barcelona. – In 1908 was hij den auteur der naar hem genoemde soort,
F. R. Rudolf Schlechter (zie rudólphi), van grooten dienst bij diens floristisch
onderzoek van Kaiser Wilhelmsland.
Hekaterosachne Hekaterosáchne Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. hekatĕros,
elk van beide; achnê, kafje: g1 en g2 zijn beide genaald; g4 en p4, beide glad en
glanzend.
heldreichii heldréíchii, – 2e nv. van Heldreichĭus, Latinizeering van Heldreich:
van Heldreich, gevonden door Heldreich, genoemd naar Heldreich. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar Th. von Heldreich (1822, Dresden; 1902, Athene),
directeur van den bot. tuin van Athene, verdienstelijk onderzoeker der flora van
Griekenland, schrijver van verscheidene bot. publicaties.
helenae
hélenae, – 2e nv. van Helĕna (Hélène, Helen, Nelly): van Helêna
(Hélène, Helen, Nelly), genoemd naar Helĕna (Hélène, Helen, Nelly). – Vaccinĭum
– F. v. M. [Ferdinand von Müller] is genoemd naar Helen Macgregor, een der
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dochters van Sir William Macgregor (zie macgregorĭi 1), den vinder der plant. – Het
woord Helĕna is de Latinizeering van Gr. Helĕnê (de lichtende), o.a. naam der schoone
dochter van Zeus en Lêdê, gehuwd met Menelāos, later geschaakt door Paris, welke
daad de aanleiding was tot den Trojaanschen oorlog (twaalfde eeuw v. Chr.).
heleniifolius heleniifólius (-a, -um), – van Helenĭum, plantengesl. (Composĭtae)
of van helenĭum, soortnaam eener Inŭla; Lat. folĭum, blad: 1. met bladeren als die
van een Helenĭum. 2. met bladeren als die van Inŭla helenĭum L. [C. Linnaeus]
Helenium / helenium
Helénium L. [C. Linnaeus] / helénium, – Lat. transcr.
van den ouden Gr. plantennaam helenĭon (waarschijnlijk de tegenwoordig Inŭla –
L. [C. Linnaeus] genoemde plant, de alant).
Heleocharis / heleocharis
Heleócharis R. Br. [Robert Brown] / heleócharis,
– van Gr. helos (helĕos), poel; chăris, bekoorlijkheid, sierlijkheid: sieraad der poelen,
fraaie moerasplant. De Jav. soorten munten niet uit door schoonheid. – Als soortnaam
gebezigd om gelijkenis met het gesl. Heleochăris uittedrukken.
Heleogenus
Heleógenus Kth [K. S. Kunth], – van Gr. helos (helĕos), poel;
gĕnos, kind: kind der poelen, moerasplant.
Heleogiton
Heleogíton Link [H. Fr. Link], – van Gr. helos (helĕos), poel;
geitôn, buurman: poelranden bewonende plant.
helferi
helféri, – 2e nv. van Helfērus, Latinizeering van Helfer: van Helfer,
gevonden door Helfer, genoemd naar Helfer. – Cupanĭa – Hiern [W. Ph. Hiern]; –
Ellipanthus – Hook. f. [J. D. Hooker] en Smilax – A. DC. [A. L. P. P. de Candolle]
zijn genoemd naar J. F. Heller, een Praagsch arts, die in Tenásserim en op de
Andamanen planten verzamelde en in 1840 op een der Andamaansche eilanden werd
vermoord.
helferianus helferiánus (-a, -um) (Pilĕa – Wedd. [H. A. Weddell]), – genoemd
naar J. F. Helfer (zie helfēri).
Helianthella
Helianthélla Torr. et Gray [J. Torrey en A. Gray], – van
Helianthus, plantengesl. (Composĭtae), zonnebloem; verkleiningsuitgang ella: op
een kleine zonnebloem gelijkende plant.
helianthemifolius
helianthemifólius (-a, -um), – van Helianthĕmum,
plantengesl. (Cistacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een
Helianthĕmum.
helianthemoides
helianthemoídes, – van Helianthĕmum, plantengesl.
(Cistacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Helianthĕmum-achtig.
Helianthemum
Heliánthemum Adans. [M. Adanson], – van Gr. hêlĭos, zon;
anthĕmon, bloem: bloem der zon, zonnebloem. Vele soorten groeien op zonnig
terrein.
helianthoides
helianthoídes, – van Helianthus, plantengesl. (Composĭtae),
zonnebloem; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Helianthus-achtig,
zonnebloemachtig.
Helianthus Heliánthus L. [C. Linnaeus], – van Gr. hêlĭos, zon; anthos, bloem:
zonnebloem. De bloemhoofdjes gelijken op een stralende zon.
Helicanthera
Helicanthéra R. et Sch. [J. J. Roemer en J. A. Schultes], – van
Gr. helix, (helĭkos), gedraaid, kronkelend, spiraalvormig; anthêra, (als bot. term)
helmknop: plant met gekromde helmknoppen.
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helichrysoides helichrysoídes, – van Helichr sum, plantengesl. (Composĭtae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Helichr sum-achtig.
Helichrysum
Helichrýsum L. [C. Linnaeus], – van Gr. hêlĭos, zon; chrūsos,
goud: zonnegoud. De naam zinspeelt op de goudgele bloemhoofdjes.
Helicia
Helícia Lour. [J. Loureiro] (Proteacĕae), – van Gr. helix (helĭkos),
gedraaid, kronkelend, spiraalvormig. Plant met spiraalvormig omgerolde
bloemdekbladen.
Helicia
Helícia Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837 Parijs),
beroemd mykoloog] (Loranthacĕae), – afleiding als boven. – Plant met spiraalvormig
gekromde helmknoppen.
heliciformis
helicifórmis (-is, -e), – van Lat. helix (helĭcis), slakkenhuis;
forma, vorm: slakkenhuisvormig.
helicioides
helicioídes, – van Helicĭa, plantengesl. (Proteacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Helicĭa-achtig.
Heliconia
Helicónia L. [C. Linnaeus], – van Gr. Helĭkôn, de beroemde, door
de Muzen bewoonde berg in Griekenland, a/d noordoever der Korinthische Golf. –
De naam werd gekozen om op de verwantschap met het gesl. Musa te wijzen. De
naam Musa heeft echter niets te maken met de mythologische muzen, doch is
gelatinizeerd uit mouz, den Arab. en Perz. naam der plant.
heliconiaefolius
heliconiaefólius (-a, -um), – zie heliconiifolĭus.
heliconiifolius
heliconiifólius (-a, -um), – van Heliconĭa, plantengesl.
(Musacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Heliconĭa.
heliconioides
heliconioídes, – van Heliconĭa, plantengesl. (Musacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Heliconĭa-achtig.
Heliconiopsis
Heliconiópsis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Heliconĭa,
plantengesl. (Musacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Heliconĭa gelijkend gesl.
helicopus
helícopus, – van Gr. helix (helĭkos), gedraaid, kronkelend,
spiraalvormig; pous, voet, steel: met gedraaiden of gewrongen voet of steel.
Helicteres
Helictéres L. [C. Linnaeus], – van Gr. heliktêr (heliktêros), elk
gewonden voorwerp. De naam zinspeelt op de spiraalvormig gewonden vruchten
van Helicteres isōra L. [C. Linnaeus]
Helie Hélie M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige van het 2de vierendeel
der 19de eeuw], – Lat. transcr. van Gr. Hêlĭê (van hêlĭos, zon), nimf door den
zonnegod Hêlĭos verwekt bij de nimf Klumĕnê. Na den dood van Phaĕthôn werd zij
in een boom veranderd. Zie Dioxippe.
Heligme
Helígme Bl. [C. L. Blume], – van Gr. heligma (van helittein of
helissein, winden), het gewondene. Windende plant.
heliolepis heliólepis, – van Gr. hêlĭos, zon; lĕpis, schub: met op (de traditioneele
afbeelding van) een zon gelijkende schubben, met blinkende schubben.
heliophilus
helióphilus (-a, -um), – van Gr. hêlĭos, zon; phĭlein, beminnen:
de zon beminnend, op zonnig terrein groeiend.
heliophobus helióphobus (-a, -um), – van Gr. hêlĭos, zon; phŏbeisthai, vreezen:
de zon vreezend, alleen op beschaduwd terrein groeiend.
Heliophytum Helióphytum Cham. [L. C. A. Chamisseau de Boncourt], – van
Gr. hêlĭos, zon; phŭton, plant: zonneplant, op zonnig terrein groeiende plant, zich
naar de zon keerende plant.
Heliopsis
Heliópsis Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837 Parijs)],
– van Gr. hêlĭos, zon; opsis, voorkomen, uiterlijk. – Plant met op een zon gelijkende
bloemhoofdjes.
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helioscopia
helioscópia (znw.), – afkorting van planta helioscopĭa, de zon
aanziende plant, zich naar de zon keerende plant. – Zie voorts helioscopĭus.
helioscopius
helioscópius (-a, -um), – van Gr. hêlĭos, zon; skŏpein, aanzien,
beschouwen: de zon aanziend, zich naar de zon keerend.
Heliosperma
Heliospérma Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr. hêlĭos,
zon; sperma, zaad. – De zaden dragen rondom een dubbele rij uitwassen, waardoor
zij op de traditioneele afbeelding eener stralende zon gelijken.
heliotropioides
heliotropioídes, – van Heliotropĭum, plantengesl.
(Borraginacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Heliotropĭum-achtig.
Heliotropium
Heliotrópium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam hêliotropĭon (van hêlĭos, zon; trepein, wenden), plant, welke haar
bloemen naar de zon keert.
Helipterum
Helípterum A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. hêlĭos, zon;
ptĕron, veer (van een vogel): plant met op een zon gelijkende bloemhoofdjes en
gevederd vruchtpluis.
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Helittophyllum
Helittophýllum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. helittein, winden,
oprollen; phullon, blad. Plant met ruggelings opgerolde kroonbladen.
helix
helix, – oude Gr. en Lat. naam voor den klimop.
Helixanthera
Helixanthéra Lour. [J. Loureiro], – van Gr. helix, gedraaid,
kronkelend, spiraalvormig; anthêra, (als bot. term) helmknop: plant met gekromde
helmknoppen.
helleborina
hellebórina, – zie helleborĭnus.
Helleborine
Hellebórine Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng.
tuinbouwkundige], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam helleborĭnê,
synoniem van epipaktis. – Zie voorts Epipactis.
helleborinus
hellebórinus (-a, -um), – van Hellebŏrus (Gr. hellebŏros),
plantengesl. (Ranunculacêae): op een Hellĕborus gelijkend, Hellebŏrus-achtig.
Helleborus
Helléborus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam hellebŏros, welks afleiding niet vaststaat.
Hellenia / Hellenia
Hellénia Retz. [A. J. Retzius] / Hellénia Willd. [K. L.
Wildenow], – genoemd naar C. N. Hellenĭus (1745, in Finland; 1820, Åbo, Finland),
hoogleeraar in de nat. historie te Åbo en directeur van den bot. tuin aldaar, schrijver
van verscheidene bot. werken.
hellenicus hellénicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. hellênĭkos (van Hellênes,
de Grieken), Grieksch. – De naam Hellênes is afgeleid van Hellên, naam van den
mythischen stamvader der Grieken.
hellwigianus
hellwigiánus (-a, -um), – 1. (Elaphoglossum – Rosenst. [E.
Rosenstock]; – Medinilla – Mansf. [R. Mansfeld]), – afkomstig van het
Hellwig-gebergte (in Ned. Nieuw-Guinea, afdeeling Z.Nieuw-Guinea, Z. van den
Wilhelmina-top, aan den bovenloop der Lorentz- of Noord-rivier) of daar het eerst
gevonden. – Het gebergte [niet te verwarren met den naar Fr. C. Hellwig (zie sub 2)
genoemden Hellwig-berg in Kaiser Wilhelmsland] is genoemd naar R. L. A. Hellwig
(1860, Neuwied, Pruisen; ?, ?), die in 1887 in Ned. Indië kwam en datzelfde jaar
benoemd werd tot klerk ter Algemeene Secretarie te Buitenzorg. In 1888 werd hij
benoemd tot controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, in 1905 tot fungeerend resident
van Timor, van 1905-10 was hij assistent-resident van Z.Nieuw-Guinea; gedurende
zijn diensttijd aldaar werd het naar hem genoemde gebergte ontdekt. In 1910 werd
hij benoemd tot assistent-resident van Asahan (Sumatra), in 1913 werd hem verlof
naar Europa verleend, in 1915 werd hij gepensionneerd. 2. de talrijke planten van
Kaiser Wilhelmsland van dezen naam zijn genoemd naar Fr. C. Hellwig (1861,
Danzig; 1889, Finschhafen), van 1883-84 assistent aan den bot. tuin van Breslau, in
1886 gepromoveerd op een dissertatie over den oorsprong der akkeronkruiden en
der ruderaalflora van Duitschland [Bot. Jahrb. VII (1886), 343 seq.], in 1888 benoemd
tot plantkundige der D. Nieuw-Guinea-Compagnie, datzelfde jaar naar Nieuw-Guinea
vertrokken. In 1888 vergezelde hij Zöller (zie Zoellerĭa) als plantkundige op diens
excursie naar het Finisterre-gebergte; begin 1889 exploreerde hij den Sattelberg;
datzelfde jaar overleed hij aan dysenterie.
hellwigiensis
hellwigiénsis (-is, -e), – afkomstig van het Hellwiggebergte (zie
hellwigiānus 1).
hellwigii
hellwígii, – 2e nv. van Hellwigĭus, Latinizeering van Hellwig: van
Hellwig, gevonden door Hellwig, genoemd naar Hellwig: 1. (Acal pha – Warb. [O.
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Warburg]; – Dianthus – Aschers. [P. Fr. A. Ascherson]; – Lycopodĭum – Warb. [O.
Warburg]; – Podochĭlus – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]; – Polypodĭum – Diels
[L. Diels] en Selaginella – Hier. [G. Hieronymus]), – genoemd naar Fr. C. Hellwig
(zie hellwigiānus 2). 2 (Eurўa – Laut. [C. G. A. Lauterbach]; – Hyperīcum – Laut.
[C. G. A. Lauterbach]; – Medinilla – Mansf. [R. Mansfeld]. en Pleopeltis – V. A. v.
R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh]), – zoo genoemd, omdat zij
afkomstig zijn van het Hellwig-gebergte (zie hellwigiānus 1).
Helmholtzia
Helmhóltzia F. v. M. [Ferdinand von Müller], – genoemd naar
H. von Helmholtz (1821, Rotterdam, uit D. ouders; 1894, Berlijn), medicus, in 1849
benoemd tot hoogleeraar in de physiologie te Koningsbergen, in 1856 tot hoogleeraar
te Bonn, in 1858 te Heidelberg, in 1871 te Berlijn, sedert 1889 directeur der
physisch-technische Reichsanstalt aldaar, schrijver van vele wetensch. publicaties,
o.a. Handbuch der physiologischen Optik en Die Lehre von den Tonempfindungen.
Helmia
Hélmia Kth [K. S. Kunth], – in 1850 genoemd naar C. Helm, toen
aartsdeken der Nikolaikerk (waar ?), “een zeer geleerd en zeer eerbiedwaardig man
met groote kennis van planten.” Overigens is mij van hem niets bekend.
Helminthia Helmínthia A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – van Gr. helmins (helminthos), worm. De naam zinspeelt op het uiterlijk
der dwars gerimpelde dopvruchten.
Helminthospermum
Helminthospérmum Thw. [G. H. Kendrick Thwaites],
– van Gr. helmins (helminthos), worm; sperma, zaad. – De naam zinspeelt op de
bochtige kiem.
Helminthostachys
Helminthóstachys Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – van Gr.
helmins (helminthos), worm; stăchus, aar. Plant met wormvormige sporangiënaren.
Helmintostachys
Helmintóstachys, – foutief voor Helminthostăchys.
Helodea Helodéa Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr. helôdês (van helos,
moeras), moerassig: in moerassen groeiende plant, waterplant.
helodeiflorus
helodeiflórus (-a, -um), – van Helodēa, plantengesl.
(Hydrocharitacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Helodēa.
helodes
helódes, – Lat. transcr. van Gr. helôdês (van helos, moeras; ôdês,
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), moerassig; op moerassig terrein groeiend.
helodoxa
helodóxa, – van Gr. helos, moeras, poel; doxa, roem, heerlijkheid:
roem der poelen, fraaie moerasplant.
helogiton
helogíton, – van Gr. helos, moeras; geitôn, buurman: in of nabij
moerassen groeiend.
heloncha
helóncha, – Engelschind. plantennaam (heluncha).
Helonias
Helónias L. [C. Linnaeus], – wordt beschouwd als te zijn afgeleid
van Gr. helos, moeras. – Indien deze afleiding juist is, zou men den naam met
moerasplant kunnen vertalen. In haar vaderland, N.-Amerika, groeit Helonĭas bullāta
L. [C. Linnaeus] in veenmoerassen.
Helopus
Hélopus Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. hêlos, spijker; pous, voet,
steel. – Aan den voet van het aartje bevindt zich een knobbel. Deze, te zamen met
den korten steel van het aartje, worden bij een spijker vergeleken.
Helosciadium
Helosciádium W. D. J. Koch [W. D. J. Koch], – van Gr. helos,
moeras, poel; skiadĭon, alles wat schaduw geeft; zonnescherm: in poelen groeiende,
schermbloemige plant.
Helospora
Helóspora Jack [W. Jack], – van Gr. hêlos, spijker; spŏra, zaad:
plant met spijkervormige zaden.
helva
helva, – zie helvus.
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helveticus
helvéticus (-a, -um), – van Lat. Helvetĭa, het land der Helvetiërs,
Zwitserland: Zwitsersch.
helvolus
hélvolus (-a, -um), – (Lat.) geelrood, bleekrood.
helvus
helvus (-a, -um), – (Lat.) honiggeel, isabellakleurig.
Helxine
Helxíne Req. [E. Requiem], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam helxīnê, waarmede een kruid met liggende stengels, mogelijk een
Parietarĭa-soort, werd aangeduid. Het tegenwoordig Helxīne genoemde gesl. gelijkt
op Parietarĭa.
helxinoides
helxinoídes, – van Helxīne, plantengesl. (Urticacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Helxīne-achtig.
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Helygia
Helýgia BL. [C. L. Blume], – van Gr. hêlŭgê, schaduw: in de schaduw
groeiende plant.
Hemarthria Hemárthria R. Br. [Robert Brown], – van Gr. hêmi, half; arthron,
gewricht, geleding. – De naam zinspeelt op de gelede, doch niettemin taaie aarspil.
Hemerocallis
Hemerocállis L. [C. Linnaeus], – van Gr. hêmĕra, dag; kallos,
schoonheid: schoonheid van één dag. De naam werd gegeven, omdat de bloemen
“per unĭcum modo diem Venĕri indulgent”, dwz. zich slechts één dag aan
geslachtsgenot overgeven, slechts één dag voor bestuiving geschikt zijn.” Zie
Linnaeus, Critĭca Botanĭca (1737), 173.
Hemiandrina
Hemiándrina Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. hêmi, half;
anêr (andros), man: plant met 5, dwz. slechts het halve aantal mann. organen
(meeldraden), dat men bij de fam. (Connaracĕae) gemeenlijk aantreft.
Hemicardion / Hemicardium
Hemicárdion Fée [A. L. A. Fée] /
Hemicárdium Auct. [der schrijvers, doch niet indentiek met de door den
oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.)], varen met aan den voet halfhartvormige blaadjes.
Hemicarpha
Hemicárpha Nees et Arn. [Chr. G. Nees von Esenbeck en G.
A. Walker Arnott], – van Gr. hêmi, half; tweede helft van den naam Lipocarpha (zie
aldaar): halve Lipocarpha, dwz. aan Lipocarpha verwant gesl. met slechts één
schutblad onder de bloeiwijze (in plaats van 3 of meer als hij Lipocarpha).
hemichlamydeus
hemichlamýdeus (-a, -um), – van Gr. hêmi, half; chlamus
(chlamŭdos), mantel: met een halven mantel, dwz. met een klein dekvliesje, dat
slechts een deel van den sorus bedekt.
hemicryptus hemicrýptus (-a, -um), – van Gr. hêmi, half; kruptos, verborgen:
voor de helft verborgen.
Hemicyclia
Hemicýclia W. et A. [R. Wright en G. A. Walker], – van Gr.
hêmi, half; kuklos, cirkel. De naam zinspeelt op de beide halfcirkelvormige stempels.
Hemidesmus
Hemidésmus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. hêmi, half;
desmê, bundel. De helmdraden zijn alleen aan den voet onderling vergroeid.
Hemidictyum
Hemidíctyum K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. hêmi, half;
diktŭon, net: varen, bij welke de aderen niet over het geheele blad, doch alleen of
hoofdzakelijk nabij den rand netvormig ineenloopen.
Hemidiodia
Hemidiódia K. Schum. [K. M. Schuman], – van Gr. hêmi, half;
Diodĭa, plantengesl. (Rubiacĕae): aan Diodĭa verwante plant, bij welke slechts één
der oksels van elk bladpaar bloemen draagt.
Hemigramma / Hemigramme
Hemigrámma Christ [H. Christ] /
Hemigrámme, – van Gr. hêmi, half; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie. – De
naam zinspeelt op het feit, dat de vruchtbare (een “opschrift” van sori dragende)
bladeren slechts half zoo breed zijn als de onvruchtbare, dwz. veel smaller dan deze.
Hemigraphis
Hemígraphis Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
hêmi, half; grăphis, penseel. De naam werd het eerst geschonken aan soorten, waarbij
één van de helmhokjes der achterste meeldraden aan den voet een penseelvormig
haargroepje draagt.
Hemigymnia
Hemigýmnia Stapf [O. Stapf], – van Gr. hêmi, half; gumnos,
naakt. G1 en g2 zijn veel korter dan de vruchtbare glumae; deze laatste zijn ten halve
onbedekt of naakt.
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Hemigyrosa
Hemigyrósa Bl. [C. L. Blume], – van Gr. hêmi, half; guros,
kring. De schijf is halfcirkelvormig.
Hemihabenaria
Hemihabenária Finet [E. Achille Finet (1863, Argenteuil
bij Parijs; 1913, Parijs), onder leiding van Bureau [E. Bureau] volontair aan het
Museum van Natuurlijke Historie te Parijs, uitnemend kenner van en schrijver over
orchideeën, waarvan zijn vader te Argenteuil een groote verzameling bezat. Hij heeft
Indo-China bereisd. Hij liet aan het Museum een som van 600000 francs na om de
verzameling te onderhouden en het personeel uit te breiden], – van Gr. hêmi, half;
Habenarĭa, plantengesl. (Orchidacĕae): halve Habenarĭa, dwz. nauw aan Habenarĭa
verwant gesl.
hemimelaena / hemimelaina
hemimeláéna / hemimeláína, – van Gr. hêmi,
half; melaina vorm van melas, zwart: half zwart.
hemionitideus
hemionitídeus (-a, -um), – van Hemionītis, plantengesl.
(Polypodiacĕae); idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hemionītis-achtig.
Hemionitis
Hemionítis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. hêmionītis,
oude naam eener varensoort. Het woord is afgeleid van Gr. hêmiŏnos (van hêmi,
half; ŏnos, ezel), muilezel, de onvruchtbare bastaard van een hengst en een ezelin.
De naam zinspeelt mogelijk op de vermeende onvruchtbaarheid der plant. Vgl.
Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 348: “Hemionitis es ooc een onvruchtbaar
cruyt ... sonder bloemen en saet.” Anderen meenen dat de naam zinspeelt op een
(verondersteld) gebruik der oorspronkelijk Hemionītis genoemde plant als
geneesmiddel tegen ziekten van muilezels.
Hemiphlebium
Hemiphlébium K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. hêmi,
half; phleps (phlebos), ader. – Tusschen de ware nerven bevinden zich schijnnerven,
dwz. reeksen sclerenchymcellen, welke op nerven gelijken, doch geen vaatbundel
bevatten en dus slechts naar het uiterlijk (voor de helft), niet naar het innerlijk nerven
zijn.
Hemiphragma
Hemiphrágma Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. hêmi, half; phragma, hier = tusschenschot. Bij het
openspringen der vrucht splijt het tusschenschot in de dikte in tweeën.
hemiptera
hemíptera, – zie hemiptĕrus.
Hemipteris Hemípteris Rosenst. [E. Rosenstock], – van Gr. hêmi, half; Ptĕris,
plantengesl. (Polypodiacĕae): aan Pteris verwant gesl., waarbij de uiterste
bladsegmenten alleen langs den achterrand sori dragen, terwijl deze langs den
voorrand ontbreken.
hemipterus
hemípterus (-a, -um), – van Gr. hêmi, half; ptĕron, vleugel: half
gevleugeld.
Hemisantiria
Hemisantíria H. J. Lam [H. J. Lam], – van Gr. hêmi, half;
Santirĭa, plantengesl. (Burseracĕae): halve Santirĭa, dwz. aan Santirĭa verwant gesl.
Hemiscolopia
Hemiscolópia V. Sl. [D. F. van Slooten], – van Gr. hêmi, half;
Scolopĭa, plantengesl. (Flacourtiacĕae): aan Scolopĭa verwant gesl., daarvan
verschillend door het bezit van slechts 3 kelk- en 3 kroonbladen, terwijl deze organen
bij het gesl. Scolopĭa ten getale van 4-6 aanwezig zijn.
hemisphaericus
hemispháéricus (-a, -um), – van Lat. hemisphaerĭum (Gr.
hêmisphairĭon, van hêmi, half; sphaira, bol), halve bol: halfbolvormig.
Hemitelia Hemitélia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. hêmi, half; têlĭa, napje.
De naam zinspeelt op den vorm van het zeer kleine dekvliesje.
hemiteliaeformis
hemiteliaefórmis (-is, -e), – zie hemiteliiformis.
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hemiteliformis / hemiteliiformis
hemitelifórmis (-is, -e) / hemiteliifórmis
(-is, -e), – van Hemitelĭa, plantengesl. (Cyatheacĕae); Lat. forma, gedaante, vorm:
van de gedaante eener Hemitelĭa, Hemitelĭa-achtig.
hemitrichotus
hemitrichótus (-a, -um), – van Gr. hêmi, half; trichôtos [van
thrix (trichos), haar], behaard: half behaard; eenerzijds behaard, anderzijds niet.
Hemizonia
Hemizónia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. hêmi, half;
zônê, gordel. – De buitenste dopvruchten worden ten halve omvat, als het ware
omgord, door de binnenste omwindselbladen.
hemprichii
hempríchii, – 2e nv. van Hemprichĭus, Latinizeering van
Hemprich: van Hemprich, gevonden door Hemprich, genoemd naar Hemprich. –
Thalassĭa – Asch. [P. Fr. Ascherson] is genoemd naar Fr. W. Hemprich (1796, Glatz;
1825, a/d Roode Zee), officier van gezondheid, privaatdocent a/d universiteit te
Berlijn, die sinds 1820 met zijn vriend Chr. G. Ehrenberg een bot. reis maakte door
Voor-Azië en N.O.-Afrika en op die reis overleed.
hemsleyanus
hemsleyánus (-a, -um) (Ficus – King [G. King]; –
Gomphostemma – Prain [D. Prain]), – genoemd naar W. Botting Hemsley (1843,
East Hoathly, Sussex, Engeland; 1924, Broadstairs bij Ramsgate, N. van Dover),
van 1865-67 en van 1883-1908 verbonden aan den bot.
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tuin van Kew, schrijver van vele bot. publicaties, waaronder, te zamen met Fr. B.
Forbes (zie forbesĭi 3), een Index Florae Sinensis.
hemsleyi
hemsléýi, – 2e nv. van Hemsleyus, Latinizeering van Hemsley: van
Hemsley, genoemd naar Hemsley. – Aglaĭa – Kds [S. H. Koorders] is genoemd naar
W. Botting Hemsley (zie hemsleyānus).
Henckelia
Henckélia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – genoemd naar L. V. F.
graaf Henckel von Donnersmarck (1785, Koningsbergen; 1861, Ilmenau, Z. van
Erfurt), schrijver van bot. publicaties en trouw medewerker aan Pritzel’s Thesaurus
literatūrae botanĭcae (Schatkamer, dwz. lijst, van botanische werken).
hendecaphyllus
hendecaphýllus (-a, -um), – van Gr. hendĕka, elf; phullon,
blad: elfbladig.
hendersoni
hendersóni, – 2e nv. van Hendersōnus, Latinizeering van
Henderson: van Henderson, gevonden door Henderson, genoemd naar Henderson:
1. (Allamanda – Bull. [William Bull (1828-1902), stichter eener in 1916 opgeheven
kweekerij in Chelsea (Londen), schrijver van tuinbouwkundige artikelen]), – in 1866
genoemd naar A. Henderson († 1879), in 1857 benoemd tot hortulanus van den tuin
der Horticultural Society te Chiswick, later hoofd der Trentham Gardens (Z. van
Manchester), eindelijk bezitter eener kweekerij te Croydon (bij Londen), waarin hij
de plant uit Amerika had overgebracht. 2. (Erythronĭum – S. Wats. [Sereno Watson
(1826-92), Amer. plantkundige]), – in 1897 genoemd naar Louis Fourniquet
Henderson (1853, Roxbury, Mass.; X), van 1871-89 leeraar in Óregon, van 1890-93
zakenman te Olympia, Óregon, van 1893-1909 hoogleeraar in de plantkunde aan de
universiteit van Idaho, U.S.A., sedert 1925 conservator van het herbarium der
universiteit van Óregon. – De naar hem genoemde plant had hij in April 1887 bij
Ashland in Óregon ontdekt.
hendersonianus
hendersoniánus (-a, -um) (Saccolabĭum – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach] = Ascocentrum – Schltr. [F. R. Rudolph Schlechter]), genoemd naar
Henderson, in 1875 eigenaar van de Wellington-Nursery te St. John’s Wood bij
Londen. – Of dit dezelfde Henderson is, naar wien Allamanda hendersōni Bull.
[William Bull (1828-1902), stichter eener in 1916 opgeheven kweekerij in Chelsea
(Londen), schrijver van tuinbouwkundige artikelen] (zie hendersōni) genoemd is, is
mij onbekend.
Henicosanthum Henicosánthum Becc. [Odoardo Beccari], – van Gr. henĭkos,
enkelvoudig = Ital. singoláre, welk laatste woord ook beteekenen kan “eenig in zijn
soort”, in welke beteekenis het woord henĭkos door Beccari (die een Italiaan was;
zie beccariānus) hier verkeerdelijk is gebezigd; anthos, bloem: bloem, welke eenig
is in haar soort. Annonacĕa, welker bloem van die van alle andere Annonacĕae
verschilt.
Henicostema Henicostéma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. henĭkos, enkelvoudig;
stêma, zijnerf. – De naam zinspeelt op de drienervige bladeren; de middennerf draagt
aan weerszijden slechts één duidelijke zijnerf (aan den voet).
henningsianus henningsiánus (-a, -um) (Pachyst lus – Warb. [O. Warburg]),
– genoemd naar P. Hennings (1841, Heide, Holstein; 1908, Berlijn), custos aan den
bot. tuin te Berlijn met den titel van professor, schrijver van talrijke verhandelingen
over zwammen en algen.
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henningsii henníngsii, – 2e nv. van Henningsĭus, Latinizeering van Hennings:
van Hennings, genoemd naar Hennings. – Schuurmansĭa – K. Schum. [K. M.
Schumann] is genoemd naar P. Hennings (zie henningsiānus).
henonis
henónis (Phyllostăchys – Mitf. [A. B. Mitford (1837-1916), Eng.
plantkundige]), – 2e nv. van Heno of Henon. – De naam wordt door den inmiddels
overleden auteur der soort, A. B. Mitford [Bamboo Garden (1896), 149], niet
verklaard.
henrardi
henrárdi, – 2e nv. van Henrardus, Latinizeering van Henrard: van
Henrard, gevonden door Henrard, genoemd naar Henrard. – Rumex – Dans. [B. H.
Danser] is genoemd naar J. Th. Henrard (1881, Maastricht; X), bioloog, verbonden
aan ’s Rijks Herbarium te Leiden, verdienstelijk florist, schrijver van een aantal bot.
publicaties, o.a. van een monographie van het gesl. Aristīda.
henrici
henríci, – 2e nv. van Henrīcus, Latinizeering van Hendrik (Henri,
Henry, Heinrich): van Hendrik (Henri, Henry, Heinrich), gevonden door Hendrik
(Henri, Henry, Heinrich), genoemd naar Hendrik (Henri, Henry, Heinrich). – De
naam is oorspronkelijk Oud-Hoogduitsch (Heimrih) en beteekent “regeerder van het
huis”: 1. (Ficus – King [G. King]; – Grewĭa – Baker f. [E. G. Baker (1864-X),
plantkundige te Londen]), – genoemd naar haar ontdekker, Henry O. Forbes (zie
forbesiānus). 2. (Crotalarĭa – Hochr. [B. P. G. Hochreutiner]), – genoemd naar haar
ontdekker, Heinrich Zollinger (zie zollingēri). 3. (Arēca – Furtado [Caetano Xavier
dos Remedios Furtado (1897, Goa; X), verbonden aan den bot. tuin van Singapore]),
– genoemd naar Gerd Heinrich (1896, Berlijn; X), zoöloog, die in 1925 een ornithol.
onderzoekingsreis door de Dobroedsja (Donau-delta en de ten Z.W. daarvan gelegen
hoogvlakte) maakte, in 1927 een zoöl. reis door het Elboersgebergte bij Teherán in
N.-Perzië, van 1930-32 een zoöl. expeditie door Celébes en de Molukken, in 1935
een zoöl. expeditie in den Balkán. Van zijn hand verschenen verscheidene zoöl.
publicaties.
henryanus
henryánus (-a, -um) (Cotoneaster – Rehder et Wils. [A. Rehder
en E. H. Wilson]; – Parthenocissus – Graebn. et Diels [K. O. R. P. P. Graebner en
L. Diels]), – genoemd naar Augustine Henry (zie augustīnii).
henryi
hénryi, – 2e nv. van Henrўus, Latinizering van Henry: van Henry,
gevonden door Henry, genoemd naar Henry: 1. (Acanthopănax – Harms [H. Harms];
– Emmenoptĕrys – Oliv. [D. Oliver]; – Ligustrum – Hemsl. [W. Botting Hemsley];
– Lilĭum – Baker [J. G. Baker]; – Lonicēra – Hemsl. [W. Botting Hemsley]; – Rubus
– Hemsl. et O. K. [W. Botting Hemsley en C. E. Otto Kuntze]; – Spiraea – Hemsl.
[W. Botting Hemsley]; – Viburnum – Hemsl. [W. Botting Hemsley]), – genoemd
naar Augustine Henry (zie augustīnii). 2. (Antidesma – Hemsl. [W. Botting Hemsley]),
– terzelfdertijd genoemd naar twee personen van den naam Henry, welke beiden de
plant verzameld hadden op het eiland Hainan (voor de Z.O. kust van China; ±110°
O.L.; ±20° N.B.), nl.: 1. Aug. Henry (zie augustīnii). 2. Benjamin Couch Henry (1850,
Sharpsburg, Penn.; 1901, Morris Plains, New Jersey), van 1873-94 zendeling in
China, sedert 1877 in Kanton, ijverig onderzoeker der flora van China, waar hij vele
reizen maakte en talrijke planten, waaronder vele nieuwe soorten verzamelde, schrijver
van een werk over Z.-China (Ling nam).
henscheli
henschéli, – 2e nv. van Henschēlus, Latinizeering van Henschel:
van Henschel, genoemd naar Henschel. – Symplŏcos – Bth. et Clarke [G. Bentham
en Ch. Baron Clarke] is genoemd naar A. W. E. Th. Henschel (1790, Breslau; 1856,
Breslau), hoogleeraar in de plantkunde te Breslau, schrijver van een sleutel tot het
Herbarĭum Amboinense van Rumphĭus (zie Rumphĭa).
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henschelii
henschélii, – 2e nv. van Henschelĭus, Latinizeering van Henschel:
van Henschel, genoemd naar Henschel. – Ficus – Merr. [E. D. Merrill] is genoemd
naar A. W. F. Th. Henschel (zie henschēli).
henshalli henshálli, – 2e nv. van Henshallus, Latinizeering van Henshall: van
Henshall, gevonden door Henshall, genoemd naar Henshall. – Naar welken Henshall
Dendrobĭum – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] en Bulbophyllum – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach] genoemd zijn, is mij onbekend.
Henslowia / Henslowia
Henslówia Bl. [C. L. Blume] / Henslówia Wall.
[Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich], – genoemd naar J. Stevens
Henslow (1796, Rochester; 1861, Hitcham, Suffolk, Engeland), geestelijke, in 1825
benoemd tot hoogleeraar in de plantkunde te Cambridge, schrijver van eenige bot.
publicaties.
henzaianus
henzaiánus (-a, -um) (Trichomānes – Parish [Ch. S. Pollock
Parish]), – in 1860 genoemd naar Henza, die de plant in AchterIndië had ontdekt.
Overigens is mij niets van hem bekend.
Hepatica Hepática L. [C. Linnaeus], – afkorting van Lat. herba hepatĭca [van
herba, kruid; hepatĭca, vr. vorm van hepatĭcus (zie aldaar), op de lever betrekking
hebbend], leverkruid. De naam zinspeelt op de drielobbige bladeren en op het gebruik,
dat vroeger van de plant werd gemaakt (signatuurleer) tegen leveraandoeningen.
hepatica
hepática, – zie hepatĭcus.
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hepaticaefolius
hepaticaefólius (-a, -um), – zie hepaticifolĭus.
hepaticifolius
hepaticifólius (-a, -um), – van Hepatĭca, (voormalig)
plantengesl. (Ranunculacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Hepatĭca.
hepaticus
hepáticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. hêpatĭkos [van hêpar
(hêpătos), lever], op de lever betrekking hebbend, in een of ander opzicht met de
lever overeenkomend, leverachtig, levervormig, leverkleurig, lever-.
heptagynus
heptágynus (-a, -um), – van Gr. hepta, zeven; gunê, vrouw: met
zeven vr. organen (vruchtbeginsels, stijlen).
heptamerus
heptámerus (-a, -um), – van Gr. hepta, zeven; mĕros, deel: met
zeven deelen (in de bloem), zeventallig.
heptander / heptandrus
heptánder (-ra, -rum) / heptándrus (-a, -um), – van
Gr. hepta, zeven; anêr (andros), man: met zeven mann. organen, met zeven
meeldraden, zevenhelmig.
heptanthus
heptánthus (-a, -um), – van Gr. hepta, zeven; anthos, bloem:
zevenbloemig, met zeven bloemen bijeen.
heptaphyllus
heptaphýllus (-a, -um), – van Gr. hepta, zeven; phullon, blad:
met zeven bladeren of blaadjes bijeen, zevenbladig.
Heptapleurum
Heptapléúrum Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. hepta, zeven;
pleuron, zijde, ribbe. – De naam zinspeelt op de zevenhoekige vrucht van het
eerstbeschreven exemplaar.
heraclea
heracléa, – zie heraclēus.
heracleifolius
heracleifólius (-a, -um), – van Heraclēum, plantengesl.
(Umbellifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Heraclēum.
Heracleum
Heracléum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam hêrakleion. – Volgens de overlevering is de plant genoemd naar Hêrăklês
(Lat. Hercŭles), den krachtigen halfgod, die haar geneeskrachtige eigenschappen
ontdekt zou hebben. Zij werd voornamelijk tegen zwerende wonden gebezigd.
Mogelijk zinspeelt de naam, welke met Hercŭles-kruid vertaald zou kunnen worden,
ook op den forschen groei der plant.
heracleus heracléus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. hêrakleios (van Hêrăklês,
Hercŭles, de krachtige halfgod), Herculisch, zeer krachtig, zeer forsch.
herbaceus
herbáceus (-a, -um), – van Lat. herba, kruid: kruidachtig.
herbérti
herbérti, – 2e nv. van Herbertus, Latinizeering van Herbert: van
Herbert, genoemd naar Herbert. – Cypella – Herb. [W. Herbert] is genoemd naar
den Eng. geestelijke George Herbert (1799, ?; 1825, ?), in wiens kassen te Burghclere
(Hampshire, Engeland) de plant in 1824 voor het eerst bloeide. Hij was een broeder
van W. Herbert (zie herbertiānus 2). Zie ook herbertiānus 1.
herbertianus
herbertiánus (-a, -um), – 1. (Passiflōra – Ker-Gawl. [John
Gawler]), – in 1823 genoemd naar Herbert te Highclere (Hampshire, Engeland), die
de plant in Engeland had geïmporteerd. Overigens is mij niets van hem bekend, ook
niet of hij identiek is met den sub herberti genoemde Herbert. 2. (Crinum – Wall.
[Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich]), – in 1831 genoemd naar
W. Herbert (1778, ?; 1847, Londen), geestelijke, van 1814-40 rector van Spofforth
(Yorksh.), later Dean van Manchester, dichter, kweeker van uitheemsche gewassen,
verdienstelijk schrijver over Amaryllidacĕae en Iridacĕae.
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herbivagus herbívagus (-a, -um), – van Lat. herba, gras; văgāri, rondzwerven:
over het gras rondzwervend, over het gras kruipend.
herbstii hérbstii, – 2e nv. van Herbstĭus, Latinizeering van Herbst: van Herbst,
genoemd naar Herbst. Bedoeld wordt hier Herbst, lid der kweekersfirma Herbst &
Stenger, Kew-Nursery, Richmond bij Londen, welke de plant uit Z.-Amerika had
ingevoerd en haar het eerst in den handel bracht.
hercoglossus
hercoglóssus (-a, -um), – van Gr. herkos, omheining; glôssa,
tong of (bij orchideeën) lip: met als het ware omheinde lip. – Bij Dendrobium –
Rchb. f. [H. G. Reichenbach] is het lagere deel der lip van het hoogere deel gescheiden
door een franjeachtig ingesneden kam.
hercynicus hercýnicus (-a, -um), – van Lat. Hercynĭa (silva), het Hercynische
Woud, dwz. het D. Middelgebergte en inzonderheid het Zwarte Woud (Schwarzwald),
vaak echter, hoewel minder juist, gebezigd in de beteekenis van den Harz: afkomstig
van het D. Middelgebergte (het Zwarte Woud, den Harz) of daar het eerst gevonden.
herderscheeanus
herderscheeánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar A. Franssen Herderschee (zie fransseniānus).
herincquianus
herincquiánus (-a, -um) (Prunus – C. K. Schneid. [C. K.
Schneider]), – genoemd naar F. Herincq (1820, Villejuif bij Parijs; 1891, Parijs),
verbonden aan het museum voor nat. historie te Parijs, medewerker aan het
tuinbouwkundige handboek van Jacques (Manuel général des plantes, arbres et
arbrisseaux).
Heritiera / Heritiera
Heritiéra Ait. [W. Aiton (1731-93), hortulanus van de
bot. tuin in Kew, of W. J. Aiton (1766-1849), zoon en opvolger van W. Aiton en
mede-oprichter der Royal Horticultural Society (1804)] / Heritiéra Retz. [A. J.
Retzius], – genoemd naar Ch. L. L’Héritier de Brutelle (1746, Parijs; 1800, Parijs,
met sabelhouwen op straat vermoord door onbekend gebleven daders), Fr.
regeeringsambtenaar, lid van het Institut de France, schrijver van vele bot. publicaties,
vooral over exotische planten. Een deel der door Dombey (zie Dombeya) op kosten
der Sp. Regeering in Z.-Amerika verzamelde planten werden door dezen clandestien
tegen een jaarlijksch pensioen aan L’Héritier verkocht. Toen dit der Sp. Regeering
ter oore kwam en zij zich tegen den koop verzette, vluchtte L’Héritier, vreezende,
dat hij gedwongen zou worden de planten aftestaan, met de verzameling naar
Engeland, waar hij met behulp van het herbarium en de bibliotheek van Banks (zie
Banksĕa) een niet-uitgegeven flora van Perú schreef.
hermanni
hermánni, – 2e nv. van Hermannus, Latinizeering van Hermann:
van Hermann, gevonden door Hermann, genoemd naar Hermann. – Gleichenĭa – R.
Br. [Robert Brown] en Physālis – Dunal [M. F. Dunal] zijn genoemd naar P. Hermann
(1640, Halle; 1695, Leiden), arts en plantkundige, die op kosten van het gewest
Holland van 1672-80 Afrika, Eng. Indië en Ceylon bereisde en daar planten
verzamelde. – Hij aanvaardde in 1680 een hoogleeraarsambt te Leiden en schreef
verscheidene, ten deele pas na zijn dood uitgegeven bot. werken, waaronder het
beroemde plaatwerk Paradīsus Batāvus (Lusthof van Nederland), waarin vele
buitenlandsche gewassen zijn beschreven en afgebeeld. Zijn herbarium, dat men na
zijn dood aanvankelijk verloren waande, kwam in 1744 in handen van August
Günther, hofapotheker te Kopenhagen; deze leende het aan Linnaeus (zie Linnaea),
die het bewerkte en er zijn Flora Zeylanĭca (1747) op grondde. Nadat het een paar
maal van eigenaar gewisseld had, werd het in 1793 door Banks (zie Banksĕa) gekocht
voor 75 guineas. Thans berust het in het British Museum te Londen.
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Hermannia
Hermánnia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar P. Hermann (zie
hermanni).
hermanniae
hermánniae, – 2e nv. van Hermannĭa, plantengesl.
(Sterculiacĕae): van (de gedaante van) Hermannĭa, op een Hermannĭa gelijkend.
hermaphrodita
hermaphrodíta, – zie hermaphrodītus.
hermaphroditicus
hermaphrodíticus (-a, -um), – van Gr. Hermaphrodītos,
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een tweeslachtig wezen: tweeslachtig, tweekunnig. – Hermaphrodītos, zoon van
Hermês (Mercu rĭus) en Aphroditê (Venus), was oorspronkelijk een normale man.
De voor hem in hopelooze liefde ontbrande bronnimf Salmăkis smeekte Zeus, den
oppersten der Goden, haar lichaam met dat van Hermaphrodītos te vereenigen. Het
gebed werd verhoord en sindsdien was Hermaphrodītos man en vrouw tegelijk.
hermaphroditus
hermaphrodítus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr.
Hermaphrodītos (zie hermaphroditĭcus), een tweeslachtig wezen: tweeslachtig,
tweekunnig.
Herminiera
Herminiéra Guill. [A. Guillemin (1796-1842), plantkundige te
Parijs], Perrot. [G. S. Perrottet], Rich. [L. Cl. M. Richard], – genoemd naar F. L.
L’Herminier (1779, Parijs; 1833, Parijs), die zich in 1798 als apotheker op Guadeloupe
(Kleine Antillen, ±62° W.L., ±16° N.B.) vestigde en daar dieren, planten en mineralen
verzamelde. In 1815 bereisde hij Antigua, St. Eustatius, St. Barthélemy, Saba en St.
Thomas. – In 1824 verleende hij steun aan Perrottet (zie Perrottetĭa), een der auteurs
van het gesl., die door de Fr. Regeering was belast met het overbrengen der nopalplant
(Nopalĕa coccinellifĕra Salm-Dyck [J. M. Fr. A. H. I. Salm-Reifferscheidt-Dyck])
van Guadeloupe naar Senegal. In 1829 keerde hij voor goed naar Parijs terug.
Herminium
Hermínium L. [C. Linnaeus], – van Gr. hermin (hermīnos),
bedstijl. De naam schijnt te zinspelen op de steil opgerichte stengels.
Hermodactylus
Hermodáctylus Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng.
tuinbouwkundige], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam hermodaktŭlos
(van Hermês = Mercurĭus, bode der Goden, God des handels, der dieven en der
reizigers; daktŭlos, vinger), Mercurius-vinger(s). – De naam zinspeelt op de
handvormig bijeenstaande, onderaardsche knollen.
hernandezii
hernandézii, – 2e nv. van Hernandezĭus, Latinizeering van
Hernandez: van Hemandez, gevonden door Hemandez, genoemd naar Hernandez.
– Phasĕolus – Savi [G. Savi] is genoemd naar Fr. Hernandez (? 1514, Puebla de
Montalvan, W. van Tolédo, Spanje; 1578, Madrid), lijfarts van koning Philips II van
Spanje, die door dezen naar Mexico ( = Nieuw-Spanje, toen een Sp. kolonie) werd
gezonden voor een natuurhistorisch onderzoek. Van 1571-77 was hij daar werkzaam;
de resultaten van zijn arbeid legde hij neer in een uitgebreid en uitnemend werk,
waarvan in 1615 en 1651 gedeelten verschenen, op geneesmiddelen betrekking
hebbend, terwijl het geheele werk, dat men lang verloren gewaand had (het zou
vernield zijn bij den grooten brand van het Escorial in 1671), tegen het einde der
achttiende eeuw werd teruggevonden en in 1790 uitgegeven. – Er bestaan ook nog
onuitgegeven manuscripten van zijn hand.
Hernandia
Hernándia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Fr. Hernandez (zie
Hernandezĭi).
Hernandiaceae
Hernandiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Hernandĭa geldt.
hernandiaefolius / hernandifolius
hernandiaefólius (-a, -um) /
hernandifólius (-a, -um), – zie hernandiifolĭus.
hernandiifolius
hernandiifólius (-a, -um), – van Hernandĭa, planten gesl.
(Hernandiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Hernandĭa.
hernandioides hernandioídes, – van Hernandĭa, plantengesl. (Hernandiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hernandĭa-achtig.
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Herniaria
Herniária L. [C. Linnaeus], – van Lat. hernĭa, breuk, dwz. het
uitpuilen of uitzakken van eenig orgaan (meestal de buikingewanden) door den wand
der holte, waarbinnen het behoort: breukkruid. Vroeger werd de plant aangewend
als geneesmiddel tegen darmbreuken.
herniarioides herniarioídes, – van Herniarĭa, plantengesl. (Caryophyllacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Herniarĭa-achtig.
Herpestis
Herpéstis Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. herpêstês, kruipend dier.
Verscheidene soorten van het gesl. bezitten kruipende stengels.
herpethophytum
herpethóphytum, – foutief voor herpetophўtum.
Herpetica
Herpética Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Lat. herpes
(herpētis) of Gr. herpês (herpêtos), ringworm, een zich (vaak in den vorm van een
onregelmatigen ring) allengskens uitbreidende, sterk jeukende, door een schimmel
veroorzaakte huiduitslag: tegen ringworm als geneesmiddel aangewende plant.
herpeticus
herpéticus (-a, -um), – van Lat. herpes (herpētis) of Gr. herpês
(herpêtos), ringworm, een zich (vaak in den vorm van een onregelmatigen ring)
allengskens uitbreidende, sterk jeukende, door een schimmel veroorzaakte huiduitslag:
als geneesmiddel tegen ringworm aangewend.
Herpetion
Herpétion A. P. DC. [A. P. de Candolle], – (Gr.) verkleinw. van
herpĕton (van herpein, kruipen), kruipend dier: kruipend diertje. – De naam zinspeelt
op de kruipende stengels.
herpetophytum
herpetóphytum, – van Gr. herpĕton (van herpein, kruipen),
kruipend dier; phŭton, plant: plant als een kruipend dier, plant met kruipende stengels.
herpocaulos herpocáúlos (-os, -on), – van Gr. herpein, (voort)kruipen; kaulos,
stengel: met kruipende stengels.
Herpysma
Herpýsma Lindl. [J. Lindley], – Lat. transcr. van Gr. herpusma
(van herpein, kruipen), het kruipen: kruipende plant.
herpysmoides
herpysmoídes, – van Herpysma, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Herpysma-achtig.
hersii hérsii, – 2e nv. van Hersĭus, Latinizeering van Hers: van Hers, gevonden
door Hers, genoemd naar Hers. – Acer – Rehder [A. Rehder] is in 1922 genoemd
naar Joseph Hers, die uit de Chin. provincie Ho-nan, vele planten, waaronder de naar
hem genoemde, aan het Arnold Arboretum te Boston gezonden had. Overigens is
mij van hem niets bekend.
Herzogia
Herzógia K. Schum. [K. M. Schumann], – in 1889 genoemd naar
K. J. Herzog (1827, Brieg, Z.O. van Breslau; 1902, Berlijn), in 1876 benoemd tot
onderstaatssecretaris van het pas opgerichte rijksambt van Elzas-Lotharingen, van
1879-80 als staatssecretaris hoofd van het eerste ministerie van Elzas-Lotharingen.
In 1885 werd hij benoemd in het bestuur der D. NieuwGuinea-Compagnie; kort
daarvoor had hij Amerika bereisd, waarover hij een boek schreef (Aus Amerika).
herzogii
herzógii, – 2e nv. van Herzogĭus, Latinizeering van Herzog: van
Herzog, genoemd naar Herzog. – Impatiens – K. Schum. [K. M. Schumann] is
genoemd naar K. J. Herzog (zie Herzogĭa).
Hesperethusa
Hesperethúsa M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige
van het 2de vierendeel der 19de eeuw], – Lat. transcr. van Gr. Hesperethousa (van
hespĕra, avond; aithousa, door de zon verwarmd, door de zon verlicht), de door de
avondzon verlichte, naam van een der Hesperĭdes (van Gr. hespĕra, avond, westen),
de Hesperiden, de dochters van den nacht, welke een ver in het W. gelegen tuin
bewoonden, waar zij, te zamen met den honderdkoppigen draak Ladôn, de gouden
appelen bewaarden, welke Hêrê (Hera) bij haar huwelijk met Zeus ten geschenke
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had ontvangen van Gaia (de gepersonifiëerde aarde) en welke aan haar bezitster
jeugd, schoonheid en vruchtbaarheid waarborgden. Vgl. Aeglē.
hesperidiformis
hesperidifórmis (-is, -e), – van Lat. Hesperĭdes, Hesperiden
(zie Hesperethūsa), hier staande voor de gouden appelen, welke door de Hesperiden
werden
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bewaakt; forma, vorm: goudgeel en appelvormig; goudgele, appelvormige vruchten
dragend.
Hesperis Hésperis L. [C. Linnaeus], – (Gr.) van hespĕra, avond: bij den avond
behoorend, avondbloem. – De bloemen geuren vooral des avonds.
hessei
héssei, – 2e nv. van Hessĕus, Latinizeering van Hesse: van Hesse,
genoemd naar Hesse. – Cornus – Koehne [ B. A. E. Koehne (1848-1918),
gymnasiumleeraar – dendroloog te Berlijn] werd in 1889 genoemd naar A. Hesse,
kweeker te Weenen, bij wien de plant in een Crataegus-zaaisel was opgeslagen.
Overigens is mij van hem niets bekend.
Hetaeria
Hetáéria Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. hetairĭa,
genootschap, vriendschap. – De naam zinspeelt op de nauwe verwantschap tusschen
dit gesl. en Goodyēra R. Br. [Robert Brown].
Hetairia
Hetáíria, – zie Hetaerĭa.
heteracanthus heteracánthus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
akantha, doorn, stekel: met onderling verschillende doornen of stekels op eenzelfde
plant; met andere doornen of stekels dan gewoonlijk.
Heterachaena
Heteracháéna Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi], – van Gr.
hetĕros, ander, verschillend; Nieuwlat. achaenĭum (van Gr. a, ontk. voorv.; chainein,
gapen), niet-openspringende, 1-zadige vrucht (zooals die der Composĭtae):
schermbloemige, waarbij de beide 1-zadige vruchthelften onderling ongelijk zijn.
heteractis
heteráctis, – van Gr. hetĕros, ander, verschillend; aktis, straal: met
stralen van verschillende lengte; bekleed met ongelijkarmige sterharen.
heterantha
heterántha, – zie heteranthus.
Heteranthera
Heteranthéra Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – van
Gr. hetĕros, ander, verschillend; anthêra, (als bot. term) helmknop. Een der
helmknoppen verschilt aanmerkelijk van de beide andere.
heteranthos / heteranthus
heteránthos (-os, -on) / heteránthus (-a, -um), –
van Gr. hetĕros, ander, verschillend; anthos, bloem: met verschillend gevormde
bloemen op hetzelfde individu of bij dezelfde soort; met andere bloemen dan
gewoonlijk.
Heterelytron
Heterélytron Jungh. [Fr. W. Junghuhn], – van Gr. hetĕros,
ander, verschillend; elŭtron, omhulsel. De naam zinspeelt op het feit, dat g1 en g2
vrij stevig, g3 en g4 dunvliezig zijn.
Heterixia
Heteríxia V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. hetĕros, ander, verschillend; ixos, vogellijm, Viscum. – Aan
Viscum verwant gesl., waarvan de onderste bladeren in één vlak liggen, de bovenste
kruiselings staan.
heteroblepharos
heteroblépharos (-os, -on), – van Gr. hetĕros, ander,
verschillend; blephăris, wimper: met onderling ongelijke wimpers; met andere
wimpers dan gewoonlijk.
heterobulbus
heterobúlbus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
Lat. bulbus, bol: met onderling verschillende bollen of schijnknollen.
heterocarpa
heterocárpa, – zie heterocarpus.
heterocarpos
heterocárpos (-os, -on), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
karpos, vrucht: met onderling verschillende vruchten (of sori, sporangiën); met andere
vruchten (of sori, sporangiën) dan gewoonlijk.
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heterocarpum
heterocárpum, – zie heterocarpus.
Heterocarpus
Heterocárpus Wight. [R. Wight], – van Gr. hetĕros, ander,
verschillend; karpos, vrucht. De vruchthokjes verschillen onderling; het voorste bevat
geen goed ontwikkelde zaden, de beide achterste wel.
heterocarpus
heterocárpus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
karpos, vrucht: met onderling verschillende vruchten (of sori, sporangiën); met andere
vruchten (of sori, sporangiën) dan gewoonlijk.
Heterocentron
Heterocéntron Hook. et Arn. [W. J. Hooker en G. A. Walker
Arnott], – van Gr. hetĕros, ander, verschillend; kentron, spoor: plant met verschillend
gevormde sporen in dezelfde bloem. De helmknoppen der lange meeldraden dragen
aan den voet een lang aanhangsel; die der korte meeldraden een kort of geen.
heterochlamydeus
heterochlamýdeus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander,
verschillend; chlamus (chlamŭdos), mantel: met onderling ongelijke mantels
(dekvliesjes); met slechts aan één zijde van den sorus ontwikkelde dekvliesjes.
heterochromus
heterochrómus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander,
verschillend; chrôma, kleur: verschillend van kleur; van verschillende kleuren; van
een andere kleur dan gewoonlijk; van een ongewone kleur.
heteroclinis (-is, -e), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend; klīnê, bed: zich in
verschillende bedden bevindend, dwz. met ♂en ♀ geslachtsorganen in verschillende
bloemen.
heteroclita
heteróclita, – zie heteroclitus.
heteroclitos / heteroclitus
heteróclitos (-os, – on) / heteróclitus (-a, -um), –
van Gr. hetĕros, ander, verschillend; klĭtos (van klīnein, verbuigen), verbogen: op
verschillende wijze verbogen of vervoegd (door andere afkomst: bv.: ik ben, hij is,
wij zijn, zij waren), bij uitbreiding: van anderen vorm, zeer verschillend. De naam
wordt o.a. gegeven aan varens, welker vruchtbare blaadjes sterk van de onvruchtbare
verschillen, echter ook wel aan andere planten (bv. waarvan de ♂ bloemen of aartjes
sterk van de ♀ verschillen).
heterodon hetérodon, – van Gr. hetĕros, ander, verschillend; ŏdous (ŏdontos),
tand: met onderling ongelijke tanden, onregelmatig getand.
heterodoxus
heterodóxus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
doxa, meening: van een andere meening (dan de onze), (dus) van een verkeerde
meening; anders dan gewoonlijk.
heterogeneus
heterogéneus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
genos, afstamming, oorsprong: van verschillende afstamming en daardoor onderling
verschillend; heterogeen; met onderling ongelijke deelen.
heteroglossus
heteroglóssus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
glôssa, tong: met anders (dan bij verwante soorten) gevormde tong of (bij orchideeën)
lip.
heteroideus
heteroídeus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: anders lijkend, verschillend.
heterolepia
heterolépia, – zie heterolepĭus.
heterolepis / heterolepius
heterólepis / heterolépius (-a, -um), – van Gr.
hetĕros, ander, verschillend; lĕpis, schub: met schubben van verschillenden vorm of
verschillende kleur; met andere schubben dan gewoonlijk; afwijkend door de
schubben.
heterolobus
heterólobus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
lŏbos, lob, vrucht: met onderling ongelijke lobben, slippen of vruchten.
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Heterolytron
Heterólytron Hack. [E. Hackel], – van Gr. hetĕros, ander,
verschillend; elŭtron, omhulsel. De naam zinspeelt op het feit, dat g1 en g2 vrij stevig,
g3 en g4 dunvliezig zijn.
heteromallus
heteromállus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. heteromallos
(van hetĕros, ander, een van beide; mallos, wol), eenerzijds wollig (behaard), ook
wel gebezigd in de beteekenis van éénzijdig bebladerd, éénzijdig vertakt.
heteromerus
heterómerus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
mĕros, deel: met ongelijke aantallen deelen (bv. wanneer het aantal kroonslippen
verschilt van het aantal kelktanden of -slippen).
heteromorphus
heteromórphus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander,
verschillend; morphê, gedaante, vorm: verschillend van gedaante; afwijkend van
vorm; met gelijk-
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waardige organen, welke onderling opvallend verschillend zijn van gedaante of van
afmetingen.
heteroneura
heteronéúra, – zie heteroneurus.
Heteroneuron
Heteronéúron Fée [A. L. A. Fée] (Polypodiacĕae), – van Gr.
hetĕros, ander, verschillend; neuron, nerf. Het gesl. verschilt in nervatuur van
verwante gesl.
Heteroneuron
Heteronéúron Hook. f. [J. D. Hooker] (Melastomatacĕae), –
van Gr. hetĕros, ander, verschillend; neuron, nerf: op ongewone wijze generfde plant.
– De bladeren zijn vinnervig, iets ongewoons in de fam. der Melastomatacĕae, waartoe
dit gesl. behoort.
heteroneuros / heteroneurus
heteronéúros (-os, -on) / heteronéúrus (-a,
-um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend; neuron, nerf: met nerven van
verschillenden vorm; ongelijkmatig generfd; op ongewone wijze generfd.
Heteronevron
Heteronévron, – zie Heteroneuron.
heteropetalus
heteropétalus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
petălon, kroonblad: met onderling ongelijke kroonbladen.
heterophlebius
heterophlébius (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander,
verschillend; phleps (phlebos), ader: met onderling ongelijke aderen; ongelijkmatig
geaderd; op ongewone wijze geaderd.
Heterophragma
Heterophrágma A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr.
hetĕros, ander, verschillend; phragma, hier = tusschenschot. Het tusschenschot der
vrucht is anders dan bij de meeste Bignoniacĕae, nl. op dwarse doorsnede vierhoekig.
heterophyllus heterophýllus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
phullon, blad: anders of verschillend wat de bladeren betreft; met onderling
(opmerkelijk) verschillende bladeren; met andere bladeren dan gewoonlijk.
heteropleurus heteropléúrus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
pleuron of pleura, ribbe, nerf: met ribben of nerven van verschillende gedaante; met
onderling ongelijke ribben of nerven.
heteropodus
heterópodus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, ver schillend;
pous (podŏs), voet, steel: met onderling ongelijke stelen.
Heteropogon
Heteropógon Pers. [Chr. H. Persoon (1755, Z.-Afrika; 1837,
Parijs), beroemd mykoloog], – van Gr. hetĕros, ander, een van beide; pôgôn, baard.
De aartjes staan in paren; de ♂ zijn ongenaald, de ♀ of dragen een lange, bij een
baardhaar vergeleken naald.
heteropogonoides
heteropogonoídes, – van Heteropōgon, (voormalig)
plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Heteropōgon-achtig.
heteroptera
heteróptera, – zie heteroptĕrus.
Heteropteris
Heterópteris H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A.
J. A. Bonpland en K. S. Kunth], – van Gr. hetĕros, ander, verschillend; ptĕron,
vleugel. De vruchtvleugels zijn onderling verschillend.
heteropteros / heteropterus heterópteros (-os, -on) / heterópterus (-a, -um),
– van Gr. hetĕros, ander, verschillend; ptĕron, vleugel: met ongelijke vleugels.
Heteropterys / Heteropteryx
Heterópterys Endl. [St. L. Endlicher] /
Heterópteryx Nied. [Fr. Niedenzu], – van Gr. hetĕros, ander, verschillend; ptĕrux,
vleugel. De vruchtvleugels zijn onderling verschillend.
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heteropus
hetéropus, – van Gr. hetĕros, ander, verschillend; pous, voet, steel:
met ongelijke stelen (bladstelen, bloemstelen).
Heteropyxis
Heteropýxis Griff. [W. Griffith], – van Gr. hetĕros, ander,
verschillend, ongelijk; puxis, doos. De helmknoppen (stuifmeeldoosjes) zijn onderling
ongelijk; zij verschillen van die van het verwante gesl. Durĭo, doordat zij zich met
een eindelingsche porie openen.
heteropyxis
heteropýxis, – van Gr. hetĕros, ander, verschillend; puxis, doos:
met onderling verschillende of ongewone, bij doozen vergelijkbare organen
(helmknoppen, vruchten).
heterorhopalos
heterorhópalos (-os, -on), – zie heterorrhopălos.
heterorrhopalos
heterorrhópalos (-os, -on), – van Gr. hetĕros, ander,
verschillend; rhopălon, knots: met onderling verschillende knotsvormige organen;
met ongewoon gevormde knotsvormige organen.
heterosepalus heterosépalus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met onderling ongelijke kelkbladen; met ongewone
kelkbladen.
Heterosmilax
Heterosmílax Kth [K. S. Kunth], – van Gr. hetĕros, ander,
verschillend; Smīlax, plantengesl. (Liliacĕae): op Smilax gelijkend, doch daarvan op
eenige punten verschillend gesl.
heterosorus
heterosórus (-a, -um), – van hetĕros, ander, verschillend; sôros,
hoop(je): met onderling ongelijke sporenhoopjes of sori; met ongewone sori.
Heterospathe
Heteróspathe Scheff. [R. H. C. C. Scheffer], – van Gr. hetĕros,
ander, verschillend; spăthê, (als bot. term) kolfscheede. De kolven bezitten twee
ongelijke scheeden.
Heterostalis
Heteróstalis Schott [H. W. Schott], – van Gr. hetĕros, ander,
verschillend; stălis, paal. – De naam zinspeelt op de steelvormige, rudimentaire
bloemen, waarvan de lagere in vorm aanmerkelijk van de hoogere verschillen.
heterostegius
heterostégius (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
stegê, bedekking: bedekt met onderling ongelijke organen, ongelijke schutbladen,
bv.
Heterostemma
Heterostémma W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van
Gr. hetĕros, andere, tweede; stemma, krans. Elk der 5 in een krans geplaatste
bijkroonschubben draagt bij de eerstbeschreven soort aan de binnenzijde een groot
aanhangsel; deze 5 aanhangsels vormen een tweeden krans.
heterostemon
heterostémon, – van Gr. hetĕros, ander, verschillend; stêmôn,
draad: met onderling ongelijke meeldraden; met ongewone meeldraden.
heterostigma
heterostígma, – van Gr. hetĕro, ander, verschillend; stigma,
(als bot. term) stempel: met een ongewonen (ongewoon grooten bv.) stempel; met
onderling ongelijke stempels.
heterota
heteróta, – zie heterōtus.
heterotomus
heterótomus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
temnein, snijden: met onderling ongelijke insnijdingen, onregelmatig ingesneden.
heterotrichus
heterótrichus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend;
thrix (trĭchos), haar: met onderling ongelijke haren; met andere haren dan gewoonlijk.
heterotus
heterótus (-a, -um), – van Gr. hetĕros, ander, verschillend; ous
(ōtos), oor: met onderling ongelijke oortjes; met andere oortjes dan gewoonlijk.
hettae
hettae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
persoonsnaam Hetta: van Hetta, genoemd naar Hetta. – Clerodendron – Hall. f.
[Albert von Haller (1758, Bern; 1823, Bern)] is genoemd naar mevrouw Hetta Elbert
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(zie elberti), die haar echtgenoot op zijn exploratietochten vergezelde. Overigens is
mij niets van haar bekend.
Heuchera
Heuchéra L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. H. van Heucher
(1677, Weenen; 1747, Wittenberg), medicus, hoogleeraar in de plantkunde en directeur
van den bot. tuin te Wittenberg, lijfarts van koning Augustus II van Saksen, schrijver
van eenige bot. publicaties.
heuffelianus heuffeliánus (-a, -um) (Crocus – Herb. [W. Herbert]), – genoemd
naar Johann Heuffel (1800, Modern, N.N.O. van Presburg; 1857, Lugos, O. van
Temesvár, Z.-Hongarije), medicus, verdienstelijk onderzoeker der flora van Hongarije,
schrijver van vele bot. publicaties.
heusseri
heusséri, – 2de nv. van Heussērus, Latinizeering van Heusser: van
Heusser, gevonden door Heusser, genoemd naar Heusser. – Rhododendron
longiflōrum Lindl. [J. Lindley] var. – J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar Carl
Heusser (1888, Glattfelden, N. van Zürich; X), bioloog, van 1918-32 verbonden aan
het Algemeen Proefstation der A. V. R. O. S. (Algemeene Vereeniging van
Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra), sedert 1933 als volontair werkzaam aan
het plantenphysiol. instituut der Eidgenossische Technische Hochschule te Zürich,
schrijver van vele bot. publicaties, inzonderheid over Hevēa. De naar hem genoemde
plant had hij in 1932 op het schiereiland Samosir (Toba-meer; Sumatra) ontdekt. Zie
zijn levendige beschrijving in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, 3me Série, XIII, p. 448
(1935).
Hevea
Hevéa Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van den
Guiaanschen plantennaam hevé.
Hewittia
Hewíttia W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – genoemd naar
Hewitt, omtrent wien mij niets bekend is. Het gesl. werd het eerst beschreven in
Madras Journal of Science V (1837), p. 22. In dit tijdschrift, dat ik nergens heb aange-
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troffen, zijn mogelijk gegevens omtrent Hewitt te vinden.
hewittianus
hewittiánus (-a, -um) (Calămus – Becc. [Odoardo Beccari
(1843-1920]), – genoemd naar John Hewitt (1880, Dronfield bij Sheffield; X),
zoöloog, van 1905-09 curator van het museum te Saráwak (N.-Bórneo), in 1910
assistent aan het Transvaalsche Museum te Pretoria, van 1911 tot heden directeur
van het Albany-Museum te Grahamstown (Z.-Afrika), schrijver van enkele anthropol.
en verscheidene zoöl. publicaties (o.a. over de Reptielen, Kikvorschachtigen en
Spinachtigen van Z.-Afrika).
hewittii
hewíttii, – 2de nv. van Hewittĭus, Latinizeering van Hewitt: van
Hewitt, gevonden door Hewitt, genoemd naar Hewitt. – Arēca – Furtado [Caetano
Xavier dos Remedios Furtado (1897, Goa; X), verbonden aan den bot. tuin van
Singapore] is genoemd naar John Hewitt (zie hewittiānus).
hexacanthus
hexacánthus (-a, -um), – van Gr. hex, zes; akantha, doorn,
stekel: met zes doornen of stekels (bijeen), zesdoornig, zesstekelig.
Hexacentris
Hexacéntris Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. hex,
zes; kentron, spoor. Van de beide onderste der vier meeldraden zijn beide helmhokjes
gespoord; van de twee bovenste slechts één hokje; de geheele bloem bevat dus zes
sporen.
hexaflorus
hexaflórus (-a, -um), – van Gr. hex, zes; Lat. flos (flōris), bloem:
zesbloemig. Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; hexanthus is beter.
hexagonus
hexagónus (-a, -um), – van Gr. hex, zes; gônĭa, hoek: zeshoekig.
hexagyna
hexágyna, – zie hexagўnus.
hexagynius / hexagynus
hexagýnius (-a, -um) / hexágynus (-a, -um), – van
Gr. hex, zes; gŭnê, vrouw: met zes vr. organen (vruchtbeginsels, stijlen, stempels).
hexamera
hexámera, – zie hexamĕrus.
hexameres hexámeres (-es, -es), – van Gr. hex, zes; mĕros, deel: uit zes deelen
bestaand, met zes bloemdeelen, zestallig (van bloemen).
Hexameria
Hexaméria R. Br. [Robert Brown] (Orchidacĕae), – van Gr. hex,
zes; meros, deel. Er zijn 6 stuifmeelklompjes.
Hexameria
Hexaméria Torr. et Gray [J. Torrey en A. Gray] (Cucurbitacĕae),
– van Gr. hex, zes; meros, deel. – De naam zinspeelt op de vaak 6-tallige bloemen.
hexamerus
hexámerus (-a, -um), – van Gr. hex, zes; mĕros, deel: uit zes
deelen bestaand, met zes bloemdeelen, zestallig (van bloemen).
hexander / hexandrus
hexánder (-ra, – rum) / hexándrus (-a, -um), – van
Gr. hex, zes; anêr (andros), man: met zes mann. organen, met zes meeldraden,
zeshelmig, met zes stuifmeelklompjes.
hexangularis
hexanguláris (-is, -e), – van Gr. hex, zes; Lat. angŭlus, hoek:
zeshoekig. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn sexangulāris
en hexagōnus.
hexantha / hexanthum
hexántha / hexánthum, – zie hexanthus.
Hexanthus
Hexánthus Lour. [J. Loureiro], – van Gr. hex, zes; anthos, bloem.
De bloemen staan ten getale van zes binnen een omwindsel bijeen.
hexanthus hexánthus (-a, -um), – van Gr. hex, zes; anthos, bloem: zesbloemig,
met zes bloemen bijeen.
hexapetalus
hexapétalus (-a, -um), – van Gr. hex, zes; petălon, kroonblad:
met zes kroonbladen.
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hexaphyllus hexaphýllus (-a, -um), – van Gr. hex, zes; phullon, blad: zesbladig,
met zes bladeren of blaadjes bijeen.
hexapterus
hexápterus (-a, -um), – van Gr. hex, zes; ptĕron, vleugel:
zesvleugelig.
hexaspermus
hexaspérmus (-a, -um), – van Gr. hex, zes; sperma, zaad:
zeszadig.
hexastachya
hexastáchya, – zie hexastachўus.
hexastáchyos / hexastáchyus
hexastáchyos (-os, -on) / hexastáchyus (-a,
-um), – van Gr. hex, zes; stachus, aar: zesarig, met zes aartjes.
hexasticha
hexásticha, – zie hexastĭchus.
hexastichos / hexastichus
hexástichos (-os, -on) / hexástichus (-a, -um), –
van Gr. hex, zes; stĭchos, rij: zesrijig.
Hexatheca
Hexathéca Clarke [Ch. Baron Clarke], – van Gr. hex, zes; thêkê,
doos (in den gelatinizeerden vorm thēca gebezigd in de beteekenis van helmhokje):
plant, welker bloemen zes helmhokjes bevatten. Twee der vier helmknoppen zijn
tweehokkig, twee éénhokkig.
hexurus
hexúrus (-a, -um), – van Gr. hex, zes; oura, staart: zesstaartig.
Heyderia
Heydéria C. Koch [C. (K.) H. E. Koch (1809-79), hoogleeraar te
Berlijn], – genoemd naar E. Heyder (1808, ?; 1884, Berlijn), Pruisisch
regeeringsambtenaar voor tuin- en ooftbouwaangelegenheden, groot plantenvriend.
Heynea
Héynea Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar Benjamin Heyne (?,
?; 1819, Vepery; voorstad van Madras), arts der Moravische zending, die in 1777
naar Madras vertrok en daar mede optrad als botanicus voor de Eng. O.I. Compagnie.
In 1793 stond hij aan het hoofd van peper- en kaneelplantages. Hij verzamelde in
Madras vele planten, welke later door Roth (zie rothiānus) werden bewerkt.
heyneanus
heyneánus (-a, -um), – 1. (Lobelĭa – R. et Sch. [J. J. Roemer en
J. A. Schultes]; – Memecўlon – Bth. [G. Bentham]; – Mitrephŏra – Thw. [G. H.
Kendrick Thwaites]; – Pogostēmon – Bth. [G. Bentham]), – genoemd naar Benjamin
Heyne (zie Heynĕa). 2. (Curcŭma – Valet. et Van Zijp [Th. Valeton en Coenraad van
Zijp]; – Mapanĭa – Backer [C. A. Backer]), – genoemd naar K. Heyne (1877,
Amsterdam; X), eerst handelsgeemployeerde te Batavia, van 1906-27 hoofd
(chef-conservator) van het Museum voor Economische Botanie te Buitenzorg, die
bij het geheel door zijn onuitputtelijke energie gevulde museum een bot. tuin van
nuttige planten had aangelegd, schrijver van het terecht beroemde
botanisch-economische standaardwerk De Nuttige Planten van Nederlandsch Indië
(2e druk, 1927), bijeenbrenger van het herbarium, dat het bewijsmateriaal voor dat
werk bevatte. – Thans geniet hij te Bennekom van zijn welverdiende rust.
heynei
héýnei, – 2e nv. van Heynĕus, Latinizeering van Heyne: van Heyne,
gevonden door Heyne, genoemd naar Heyne. – Cypērus – Boeck. [O. Boeckeler] is
genoemd naar Benjamin Heyne (zie Heynĕa).
heynianus
heyniánus (-a, -um) (Nicolaia – Valet. [Th. Valeton]), – genoemd
naar K. Heyne (zie heyneānus 2).
heynii
héýnii, – 2e nv. van Heynĭus, Latinizeering van Heyne: van Heyne,
gevonden door Heyne, genoemd naar Heyne. – Callicarpa – Roth [A. W. Roth] en
Oldenlandĭa – G. Don [George Don] zijn genoemd naar Benjamin H eyne (zie
Heynĕa).
hians hians, – van Lat. hiāre, wijd openstaan, gapen: wijd openstaand, gapend.
hibbardii
hibbárdii, – 2e nv. van Hibbardius, Latinizeering van Hibbard:
van Hibbard, gevonden door Hibbard, genoemd naar Hibbard. – Calophyllum – Elm.
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[A. D. E. Elmer] werd in 1908 genoemd naar H. S. Hibbard, superintendent van het
Silliman-Instituut te Dumaguete [in den Z.O. hoek van het eiland Negros
(Philippijnen)]. Overigens is mij niets van hem bekend.
Hibbertia
Hibbértia Andr. [H. C. Andrews (bloeitijd 1794-1830) te Londen,
uitgever van bot. plaatwerken], – genoemd naar G. Hibbert (1757, Manchester; 1837,
Munden bij Watford, Herts., Engeland), die te Clapham (Londen) een rijken bot.
tuin bezat, waarvoor hij o.a. aan Kaap de Goede Hoop en op Jamaica planten deed
verzamelen. Andrews, de auteur van het gesl., wien hij planten verstrekte ten behoeve
van diens bot. werken, getuigde van hem: “Niemand verdiende meer dan hij, dat er
een plant naar hem genoemd werd.”
hiberna
hibérna, – zie hibernus.
hibernicus
hibérnicus (-a, -um), – van Lat. Hibernĭa, Ierland: Iersch.
hibernus
hibérnus (-a, -um), – van Lat. hĭems, winter: winterachtig, in den
winter bloeiend, in den winter groeiend, in den winter op het veld staand, winter-.
hibiscifolius hibiscifólius (-a, -um), – van Hibiscus, plantengesl. (Malvacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Hibiscus.
Hibiscus
Hibíscus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam hibiskos, waarmede de heemst (tegenwoor-
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dig Althaea officinālis L. [C. Linnaeus], D. Eibisch) werd aangeduid.
hibridus
híbridus (-a, -um), – (Lat.) van tweeërlei ras; door bastaardeering
verkregen.
Hicoria
Hicória Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – Latinizeering van
hickory, Amer. volksnaam van Carўa-soorten.
hiemalis
hiemális (-is, -e), – van Lat. hiems (hiĕmis), winter: bij den winter
behoorend, in den winter bloeiend of groeiend of althans niet afstervend, winter-.
hieracifolius / hieraciifolius hieracifólius (-a, -um) / hieraciifólius (-a, -um),
– van Hieracĭum, plantengesl. (Composĭtae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die
van een Hieracĭum.
hieracioides
hieracioídes, – van Hieracĭum, plantengesl. (Composĭtae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hieracĭum-achtig.
Hieracium
Hierácium L. [C. Linnaeus], – van Gr. hiĕrax (hiĕrākos), havik:
havikskruid. Men meende in de Oudheid, dat de haviken dit kruid bezigden om een
scherper gezicht te krijgen, en Dodoens [Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 490] zegt nog:
“Dese cruyden zijn oock goet tot den ooghen ende tghesichte alsmen tsap van
denselven daer in druypt.”
Hieris
Híeris V. St. [C. G. G. J. van Steenis], – (Gr.) priesteres. De plant werd
het eerst aangetroffen bij een tempel op Penang.
hiernii
hiérnii, – 2e nv. van Hiernĭus, Latinizeering van Hiern: van Hiern,
genoemd naar Hiern. – Diosp ros – Kds [S. H. Koorders] is genoemd naar W. Ph.
Hiern (1839, Stafford; 1925, Barnstaple, Devon, Engeland), die gedurende vele jaren
arbeidde in het Kew-Herbarium en het British Museum zonder aan deze instellingen
verbonden te zijn, schrijver van vele bot. publicaties, waaronder een uitnemende
monographie der Ebenacĕae (1873). – Voor Hooker’s Flora of British India bewerkte
hij de Meliacĕae en de Sapindacĕae, voor de Flora of tropical Africa verscheidene
familiën. De Diosp ros werd door Koorders (zie koordersi) naar hem genoemd,
omdat hij de door dezen in de Minahasa verzamelde Ebenacĕae had gedetermineerd.
Hierochloa
Hieróchloa P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van
Gr. hiĕros, goddelijk, den goden gewijd, heilig; chlŏa, gras: gras der goden, heilig
gras. De naam zinspeelt op den aangenamen cumarinegeur, dien de soorten van dit
gesl. bij droging verbreiden. De Europ. Hierochloa odorāta Wahlenb. [G. Wahlenberg]
is in vele landen gewijd aan de maagd Maria. – Vgl. den Ned. volksnaam
Lieve-vrouwen-bedstroo voor de eveneens naar cumarine riekende Asperŭla odorāta
L. [C. Linnaeus] (Onze-lieve-vrouwe = de maagd Maria).
Hierochloe
Hieróchloë R. Br. [Robert Brown], – van Gr. hiĕros, goddelijk,
den goden gewijd, heilig; chlŏê, gras: gras der goden, heilig gras. – Zie voorts
Hierochlŏa.
hieronymi
hierónymi, – 2e nv. van Hieronўmus: van Hieronўmus, genoemd
naar Hieronўmus. – Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar
Georg Hieronymus (1846, Schöneiche, Silezië; 1921, Berlijn), van 1872-83
hoogleeraar in de plantkunde te Córdoba in Argentinië, welk land hij in dien tijd
bereisde, van 1892-1921 custos aan het Bot. Museum te Berlijn, schrijver over de
Flora van Argentinië, voorts over algen, varens, Selaginellacĕae, Centrolepidacĕae,
Composĭtae en andere planten. Het woord Hieronўmus (van Gr. hiĕros, heilig; onŭma,
naam) beteekent: heilige naam.
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hieronymiánus
hieronymiánus (-a, -um) (Selaginella – V. A. v. R. [C. R. W.
K. van Alderwerelt van Rosenburgh]), – genoemd naar G. Hieronymus (zie
hieronўmi).
Higginsia Higgínsia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar Ambrosius O’Higgins,
markies van Osorio (1720, graafschap Meath, Ierland; 1801, Lima, Perú), welke als
jongen van nederige afkomst door een zijner ooms, een pater Jezuïet, voor den
geestelijken stand bestemd en te Cadiz op school gedaan werd. Hij gevoelde echter
geen roeping voor het priesterschap en ging als handelaar zijn fortuin zoeken in
Z.-Amerika, waar hij de genegenheid wist te verwerven van den onderkoning van
Chili (toen een Sp. kolonie), die hem met den rang van kapitein gebruikte in den
strijd tegen de opgestane Araucanen. Na in het leger verschillende rangen doorloopen
te hebben werd hij in 1789 onderkoning van Perú, in 1795 van Chili. Hij verleende
den Sp. natuuronderzoeker Ruiz (zie ruiziānus) en Pavon (zie Pavonĭa) steun bij hun
floristisch onderzoek van Perú en Chili. Uit dankbaarheid noemden zij in 1798 naar
hem het geslacht Ohigginsĭa, welke naam later door Blume (zie Blumĕa) werd verkort
tot Higginsĭa.
hildebrandii
hildebrándii, – 2e nv. van Hildebrandĭus, Latinizeering van
Hildebrand: van Hildebrand, gevonden door Hildebrand, genoemd naar Hildebrand.
– Dendrobĭum – Rolfe [R. A. Rolfe] werd in 1894 genoemd naar Arthur Hedding
Hildebrand (1842, ?; tusschen 1911 en 14, ?), E. politiek agent in China, die de plant
in Z.-China verzameld had.
hilifer / hiliferus
hílifer (hilífera, hilíferum) / hilíferus (-a, -um), – van Lat.
hilum, (als bot. term) navel; ferre, dragen: een (grooten) navel dragend.
Hillia
Híllia Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar John Hill (1716
of 17, Peterborough of Spalding; 1775, Londen), medicus, eerste directeur van den
bot. tuin van Kew, schrijver van vele bot. werken.
himalaicus / himalaiensis / himalayanus / himalayensis
himaláicus (-a,
-um) / himalaiénsis (-is, -e) / himalayánus (-a, -um) / himalayénsis (-is, -e), –
afkomstig van het Himálaya-gebergte (tusschen Tibet en Eng. Indië van ±73 – ±95°
O.L.) of daar het eerst gevonden. De naam Himálaya (van Sanskr. him, sneeuw;
álaya, woning, verblijfplaats) be teekent: woning der (eeuwige) sneeuw,
sneeuwgebergte.
Himantandra Himantándra F. v. M. [Ferdinand von Müller], – van Gr. himas
(himantos), riem; anêr (andros), man: plant met riemvormige mann. organen
(helmdraden).
Himantandraceae
Himantandráceae, – plantenfam. als type waarvan het
gesl. Himantandra geldt.
Himantho- / himanthoHimantho- / himantho-, – foutief voor Himanto-;
himanto-.
himantoglossa
himantoglóssa, – zie himantoglossus.
Himantoglossum
Himantoglóssum Spreng. [K. P. J. Sprengel], -van Gr.
himas (himantos), riem; glôssa, tong of (bij orchideeën) lip. De naam zinspeelt op
de riemvormige middenslip der lip.
himantoglossus
himantoglóssus (-a, -um), – van Gr. himas (himantos), riem;
glôssa, tong: met riemvormige of in riemvormige slippen verdeelde tong of (bij
Orchidacĕae) lip.
Himantophyllum
Himantophýllum Spreng. [K. P. J. Sprengel], – van Gr.
himas (himantos), riem; phullon, blad: plant met riemvormige bladeren.
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hindsii
híndsii, – 2e nv. van Hindsĭus, Latinizeering van Hinds: van Hinds,
gevonden door Hinds, genoemd naar Hinds. – Arundinarĭa – Munro [W. Munro]; –
Celastrus – Bth. [G. Bentham]; Quercus – Bth. [G. Bentham]; – Senecĭo – Bth. [G.
Bentham] en Vanda – Lindl. [J. Lindley] zijn genoemd naar R. Brinsley Hinds (?, ?;
vóór 1861, ?), scheepsarts op het Eng. vaartuig Sulphur, dat van 1836-42 onder
commando van kapitein Belcher een tocht om de aarde maakte. Op dien tocht
verzamelde Hinds vele planten en dieren, waaronder de naar hem genoemde.
Hingtsha
Híngtsha Roxb. [W. Roxburgh], Engelschind. plantennaam
(hingchá).
Hippagrostis Hippagróstis O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van Gr. hippos, paard;
agrôstis, gras: paardengras. De naam is overgenomen van Rumphĭus, Herbarĭum
Amboinense VI, 15, die van het door hem zoo gedoopte gras zegt: “het
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is een gemeen voedzel voor de paarden alsmede voor de koeibeesten.”
Hippeastrum
Hippeástrum Herb. [W. Herbert], – van Gr. hippeus (hippeôs),
ridder; astron, ster: ridderster. De naam zinspeelt op de fraaie, min of meer
stervormige bloemen.
Hippeophyllum
Hippeophýllum Schltr [F. R. Rudolph Schlechter], – van
Gr. hippeus (hippeôs), ruiter; phullon, blad. De naam zinspeelt op de rijdende bladeren
(dwz. de bladeren staan in twee tegenoverstaande rijen en de voet van elk blad wordt
omsloten door den dubbelgevouwen of scheedevormigen voet van het naastlagere).
Hippia
Híppia L. [C. Linnaeus], – vr. vorm van Gr. hippĭos (van hippos,
paard): op eenigerlei wijze tot een paard in betrekking staand(e plant). Waarop de
naam zinspeelt, is mij onbekend.
hippia
híppia, – zie hippĭus.
Hippion
Híppion Spreng. [K. P. J. Sprengel], – onz. vorm van Gr. hippĭos
(van hippos, paard): op eenigerlei wijze tot een paard in betrekking staand(e plant).
Waarop de naam zinspeelt, is mij onbekend. Sprengel (zie sprengēli), de auteur van
het gesl., geeft geen toelichting.
hippius
híppius (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. hippĭos (van hippos, paard),
op eenigerlei wijze tot een paard in betrekking staand. Bij Epidendrum hippĭum
Buch.- Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton] zinspeelt de soortnaam op de zadelvormige
lip.
Hippocastanaceae
Hippocastanáceae, – plantenfam. als type waarvan het
gesl. Hippocastănum geldt.
Hippocastanum
Hippocástanum Rupp. [H. B. Ruppe], – van Gr. hippos,
paard; kastănon, kastanje: paardenkastanje, dwz. kastanje, welke hoogstens geschikt
is voor paardenvoeder. – Vgl. paardenboon, vogelkers, voorts den Mal. naam katjang
monjèt (apenboon) voor vele in het wild groeiende Leguminōsae. – Zie ook in dit
boekje canĭnus en Hondbesseion.
Hippocratea
Hippocratéa L. [C. Linnaeus], – genoemd naar den beroemden
Gr. geneesheer Hippocrătes (Gr. Hippokrătês) (±460 v. Chr., eiland Kôs, bij den
Z.W. hoek van Klein-Azië; 377 v. Chr., Larissa, Thessalië), schrijver van vele
medische werken.
Hippocrateaceae
Hippocrateáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Hippocratēa geldt.
hippocrepifer / hippocrepiferus
hippocrépifer (hippocrepífera,
hippocrepíferum) / hippocrepíferus (-a, -um), – van Gr. hippokrêpis (van hippos,
paard; krêpis, schoen), hoefijzer; ferre, dragen: een of meer hoefijzervormige organen
dragend.
Hippocrepis Hippocrépis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. hippokrêpis
(van hippos, paard; krêpis, schoen), hoefijzer. – De naam zinspeelt op den vorm der
peulleedjes. Hippoglóssum Breda [J. G. S. van Breda (1788-1867), Ned.
plantkundige], – van Gr. hippos, paard; glôssa, tong: paardetong. De naam zinspeelt
op den vorm der lip.
hippolapathum
hippolápathum, – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam hippolapăthon (van hippos, paard; lapăthon, zuring), paardezuring,
waarmede ook de Ouden een Rumex-soort aanduidden.
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Hippophae
Hippóphaë L. [C. Linnaeus], – de met weglating der slot-s in het
Lat. overgenomen, oude Gr. plantennaam hippophăës, waarvan afleiding en beteekenis
onbekend zijn en waarmede een gedoornde Euphorbĭa werd aangeduid. Pas later is
de naam overgedragen op het hem thans voerende gesl.
hippophaeoides
hippophaëoídes, – van Hippophăë, plantengesl.
(Elaeagnacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hippophăë-achtig.
Hippophaes
Hippóphaës Aschers. [P. Fr. A. Ascherson], – oude Gr.
plantennaam (zie Hippophăë).
hippophaifolius
hippophaifólius (-a, -um), – van Hippophaë, plantengesl.
(Elaeagnacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Hippophăë.
Hippuridaceae
Hippuridáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Hippūris geldt.
Hippuris / hippuris
Hippúris L. [C. Linnaeus] / hippúris, – van Gr. hippos,
paard; oura, staart: paardenstaart.
hippuroides
hippuroídes, – van Hippūris, plantengesl. (Hippuridacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hippūris-achtig.
Hiptage Hiptáge Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. hiptasthai, vliegen. De vrucht
bestaat uit 1-3 gevleugelde vruchtjes.
Hiraea
Hiráéa Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar J. N. de La
Hire (1685, Parijs; 1717, Parijs), arts, bezitter van fraaie plantenverzamelingen, in
1710 gekozen tot lid der Academie van Wetenschappen te Parijs.
hircinus / hircosus
hircínus (-a, -um) / hircósus (-a, -um), – van Lat. hircus,
bok: stinkend als een bok, bokke(n)-.
hirculus hírculus, – (Lat.) verkleinw. van hircus, bok: bokje. De naam zinspeelt
op den geur der plant.
Hirschfeldia
Hirschféldia Moench [K. Moench], – genoemd naar C. C. L.
Hirschfeld, Holsteinsch plantkundige, die in 1755 een werk uitgaf over tuinaanleg.
Overigens is mij niets van hem bekend.
hirsuta
hirsúta, – zie hirsūtus.
hirsutior hirsútior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. hirsūtus, borstelig (behaard):
1. vrij dicht met borstels bezet. 2. dichter met borstels bezet dan gewoonlijk.
hirsutissimus hirsutíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. hirsūtus, borstelig
behaard: zeer dicht borstelig behaard.
hirsutiusculus / hirsutulus
hirsutiúsculus (-a, -um) / hirsútulus (-a, -um),
– verkleinw. van Lat. hirsūtus, borstelig behaard: eenigszins borstelig behaard.
hirsutus
hirsútus (-a, -um), – (Lat.) borstelig (behaard).
hirta
hirta, – zie hirtus.
hirtaeformis
hirtaefórmis (-is, -e), – zie hirtiformis.
hirtellus
hirtéllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. hirtus, bezet met niet zeer
lange, afstaande, stijve haren: vrij ijl bezet met niet zeer lange, afstaande, stijve haren.
hirticalycinus
hirticalýcinus (-a, -um), – van Lat. hirtus, bezet met niet zeer
lange, afstaande, stijve haren; calyx (calўcis), kelk: op den kelk (of de daarbij
vergelijkbare kafjes g1 en g2) bezet met niet zeer lange, afstaande, stijve haren.
hirticaulis
hirticáúlis (-is, -e), – van Lat. hirtus, bezet met niet zeer lange,
afstaande, stijve haren; caulis, stengel, steel: op de stengels of stelen bezet met niet
zeer lange, afstaande, stijve haren.
hirtiflorus
hirtiflórus (-a, -um), – van Lat. hirtus, bezet met niet zeer lange,
afstaande, stijve haren; flos (flōris), bloem: op de bloemen bezet met niet zeer lange,
afstaande, stijve haren.
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hirtiformis
hirtifórmis (-is, -e), – van den soortnaam hirtus (zie aldaar); Lat.
forma, gedaante, vorm: van de gedaante der soort hirtus, op de soort hirtus gelijkend.
hirtipes
hírtipes, -van Lat. hirtus, bezet met niet zeer lange, afstaande, stijve
haren; pes, voet, steel: op de stelen bezet met niet zeer lange, afstaande, stijve haren.
hirtipetalus hirtipétalus (-a, -um), – van Lat. hirtus, bezet met niet zeer lange,
afstaande, stijve haren; Nieuwlat. petălum, kroonblad: op de kroonbladen bezet met
niet zeer lange, afstaande, stijve haren.
hirtivalvis
hirtiválvis (-is, -e), – van Lat. hirtus, bezet met niet zeer lange,
afstaande, stijve haren; valva, (als bot. term) klep: op de kleppen bezet met niet zeer
lange, afstaande, stijve haren.
hirtolepidotus
hirtolepidótus (-a, -um), – van Lat. hirtus, bezet met niet zeer
lange, afstaande, stijve haren; lepidōtus, beschubd: bezet met niet zeer lange,
afstaande, stijve haren, bovendien beschubd.
hirtostipulus
hirtostípulus (-a, -um), – van Lat. hirtus, bezet met niet

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

269
zeer lange, afstaande, stijve haren; stipŭla, steunblad: op de steunbladen bezet met
niet zeer lange, afstaande, stijve haren.
hirtulus
hírtulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. hirtus, bezet met niet zeer
lange, afstaande, stijve haren; ijl bezet met niet zeer lange, afstaande, stijve haren.
hirtus
hirtus (-a, -um), – (Lat.) (als bot. term) bezet met niet zeer lange,
afstaande, stijve haren.
hirundinaceus
hirundináceus (-a, -um), – van Lat. hirundo (hirundĭnis),
zwaluw: in eenig opzicht met een zwaluw of eenig deel daarvan overeenkomend,
bv. met op een zwaluwstaart gelijkende, pijlvormige bladeren.
Hisingera Hisingéra Hellen. [C. N. Hellenius], – in 1792 genoemd naar Johan
Hising (1727, ?; 1790, ?), in 1770 in den adelstand verheven onder den naam Hisinger,
hooggeplaatst, zeer actief ambtenaar bij het Zw. mijnwezen, die daarin vele
verbeteringen aanbracht. De plant werd naar hem genoemd uit erkentelijkheid voor
zijn ijver en mildheid voor de bot. wetenschap.
hispanicus
hispánicus (-a, -um), – van Lat. Hispania, Spanje: uit Spanje
afkomstig of daar het eerst gevonden, Spaansch.
hispida
híspida, – zie hispĭdus.
hispidifolius
hispidifólius (-a, -um), – van Lat. hispĭdus, met lange, stijve
haren bezet; folĭum, blad: op de bladeren bezet met lange, stijve haren.
hispidiramus
hispidirámus (-a, -um), – van Lat. hispĭdus, met lange, stijve
haren bezet; rāmus, tak, twijg: op de takken of twijgen bezet met lange, stijve haren.
hispidispiculus
hispidispículus (-a, -um), – van Lat. hispĭdus, met lange,
stijve haren bezet; spĭcŭlus, aartje: op de aartjes bezet met lange, stijve haren.
hispidissimus
hispidíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. hispĭdus, met
lange, stijve haren bezet: zeer dicht bekleed met lange, stijve haren.
hispidula
hispídula, – zie hispidŭlus.
hispidulissimus
hispidulíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. hispidŭlus,
met vrij lange of vrij stijve haren bezet: zeer dicht bezet met vrij lange of vrij stijve
haren.
hispidulus
hispídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. hispĭdus, met lange,
stijve haren bezet: een gering aantal lange, stijve haren dragend; met vrij lange of
vrij stijve haren bezet.
hispidus
híspidus (-a, -um), – (Lat.) met lange, stijve haren bezet.
Histiopteris
Histiópteris Ag. [K. A. Agardh (1785-1859), hoogleeraar te
Lund], – van Gr. histĭon, zeil; ptĕris, varen: zeilvaren. – De naam zinspeelt op den
vorm en den stand van de onderste blaadjes der vinnen.
histrio
hístrio, – (Lat.) tooneelspeler, acteur. – Het woord wordt wel als
soortnaam gebezigd voor bontbloemige planten.
histrioides histrioídes, -van den soortnaam histrĭo (zie aldaar); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort histrio gelijkend.
histrix
histrix, – (Lat.) stekelvarken. – Als soortnaam gebezigd voor planten
met stekels, doornen of andere scherpe uitwassen.
Hisutsua
Hisutsúa A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van den
Chin. plantennaam hi-su-tsu.
Hitchenia
Hitchénia Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – genoemd naar Thomas Hitchin ( ?, ?; ?, Cambridge), eerst verver te
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Norwich, later bankbeambte te Cambridge, bevriend met Haworth (zie Haworthĭa),
bezitter eener verzameling vetplanten en cacteeën te Norwich. Zijn bloeitijd valt in
de jaren 1810-30.
Hitcheniopsis Hitcheniópsis Ridl. [H. N. Ridley], – van Hitchenĭa, plantengesl.
(Zingiberacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Hitchenĭa gelijkend gesl.
hladnikianus
hladnikiánus (-a, -um) (Scopolĭa carniolĭca Jacq. [N. J. baron
Von Jacquin] var. – Freyer [H. Freyer (1802-66), custos van het natuurhistorisch
museum te Laibach]), – genoemd naar Fr. X. Hladnik (1773, Idria, N.O. van Triest;
1844, Laibach, N.O. van Triest), directeur van het gymnasium te Laibach,
verdienstelijk onderzoeker der flora van Krain. hochreutineri
hochreutinéri, – 2e
nv. van Hochreutinērus, Latinizeering van Hochreutiner: van Hochreutiner, gevonden
door Hochreutiner, genoemd naar Hochreutiner. – Nederlandschind. planten van
dezen naam zijn genoemd naar Bénédict Pierre Georges Hochreutiner (1873, Genève;
X), botanicus, in 1896 benoemd tot assistent aan het Bot. Instituut (Conservatoire et
Jardin Botanique) van Genève, daarnaast in 1898 tot privaatdocent aan de hoogeschool
aldaar. In 1901 bereisde hij Algerije (SudOranais), van 1903-05 was hij als tijdelijk
botanicus verbonden aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. Hij bewerkte een
nieuwen catalŏgus van een gedeelte van dien tuin en verzamelde vooral in de
omstreken van Buitenzorg, doch ook elders in Java vele planten, waaronder de naar
hem genoemde. Over Australië, Nieuw-Zeeland, Samoa, Hawaii en de Vereenigde
Staten keerde hij terug naar Europa, waar hij in 1906 benoemd werd tot conservator
aan het Bot. instituut te Genève, daarnaast in 1918 tot hoogleeraar in de plantkunde
aldaar, in 1931 tot directeur van het instituut. Behalve de bovenvermelde catalŏgus
verschenen van zijn hand: Révision du genre Hibiscus, – Le SudOranais, études
floristiques et phytogéographiques, – Plantae bogorienses exsiccātae, – Descriptiōnes
plantārum bogoriensĭum exsiccatārum novārum, – Plantae Hochreutinerānae, – Notes
sur les Tiliacées en vele andere publicaties.
hochstetteri
hochstettéri, – 2e nv. van Hochstettērus, Latinizeering van
Hochstetter: van Hochstetter, genoemd naar Hochstetter. – Alysicarpus – A. Rich.
[A. Richard] en Heteropōgon – Andersson [N. J. Andersson (1821-80), hoogleeraar
te Stockholm] zijn genoemd naar Chr. F. Hochstetter (1787, Stuttgart; 1860,
Reutlingen), stadspredikant en hoogleeraar te Esslingen, onderzoeker der flora van
Boheme, schrijver van bot. publicaties, o.a. over de flora van Afrika.
hodgkinsonii
hodgkinsónii, – 2e nv. van Hodgkinsonĭus, Latinizeering van
Hodgkinson: van Hodgkinson, genoemd naar Hodgkinson. – Dendrobĭum – Rolfe
[R. A. Rolfe] is genoemd naar Dr. Hodgkinson, op The Grange, Wilmslow, Z. van
Manchester, bij wien de plant in 1899 voor het eerst in Engeland gebloeid had.
Overigens is mij niets van hem bekend.
hodgsoni
hodgsóni, -2e nv. van Hodgsōnus, Latinizeering van Hodgson: van
Hodgson, gevonden door Hodgson, genoemd naar Hodgson. – Rhododendron –
Hook. f. [J. D. Hooker] is genoemd naar Brian Houghton Hodgson (1800, in Cheshire;
1894, in Cheshire), die in 1818 naar Calcutta vertrok, daarna tot 1843 in Nepal (zie
nepalensis) gevestigd bleef en in 1858 in Engeland terugkeerde. Hij verzamelde op
groote schaal planten en dieren en bezat een uitgebreide collectie Tibetaansche en
Sanskrit-manuscripten.
Hodgsonia
Hodgsónia Hook. f. et Th.[J. D. Hooker en Th. Thomson], –
genoemd naar Brian Houghton Hodgson (zie hodgsonĭi).
hoevenianus
hoeveniánus (-a, -um) (Saurauja – Kds [S. H. Koorders]), –
genoemd naar Herman des Amorie van der Hoeven (1865, Macao; X), die in 1888
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als volontair bij ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg geplaatst werd, datzelfde jaar
overging naar de bergcultures en van 1889-91 wederom bij ’s Lands Plantentuin
werkzaam was, waar hij pionierswerk verrichtte ten behoeve van het
boschboomonderzoek in W.-Java, eerst als assistent van den houtvester S. H. Koorders
(zie koordersi), later zelfstandig. In 1891 werd hij administrateur op de Pamanoekan
en Tjiasem-landen, van 1894-1904 was hij administrateur der sedert opgeheven
koffieonderneming Tandjong Karang in de Lampongsche districten (Z.-Suma-
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tra), van 1906-10 chef van het Landbouw-Bureau van het kali-syndicaat te Bandoeng,
van 1910-19 mededirecteur van het Straits- en Sunda-syndicaat, van 1919-21 en van
1924-26 adviseur voor tropische cultures. Sedert 1926 is hij rustende in Europa, thans
(1935) te Heemstede (N.-Holland).
Hoffmannia
Hoffmánnia Sw. [O. Swartz], – genoemd naar G. Fr. Hoffmann
(1761, Marktbreit, Beieren; 1826, Moskou), van 1792-1804 hoogleeraar in de
plantkunde te Göttingen, van 1804-26 in gelijke betrekking te Moskou, schrijver van
vele bot. publicaties.
hoffmannianus
hoffmanniánus (-a, -um) (Elatostēma – Winkler [Hubert
Winkler]), – genoemd naar Käthe Hoffmann (1883, Breslau; X), leerares bij het M.O.,
die sedert vele jaren aan de universiteit te Breslau samenwerkt met F. Pax (zie
paxiānus) en te zamen met hem de Euphorbiacĕae voor Das Pflanzenreich en de
Aïzoacĕae, Amaryllidacĕae, Capparidacĕae, Caryophyllacĕae, Euphorbiacĕae en
Portulacacĕae voor den tweeden druk van Die Natürlichen Pflanzenfamilien heeft
bewerkt.
hogendorpii
hogendórpii, – 2e nv. van Hogendorpĭus, Latinizeering van
Hogendorp: van Hogendorp, genoemd naar Hogendorp. – Livistōna – T. et B. [J. E.
Teysmann en S. Binnendijk] is genoemd naar C. S. W. graaf Van Hogendorp (1788,
Casimbazar, Bengalen; 1856, Utrecht), die als officier in het leger van Napoleon den
tocht naar Rusland medemaakte, later deelnam aan den slag bij Waterloo, in 1817
in den Nederlandschind. staatsdienst trad, reeds het volgende jaar tot resident van
Buitenzorg en in 1823 tot resident van Batavia werd benoemd. Na in 1827 met verlof
naar Europa te zijn vertrokken nam hij in 1830 zijn ontslag en vestigde hij zich als
commissionnair in effecten te Utrecht. In 1837 trad hij wederom in den Ind. dienst,
nu als lid van den Raad van Indië, welke functie hij tot aan zijn pensionneering in
1852 vervulde; in 1840/41 was hij waarnemend gouverneur-generaal. Hij is de
schrijver van eenige belangrijke werken over Ned. Indië.
hohenackeri
hohenackéri, – 2e nv. van Hohenackērus, Latinizeering van
Hohenacker: van Hohenacker, gevonden door Hohenacker, genoemd naar
Hohenacker. – Acantholīmon – Jaub. et Spach [Graaf H. F. Jaubert (1798, Parijs;
1874, Parijs), Fr. staatsman-plantkundige; en E. Spach]; – Asparăgus – Kth [K. S.
Kunth] en Smilax – Kth [K. S. Kunth] zijn genoemd naar R. Fr. Hohenacker (1798,
Zürich; 1874, Kirchheim unter Teck, bij Stuttgart), van 1821-37 geestelijke te
Helenendorf, Z. v/d Kaukăsus, daarna tot 1841 plantenverzamelaar in den Kaukăsus.
In 1841 vestigde hij zich te Esslingen, in 1856 te Kirchheim. Na zijn terugkeer in
Europa dreef hij handel in door hemzelven en anderen verzamelde planten; voorts
schreef hij eenige bot. publicaties.
Hohenbergia
Hohenbérgia Schult. f. [J. H. Schultes (1804-1840), Oostenr.
plantkundige], – in 1830 genoemd naar Hohenberg, omtrent wien J. H. Schultes, de
auteur van het gesl., geenerlei mededeeling doet.
Hoheria
Hohéria A. Cunn. [Allan Cunningham], – Latinizeering van hoihere
of houhere, Nieuwzeel. volksnaam van Hoherĭa populnĕa A. Cunn. [Allan
Cunningham], de typische soort van het gesl.
Holarrhena
Holárrhena R. Br. [Robert Brown], – van Gr. holos, geheel,
ongedeeld; arrên (arrhĕnos), mannelijk. De mann. geslachtsorganen (helmknoppen)
zijn, in tegenstelling tot die van vele andere Apocynacĕae, aan den voet niet
ingesneden.
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Holboellia
Holbóéllia Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – door Wallich (zie wallicheānus) in 1824 genoemd naar zijn vriend en
leermeester Frederik Ludvig Holböll (1765, bij Kopenhagen; 1829, Kopenhagen),
van 1793 tot aan zijn dood hortulanus van den bot. tuin van Kopenhagen, die aan
Wallich vaak zaden zond. Zijn bot. publicaties zijn gering in aantal en onbeduidend.
holciflorus
holciflórus (-a, -um), – van Holcus, plantengesl. (Graminĕae);
flos (flōris), bloem: met bloemen of bloeiwijzen als die van een Holcus.
Holcus
Holcus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, transcr. van Gr.
holkos (van helkein, trekken), het trekken. – Holcus was bij de Oude Romeinen de
naam van een gras, dat, op het voorhoofd of den bovenarm gebonden, geacht werd
het vermogen te bezitten vischgraten en splinters uit het lichaam te verwijderen.
Hetzelfde gras werd ook wel Aristīda (zie aldaar) genoemd. De naam is door Linnaeus
(zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl.
holfordianus
holfordiánus (-a, -um) (Saccolabĭum – Warner [R. Warner (?
1814-96), Eng. orchideeëndeskundige]), – in 1874 genoemd naar R. S. Holford van
Westonbirt, Gloucestershire, Engeland, die de plant in Engeland had geïmporteerd
en van wien mij overigens niets bekend is.
Holigarna
Holigárna Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – Latinizeering
van den En gelschind. plantennaam holgeri.
hollandiae
hollándiae, – 2e nv. van Hollandĭa, eigenlijk de latinizeering van
Holland, doch hier naam van een bivak bij de Humboldtbaai in het uiterste N.O. van
Ned. Nieuw-Guinea: (afkomstig) van Hollandĭa of daar het eerst gevonden.
hollandianus
hollandiánus (-a, -um), – afkomstig van het bivak Hollandĭa
(bij de Humboldtbaai in het uiterste N.O. van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst
gevonden.
hollandicus
hollándicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Hollandĭa, Holland:
Hollandsch.
Hollrungia
Hollrúngia K. Schum. [K. M. Schumann], – genoemd naar Udo
Max Hollrung (1858, Hosterwitz a/d Elbe, bij Dresden; X), die, na aan de universiteit
te Leipzig volbrachte studiën, in 1889 benoemd werd tot assistent aan het
landbouwkundig instituut te Halle a.d. Saale en in 1905 tot hoogleeraar in de
plantenziekten aan de universiteit aldaar. Van 1885-88 bereisde hij Kaiser
Wilhelmsland, Australië en Java, op welke reis hij vele planten verzamelde; in 1893
en 1926 bezocht hij N.-Amerika. Hij schreef een aantal publicaties, waaronder:
Jahresberichte über Pflanzenkrankheiten, – Schlüssel für Ungräserbestimmung en
Hundert Jahre Kartoffelkrankheit.
hollrungii
hollrúngii, – 2e nv. van Hollrungĭus, Latinizeering van Hollrung:
van Hollrung, gevonden door Hollrung, genoemd naar Hollrung. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar M. Hollrung (zie Hollrungĭa).
Holmskioldia
Holmskióldia Retz. [A. J. Retzius], – genoemd naar Th. Holm
(1732, Nyborg; 1794, Kopenhagen), in den adelstand verheven onder den naam van
Holmskiold, schrijver van bot. werken.
holochilus
holochílus (-a, -um), – van Gr. holos, geheel, ongedeeld; cheilos,
lip: met ongedeelde of althans niet diep gedeelde lip(pen).
Holochlamys
Holóchlamys Engl. [H. G. A. Engler], – van Gr. holos, geheel,
ongedeeld; chlămus, mantel. De bloemdekbladen zijn geheel vergroeid tot een beker,
welke als het ware een mantel om de geslachtsorganen vormt.
holodasys
holódasys, – van Gr. holos, geheel; dăsus, dicht behaard, ruig:
geheel dicht behaard.
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Holodiscus
Holodíscus Maxim. [K. J. Maximowicz], – van Gr. holos, geheel;
diskos, schijf. – De schijf is ringvormig, ongelobd.
Hologamium
Hologámium Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], -van Gr.
holos, geheel; gamein, paren. – Van de gesteelde aartjes zijn beide bloemen ♂; het
geheele aartje kan dus aan de paring deelnemen.
Hologyna Hológyna Pfitz. [E. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar en directeur
van den bot. tuin te Heidelberg], – van Gr. holos, geheel; gŭnê, vrouw. De geheel
stempelzuil (vr. orgaan) wordt door de randen der lip omvat.
hololeucus hololéúcus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. hololeukos (van holos,
geheel; leukos, wit), geheel wit, volkomen wit.
Holopeira Holopéíra Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], – van
Gr. holos, geheel; peira, punt, scherpe kant. De steenvrucht wordt langs
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den geheelen rand omgeven door een scherpe kiel.
holopetalus holopétalus (-a, -um), – van Gr. holos, geheel, ongedeeld; petălon,
kroonblad: met ongedeelde kroonbladen.
holophyllus holophýllus (-a, -um), – van Gr. holos, geheel, ongedeeld; phullon,
blad: 1. met enkelvoudige, ongedeelde bladeren (of naalden). 2. met bladeren, welke
even lang zijn als de geheele stengel.
Holoschoenus Holoschóénus Link [H. Fr. Link], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam holoschoinos, waarmede een soort van bies werd aangeduid.
holosericeus
holoseríceus (-a, -um), – Latinizeering van Gr. holosêrĭkos [van
holos, geheel; sêrĭkos (van Sêr, mv. Sêres, in de Oudheid een Oostaziatisch volk,
beroemd om zijn zijden stoffen), zijden, van zijde], geheel van zijde, geheel
zijdeachtig behaard.
Holosetum
Holosétum Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. holos, geheel; Lat.
sēta, borstel. – G1 draagt over de geheele lengte bij borstels vergeleken wimpers
langs de randen.
holostea
holóstea, – oude plantennaam, van Gr. holos, geheel; ostĕon, been,
bot: geheel beenharde plant. – Men zou verwachten, dat de aldus genoemde plant
zeer hard ware; het tegengestelde is echter het geval. Vgl. Holostĕum.
Holostemma
Holostémma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. holos, geheel,
ongedeeld; stemma, krans. De in een krans geplaatste bijkroonbladen zijn onderling
vergroeid tot een ongelobd geheel.
Holosteum
Holósteum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam holostĕon (van holos, geheel; ostĕon, been), heelbeen, dwz. in al hare
deelen beenharde plant. De Holostĕum genoemde plant is echter in het geheel niet
hard, zooals reeds voor schier 19 eeuwen werd opgemerkt door Plinĭus (zie Plinĭa)
in zijn Historĭa Naturālis XXVII, 65: “Holostĕon sine duritĭa est, herba ex adverso
appellāta a Graecis” (Holostĕum is niet hard; de Grieken hebben de plant een naam
geschonken, tegengesteld aan haar geaardheid.) – Zie ook Narthecĭum.
holotrichus
holótrichus (-a, -um), – van Gr. holos, geheel; thrix (trĭchos),
haar: geheel behaard.
holstii
hólstii, – 2e nv. van Holstĭus, Latinizeering van Holst: van Holst,
gevonden door Holst, genoemd naar Holst. – Impatĭens – Engl. et Warb. [H. G. A.
Engler en O. Warburg] is genoemd naar haar ontdekker C. H. E. W. Holst (1865,
Flensburg, Sleeswijk; 1894, Dar-es-Salam, O. kust van Afrika; ruim 6 3/4° Z.B.),
tuinman, die in 1891 naar D. O.-Afrika vertrok en daar goede, thans te Berlijn
berustende verzamelingen bijeenbracht.
Homalanthus
Homalánthus A. Juss. [Adrien H. L. de Jussieu (1797-1853),
plantkundige te Parijs], – van Gr. homălos, vlak; anthos, bloem. – De mann. bloemen
zijn sterk samengedrukt.
Homalium
Homálium Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. homălos,
gelijkmatig. – De meeldraden zijn groepsgewijs voor de kroonbladen geplaatst; in
elke groep zijn er ongeveer evenveel.
homalocarpus homalocárpus (-a, -um), – van Gr. homălos, glad, vlak; karpos,
vrucht: met gladde vruchten, met platte vruchten.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Homalocenchrus
Homalocénchrus Mieg [A. Mieg (1731-99), hoogleeraar
te Bazel], – van Gr. homălos, vlak, glad; kenchros, gierst: gras, welks aartjes op die
van gierst gelijken, doch vlak (plat) zijn, dwz. zijdelings samengedrukt.
homalokos
homalókos, – van Gr. homălos, vlak; oikos, huis: met een vlak
napje (het huis van den eikel).
Homalomena
Homaloména Schott [H. W. Schott], – van Gr. homălos, vlak;
mênê, maan: vlakke (vlak liggende) maan. Het woord is de Gr. overzetting van den
door Rumphĭus (Herbarĭum Amboinense V, 322) vermelden Mal. naam der plant,
bolehulang, welken hij zelf vertaalde met “vlakke maan”, d.i. liggende maan (de
maansikkel “ligt” in de tropen dikwijls). – Rumphius, een Duitscher, had, als velen
zijner landgenooten – Junghuhn is daarvan een treffend voorbeeld – een slecht oor
voor inlandsche talen. De Mal. naam luidt ten rechte pĕlahoelan, kromgetrokken
maan, maansikkel en zinspeelt op den bladvorm. Hoewel dus de naam Homalomēna
geen vertaling is van den eigenlijken volksnaam, moet hij behouden blijven.
Homalonema
Homalonéma Endl. [St. L. Endlicher], – foutief voor
Homalomēna.
hombroni
hombróni, – 2e nv. van Hombrōnus, Latinizeering van Hombron:
van Hombron, gevonden door Hombron, genoemd naar Hombron. – Decaisnīna –
V. Tiegh. [Ph. van Tieghen (1839-1914), Fr. plantkundige] is genoemd naar Jacques
Bernard Hombron (1798, Parijs; 1852, tusschen Senegal en Europa op het
koopvaardijschip Ferdinand), in 1821 benoemd tot chirurgijn der 3de klasse bij de
Fr. marine, in 1837 bevorderd tot chirurgijn lste klasse, in 1851 tot tweeden
geneesheer. Na reizen gemaakt te hebben naar Guadeloupe en de Stille Zuidzee nam
hij van 1837-40 op L’Astrolabe deel aan den tocht van Dumont d’Urville (zie
durvillaei) naar den Mal. Archipel (Ambon, Aroe-eilanden, Batavia, Ceram, Makasar,
Ternate, Z.-Sumatra, Timor, Mindanao) en de Stille Zuidzee, op welken tocht hij
een aantal planten verzamelde, o.a. in Timor, in Z.W. Nieuw-Guinea en Z.-Sumatra.
Hij nam deel aan de bewerking der zoöl. resultaten van de expeditie. In 1851 werd
hij in Senegal geplaatst, vanwaar hij het volgende jaar ziek terugkeerde; op de
terugreis overleed hij.
Hombronia
Hombrónia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar
J. B. Hombron (zie hombrōni).
hombronianus
hombroniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar J. B. Hombron (zie hombrōni).
hombronii hombrónii, – 2e nv. van Hombronĭus, Latinizeering van Hombron:
van Hombron, gevonden door Hombron, genoemd naar Hombron. – Phalaenopsis
– Finet [E. Achille Finet (1863, Argenteuil bij Parijs; 1913, Parijs), onder leiding
van Bureau volontair aan het Museum van Natuurlijke Historie te Parijs] is genoemd
naar J. B. Hombron (zie hombrōni).
Homeria Homéria Vent. [E. P. Ventenat], – genoemd naar Homêros (Homērus)
(±850 – ±800 v. Chr.), beroemd dichter, om de eer wiens geboorteplaats te zijn in
de Oudheid zeven steden (Smurna, Rhodos, Kolŏphôn, Salămis, Chios, Argos,
Athênai) twistten. – Op zijn naam staan twee groote en zeer beroemde Gr.
heldendichten, de Ilĭas, welke over een deel van den Trojaanschen oorlog (twaalfde
eeuw v. Chr.) handelt en de Odusseia, welke de zwerftochten van den Gr. held
Odusseus na het einde van dien oorlog beschrijft. – Beide gedichten worden nog
steeds op alle gymnasia en op vele universiteiten gelezen.
homochroa
homóchroa, – zie homochrŏus.
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homochromus
homochrómus (-a, -um), – van Gr. homos, dezelfde; chrôma,
kleur: overal van dezelfde kleur, éénkleurig.
homochrous
homóchrous (-a, -um), – van Gr. homos, dezelfde; chrŏa, kleur:
overal van dezelfde kleur, éénkleurig.
homoeoglossus
homoeoglóssus (-a, -um), – van Gr. homoios, gelijk; glôssa,
tong: met een tong (of, bij orchideeën, lip), welke gelijk is aan de andere kroonbladen.
homoeophyllus homoeophýllus (-a, -um), – van Gr. homoios, gelijk; phullon,
blad: met onderling gelijke bladeren.
homoglossus homoglóssus (-a, -um), – van Gr. homos, dezelfde; glôssa, tong:
met een tong (of, bij orchideeën, lip), welke gelijk is aan de andere kroonbladen.
Homogyne
Homógyne Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. homos,
gelijk; gŭnê, vrouw. – De naam zinspeelt op het feit, dat de
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kroon der ♀ bloemen van boven gelijk, dwz. afgeknot, dus oningesneden is.
homolepis
homólepis, – van Gr. homos, dezelfde; lĕpis, schub: met onderling
gelijke schubben; gelijkmatig beschubd.
homomallus
homomállus (-a, -um), – van Gr. homos, dezelfde; mallos, wol:
gelijkmatig wollig behaard.
Homonoia Homonóía Lour. [J. Loureiro], – (Gr.) (van homos, dezelfde; nous,
gezindheid), eendracht. De meeldraden zijn tot bundels vereenigd.
homonymus
homónymus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. homônŭmos (van
homos, dezelfde; onŭma, naam), denzelfden naam dragend. – Dendrobĭum – Steud.
[C. G. Steudel] werd zoo genoemd, omdat Lindley zoowel deze als een andere soort
Dendrobĭum angulātum had gedoopt.
homoplasticus
homoplásticus (-a, -um), – van Gr. homos, dezelfde; plastos,
gevormd: van denzelfden vorm, gelijk. Bij Cyrtandra – S. Moore [Spencer le Marchant
Moore (1851-1931), Eng. plantkundige] zinspeelt de soortnaam op de opvallende
gelijkenis in bladvorm met Cyrtandra quercifolĭa S. Moore. [Spencer le Marchant
Moore (1851-1931), Eng. plantkundige].
Homoplitis
Homoplítis Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. homos, dezelfde;
hoplĭtês, gewapend. g2 en g4, zijn beide gewapend met een naald; de naalden
verschillen weinig in lengte.
homostegius
homostégius (-a, -um), – van Gr. homos, dezelfde; stegê, dek:
met een bedekking van onderling gelijke haren, schubben of dgl.
Honckenya / Honckenya
Honckénya Bartl. [Fr. G. Bartling (1798-1875),
hoogleeraar te Göttingen] / Honckénya Willd. [K. L. Wildenow], – genoemd naar
G. A. Honckeny (1724, ?; 1805, Prenzlau, W.Z.W. van Stettin), baljuw te Golm bij
Prenzlau, schrijver van eenige bot. publicaties.
Hondbesseion
Hondbesséíon O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Graecizeering van
den Ned. plantennaam Hondsbessen, dwz. voor den mensch oneetbare bessen. Vgl.
canīnus, Hippocastānum.
hondoensis
hondoénsis (-is, -e), – afkomstig van Hondo (= Nippon, het
grootste eiland van Japan) of daar het eerst gevonden.
honestus
honéstus (-a, -um), – van Lat. honor, eer: eerbaar, fraai.
hongcongensis / hongkongensis
hongcongénsis (-is, -e) / hongkongénsis
(-is, -e), – afkomstig van het eiland Hongkong (voor de Z. kust van China op ±114°
O.L.) of daar het eerst gevonden.
Honkenya
Honkénya Ehrh. [J. Fr. Ehrhart], – zie Honckenўa.
Honomoya
Honomóýa Miq. [F. A. W. Miquel], – foutief voor Homonoia.
hoogendorpii
hoogendórpii (Livistŏna – T. et B. [J. E. Teysmann en S.
Binnendijk]), – foutief voor hogendorpĭi.
hoogianus hoogiánus (-a, -um) (Iris – Dykes [W. R. Dykes (1877-1925), Eng.
plantkundige]; – Tulĭpa – Fedtsch. [A. P. Fedtschenko]), – genoemd naar de heeren
J. M. C. Hoog (1865, Pamekasan, Madoera, Ned. Indië; X), en Th. M. Hoog (1873,
Diemen bij Amsterdam; X), directeuren der Naamlooze Vennootschap C. G. van
Tubergen’s Bloembollen- en Zaadhandel te Haarlem, beroemd door de vele door
hen ingevoerde fraaie soorten en door kruising in hun kweekerij Zwanenburg
verworven hybriden.
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hookerae
hookérae, – 2e nv. van Hookēra, Latinizeering (vr. vorm) van
Hooker: van mevr. (mej.) Hooker, genoemd naar mevr. (mej.) Hooker. –
Paphiopedīlum – Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar en directeur van
den bot. tuin te Heidelberg] is genoemd Maria Hooker, geboren Turner († 1872,
Torquay, in haar 75ste jaar), in 1815 gehuwd met den later geadelden Eng.
plantkundige, W. J. Hooker (zie hookēri l), tot aan diens dood diens secretaresse en
amanuensis. Zij verzamelde en teekende mossen voor haar echtgenoot.
hookeri
hookéri, – 2e nv. van Hookērus, Latinizeering van Hooker: van
Hooker, gevonden door Hooker, genoemd naar Hooker. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar: 1. Sir William J. Hooker (1785, Norwich, Norfolk; 1865, Kew),
plantkundige. In 1809 maakte hij een bot. reis naar IJsland. Het hem terugvoerende
schip werd in brand gestoken door Deensche krijgsgevangenen, waardoor Hooker
zijn verzamelingen verloor. In 1820 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de
plantkunde te Glasgow, in 1841 tot directeur van den bot. tuin van Kew, welke
betrekking hij tot aan zijn dood vervulde. Hij schreef vele belangrijke bot. publicaties,
waaronder de beroemde Species Filĭcum, – of naar 2. Sir Joseph Dalton Hooker
(1817, Halesworth, Suffolk, Engeland; 1911, Sunningdale, Berksh. Engeland), zoon
van den voorgaanden, medicusbotanicus. Hij maakte bot. reizen naar het
Zuidpoolgebied (1839-43), Nieuw-Zeeland, Australië. Tasmanië, den Himálaya,
Sikkim, Syrië, Palestina, Marokko en N.-Amerika, werd in 1855 onderdirecteur van
den bot. tuin van Kew en volgde in 1865 zijn vader op als directeur dier instelling,
welke betrekking hij in 1885 nederlegde. Hij is de schrijver van talrijke en daaronder
vele zeer belangrijke bot. publicaties, o.a. (met G. Bentham, zie benthamiānus) de
Genĕra Plantārum, voorts een flora van Nieuw-Zeeland, van (te zamen met vele
anderen) de Flora of British India.
hookerianus
hookeriánus (-a, -um) (Microlepĭa – K. B. Presl [K. B. Presl];
– Tephrosĭa – W. et A. [R. Wight en G. A. Walker]), – genoemd naar Sir William J.
Hooker (zie hookēri 1).
hookerii
hookérii, – foutief voor hookĕri.
hooperianus
hooperiánus (-a, -um) (Acacĭa – Zipp. [A. Zippelius]; –
Rhaphistemma – Decsne [J. Decaisne]), – genoemd naar James Hooper (?, ?; 1830
of 31, op zee tusschen Batavia en Nederland), tuinbouwkundige, die na gedurende
6 jaren als hoofdtuinman aan den bot. tuin te Kew verbonden te zijn geweest, in 1816
op aanbeveling van Banks (zie Banksĕa) werd toegevoegd aan Lord Amherst (zie
Amherstĭa), wien een zending naar het keizerlijk hof te Pe-king was opgedragen.
Toen na het mislukken der zending Amherst met zijn gevolg op het fregat Alceste
terugvoer, leed dit vaartuig schipbreuk bij Poeloe Liat tusschen Bangka en Biliton.
Amherst bereikte met de zijnen op een ander schip Batavia, vanwaar hij naar Engeland
terugkeerde; Hooper echter werd op voorstel van Reinwardt (zie reinwardti), die
toen den aanleg van een bot. tuin te Buitenzorg voorbereidde, aangesteld tot hortulanus
aan dien tuin, waaraan ook Kent (zie Kentĭa) in gelijke functie verbonden was. Hij
bekleedde dien post tot begin Dec. 1830, toen hem tot herstel van gezondheid verlof
naar Nederland werd verleend; hij overleed echter aan boord. Teysmann (zie
teysmanni) werd tot zijn opvolger benoemd. – De naar Hooper genoemde
Rhaphistemma was door dezen bij Buitenzorg ontdekt.
hoopesii
hoopésii, – 2e nv. van Hoopesĭus, Latinizeering van Hoopes: van
Hoopes, gevonden door Hoopes, genoemd naar Hoopes. – Helenĭum – A. Gray [Asa
Gray] is genoemd naar Thomas Hoopes, van wien mij niets bekend is, dan dat hij de
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plant in den herfst van 1859 op Pike’s Peak, Z. van Denver, in de Rocky Mountains
(N.-Amerika) verzameld had.
Hopea
Hópea Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar John Hope (1725,
Edinburgh; 1786, Edinburgh), medicus, sinds 1761 hoogleeraar in de plantkunde te
Edinburgh. Hij was de eerste die het stelsel van Linnaeus (zie Linnaea) in Schotland
onderwees.
hopeanus
hopeánus (-a, -um) (Franciscĕa – W. J. Hook. [W. J. Hooker]), –
in 1828 genoemd naar mevr. Louise Hope, geboren Beresford [echtgenoote van den
in zijn tijd zeer bekenden kunstliefhebber en schrijver Thomas Hope (1770-1831),
lid der rijke, Amsterdamsche koopmansfamilie van dien naam, met wien zij in 1806
gehuwd was], te Deepdene bij Dorking, Surrey, Engeland. – De naar haar genoemde
plant had
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zij uit Brazilië ontvangen door tusschenkomst van haar broeder, maarschalk Beresford
(bekend door zijn strijd in Portugal tegen de legers van Napoleon).
Hoplismenus
Hoplísmenus Hassk. [J. K. Hasskarl], – Lat. transcr. van Gr.
hoplismĕnos (van hoplizein, wapenen), gewapend. De naam zinspeelt op de beide
genaaide, onderste kafjes.
Hoplophytum Hoplóphytum Beer [J. G. Beer (1803, Weenen; 1873, Weenen],
– van Gr. hoplon, wapen; phŭton, plant: gewapende (met doornen of stekels) plant.
Hoplotheca Hoplothéca Spreng. [K. P. J. Sprengel], – van Gr. hoplon, wapen,
harnas; thêkê, doos. De bij een doos vergeleken vrucht wordt omsloten door het
verharde, bij een harnas vergeleken bloemdek.
horaeus
horáéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. hôraios (van hôra,
jaargetijde, geschikte tijd, lente), tot een bepaalden tijd behoorend, tot de lente
behoorend, in vollen bloei staand, fraai.
hordaceus
hordáceus (-a, -um), – zie hordeacĕus.
hordeaceus
hordeáceus (-a, -um), – van Lat. hordĕum, gerst: op gerst
gelijkend, gerstachtig.
hordeiformis hordeifórmis (-is, -e), – van Hordĕum, plantengesl. (Graminĕae),
gerst; forma, gedaante, vorm: van de gedaante van Hordĕum, op Hordĕum gelijkend,
gerstachtig.
Hordeum
Hórdeum L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, gerst.
horielensis
horielénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Horiel (562 M.) op
Leitímor (Ambon) of daar het eerst gevonden.
horizontalis
horizontális (-is, -e), – van Gr. horizôn (horizontos) [dit weer
van horizein (van horos, grens), begrenzen], grens van het uitzicht, gezichteinder,
kim, horizon: in de richting van den horizon liggend, horizontaal, horizontaal afstaand.
Horminum / horminum
Hormínum L. [C. Linnaeus] / hormínum, – Lat.
transcr. van Gr. hormīnon, oude naam eener Salvĭa-soort, welke wordt afgeleid van
Gr. hormân, aandrijven, en zou zinspelen op het gebruik, dat in de Oudheid van de
plant gemaakt werd als geslachtsdrift opwekkend middel. – Vgl. Dodoens,
Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 219: “Dit saet met wijn ghedroncken, maeckt lust tot
byslapen.”
Hormosia
Hormósia, – zie Ormosĭa.
hornemanni
hornemánni, – 2e nv. van Hornemannus, Latinizeering van
Hornemann: van Hornemann, gevonden door Hornemann, genoemd naar Hornemann.
– Potamogēton – W. D. J. Koch [W. D. J. Koch] is genoemd naar J. W. Hornemann
(1770, Marstal, eiland Ärö, Z. van Fünen, Denemarken; 1841, Kopenhagen),
hoogleeraar in de plantkunde te Kopenhagen, schrijver over de flora van Denemarken.
Het meest bekend is zijn herhaaldelijk herdrukt Forsög til en Dansk oeconomisk
Plantelaere.
Hornemannia / Hornemannia
Hornemánnia Link et Otto [H. Fr. Link en
Fr. Otto] / Hornemánnia Willd. [K. L. Wildenow], – genoemd naar J. W. Hornemann
(zie hornemanni).
horneri hornéri, – 2e nv. van Hornērus, Latinizeering van Horner: van Horner,
gevonden door Horner, genoemd naar Horner. – Alsodeia – Korth. [P. W. Korthals];
– Eremochlŏa – Buse [L. H. Buse. De naam wordt ook wel Büse of Buese geschreven]
en Salomonĭa – Hassk. [J. K. Hasskarl] zijn genoemd naar L. Horner (1811, Zürich;
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1838, Padang), medicus, in 1835 benoemd tot officier van gezondheid bij het
Nederlandschind. leger en tot lid der Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië.
Datzelfde jaar nog kwam hij op Java aan: hij verrichtte geologische nasporingen op
Bórneo (1836), N.-Celébes (1837), Java en Sumatra. Op Sumatra verzamelde hij
planten, welke na zijn dood overgingen in het herbarium van Junghuhn (zie
Junghuhnĭa). Een gedeelte zijner geol. aanteekeningen, op Bórneo en Java betrekking
hebbende, is verdwenen, waarschijnlijk door diefstal.
hornerianus
horneriánus (-a, -um) (Hedyōtis – Miq. [F. A. W. Miquel]; –
Oldenlandĭa - Miq. [F. A. W. Miquel]), – genoemd naar L. Horner, die de planten
op Sumatra ontdekte (zie hornēri).
hornotinus
hornótinus (-a, -um), – (Lat.) van dit jaar. Vgl. annotĭnus.
Hornschuchia
Hornschúchia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar Chr. Fr.
Hornschuch (1793, Rodach, Thüringen; 1850, Greifswald, a/d Oostzee, Z. van Rügen),
hoogleeraar in de plant- en dierkunde te Greifswald, goed kenner van en schrijver
over mossen.
hornschuchianus
hornschuchiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar Chr. Fr. Hornschuch (zie Hornschuchĭa).
hornschuchii
hornschúchii, – 2e nv. van Hornschuchĭus, Latinizeering van
Hornschuch: van Hornschuch, genoemd naar Hornschuch. – Cratoxўlon – Bl. [C.
L. Blume] is genoemd naar Chr. Fr. Hornschuch (zie Hornschuchĭa).
Hornstedtia Hornstédtia Retz. [A. J. Retzius], – genoemd naar Claes Frederik
Hornstedt (1758, Linköping, Zweden; 1809, Helsingfors, Finland),
arts-natuuronderzoeker. Van 1783-85 bereisde hij Kaapland, Java en de Azoren; op
Java vertoefde hij in 1783/84. Sinds zijn aankomst op het eiland tot ult Juli 1784
ontving hij van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen een
toelage eerst van 20, later van 40 rijksdaalders ’s maands “wegens zijn kunde in de
Botanie en andere takken van de Natuurlijke Historie.” In 1786 promoveerde hij tot
Med. Dr.; hij werd arts op de Zw. vloot. Tijdens den ZweedschRuss. oorlog van
1808/09 werd hij (1808) door de Russen gevangen genomen en aangesteld tot eersten
geneesheer aan een Russ. hospitaal te Helsingfors.
horrens
horrens, – van Lat. horrēre, ruw zijn, botstelig zijn, stekelig zijn,
overeind staan: ruw, borstelig, stekelig.
horrida
hórrida, – zie horrĭdus.
horridipes
horrídipes, – van Lat. horrĭdus, borstelig, stijfharig, stekelig,
gedoornd; pes, voet, steel: met borsteligen, stijfharigen, stekeligen of gedoornden
voet of steel.
horridus
hórridus (-a, -um), – van Lat. horrēre, ruw zijn, borstelig zijn,
stijfharig zijn, stekelig zijn, gedoornd zijn: borstelig, stijfharig, stekelig, gedoornd.
horsfalliae
horsfálliae, – 2e nv. van Horsfallĭa, Latinizeering (vr. vorm) van
Horsfall: van mevr. (mej.) Horsfall, genoemd naar mevr. (mej.) Horsfall. – Ipomoea
– W. J. Hook. [W. J. Hooker] werd in 1834 genoemd naar mevr. Horsfall, echtgenoote
van Charles Horsfall te Everton bij Liverpool, die de plant het eerst in Europa
kweekte.
horsfieldi
horsfiéldi, – 2e nv. van Horsfieldus, Latinizeering van Horsfield:
van Horsfield, gevonden door Horsfield, genoemd naar Horsfield. Nedelllandschind.
planten van dezen naam zijn genoemd naar Thomas Horsfield (1773, Bethlehem,
Pennsylvanië; 1859, Londen), medicus, die als scheepsarts naar Java kwam en in
opdracht, eerst der Ned., sinds 1811 der Eng. Regeering, van 1802-19 Java, Bangka
en Sumatra bereisde voor bot., zoöl. en geologischmineral. onderzoekingen. In 1819
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vertrok hij naar Engeland, waar een deel der door hem verzamelde planten werden
beschreven in het plaatwerk: Horsfield, Bennett, Brown, Plantae javanĭcae rariōres.
Van 1820 tot aan zijn dood was hij conservator van het Museum der Eng. O.I.
Compagnie te Londen. Hij schreef eenige zoöl. publicaties.
Horsfieldia / Horsfieldia
Horsfiéldia Bl. [C. L. Blume] / Horsfiéldla Willd.
[K. L. Wildenow], – genoemd naar Th. Horsfield (zie horsfieldi).
horsfieldianus
horsfieldiánus (-a, -um), – De talrijke Nederlandsch-ind.
planten van dezen naam zijn genoemd naar Th. Horsfield (zie horsfieldi).
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horsfieldii
horsfiéldii, – 2e nv. van Horsfieldĭus, Latinizeering van Horsfield:
van Horsfield, gevonden door Horsfield, genoemd naar Horsfield. – De talrijke
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar Th. Horsfield (zie
horsfieldi).
horstii
hórstii, – 2e nv. van Horstĭus, Latinizeering van Horst: van Horst,
gevonden door Horst, genoemd naar Horst: 1. (Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith]),
– genoemd naar Dirk Willem Horst (1846, Wehl, Gelderland; ?, ?). die in 1870
geplaatst werd bij het Binnenlandsch Bestuur in Ned. Indië en, na verschillende
lagere rangen doorloopen te hebben, van 1895 tot aan zijn pensionneering in 1903
resident was van Ternate, in welke functie hij Boerlage (zie Boerlagĕa) en J. J. Smith
(zie smithiānus 3) van dienst was bij hun (voor Boerlage noodlottig geworden) reis
door de Molukken in 1900. Hij was een liefhebber van orchideeën en schonk aan
Smith een verzameling orchideeën van de Molukken, waaronder de naar hem
genoemde soort. 2. (Calysaccĭon – T. et B. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk] =
Calophyllum – Boerl. [J. G. Boerlage]), – Teysmann (zie teysmanni) en Binnendijk
(zie binnendijkĭi), in 1866 de auteurs der soort, geven bij den naam geen toelichting.
hortense
horténse, – zie hortensis.
Hortensia / hortensia
Horténsia Comm. [Ph. Commerson] / horténsia, –
genoemd naar Hortense van Nassau, zuster van Karel H. N. O. prins van
Nassau-Siegen, welke laatste, als officier in Fr. dienst, deelnam aan de wereldreis
(1766-69) van Bougainville (zie Bougainvillĕa). – Commerson (zie commersōni),
de auteur van het gesl. Hortensĭa, nam tot 1768 als natuuronderzoeker deel aan
denzelfden tocht. Verkeerdelijk wordt wel vermeld, dat deze Chin. plant door
Commerson, die nimmer in China is geweest, ontdekt zou zijn en genoemd naar zijn
minnares, Jeanne (niet Hortense) Barré, welke, als matroos verkleed, aan
Bougainville’s tocht deelnam. Evenmin is zij genoemd naar de Fr. astronome, mevr.
Hortense Lepaute of Lapeaute († 1788), echtgenoote van een beroemden vervaardiger
van uurwerken te Parijs.
hortensis / hortulanus
horténsis (-is, -e) / hortulánus (-a, -um), – van Lat.
hortus, tuin: op eenigerlei wijze tot een tuin in betrekking staand, in tuinen gekweekt,
tuin-, uit een tuin afkomstig, soms: uit den Buitenzorgschen Plantentuin afkomstig.
Hosackia
Hosáckia Dougl. [D. Douglas], – genoemd naar D. Hosack (1769,
New York; 1835, New York), hoogleeraar te New York, stichter van den bot. tuin
aldaar, schrijver van eenige bot. publicaties.
Hosea
Hósea Ridl. [H. N. Ridley], – genoemd naar G. Fr. Hose (1838,
Cambridge; 1922, Guildford, Z.W. van Londen), geestelijke, sinds 1868 werkzaam
in de Straits Settlements, van 1881-1908 bisschop van Singapore, stichter van de
Straits Branch of the Royal Asiatic Society. Hij verzamelde een groot aantal planten,
waarvan er vele naar hem zijn genoemd, en schreef over de varens van Bórneo.
hosei hósei, – 2e nv. van Hosĕus, Latinizeering van Hose: van Hose, gevonden
door Hose, genoemd naar Hose: 1. (Adiantum – Baker [J. G. Baker]; – Antidesma
– Pax et Käthe Hoffm. [F. Pax en Käthe Hoffman]; – Davallĭa – Baker [J. G. Baker];
– Dendrobĭum – Ridl. [H. N. Ridley]; – Diplazĭum – Christ [H. Christ]; – Dolĭchos
– Craib [W. Grant Craib (1882, Kirkside, N.-Schotland; 1933, Kew), hoogleeraar te
Aberdeen]; – Ficus – Merr. [E. D. Merrill]; – Meniscĭum – Baker [J. G. Baker]; –
Nephrodĭum – Baker [J. G. Baker]; – Piper – C. DC. [C. P. de Candolle]; –
Polypodĭum – C. Chr. [C. Fr. A. Christensen]; – Sterculĭa – Merr. [E. D. Merrill]; –
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Syngramme – Diels [L. Diels]; – Trichomănes – Baker [J. G. Baker]), – genoemd
naar haar ontdekker, G. Fr. Hose (zie Hosĕa). 2. (Erĭa – Rendle [A. B. Rendle
(1865-X), Eng. plantkundige]; – Oberonĭa – Rendle [A. B. Rendle (1865-X), Eng.
plantkundige]; – Pothos – Rendle [A. B. Rendle (1865-X), Eng. plantkundige]; –
Selaginella – Hier. [G. Hieronymus]), – genoemd naar haar ontdekker, Charles Hose
(1863, Witham, Hertfordshire, Engeland; 1929, ?), neef van den voorgaande, die van
1884-1907 in dienst stond van den radja van Sarawák, in dat land zoöl. nasporingen
verrichtte en een aantal planten verzamelde. Behalve vele publicaties over vogels en
zoogdieren schreef hij: Pagan Tribes of Borneo (Heidensche Volksstammen van
Bórneo) en Fifty years of romance and research of a Jungle-walla (Een halve eeuw
avonturen en onderzoekingen van een bewoner der wildernis).
hospita
hóspita, – zie hospĭtus.
hospitans hóspitans, – van Lat. hospĭtāri [van hospes (hospĭtis), gast, gastheer],
als gast vertoeven, hier verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van gastvrijheid
verleenen, herbergen: herbergend (mieren, bv.).
hospitus
hóspitus (-a, -um), – van Lat. hospes (hospĭtis), iemand, die tot een
ander in gastvriendschap staat, gast, gastheer: gastvrij. – De keuze van dezen
soortnaam voor een Kleinhovĭa wordt verklaard door wat Rumphĭus (Herbarĭum
Amboinense III, 177) zegt: “als deze boomen aan afgelegene plaatzen staan, zo
wassen ze hoger en cierlyker, maar omtrent de woningen van menschen blyft hy kort
en lelyk, omdat zyne takken zo dikwijls afgekapt werden, die hy echter gaauw
wederom gewind, gelyk de Wilge knoppen, daarvan komt het ook, dat deze stronk
zo bewassen is en veele basterd kinderen voeden moet, namentlyk veelderley zoorten
van Filix, Polypodium, en Mos, daar en boven in de verrotte hollen schuylen slangen,
Leguanen, Mieren en andere ongedierten.” Actinophloeus – Burret [M. Burret (1883,
Saffig bij Coblenz; X), professor bot. museum te Berlijn-Dahlem] werd volgens
schriftelijke mededeeling van den auteur der soort zoo genoemd, omdat de plant
beschreven werd naar een in den Buitenzorgschen Plantentuin gekweekt exemplaar,
dat niet uit Java, doch waarschijnlijk uit Nieuw-Guinea afkomstig was, en dus, als
het ware, slechts als gast op Java vertoefde.
hossei
hóssei, – 2e nv. van Hossĕus: van Hosseus, gevonden door Hosseus,
genoemd naar Hosseus. Viŏla – Becker [Wilhelm Becker (1874, Halberstadt; 1928,
Kirchmoeser bij Brandenburg a.d. Havel), leeraar in de nat. historie, bekend schrijver
over het gesl. Viŏla] is genoemd naar haar ontdekker, Carl Curt Hosseus (1878,
Stromberg im Thale in het Rijnland; X), in zijn jeugd verhuisd naar Reichenhall in
Beieren (Z.W. van Salzburg, Oostenrijk), in 1903 te Leipzig gepromoveerd tot Phil.
Dr. – In 1904-1905 bereisde hij Siam (toen geregeerd door koning Tschulalongkorn);
op zijn tochten verzamelde hij vele, thans te Berlijn bewaarde planten. Later werd
hij benoemd tot hoogleeraar te Córdoba in Argentinië, welk ambt hij thans nog
bekleedt. Hij schreef het reisverhaal: Durch König Tschulalongkorns Reich (Stuttgart,
1912), voorts vele bot. publicaties, o.a. over de flora van Reichenhall, Siam en
Argentinië.
Hosta
Hosta Tratt. [L. Trattinick (1764-1849), Oostenr. plantkundige], –
genoemd naar N. Th. Host (1761, Fiume; 1834, Schönbrunn bij Weenen), lijfarts van
keizer Frans I van Oostenrijk, uitnemend kenner van en schrijver over de flora van
Oostenrijk-Hongarije.
hosteanus
hosteánus (-a, -um) (Carex – Nym. [C. Fr. Nyman (1820,
Stockholm; 1893, Stockholm), van 1855-89 directeur van het Rijksmuseum te
Stockholm]), – genoemd naar N. Th. Host (zie Hosta).
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hosti
hosti, – 2e nv. van Hostus, Latinizeering van Host: van Host, gevonden
door Host, genoemd naar Host. – Panĭcum – Bieb. [Fr. A. vrijheer Marshall von
Bieberstein] is genoemd naar N. Th. Host (zie Hosta).
hostianus
hostiánus (-a, -um) (Carex – A. P. DC. [A. P. de Candolle]), –
genoemd naar N. Th. Host (zie Hosta).
hostifolius
hostifólius (-a, -um), – van Hosta, plantengesl. (Liliacĕae) (=
Funckĭa Dum. [B. Ch. Dumortier (1797-1878), Belg. staatsman-plantkundige]); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Hosta.
hostii hóstii, – 2e nv. van Hostĭus, Latinizeering van Host: van Host, gevonden
door Host, genoemd naar Host. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar N. Th.
Host (zie Hosta).
hostmanni hostmánni, – 2e nv. van Hostmannus, Latinizeering van Hostmann:
van Hostmann, gevonden door Hostmann, genoemd naar Hostmann. – Crotala-
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rĭa – Steud. [C. G. Steudel] is genoemd naar Fr. W. R. Hostmann (1794, Hildesheim,
Hannover; 1864, Paramaribo), arts, die zich in 1818 te Paramaribo vestigde, waar
hij een groot fortuin verwierf, zoodat hij al spoedig geen praktijk meer behoefde
uitteoefenen. Hij was een vriend van natuurstudie en verzamelde in Suriname vele
planten, waaronder de naar hem genoemde.
Hoteia
Hotéía Morr. et Decsne [Ch. J. E. Morren en J. Decaisne], – in 1834
genoemd naar Ho-Tei, Jap. plantkundige, schrijver van een te Yedo uitgegeven, groot
plaatwerk over in Jap. tuinen gekweekte, Chin. en Jap. planten (Soo-KwaSj’un).
Overigens is mij van hem niets bekend.
Hottonia
Hottónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Petrus Hotton (1648,
Amsterdam; 1709, Leiden), sedert 1695 hoogleeraar te Leiden, schrijver van een
kruidboek.
houlletii
houllétii, – 2e nv. van Houlletĭus, Latinizeering van Houllet: van
Houllet, genoemd naar Houllet. – Pandănus – Carr. [E. A. Carrière] en Pedilanthus
– Baill. [H. E. Baillon] zijn genoemd naar R. J. B. Houllet (1811, Parijs; 1890,
Fontenay-sous-Bois, bij Parijs), van 1826-84 als tuinman verbonden aan het Museum
voor Natuurlijke Historie te Parijs. Vóór 1841 heeft hij in Brazilië planten verzameld.
Houstonia
Houstónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar W. Houstoun (1695,
in Schotland; 1733, in Jamaica), medicus, die planten verzamelde in Midden-Amerika
en W.-Indië.
houstonianus
houstoniánus (-a, -um) (Agerātum – Mill. [Ph. Miller
(1691-1771), Eng. tuinbouwkundige]), – genoemd naar W. Houstoun (zie Houstonĭa),
den ontdekker der plant.
houtsoortianus
houtsoortiánus (-a, -um) (Ternstroemĭa – Pierre [L. Pierre]),
– naam geboren uit een vergissing van den Fr. kruidkundige Pierre (zie pierrĕi). Deze
had uit Leiden herbariummateriaal ontvangen, dat op de bijgevoegde etikette het
opschrift Houtsoorten No. 199 droeg. Pierre, het Ned. niet machtig, meende, dat
Houtsoorten de naam van den vinder was en wilde dezen, hoewel hem onbekend,
eeren door de plant naar hem te noemen. – Het geval doet denken aan het altaar met
het opschrift agnôstôi theôi (Den Onbekenden Godt), dat Paulus in Athene aantrof
(zie Handelingen XVII, 23).
houtteanus
houtteánus (-a, -um) (Phrynĭum – C. Koch [C. (K) H. E. Koch
(1809-79), hoogleeraar te Berlijn]), – genoemd naar L. B. van Houtte (1810, Yperen;
1876, Gent), tuinbouwkundige en kweeker te Gent, oprichter (1845) en tot aan zijn
dood uitgever en een der redacteuren van het eenige jaren na zijn dood bezweken
tuinbouwblad, Flore des Serres et des Jardins de l’Europe. In zijn tijd bezat hij een
wereldvermaardheid. Hij heeft Brazilië en W.-Afrika bereisd om planten te
verzamelen.
Houttuynia Houttuýnia Thunb. [C. P. Thunberg], – genoemd naar M. Houttuyn
(1720, Hoorn; 1794, ? Hoorn), geneesheer te Hoorn, die het Systēma Natūrae van
Linnaeus (zie Linnaea) in het Ned. vertaalde, schrijver van een geïllustreerd werk
over boomsoorten en van vele andere publicaties.
houttuynii houttuýnii, – 2e nv. van Houttuynĭus, Latinizeering van Houttuyn:
van Houttuyn, genoemd naar Houttuyn. – Paspălum – Van Hall [H. C. van Hall] is
genoemd naar M. Houttuyn (zie Houttuynĭa).
Hovenia
Hovénia Thunb. [C. P. Thunberg], – genoemd naar David ten Hove
(1724, Utrecht; 1787, Amsterdam), vermogend, Amsterdamsch patriciër, in 1749
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benoemd tot commissaris der stad, van 1766-83 regent. – Met eenige anderen (zie
Deutzĭa en Pollĭa) verschafte hij aan den auteur van het gesl., den Zw. plantkundige
C. P. Thunberg (zie Thunbergĭa), de middelen zich van 1772-76 voor een
natuurhistorisch onderzoek naar Kaapland, Java en Japan te begeven, uit dankbaarheid
waarvoor Thunberg zijn in 1784 verschenen Flora Japonĭca aan hem en zijn
medegevers opdroeg en naar hen de gesl. Deutzĭa, Hovenĭa en Pollĭa noemde. Ten
Hove had een inkomen van meer dan 150 000 gulden ’s jaars en bezat een buitenplaats
(welke?) te Heemstede. Toen Thunberg in 1778 op doorreis naar Zweden te
Heemstede vertoefde, kwam Ten Hove hem bezoeken en schonk hem, als bewijs
zijner tevredenheid, 128 gouden dukaten (ongeveer f 672,00).
howardiani-pahudianus
howardiáni-pahudiánus (-a, -um) (Cinchōna – O.
K. [C. E. Otto Kuntze]), genoemd naar J. E. Howard (1807, Plaistow, Essex,
Engeland; 1883, Tottenham, Londen), schrijver over kina en kina-leverende boomen,
en tevens naar C. F. Pahud (zie Pahudĭa), bevorderaar der kinacultuur in Ned. Indië.
howardiani-weddelianus
howardiáni-weddeliánus (-a, -um) (Cinchōna –
O. K. [C. E. Otto Kuntze]), genoemd naar J. E. Howard (zie boven) en tevens naar
H. A. Weddell (zie weddelliānus), schrijvers over het gesl. Cinchōna.
howellii
howéllii, – 2e nv. van Howellĭus, Latinizeering van Howell: van
Howell, gevonden door Howell, genoemd naar Howell. – Calandrinĭa – S. Wats.
[Sereno Watson (1826-92), Amer. plantkundige] (= Lewisĭa – Rob. [Ch. B. Robinson])
werd in 1887 genoemd naar Thomas Howell (1842, in Cooper County, Missouri;
1912, Portland, Óregon), die van 1850 tot zijn dood in Óregon woonde en in de staten
Óregon en Washington vele duizenden planten verzamelde. Van 1897-1903
publiceerde hij een flora van N.W.-Amerika, de beschrijving van meer dan 3000
soorten bevattende. Hij werkte op zichzelven en stierf in armoede. De naar hem
genoemde Calandrinĭa had hij in Óregon ontdekt.
howeyi
howéýi, – 2e nv. van Howeyus, Latinizeering van Howey: van Howey,
genoemd naar Howey. – Opuntĭa – J. A. Purpus [Joseph Anton Purpus] werd door
den auteur der soort (zie purpusĭi) onder dien naam in een kweekerij aangetroffen.
– Naar wien de plant genoemd is, is onbekend, mogelijk naar een of anderen kweeker.
Hoya
Hoya R. BR. [Robert Brown], – genoemd naar Th. Hoy, in het einde
der 18de en het begin der 19de eeuw tuinman van Syon House (Isleworth, Londen),
bekwaam kweeker.
Hoyella
Hoyélla Ridl. [H. N. Ridley], – van Hoya, plantengesl.
(Asclepiadacĕae): aan Hoya verwant gesl.
hoyoides
hoyoídes, – van Hoya, plantengesl. (Asclepiadacĕae); īdes (Gr.
eidĕs), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hoya-achtig.
Huberia
Hubéria A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar Fr. Huber
(1750, Genève; 1831, Lausanne), natuurondertoeker, die, hoewel hij op zijn vijftiende
jaar blind werd, belangrijke onderzoekingen verrichtte over den invloed van de lucht
en van verschillende andere gassen op de kieming van zaden.
hubertii hubértii, – 2e nv. van Hubertĭus, bedoeld als Latinizeering van Hubert
[het juiste woord is Hubertus (huberti)]: van Hubert, gevonden door Hubert, genoemd
naar Hubert. – Impatĭens – Hook. f. [J. D. Hooker] is genoemd naar Hubert Winkler
(zie winklēri l), die de plant in 1908 in Z.O.-Bórneo had ontdekt.
hubrechtianus
hubrechtiánus (-a, -um) (Glomĕra – J. J. S. [J. J. Smith]), –
afkomstig van de Hubrecht-vallei in Ned. Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
– De Hubrecht-vallei is genoemd naar A. A. W. Hubrecht (1853, Rotterdam; 1915,
Utrecht), zoöloog, van 1875-82 conservator aan ’s Rijks Museum van Natuurlijke
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Historie te Leiden, van 1882 tot aan zijn dood hoogleeraar in de zoölogie te Utrecht,
medeoprichter der Commissie tot bevordering van het Natuurkundig Onderzoek in
de Ned. koloniën, later secretaris der Maatschappij van denzelfden naam. Hij bereisde
Ned. Indië (1890/91), Algiers en Z.-Afrika.
hudsonicus
hudsónicus (-a, -um), – afkomstig van de omgeving der
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Hudson-baai of uit het stroomgebied der Hudson-rivier (beide in N.-Amerika) of
daar het eerst gevonden. – Baai en rivier zijn genoemd naar den Eng. zeevaarder
Henry Hudson, die in 1610 de naar hem genoemde baai ontdekte en, toen hij er wilde
overwinteren, door oproerige matrozen in een boot gezet en aan de golven prijs
gegeven werd. Sindsdien werd nimmer meer iets van hem vernomen.
huegelianus
huegeliánus (-a, -um) (Casuarīna – Miq. [F. A. W. Miquel]; –
Epipremnopsis – Engl. [H. G. A. Engler]), – genoemd naar Karl, baron Von Hügel
(1794, Regensburg; 1870, Brussel), die zijn loopbaan begon als officier in het Oostenr.
leger. Later wijdde hij zich aan de tuinbouwkunde; van 1830-36 maakte hij van
Toulon uit een wereldreis, waarop hij o.a. de Philippijnen, de Carolinen, de Marianen,
den Bismarck-Archipel en Nieuw-Zeeland bezocht en vele planten verzamelde. Van
1850-69 was hij Oostenr. gezant te Florence en later te Brussel. Hij schreef een
tuinbouwkundige publicatie. Zie ook Hardenbergĭa.
huegelii huegélii, – 2e nv. van Huegelĭus, Latinizeering van Hūgel: van Hügel,
gevonden door Hügel, genoemd naar Hügel. – Muehlenbergĭa – Trin. [K. B. Trinius]
en Pilĕa – Bl. [C. L. Blume] zijn genoemd naar Karl, baron Von Hügel (zie
huegeliānus).
hugeri
hugéri, – 2e nv. van Hugērus, Latinizeering van Huger: van Huger,
gevonden door Huger, genoemd naar Huger. – Dendrĭum – Small [John Kunkel
Small (1869, Harrisburg, Penn., U.S.A.; X), plantkundige, sedert 1898 verbonden
aan den bot. tuin van New York] is genoemd naar Arthur Middleton Huger (sedert
±1921 Arthur Deveron Huger) (1842, Savannah, Georgia a/d O.-kust, ±32° N.B.;
1925, Union, Z.-Carolina, ruim 81 1/2° W.L., bijna 32 2/3° N.B.), zakenman, dichter,
schrijver, verdienstelijk amateur-botanicus, vriend en correspondent van Dr. J. K.
Small, den auteur der door hem in 1886 ontdekte en in 1901 naar hem genoemde
soort.
Hugonia
Hugónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar A. J. Hugo (?, ?; 1753,
Hannover), schrijver eener bot. publicatie.
hugonis
hugónis, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam
Hugo: van Hugo, gevonden door Hugo, genoemd naar Hugo. – Rosa – Hemsl. [W.
Botting Hemsley] is genoemd naar den Eerw. Vader Hugh Scallan (pater Hugo),
katholiek missionaris in W.-China, die in 1899 zaden van de naar hem genoemde
roos en van andere planten aan den bot. tuin van Kew had gezonden. Overigens is
mij van hem niets bekend.
Hugueninia
Huguenínia Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – genoemd naar
Huguénin te Chambéry, Savoie, die in de eerste helft der 19de eeuw in de West-Alpen
planten verzamelde voor H. G. L. Reichenbach (zie reichenbachĭi), den auteur van
het gesl., en van wien mij overigens niets bekend is.
huillensis
huillénsis (-is, -e), – afkomstig van Huilla (in Portug. W.-Afrika,
O. van Mossámedes, ±13 1/2° O.L.; ±15° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
hulletti hullétti, – 2e nv. van Hullettus, Latinizeering van Hullett: van Hullett,
gevonden door Hullett, genoemd naar Hullett. – Begonĭa – Ridl. [H. N. Ridley] is
genoemd naar R. W. Hullett (1843, ?; 1914, in Engeland), hoofd der Rafflesschool
te Singapore, die planten verzamelde bij Singapore, in Johore, op Java en op Bórneo.
hullettii
hulléttii, – 2e nv. van Hullettĭus, Latinizeering van Hullett: van
Hullett, gevonden door Hullett, genoemd naar Hullett. – Castanopsis – King [G.
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King]; – Ficus – King [G. King] en Quercus – King [G. King] zijn genoemd naar R.
W. Hullett (zie hulletti).
hullsii
húllsii, – 2e nv. van Hullsĭus, Latinizeering van Hulls: van Hulls,
gevonden door Hulls, genoemd naar Hulls. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar Hulls, die planten verzamelde in de omstreken van Port Darwin (bij Palmerston
in N.-Australië; ±131° O.L.; ruim 12° Z.B.). Overigens is mij niets van hem bekend.
hulstynii
hulstýnii, – 2e nv. van Hulstynĭus, Latinizeering van Hulstijn: van
Hulstijn, gevonden door Hulstijn, genoemd naar Hulstijn. – Alpinĭa – Valet. [Th.
Valeton]; – Carallĭa – Valet. [Th. Valeton] en Riedelĭa – Valet. [Th. Valeton] zijn
genoemd naar Pieter van Hulstijn (1881, Breda; X), in 1902 benoemd tot 2den
luitenant bij het Nederlandschind. leger, in 1927 tot luitenant-kolonel, in 1928 in
dien rang gepensionneerd. Thans (1936) is hij kolonel-titulair en woonachtig te
Buitenzorg. In 1913/14 ondernam hij een expeditie naar de Soela-eilanden (O. van
Midden-Celébes), waar hij met behulp van inlandsch personeel van den
Buitenzorgschen plantentuin een plantenverzameling van ±250 nummers bijeenbracht.
Hij is doctor in de letteren en de wijsbegeerte.
Humata
Humáta Cav. [A. J. Cavanilles], – vr. vorm van Lat. humātus [van
humāre (van humus, aarde), met aarde bedekken, begraven], begraven (plant). – De
naam wil te kennen geven, dat de plant begraven wortels heeft, dwz. op den grond
en niet epiphytisch leeft.
humatoides
humatoídes, – van Humāta, plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Humāta-achtig.
humboldtensis
humboldténsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving der
Humboldt-baai (in het uiterste N.O. van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst
gevonden. De Humboldt-baai werd in 1827 ontdekt door Dumont d’Urville (zie
durvillaei) en genoemd naar Fr. W.
H. Alexander von Humboldt (zie Humboldtĭa).
Humboldtia
Humbóldtia Vahl [M. Vahl], – in 1794 genoemd naar Fr. W. H.
Alexander von Humboldt (1769, Berlijn; 1859, Berlijn), toen werkzaam als
mijnbouwkundige in Bayreuth en Anspach en reeds bekend door zijn studiën over
de onderaardsche flora van het Ertsgebergte bij Freiberg. Hij trok zich in 1797 in het
ambtelooze leven terug en begaf zich in 1798 naar Parijs om de groote reis door
tropisch Amerika voortebereiden, welke hij van 1799-1804, met Bonpland (zie
bonplandiānus) als plantenverzamelaar, op eigen kosten volvoerde. De resultaten
dier reis, van 1808-27 door Von Humboldt en, wat het bot. gedeelte betreft, door
Kunth (zie kunthiānus) bewerkt, waren in velerlei opzicht zóó belangrijk, dat men
Von Humboldt den tweeden Columbus noemde. In 1805 had hij reeds zijn beroemde
Essai sur la géographie des plantes uitgegeven. In 1827 vestigde hij zich te Berlijn,
waar hij veel verkeerde met den koning van Pruisen, die hem meermalen met
half-diplomatieke zendingen belastte. In 1829 ondernam hij een groote reis naar
Rusland; in 1856 gaf hij den stoot tot de oprichting van het Meteorologisch en
Magnetisch Observatorium te Weltevreden (Batavia).
humboldtianus
humboldtiánus (-a, -um), – 1. (Hoplismĕnus – Nees [Chr.
G. Nees von Esenbeck]), – genoemd naar Fr. W. H. Alexander von Humboldt (zie
Humboldtĭa). 2. (Begonĭa – Gibbs [mej. L. S. Gibbs]; – Calămus – Becc. [Odoardo
Beccari]), – afkomstig van de omgeving der Humboldt-baai (in het uiterste N.O. van
Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden. Zie voorts humboldtensis.
humboldtii
humbóldtii, – 2e nv. van Humboldtĭus, Latinizeering van
Humboldt: van Humboldt, gevonden door Humboldt, genoemd naar Humboldt. –

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Solānum – Willd. [K. L. Wildenow] is genoemd naar Fr. W. H. Alexander von
Humboldt (zie Humboldtĭa).
Humboltia
Humbóltia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopes en J. Pavon], – zie
Humboldtĭa.
Humea / Humea
Húmea Roxb. [W. Roxburgh] / Húmea J. E. SM. [J. E.
Smith], – genoemd naar Amalia Egerton (1751, ?; 1809, Londen), in 1771 gehuwd
met Sir Abraham Hume (1749,

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

277
?; 1838, ?), landgoedbezitter, verzamelaar van oude schilderijen en edelgesteenten,
beoefenaar van nat. historie en mineralogie. Zij was een leerlinge van J. E. Smith
(zie Smithĭa), die een gesl. naar haar noemde. “Door haar dood verloor de bot.
wetenschap een harer grootste bewonderaarsters en grootste bevorderaarsters”
(Roxburgh). Zie ook Brownlowĭa.
humeratus humerátus (-a, -um), – van Lat. humĕrus, schouder: van schouders
voorzien.
humifusus
humifúsus (-a, -um), – van Lat. humus, grond; fūsus (van fundĕre,
doen vallen), gevallen: op den grond gevallen, dwz. ter aarde liggend.
humile
húmile, – zie humĭlis.
humilicaulis
humilicáulis (-is, -e), – van Lat. humĭlis, laag; caulis, stengel:
laagstengelig.
humiligibbus
humiligíbbus (-a, -um), – van Lat. humĭlis, laag; gibbus, bult:
met een of meer lage, dwz. kleine, bulten.
humilior
humilior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. humĭlis, laag: lager dan
gewoonlijk, tamelijk laag.
humilis
húmilis (-is, -e), – van Lat. humus, grond: nabij den grond blijvend,
laag.
humilius
humílius, – zie humilĭor.
humulifolius
humulifólius (-a, -um), – van Humŭlus, plantengesl. (Moracĕae
– Cannaboidĕae), hop; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die der hop.
Humulus
Húmulus L. [C. Linnaeus], – Middeleeuwsche Latinizeering van
het Slavische chmeli, hop.
Hunnemannia
Hunnemánnia Sweet [R. Sweet (1783-1835), Eng.
tuinbouwkundige], – genoemd naar J. Hunneman (?, ?; 1839, Londen), boekhandelaar
en handelaar in gedroogde planten te Londen, die vele jaren lang van het vasteland
van Europa planten en zaden in Engeland importeerde. De naam wordt soms
verkeerdelijk Hunnemann gespeld.
hunsteinianus hunsteiniánus (-a, -um) (Glossorrhyncha – Schltr [F. R. Rudolf
Schlechter]), – genoemd naar Carl Hunstein (?, ?; 1888, door een vloedgolf verrast
op de N.W. kust van Neu-Pommern), handelaar in naturaliën. In 1888 verzamelde
hij in Kaiser Wilhelmsland, op kleine tochten van Finschhafen uit, vogels en een
aantal planten. – Het Hunstein-gebergte (Kaiser Wilhelmsland; ruim 142 1/2° O.L.)
is naar hem genoemd.
hunteri huntéri, – 2e nv. van Huntērus, Latinizeering van Hunter: van Hunter,
gevonden door Hunter, genoemd naar Hunter. – Ficus – Miq. [F. A. W. Miquel]
werd in 1848 genoemd naar Dr. H. Hunter, die de plant op het eiland Penang gevonden
had. Overigens is mij niets van hem bekend.
Hunteria
Huntéria Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar W. Hunter (1755,
Montrose, Schotland; 1812, Batavia), medicus, sinds 1781 op verschillende plaatsen
in Bengalen werkzaam, na de verovering van Java door de Engelschen (1811)
benoemd tot hoofd van den Geneeskundigen Dienst op dit eiland, waar hij kort daarna
overleed. Hij was een goed kenner van Perzisch en Hindostani en schreef linguistische,
astronomische en enkele bot. publicaties.
hupehensis hupehénsis (-is, -e), – afkomstig van Hu-pei (= Hoe-pé; provincie
van China; centrum op ±113° O.L.; ±32° N.B.) of daar het eerst gevonden.
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Hura
Hura L. [C. Linnaeus], – Zuidamer. plantennaam.
Hutchinsia
Hutchínsia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar mej. Ellen
Hutchins (1785, Ballylickey, Graafschap Cork, Z.-Ierland; 1815, Bantry, Graafsch.
Cork), verdienstelijk floriste, algologe, bryologe, teekenaarster van algen.
hutchinsonii
hutchinsónii, – 2e nv. van Hutchinsonĭus, Latinizeering van
Hutchinson: van Hutchinson, gevonden door Hutchinson, genoemd naar Hutchinson.
– Hydnocarpus – Merr. [E. D. Merrill] is genoemd naar haar ontdekker, Wallace
Irving Hutchinson (1881, Wolfville, Nova Scotia; X), houtvester, verbonden geweest
aan het Bureau of Forestry te Manila, thans ambtenaar bij het Boschwezen in de
Vereenigde Staten.
Huttonaea
Huttonáéa Harv. [W. H. Harvey], – genoemd naar de echtgenoote
van Henry Hutton. – Henry Hutton (?, South Molton, Devonsh., Engeland; 1896,
Rondebosch bij Kaapstad) was vóór 1857 ambtenaar in de Kaapkolonie. Hij en zijn
echtgenoote (van welke laatste mij overigens niets bekend is,) zonden planten aan
Harvey, den auteur van het gesl., en aan W. J. Hooker (zie hookēri 1).
huttoni huttóni, – 2e nv. van Huttōnus, Latinizeering van Hutton: van Hutton,
gevonden door Hutton, genoemd naar Hutton. – Asplenĭum – Baker [J. G. Baker];
– Celosĭa- Masters [M. T. Masters]; – Cymbidĭum – Hook. f. [J. D. Hooker] en
Dendrobĭum – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] zijn genoemd naar Henry Hutton (?, ?;
1868, op Java), van 1866 tot aan zijn dood plantenverzamelaar in dienst der
kweekersfirma Veitch & Sons (zie Veitchĭa), voor welke hij Java en Timor bereisde.
Hij was de ontdekker der naar hem genoemde planten.
Huttonia
Huttónia Bolus [H. Bolus (1834-1911), Eng. schrijver over de flora
van Z.-Afrika], – zie Huttonaea.
hyacinthinus
hyacínthinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. hyakinthĭnos, de
kleur van den huakinthos (zie Hyacinthus) der Ouden hebbend, paarsblauw.
hyacinthoides
hyacinthoídes, – van Hyacinthus, plantengesl. (Liliacĕae),
hyacint; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: hyacintachtig.
Hyacinthus
Hyacínthus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. Huakinthos,
naam van een schoonen jongeling, die door Apollo werd bemind en door hem bij
het discuswerpen bij ongeluk aan het hoofd werd getroffen en gedood. Uit het ter
aarde stroomende bloed deed Apollo een bloem ontspruiten, aan welke hij den naam
van zijn gedooden vriend schonk. – Later ontsproot eenzelfde bloem uit het bloed
van Ajax (zie: ajācis). – Sommigen houden den hyacinthus der Ouden voor een
Gladiŏlus, anderen voor een ridderspoor, weer anderen voor de nog tegenwoordig
hyacint (Hyacinthus orientālis L. [C. Linnaeus]) genoemde plant.
hyalinus
hyálinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. hualĭnos (van huălos,
glas), doorschijnend als glas.
Hyalolepis Hyalólepis Kunze [G. Kunze], – van Gr. huălos, glas; lĕpis, schub.
– De sporangiën zijn vermengd met glasheldere, doorschijnende schubben.
hyalostegius
hyalostégius (-a, -um), – van Gr. huălos, glas; stegê, dek: met
(als glas) doorschijnende dekvliesjes.
Hybanthera
Hybanthéra Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. hubos, bochel,
knobbel; anthêra, (als bot. term) helmknop. De bijkroonschubben vormen een knobbel
op de rugzijde der helmknoppen.
Hybanthus
Hybánthus Jacq. [N. J. Baron von Jacquin], – van Gr. hubos,
bochel, knobbel; anthos, bloem. Het onderste kroonblad draagt een knobbelvormige
spoor.
hybernicus
hybérnicus (-a, -um), – = hibernĭcus. – Zie aldaar.
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Hybophrynium
Hybophrýnium K. Schum. [K. M. Schumann], – van Gr.
hubos, bochel, knobbel; Phrynĭum, plantengesl. (Marantacêae): aan Phrynĭum verwant
gesl. met geknobbelde vruchten.
hybospermus
hybospérmus (-a, -um), – van Gr. hubos, bochel, knobbel;
sperma, zaad: met geknobbelde zaden, met gebulte zaden.
hybridus
hýbridus (-a, -um), – (Lat.) van tweeërlei ras; door bastaardeering
verkregen.
Hydnocarpus
Hydnocárpus Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. hudnon, truffel,
een knolvormige zwam; karpos, vrucht. – Boom met op truffels gelijkende vruchten.
Hydnophytum
Hydnóphytum Jack [W. Jack], – van Gr. hudnon, truffel, een
knolvormige zwam; phŭton, plant: plant met knolvormigen voet.
hydra
hydra, – Lat. transcr. van Gr. hudra, een mythische, reusachtige,
veelkoppige waterslang; voor elken
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kop, welke door Herăklês afgehouwen werd, groeiden er twee in de plaats. – Als
soortnaam gebezigd voor een orchidee (Galeŏla – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]) met
zeer sterk vertakte stengels en voorts voor een als onkruid zeer lastige, schier
onuitroeibare Cypērus-soort met vele onderaardsche uitloopers (Cypērus hydra Ten.
[M. Tenore] = Cypērus rotundus L. [C. Linnaeus] – Vgl. Backer en Van Slooten,
Javaansche Theeonkruiden, No. 82).
Hydrangea
Hydrangéa L. [C. Linnaeus], – van Gr. hudôr, water; angeion,
vaatje: watervaatje. – De naam zinspeelt op den vorm der opengesprongen vrucht.
hydrangeaefolius
hydrangeaefólius (-a, -um), – zie hydrangeifolĭus.
hydrangeifolius
hydrangeifólius (-a, -um), – van Hydrangēa, plantengesl.
(Saxifragacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Hydrangēa.
hydrangeoides hydrangeoídes, – van Hydrangĕa, plantengesl. (Saxifragaceae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hydrangēa-achtig.
Hydrastis
Hydrástis Ellis [J. Ellis 1710-1776), koopman-plantkundige te
Londen], – afleiding niet met zekerheid bekend; de auteur van het gesl. doet
daaromtrent geenerlei mededeeling. Verscheidene gissingen zijn gemaakt, waarvan
de waarschijnlijkste mij die van J. H. Barnhart (zie barnhartĭi) toeschijnt, welke den
naam wil afleiden van Gr. hudôr, water; astos (vr. astê), burger(es), inboorling(e);
de naam zou dan beteekenen bewoner (bewoonster) van het water. Inderdaad gold
Hydrastis canadensis L. [C. Linnaeus] vroeger ten onrechte voor een moerasplant.
Het is een plant van vochtige bosschen.
Hydriastele
Hydriastéle H. Wendl. et Drude. [H. Wendland en C. G. O.
Drude], – van Gr. hudrĭas, waternimf; stêlê, zuil. Bij bronnen en beken groeiende
palm met zuilvormigen stam.
Hydrilla
Hydrílla L. Cl. L. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. hudôr,
water: waterplant. – Ook een afleiding van hudra (zie hydra), waterslang, is denkbaar;
in dit laatste geval zou de naam zinspelen op de groeiplaats in water en de vaak lange
(tot 2 M.) stengels.
Hydrocaryaceae
Hydrocaryáceae, – van Gr. hudôr, water; karŭon, noot:
plantenfam. als type waarvan de waternoot (Trapa) geldt.
hydrocephalus
hydrocéphalus (-a, -um), – van Gr. hudôr, water; kephălê,
hoofd: een waterhoofd (hoofd, dat tengevolge van vochtophooping in de schedelholte
abnormaal groote afmetingen heeft verkregen) bezittend. – Als soortnaam gebezigd
voor grootbloemige planten.
Hydrocera
Hydrócera Bl. [C. L. Blume], – van Gr. hudôr, water; kĕras,
hoorn: waterhoorn. – Waterplant met gehoornde, dwz. gespoorde bloemen.
Hydrocharis
Hydrócharis L. [C. Linnaeus], – van Gr. hudôr, water; chăris,
bekoorlijkheid, lieftalligheid: sieraad van het water, fraaie waterplant.
Hydrocharitaceae
Hydrocharitáceae, – plantenfam. als type waarvan het
gesl. Hydrochăris (Hydrocharĭtis) geldt.
Hydrocotyle
Hydrocótyle L. [C. Linnaeus], – van Gr. hudôr, water; kotŭlê,
drinkschaal. De naam zinspeelt op de standplaats (drassig terrein) en de schildvormige,
in het midden een weinig verdiepte bladeren der Europ. Hydrocotўle vulgāris L. [C.
Linnaeus].
hydrocotylifolius hydrocotylifólius (-a, -um), – van Hydrocotўle, plantengesl.
(Umbellifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Hydrocotўle.
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hydrocotyloides
hydrocotyloídes, – van Hydrocotўle, plantengesl.
(Umbellifĕrae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Hydrocotўle-achtig.
Hydrogeton
Hydrogéton Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837,
Parijs), vele jaren te Parijs woonachtig, beroemd mykoloog], – van Gr. hudôr, water;
geitôn, buurman: plant, welke water tot buur heeft, waterplant.
Hydroglossum
Hydroglóssum Willd. [K. L. Wildenow], – van Gr. hudôr,
water; glôssa, tong: watertong. – Hydroglossum is een oude naam voor het zg.
kikvorschgezwel (ranŭla) onder de tong bij paarden. De onderzijde der
sporangiën-dragende slippen der plant (Hydroglossum = Lygodĭum) vertoont eenige
overeenkomst met een kikvorschgezwel.
hydrolapathum
hydrolápathum, – van Gr. hudôr, water; lapăthon (zie
lapăthum), zuring: waterzuring.
Hydrolea
Hydrólea L. [C. Linnaeus], – van Gr. hudôr, water; Lat. olêa, olijf.
Waterplant, welker bladeren op die van den olijfboom gelijken.
Hydrolythrum
Hydrólythrum Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. hudôr,
water; Lўthrum, plantengesl. (Lythracĕae), kattestaart: aan Lythrum verwante
waterplant.
Hydropeltis Hydropéltis L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. hudôr,
water; peltê, schild: waterplant met schildvormige bladeren.
hydrophilus hydróphilus (-a, -um), – van Gr. hudôr, water; phĭlein, beminnen:
water beminnend, in of bij water groeiend, op vochtig of drassig terrein groeiend.
Hydrophylax
Hydróphylax L. f. [C. von Linné (1741-83)], – van Gr. hudôr,
water; phŭlax, wachter: wachter bij het water. De naam zinspeelt op de standplaats
aan zee.
hydrophylla
hydrophýlla, – zie hydrophyllus.
hydrophyllacea
hydrophyllácea, – zie hydrophyllacĕus.
Hydrophyllaceae Hydrophylláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Hydrophyllum geldt.
hydrophyllaceus hydrophylláceus (-a, -um), – van Hydrophyllum, plantengesl.
(Hydrophyllacĕae): Hydrophyllum-achtig.
Hydrophyllum
Hydrophýllum L. [C. Linnaeus], – van Gr. hudôr, water;
phullon, blad: waterblad. Waarop de naam zinspeelt, is niet duidelijk; de soorten van
dit gesl. zijn geen waterplanten. Of zij aan waterkanten groeien, is mij onbekend. –
Willdenow (zie willdenowĭi) vertaalde ruim een eeuw geleden den naam met
Rinnenblume, gootbloem, aan goten groeiende bloem.
hydrophyllus
hydrophýllus (-a, -um), – van Gr. hudôr, water; phullon, blad:
met bladeren als die eener waterplant.
hydropiper hydrópiper, – van Gr. hudôr, water; Lat. pĭper, peper: waterpeper.
De naam zinspeelt op de vochtige standplaats der plant en haar scherpen smaak. Vgl.
Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 549: “Water Peper heeft ... bladeren ... die
van smaecke heet ende scerp gelijc Peper sijn ... Dit cruyt wast hier te lande al om
by den grachten poelen ende staende wateren, ende in neere vochtige plaetsen.”
Hydropityon Hydropítyon Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. hudôr, water; pitus,
pijnboom, den: waterden. Waterplant met op dennenaalden gelijkende bladslippen
en terpentijnachtigen reuk.
Hydroschoenus
Hydroschóénus Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi], – van
Gr. hudôr, water; schoinos, bies: waterbies; biesachtige moerasplant.
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Hudrosme
Hydrósme Schott [H. W. Schott], – van Gr. hudra, (water)slang;
osmê, geur: naar slangen stinkende plant.
Hydrospondylus
Hydrospóndylus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. hudôr,
water; spondŭlos, wervel, iets ronddraaiends: waterwervel. Waterplant met als spaken
van een wiel (iets ronddraaiends) in het rond geplaatste bladeren.
Hydrotrophus
Hydrótrophus Clarke [Ch. Baron Clarke], – van Gr. hudôr,
water; trephein, voeden, grootbrengen: in het water grootgebrachte plant, waterplant.
hyemalis
hyemális (-is, -e), – van Lat. hyems (hyĕmis), winter: bij den winter
behoorend, in den winter groeiend of bloeiend of althans niet afstervend, winter-.
hygrocharis
hygrócharis, – van Gr. hugros, vochtig; chăris, bekoorlijkheid,
lieftalligheid: sieraad van vochtig terrein.
Hygrophila
Hygróphila R. Br. [Robert Brown], – van Gr. hugros, vochtig;
phĭlein, beminnen: vochtigheid beminnende, op vochtig terrein groeiende plant.
hygrophilus
hygróphilus (-a, -um), – van Gr. hugros, vochtig; phĭlein,
beminnen: vochtigheid beminnend, op vochtig terrein groeiend.
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Hygroryza
Hygrorýza Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. hugros,
vochtig; Oryza, plantengesl. (Graminĕae), rijst: aan rijst verwante plant van vochtig
terrein.
Hylocharis
Hylócharis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. hulê, woud, bosch;
chăris, bekoorlijkheid, lieftalligheid: sieraad des wouds, fraaie boschplant.
Hylophila Hylóphila Lindl. [J. Lindley], – van Gr. hulê, woud, bosch; phĭlein,
beminnen: bosschen beminnende, in bosschen groeiende plant.
hylophilus
hylóphilus (-a, -um), – van Gr. hulê, woud, bosch; phĭlein,
beminnen: bosschen beminnend, in bosschen groeiend.
Hymenachne
Hymenáchne P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois],
– van Gr. humên (humĕnos), vlies; achnê, kafje: gras met vliezige kafjes.
Hymenaea Hymenáéa L. [C. Linnaeus], – van Lat. Hymenaeus = Hymen (Gr.
Humên), god van het huwelijk. – De naam zinspeelt op het feit, dat de bladeren
bestaan uit twee bijeengeplaatste blaadjes, welke zich des nachts op elkander leggen.
Hymenanthera
Hymenanthéra R. Br. [Robert Brown], – van Gr. humên
(humĕnos), vlies; anthêra, (als bot. term) helmknop. – De helmknoppen worden
gekroond door een vliezig verlengsel van het helmbindsel.
hymenobracteus
hymenobrácteus (-a, -um), – van Gr. humên (humĕnos),
vlies; Lat. bractĕa, schutblad: met vliezige schutbladen.
Hymenocallis Hymenocállis Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829),
Eng. plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], –
van Gr. humên (humĕnos), vlies; kallos, schoonheid. Plant met fraaie bloemen, welker
meeldraden aan den voet door een vlies zijn verbonden.
Hymenocardia
Hymenocárdia Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. humên (humĕnos), vlies; kardĭa, hart. De vrucht is
omgekeerd hartvormig, plat en dun.
hymenocarpus
hymenocárpus (-a, -um), – van Gr. humên (humĕnos), vlies;
karpos, vrucht: met vliezige vruchten.
hymenocentrus hymenocéntrus (-a, -um), – van Gr. humên (humĕnos), vlies;
kentron, spoor, middelpunt: met vliezige spoor, met vliezig middendeel.
Hymenochaeta / Hymenochaete
Hymenocháéta P. B. [A. M. Fr. J. Palisot,
baron de Beauvois] / Hymenocháéte Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
humên (humĕnos), vlies; chaitê, lang haar, borstel. Het vruchtbeginsel is omringd
door vliezige borstels.
hymenochilus
hymenochílus (-a, -um), – van Gr. humên (humĕnos), vlies;
cheilos, lip: met vliezige lip(pen).
hymenodes
hymenódes, – Lat. transcr. van Gr. humenôdês [van humên
(humĕnos), vlies], vliezig.
Hymenodictyon
Hymenodíctyon Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. humên (humĕnos), vlies; diktŭon, net. De zaden worden
omgeven door een vliezigen, netvormig geaderden vleugel.
Hymenodyction
Hymenodýction, – foutief voor Hymenodictўon.
Hymenolepis
Hymenólepis Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – van Gr. humên
(humĕnos), vlies; lĕpis, schub. De sporangiën zijn vermengd met vliezige schubben.
Hymenolophus
Hymenólophus Boerl. [J. G. Boerlage], – van Gr. humên
(humĕnos), vlies; lŏphos, kam (als van een haan). De zaden dragen een vliezige kam.
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hymenopetalus
hymenopétalus (-a, -um), – van Gr. humên (humĕnos), vlies;
petălon, kroonblad: met vliezige kroonbladen.
hymenophylla
hymenophýlla, – zie hymenophyllus.
Hymenophyllaceae
Hymenophylláceae, – plantenfam. als type waarvan het
gesl. Hymenophyllum geldt.
hymenophylloides
hymenophylloídes, – van Hymenophyllum, plantengesl.
(Hymenophyllacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Hymenophyllum-achtig.
Hymenophyllum
Hymenophýllum J. E. Sm. [J. E. Smith], – van Gr. hŭmên
(humĕnos), vlies; phullon, blad. Varen met vliezige bladeren, vliesvaren.
hymenophyllus hymenophýllus (-a, -um), – van Gr. humên (humĕnos), vlies;
phullon, blad: met vliezige bladeren.
Hymenorchis Hymenórchis Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. humên
(humĕnos), vlies; Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae:
Orchidacĕa met vliezige bloemen.
hymenosepalus hymenosépalus (-a, -um), – van Gr. humên (humĕnos), vlies;
Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met vliezige kelkbladen.
Hymenospermum
Hymenospérmum Bth. [G. Bentham], – van Gr. humên
(humĕnos), vlies; sperma, zaad. De zaadhuid ligt los om het zaad en is vliezig.
Hyophorbe
Hyophórbe Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. hus (huos), zwijn;
phorbê, voedsel: zwijnevoedsel.
Hyoscyamus
Hyoscýamus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam huoskuămos, bilzenkruid. – Huoskuămos [van Gr. hus (huos), zwijn;
kuămos, tuinboon (Vicĭa faba L. [C. Linnaeus])] beteekent eigenlijk zwijneboon. De
plant, welke ook in habitus slechts zeer geringe gelijkenis met een tuinboon vertoont,
werd volgens sommigen zoo genoemd, omdat zwijnen door het eten ervan krachteloos
zouden worden en stuiptrekkingen krijgen; volgens anderen wil het woord zwijn hier
alleen minderwaardigheid uitdrukken. Vgl. zwijneweer, zwijnerij.
Hyoseris Hyóseris L. [C. Linnaeus], – van Gr. hus (huos), zwijn; sĕris, salade:
zwijnensalade.
hypacanthus
hypacánthus (-a, -um), – van Gr. hupo, onder; akantha, doorn,
stekel: van onder gedoornd of gestekeld.
hypadenus
hypádenus (-a, -um), – van Gr. hupo, onder; adên (adĕnos), klier:
van onder (onder het vruchtbeginsel, bv.) klieren dragend.
Hypaelyptum Hypaelýptum Vahl [M. Vahl], – samengetrokken uit Gr. hupai,
onder; kaluptos, bedekt. De vrucht wordt omsloten door twee er onder geplaatste
schubben.
hypaphora / hypaphorum
hypáphora / hypáphorum, – zie hypaphŏrus.
Hypaphorus
Hypáphorus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. hupo, onder;
aphŏros (van a, ontk. voorv.; pherein, dragen, voortbrengen), onvruchtbaar: plant,
welker peulen aan den voet geen zaden bevatten.
hypaphorus
hypáphorus (-a, -um), – van Gr. hupo, onder; aphŏros (van a,
ontk. voorv.; pherein, dragen, voortbrengen), onvruchtbaar: aan den voet
onvruchtbaar, dwz. geen zaden bevattend.
hypargyreus hypargýreus (-a, -um), – van Gr. hupo, onder; argurĕos, zilveren,
zilverwit: van onder zilverwit; met zilverwitte onderzijde.
Hyparrhenia Hyparrhénia Anderss. [N. J. Andersson (1821-80), hoogleeraar
te Stockholm], – van Gr. hupo, onder; arrhên (arrhĕnos), mannelijk. Het ondenste
lid der aarspil draagt twee mann. aartjes.
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Hypecoum
Hypécoum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam hupêkŏon, welks afleiding en beteekenis onbekend zijn.
Hypenanthe
Hypenánthe Bl. [C. L. Blume], – van Gr. hupênê, snor; anthê,
bloem. – De naam zinspeelt op het met sterharen bezette vruchtbeginsel.
Hyperanthera
Hyperanthéra Forsk. [P. Forskål], – van Gr. huper, boven;
anthêra, (als bot. term) helmknop. De helmknoppen steken boven de staminodiën
uit.
hyperboreus
hyperbóreus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. huperborĕos (van
huper, voorbij; borĕas, het noorden), nog voorbij het noorden groeiend, in het hooge
noorden groeiend.
hypericifolius
hypericifólius (-a, -um), – van Hyperīcum, plantengesl.
(Guttifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Hyperīcum.
hypericina
hyperícina, – zie hypericĭnus.
Hypericinea Hypericínea Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Hyperīcum, plantengesl. (Guttifĕrae): op een Hyperīcum gelijkende
plant.
hypericinus hyperícinus (-a, -um), – van Hyperīcum, plantengesl. (Guttifĕrae):
Hyperīcum-achtig.
Hypericum
Hypéricum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam hyperĭkon. – Zie voorts Hyperīcum.
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Hypericum
Hyperícum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam hupereikon (= huperĭkon). Het woord wordt wel afgeleid van Gr. hupo,
voorv., dat toenadering uitdrukt; ereikê, heidekruid. Is deze afleiding juist, dan
beteekent de naam: op heidekruid gelijkende plant. Er zijn soorten van Hyperīcum,
o.a. de Sp. Hyperīcum ericoīdes L. [C. Linnaeus], welke op heidekruid gelijken; de
Ned. en Jav. soorten doen dat in het minst niet.
Hyperixanthes
Hyperixánthes, – zie Hyperrhixanthes.
Hyperrhixanthes
Hyperrhixánthes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. huper,
boveri; rhiza, wortel; anthos, bloem. Blume (zie Blumĕa), de auteur van het gesl.,
meende ten onrechte, dat de plant op boomwortels parasiteerde.
hypertrichosus
hypertrichósus (-a, -um), – van Gr. huper, boven; trichôsis,
het harig worden: ongemeen sterk behaard.
hypnoides
hypnoídes, – van Hypnum, een fijnbladig mos; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hypnum-achtig, mosachtig.
Hypnum
Hypnum Dill. [J. J. Dillenius], – Lat. transcr. van Gr. hupnon, mos.
Hypobathrum
Hypóbathrum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. hupo, onder;
băthron, zetel. – De hokjes der vrucht bevatten twee schuin boven elkander geplaatste
zaden, waarvan het onderste, als het ware, dienst doet als zetel voor het bovenste.
Hypochoeris
Hypochóéris L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam hupochoiris, waarvan afleiding en beteekenis niet vast staan en
waarmede een aan cichorei verwant gewas werd aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea)
heeft den naam willekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl.
hypochondriacus
hypochondríacus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr.
hupochondriăkos {van hupochondrĭon [van hupo, onder; chondrĭon (verkleinw. van
chondros, kraakbeen), kraakbeenachtig verlengstuk van het borstbeen], het onder
het borstbeen gelegen deel van het lichaam, buik, ingewanden}, aan een
ingewandskwaal lijdend, en, daar dergelijke kwalen in de Oudheid als de oorzaak
van droefgeestigheid beschouwd werden, droefgeestig, hypochonder, hypochondrisch,
melancholisch. – Als soortnaam gebezigd voor planten met hangende bloeiwijzen
of somber gekleurde bloemen.
hypochrysus
hypochrýsus (-a, -um), – van Gr. hupo, onder; chrūsos, goud:
van onder goudgeel; met goudgele onderzijde.
hypocrateriformis
hypocraterifórmis (-is, -e), – van Gr. hupokratêrĭon (van
hupo, onder; kratêr, mengvat), onderstel van een mengvat; Lat. forma, vorm: den
vorm hebbend van het onderstel van een mengvat, dwz. van onder smal, van boven
breed en vlak of komvormig; trompetvormig.
Hypodematium
Hypodemátium Kunze [G. Kunze], – Lat. transcr. van Gr.
hupodêmatĭon (verkleinw. van hupodêma, sandaal, schoen, hoef), hoefje. – De naam
zinspeelt op den vorm van het dekvliesje.
hypodon
hypódon, – van Gr. hupo, onder; odous (odontos), tand: van onder
met een tand, naar onder getand, onder den top getand.
Hypoelytrum
Hypoélytrum H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt,
A. J. A. Bonpland en K. S. Kunth], – zie Hypolўtrum.
Hypoestes
Hypoéstes Sol. [D. Solander], – van Gr. hupo, onder; estĭa,
huiselijke haard, bij uitbreiding: huis. Aan den voet der bloemen bevindt zich een
uit vergroeide schutbladen bestaand, hierbij een huis vergeleken omwindsel.
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hypogaeus
hypogáéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. hupogaios (van hupo,
onder; gaia, aarde), onderaardsch, onder den grond groeiend, zijn vruchten onder
den grond rijpend. Vgl. subterranĕus.
hypoglaucus
hypogláúcus (-a, -um), – van Gr. hupo, onder; glaukos,
blauwgroen: van onder blauwgroen; met blauwgroene onderzijde.
hypoglossum
hypoglóssum, – Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam
hupoglôsson (van hupo, onder; glôssa, tong), waarmede een Ruscus-soort werd
aangeduid. De naam zinspeelt op het feit dat de top van het phyllocladium zich onder
het eigenlijke blad bevindt.
hypolepidotus
hypolepidótus (-a, -um), – van Gr. hupo, onder; lepidôtos,
beschubd: van onder beschubd.
hypolepioides hypolepioídes, – van Hypolĕpis, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hypolĕpis-achtig.
Hypolepis
Hypólepis Bernh. [J. J. Bernhardi], – van Gr. hupo, onder; lĕpis,
schub. – De sori bevinden zich onder een omgebogen, schubvormig lobje van den
bladrand.
hypolepoides
hypolepoídes, – van Hypolĕpis, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hypolĕpis-achtig.
hypoleuca
hypoléúca, – zie hypoleucus.
hypoleucos / hypoleucus hypoléúcos (-os, -on) / hypoléúcus (-a, -um), – Lat.
transcr. van Gr. hupoleukos (van hupo, onder; leukos, wit), van onder wit, met witte
onderzijde.
hypolytroides
hypolytroídes, – van Hypolўtrum, plantengesl. (Cyperacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hypolўtrum-achtig.
Hypolytrum
Hypólytrum L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr.
hupo, onder; elŭtron, omhulsel. Het vruchtbeginsel wordt omhuld door twee eronder
geplaatste schubjes.
hypomalacus
hypomálacus (-a, -um), – 1. van Gr. hupo, onder; malăkos,
zacht: van onder zacht; met zachtharige onderzijde. 2. van Gr. hupo, voorv., dat
toenadering uitdrukt; malăkos, zacht: tamelijk zacht.
Hypopeltis
Hypopéltis Mich. [A. Michaux], – van Gr. hupo, onder; peltê,
schild. – De sporangiën zijn onder een schildvormig dekvliesje geplaatst.
hypophaeus hypopháéus (-a, -um), – 1. Lat. transcr. van Gr. hupophaios (van
hupo, voorv., dat toenadering uitdrukt; phaios, zwartachtig, donker van kleur),
tamelijk donker van kleur. 2. van Gr. hupo, onder; phaios, zwartachtig, donker van
kleur: van onder donker gekleurd (door een bruine beharing, bv.).
hypophyllus
hypophýllus (-a, -um), – van Gr. hupo, onder; phullon, blad: 1.
onder de bladeren geplaatst. 2. met er onder geplaatste bladeren; (schijnbaar) op de
bladeren geplaatst.
hypopitys
hypópitys, – van Gr. hupo, onder; pĭtus, pijnboom, den: onder
dennen groeiend(e plant).
hypopogon
hypopógon, – van Gr. hupo, onder; pôgôn, baard: van onder
gebaard.
hypopolius
hypopólius (-a, -um), – van Gr. hupo, onder; polĭos, grauw,
witachtig: van onder grauw (witachtig); met grauwe (witachtige) onderzijde (der
bladeren, bv.).
Hypoporum Hypóporum Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. hupo,
onder; pŏros, opening, porie. De vrucht is naar onder van kuiltjes voorzien.
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hypostictus
hypostícus (-a, -um), – van Gr. hupo, onder; stiktos, gestippeld:
van onder gestippeld; met gestippelde onderzijde.
hypoxanthus
hypoxánthus (-a, -um), – van Gr. hupo, onder; xanthos, geel:
van onder geel; naar onder geel.
Hypoxis
Hypóxis L. [C. Linnaeus], – wijziging van den ouden naam Hypoxys
[Latinizeering van Gr. hupoxus (van hupo, voorv., dat toenadering uitdrukt; oxus,
zuur), zuurachtig], welke gegeven werd aan een plant met zuurachtige bladeren. De
naam is willekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl.
Hypsela
Hypséla K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. hupsêlos, hoog gelegen.
De naam zinspeelt op de groeiplaats der plant in de hoogere deelen der Andes.
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Hypserpa
Hypsérpa Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], – van
Gr. hupsi, hoog (bijw.); herpein, kruipen: omhoog kruipende plant, klimplant.
Hypsipodes Hypsípodes Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. hupsi, hoog (bijw.);
pous (pŏdos), voet, steel. – De vruchtbeginsels staan op een hoogen, steelvormigen
stamperdrager.
hypsophilus
hypsóphilus (-a, -um), – van Gr. hupsos, hoogte; phĭlein,
beminnen: hoogtebeminnend, in hooge bergstreken groeiend.
Hyptianthera
Hyptianthéra W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van Gr.
huptĭos, teruggebogen; anthêra, (als bot. term) helmknop: plant met teruggebogen
helmknoppen.
Hyptis
Hyptis Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. huptĭos,
teruggebogen. De naam zinspeelt op den stand van de middenslip der onderlip.
hyptoides
hyptoídes, – van Hyptis, plantengesl. (Labiātae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hyptis-achtig.
Hyrtanandra
Hyrtanándra Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. hutănê,
potdeksel; anêr (andros), man. – De top der ♂ bloemen is afgeplat als een potdeksel.
hyssopifolius hyssopifólius (-a, -um), – van Hyssōpus, plantengesl. (Labiātae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Hyssōpus.
hyssopioides hyssopioídes, – van Hyssōpus, plantengesl. (Labiātae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Hyssōpus-achtig.
Hyssopus
Hyssópus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam hussôpos, welks afleiding niet vaststaat.
hysteranthus
hysteránthus (-a, -um), – van Gr. hustĕron, na; anthos, bloem:
(met) na de bloemen verschijnend(e bladeren).
Hysteria
Hystéria Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – van Gr. hustĕros,
achter iets gelegen. – De helmknop is aan de achterzijde der stempelzuil geplaatst.
hystricinus
hystricínus (-a, -um), – van Lat. hystrix (hystrĭcis), stekelvarken:
met een stekelvarken overeenkomend, gestekeld.
hystrix
hystrix, – Lat. transcr. van Gr. hustrix, stekelvarken. Als soortnaam
gebezigd voor planten met doornen, stekels, scherpe uitsteeksels of stijve borstels.

I.
Iaera
Iaéra Copel. [E. B. Copeland], – Latinizeering van Gr. Iaira, naam eener
boschnimf, opvoedster van Alcānor s zonen, Pandăros en Bitĭas, metgezellen van
Aenēas op diens zwerftocht na de verwoesting van Troje (zie Virgilĭus, Aenēis IX,
672, seq.).
ianthinus
iánthinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. ianthĭnos, violet.
iaspideus
iaspídeus (-a, -um), – van Lat. iaspis (iaspĭdis), jaspis, een
edelgesteente, bij de Ouden gewoonlijk groen van kleur: groen.
ibericus ibéricus (-a, -um), – van Lat. Iberĭa, landschap in Spanje en landschap
aan den zuidvoet van den Kaukăsus (tegenwoordig Georgië, hoofdplaats Tiflis): l.
Spaansch. 2. Georgisch.
iberideus
iberídeus (-a, -um), – van Ibēris, plantengesl. (Crucifĕrae); idĕus,
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ibēris-achtig.
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iberidiflorus
iberidiflórus (-a, -um), – van Ibēris (Iberĭdis), plantengesl.
(Crucifĕrae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Ibēris.
iberidifolius
iberidifólius (-a, -um), – van Ibēris (Iberĭdis), plantengesl.
(Crucifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Ibēris.
Iberis
Ibéris L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam
ibêris, waarmede waarschijnlijk een Lepidĭum-soort werd aangeduid. – Het woord
wordt wel beschouwd als te zijn afgeleid van Gr. Ibêria (van Ibêr, Ebro), Spanje, en
zou beteekenen: Spaansche bloem.
iboensis
iboénsis (-is, -e), – afkomstig van het Ibo-gebergte in Kaiser
Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
ibota
ibóta, – Jap. volksnaam van Ligustrum – Sieb. et Zucc.[Ph. Fr. von
Siebold en J. G. Zuccarini].
Icacina Icacína A. Juss. [Adrien H. L. de Jussieu (1797-1853), plantkundige
te Parijs], – Latinizeering van icaco, Westind. volksnaam eener vrucht. De naam
zinspeelt op de gelijkenis der twijgen van Icacīna met die van den icacoboom.
Icacinaceae
Icacináceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Icacina
geldt.
Icaco / icaco
Icáco Adans. [M. Adanson] / icáco, – Westind. naam der vrucht,
welke wordt opgeleverd door Chrysobalănus icāco L. [C. Linnaeus].
ichangensis ichangénsis (-is, -e), – afkomstig van Ichang (= I-tsjang, in China,
prov. Hupei, aan den Jang-tsje-kiang op ruim 111° O.L.) of daar het eerst gevonden.
Ichnanthus
Ichnánthus P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van
Gr. ichnos, zool, sandaal; anthos, bloem. G4 is aan den voet eenigszins versmald en
draagt daar soms twee vliezige aanhangsels, waardoor dit kafje dan aan een sandaal
doet denken.
Ichnocarpus
Ichnocárpus R. Br. [Robert Brown], – naar den vorm afgeleid
van Gr. ichnos, zool, sandaal; karpos, vrucht. – De vrucht gelijkt echter in het minst
niet op een zool of sandaal. – Waarschijnlijk is Ischnocarpus bedoeld (van ischnos,
mager, schraal; karpos, vrucht). De plant brengt dunne kokervruchtjes voort.
Icica
Icíca Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], Guiaansch woord, dat hars zou
beteekenen. Harsrijke boom.
Icicaster Icicáster Ridl. [H. N. Ridley], – van Icīca, plantengesl. (Burseracĕae);
aster, uitgang met kleineerende beteekenis: onechte Icīca, op een Icīca gelijkende
plant. – Zie voorts alsinastrum.
icosandrus
icosándrus (-a, -um), – van Gr. eikŏsi, twintig; anêr (andros),
man: met twintig mannelijke organen, met twintig meeldraden, twintighelmig.
icteranthus icteránthus (-a, -um), – van Gr. iktĕros, geelzucht; anthos, bloem:
geelbloemig.
icturus
ictúrus (-a, -um), – van Gr. iktis, fret; oura, staart: op den staart van
een fret gelijkend.
idaeus
idáéus (-a, -um), – afkomstig van den berg Ida op Creta of daar het
eerst gevonden, Idaeisch.
ida-maya
ida-máýa (Brevoortĭa – Wood [A. Wood (1810-81), Amer.
plantkundige]), – in 1867 genoemd naar Ida May Burke, dochtertje van den koetsier
eener diligence, welke van Shasta-city op Yreka (Californië) reed. De vader had de
plant ontdekt en haar den naam zijner dochter geschonken. Wood, de auteur der
soort, nam den naam over, in de eerste plaats, omdat Burke hem op de plant
opmerkzaam had gemaakt, in de tweede plaats, omdat zij in Californië omstreeks
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den 15den Mei, bij de Oude Romeinen Idibus Majis genaamd, begint te bloeien, een
tamelijk gezochte, maar toch niet onaardige woordspeling.
idenburgensis
idenburgénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving der
Idenburg-rivier in Ned. Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden. – De rivier is
genoemd naar A. W. F. Idenburg (1861, Rotterdam; 1935, ’s Gravenhage), in 1882
benoemd tot 2den luitenant der genie in het Nederlandschind. leger, in 1892 bevorderd
tot kapitein. In 1901 werd hij gekozen tot lid der Tweede Kamer voor het district
Gouda; van 1902-05 was hij minister van Koloniën, van 1905-08 gouverneur van
Suriname. In 1908 werd hij wederom minister van Koloniën; in 1909 werd hij
benoemd tot gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, welke functie hij tot 1916
vervulde.
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Hij was een vurig voorstander van de “kerstening” dier bezitting. Onder zijn bewind
werden de havens van Tandjong Priok, Soerabaja en Makasar gemoderniseerd, werd
de politie in de hoofdsteden gereorganiseerd en een aanvang gemaakt met het
terugkoopen der particuliere landerijen. In 1918/19 was hij ten derden male minister
van Koloniën; in 1923 werd hij benoemd tot Minister van Staat, in 1924 tot lid van
den Raad van State.
Idenburgia
Idenbúrgia Gibbs [mej. L. S. Gibbs], – door mej. L. S. Gibbs
(zie gibbsĕae) genoemd naar A. W. F. Idenburg (zie idenburgensis), die
gouverneur-generaal van Ned. Indië was tijdens haar bot. onderzoek van het Arfakgebergte in het N.W. van Ned. Nieuw-Guinea (1913). – Zij wilde hem op deze wijze
haar erkentelijkheid betuigen voor zijn beleefdheid en de door hem in haar werk
betoonde belangstelling.
ldesia
ldésia Maxim. [K. J. Maximowicz], – genoemd naar Evert
IJsbrandtszoon Ides (?, Glückstadt a/d Elbe beneden Hamburg; ?, ?), die zich in
Holland vestigde, later overging in den dienst van Tsaar Peter den Grooten en daar
in 1691 opklom tot staatsraad. Korten tijd daarna werd hij als afgezant naar Pe-king
gezonden, dat hij over Siberië en Mongolië bereikte en waar hij tot 1695 bleef. Van
zijn verder leven is weinig meer bekend, dan dat hij door den tsaar belast werd met
het toezicht op den scheepsbouw. Van zijn reis heeft hij een uitnemend verslag
gegeven.
idolatricus
idolátricus (-a, -um), – van Fr. idolâtrie [verminkt uit Gr.
eidôlolatreia (van eidôlon, beeld, afgodsbeeld; latreia, dienst)], afgodendienst: bij
den afgodendienst in gebruik zijnd.
ignea
ignea, – zie ignĕus.
igneocentrus igneocéntrus (-a, -um), – van Lat. ignĕus, vuurrood, oranjerood;
centrum, midden: met vuurrood (oranjerood) middendeel of hart.
igneoniveus
igneoníveus (-a, -um), – van Lat. ignĕus, vuurrood, oranjerood;
nivĕus, sneeuwwit: vuurrood (oranjerood) met sneeuwwit.
igneoviolaceus
igneovioláceus (-a, -um), – van Lat. ignĕus, vuurrood,
oranjerood; violacĕus, paars: vuurrood (oranjerood) met paars.
ignescens
ignéscens, – van Lat. ignescĕre (van ignis, vuur), in vuur geraken,
ontgloeien: gloeiend, rood.
igneus
igneus (-a, -um), – van Lat. ignis, vuur: vuurrood, oranjerood.
ignobilis
ignóbilis (-is, -e), – van Lat. in, ontk. voorv.; gnobilis, oude vorm
van nobilis, bekend, beroemd: onbekend, onberoemd, niet fraai.
ignoratus
ignorátus (-a, -um), – van Lat. ignorāre (van ignārus, onwetend),
niet weten, niet kennen: onbekend.
ignotus
ignótus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; gnōtus, oude vorm van
nōtus, bekend: onbekend.
Iguanura
Iguanúra Bl. [C. L. Blume], – van Iguāna, Amer. hagedissengesl.,
(echte) leguaan; Gr. oura, staart: plant, welker bloeiwijzen op den staart van een
leguaan gelijken. – Het dier, dat men in Ned. Indië leguaan noemt, is geen leguaan,
doch een waraan (Monĭtor). De naam Monĭtor dankt zijn ontstaan aan een zotte
vergissing; het woord waraan is door D. zoölogen verbasterd tot Warner
(waarschuwer), waarvan Monĭtor de Lat. vertaling is.
ihur
ihur, – Alf. plantennaam (ihoer).
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ijzermanni ijzermánni, – 2e nv. van IJzermannus, Latinizeering van IJzerman:
van IJzerman, genoemd naar IJzerman. – Aglaĭa – Boerl. et Kds [J. G. Boerlage en
S. H. Koorders]; – Calophyllum – Boerl. et Kds [J. G. Boerlage en S. H. Koorders]
en Pandănus – Boerl. et Kds [J. G. Boerlage en S. H. Koorders] zijn genoemd naar
J. W. IJzerman (1851, Leerdam; 1932, ’s Gravenhage), die in 1870 benoemd werd
tot 2den luitenant der genie en in 1873 den militairen dienst verliet om als
spoorwegingenieur naar Ned. Indië te vertrekken; in 1897 werd hij gepensionneerd
als Hoofdingenieur, Chef van den Dienst der Staatsspoorwegen. Van 1892-96 was
hij tevens hoofd der kolenwinning op Sumatra’s W. kust. In 1891 trad hij op als
leider eener expeditie dwars door Sumatra, van Padang naar Siak; als botanicus was
aan de expeditie toegevoegd S. H. Koorders (zie koordersi), welke op den tocht vele
planten verzamelde, waaronder de naar IJzerman genoemde. Van 1897-1917 was
IJzerman directeur der petroleum-maatschappij Moeara Enim op Sumatra; van
1899-1921 voorzitter van het Koninklijk Ned. Aardrijkskundig Genootschap. In 1921
wees hij Bandoeng aan als de plaats, waar de Technische Hoogeschool gevestigd
worden zou.
ikariae
ikáriae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam
Ikarĭa (eiland in de Aegaeische Zee; ±26° O.L.; ruim 37 1/2° N.B.): afkomstig van
Ikarĭa of daar het eerst gevonden, Ikarisch. Het eiland wordt soms verward met
Nikaria bij Amorgos.
Ilex
Ilex L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, waarmede vroeger de
steeneik werd aangeduid, doch thans de hulst, welks bladeren een oppervlakkige
gelijkenis met die van den steeneik vertoonen.
Ilicaceae Ilicáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Ilex (Ilĭcis) geldt.
ilicifolius
ilicifólius (-a, -um), – van Ilex (Ilĭcis), plantengesl. (Aquifoliacĕae),
hulst; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van den Europ. hulst; met doornachtig
getande bladeren.
ilicinus
ilicínus (-a, -um), – van Ilex (Ilĭcis), plantengesl. (Aquifoliacĕae),
hulst: in eenig opzicht, bladvorm bv., met hulst overeenkomend.
illecebroides illecebroídes, – van Illecĕbrum, plantengesl. (Caryophyllacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Illecĕbrum-achtig.
illecebrosus
illecebrósus (-u, -um), – van Lat. illecĕbra, lokaas: vol
verlokkingen, aanlokkelijk.
Illecebrum
Illécebrum L. [C. Linnaeus], – van Lat. illecĕbra (van illicĕre,
aanlokken), lokaas. – De naam zinspeelt op de sierlijkheid der plant.
Illicium Illícium L. [C. Linnaeus], – (Lat). (van illicĕre, aanlokken), lokmiddel.
– De naam zinspeelt op den aangenamen geur der vruchten.
Illigera
Illigéra Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar L. K. W. Illiger (1775,
Brunswijk; 1813, Berlijn), directeur van het zoöl. museum te Berlijn, schrijver eener
bot.-zoöl. terminologie.
illinitus illinítus (-a, -um), – van Lat. illinīre, bestrijken, besmeren, overtrekken:
bestreken, besmeerd, overtrokken.
Illipe
Illípe Koen. [J. G. Koenig], – verbastering van den Engelschind.
plantennaam illupi.
illudens
illúdens, – van Lat. illūdĕre, bedriegen, misleiden: bedrieglijk,
misleidend.
illustris
illústris (-is, -e), – (Lat.) schitterend, luisterrijk.
ilocanus
ilocánus (-a, -um), – afkomstig van Ilocos (Philippijnen) of daar het
eerst gevonden.
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ilvensis
ilvénsis (-is, -e), -van Lat. Ilva, Elba: afkomstig van Elba of daar het
eerst gevonden. – Woodsĭa – Bab. [Ch. C. Babington] draagt dien naam ten onrechte;
de plant komt op Elba niet voor.
Ilyogethos
Ilyogéthos Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. .ilus, slijk; gêthos,
vreugde. Sierlijke, op drassig terrein groeiende plant.
Ilysanthes
Ilysánthes Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr. ilus,
slijk; anthos, bloem. De eerstbeschreven soort groeit op drassig terrein.
Ilythuria
Ilythúria Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr. ilus, slijk;
thouros, bestormend: het slijk bestormende, dwz. zich op drassig terrein sterk
uitbreidende plant.
imbecilla
imbecílla, – zie imbecillus.
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imbecillis / imbecillus
imbecíllis (-is, -e) / imbecíllus (-a, -um), – (Lat.) zwak,
krachteloos.
imberba
imbérba, – zie imberbus.
imberbis / imberbus
imbérbis (-is, -e) / imbérbus (-a, -um), – van Lat. in
(voor b im), ontk. voorv.; barba, baard: ongebaard.
imbricans
ímbricans, – van Lat. imbrĭcāre [van imbrex (imbrĭcis), concave
dakpan om het regenwater (imber = regenbui) afteleiden], met dakpannen dekken:
over elkander liggend als de pannen op een dak, dakpansgewijs dekkend.
lmbricaria lmbricária Comm. [Ph. Commerson], – van Lat. imbrex (imbrĭcis),
concave dakpan om het regenwater (imber = regenbui) afteleiden. – Boom, van welks
hout dakspanen (Mal. sirap) worden vervaardigd.
imbricarius
imbricárius (-a, -um), – van Lat. imbrex (imbrĭcis), concave
dakpan om het regenwater (imber = regenbui) afteleiden: dakpanachtig, dakpansgewijs
dekkend.
imbricata
imbricáta, – zie imbricātus.
imbricatiflorus imbricatiflórus (-a, -um), – van Lat. imbricātus, dakpansgewijs
dekkend; flos (flōris), bloem: met dakpansgewijs dekkende bloemen.
imbricatus imbricátus (-a, -um), – van Lat. imbricāre [van imbrex (imbrĭcis),
concave dakpan om het regenwater (imber = regenbui) afteleiden], met dakpannen
dekken: als het ware met dakpannen gedekt; (met) dakpansgewijs dekkend(e organen).
imeretinus / imeritinus
imeretínus (-a, -um) / imeritínus (-a, -um), –
afkomstig uit Imeretië (landschap in het W. van den Kaukăsus) of daar het eerst
gevonden.
imitans
ímitans, – van Lat. imitāri, nabootsen: nabootsend, op een andere
plant gelijkend.
immaculatus
immaculátus (-a, -um), – van Lat. in, hier geassimileerd tot im,
ontk. voorv.; maculātus, gevlekt, bevlekt: ongevlekt, onbevlekt.
immanis
immánis (-is, -e), – (Lat.) reusachtig, vreeselijk, vrees aanjagend,
verschrikkelijk.
immersus immérsus (-a, -um), – van Lat. immergĕre (van in, hier geassimileerd
tot im, in; mergĕre, dompelen), indompelen, onderdompelen: ingedompeld,
ondergedompeld, weggedoken, ingezonken.
imminutus
imminútus (-a, -um), -van Lat. imminuĕre, verkleinen: verkleind,
met kleine bloemen, met korte stelen.
immobilis
immóbilis (-is, -e), – van Lat. in, hier geassimileerd tot im, ontk.
voorv.; mobĭlis, beweeglijk: onbeweeglijk.
impar impar, – van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.; par, gelijk, even: ongelijk,
oneven, met één eindblaadje.
imparipinnatus imparipinnátus (-a, -um), – van Lat. impar, oneven; pinnātus,
gevind: onevengevind.
Impatiens Impátiens L. [C. Linnaeus], – van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.;
patĭens (van pati, dulden), duldend: niet duldend, geen aanraking duldend. – Plant,
welker rijpe of schier rijpe vruchten bij aanraking openspringen en de zaden
wegslingeren.
impatiens
impátiens, – van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.; patĭens (van
pati, dulden), duldend: niet duldend, geen aanraking duldend. – Het woord wordt
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wel als soortnaam gebezigd voor planten, welker rijpe of schier rijpe vruchten bij
aanraking openspringen en de zaden wegslingeren.
impeditus
impedítus (-a, -um), – van Lat. impedīre, voetkluisters aanleggen,
belemmeren, in de war brengen: in zijn groei belemmerd, laag gebleven, met
dooreengewarde takken.
impellucidus
impellúcidus (-a, -um), -van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.;
pellucĭdus, doorschijnend: ondoorschijnend.
Imperata
Imperáta Cir. [D. Cirillo], – genoemd naar Ferrante Imperato
(±1550, Napels; 1625, Napels), apotheker te Napels, op wiens naam een werk over
nat. historie staat.
imperatetorum
imperatetórum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. imperatētum
(van Imperāta, alang alang), alangveld: der alangvelden, op alangvelden groeiend.
– Zie voorts bambusetōrum.
imperati
imperáti, – 2e nv. van Imperātus, Latinizeering van Imperato: van
Imperato, gevonden door Imperato, genoemd naar Imperato. – Crocus – Ten. [M.
Tenore] en Galanthus – Bert. [A. Bertoloni] zijn genoemd naar Ferrante Imperato
(zie Imperāta).
imperatifolius
imperatifólius (-a, -um), – van Imperāta,·plantengesl.
(Graminĕae), alang alang; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van alang alang.
imperatorius
imperatórius (-a, -um), – van Imperāta, plantengesl.
(Graminĕae), alang alang: tusschen alang alang groeiend.
imperatricis
imperatrícis, – 2e nv. enkv. van Lat. imperātrix, keizerin: der
keizerin. Josephinĭa – Vent. [E. P. Ventenat] is genoemd naar Joséphine, van 1804-09
keizerin van Frankrijk. Zie Josephinĭa.
imperatrix imperátrix, – vr. vorm van Lat. imperātor (van imperāre, gebieden,
heerschen), gebieder, heerscher, en, bij uitbreiding, keizer: keizerin.
imperfectus
imperféctus (-a, -um), – van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.;
perfectus, volmaakt, volkomen: onvolmaakt, onvolkomen, onvolledig.
imperforatus
imperforátus (-a, -um), – van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.;
perforātus, doorboord: niet doorboord (bv. met niet ingezonken nerfoksels).
imperialis imperiális (-is, -e), – van Lat. imperĭum, hoogste macht, keizerlijke
macht: keizerlijk.
impexus
impéxus (-a, -um), – van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.; pexus
(van pectĕre, kammen), gekamd: ongekamd, bij uitbreiding: met verwarde haren,
wollig behaard.
implexus
impléxus (-a, -um), – van Lat. implectĕre [van in (voor p im), in;
plectĕre, vlechten], invlechten, samenvlechten: ingevlochten, samengevlochten.
imponens
impónens, – van Lat. impōnĕre, op de mouw spelden, bedriegen:
bedrieglijk (Vgl. Eng. impostor, bedrieger). De zeer forsche Phegoptĕris impōnens
werd zoo genoemd door den Ital. kruidkundige Cesati (zie cesatiānus), die in den
waan schijnt verkeerd te hebben, dat Lat. impōnens gelijk van beteekenis was met
Ital. imponente, imponeerend, indrukwekkend, wat echter niet het geval is. Dit laatste
woord dient met conspicuus of imperatorius vertaald te worden. Zie ook docĭlis.
importunus
importúnus (-a, -um), – van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.;
port, stam van portus, haven: geen haven biedend, moeilijk toegankelijk, ongunstig
gelegen, ongemakkelijk, bij uitbreiding: lastig, hinderlijk.
impressa
impréssa, – zie impressus.
impressinerva
impressinérva, – zie impressinervus.
impressinerve
impressinérve, – zie impressinervis.
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impressinervia
impressinérvia, – zie impressinervĭus.
impressinervis / impressinervius / impressinervus
impressinérvis (-is, -e)
/ impressinérvius (-a, -um) / impressinérvus (-a, -um), – van Lat. impressus,
ingedrukt; nervus, nerf: met ingedrukte nerven.
impressipunctatus
impressipunctátus (-a, -um), – van Lat. impressus,
ingedrukt, punctum, stip: met ingedrukte stippels of puntjes.
impressivenius
impressivénius (-a, -um), – van Lat. impressus, ingedrukt;
vena, ader: met ingedrukte aderen.
impressopunctatus
impressopunctátus (-a, -um), – van Lat. impressus,
ingedrukt; punctum, stip: met ingedrukte stippels of puntjes.
impressus
impréssus (-a, -um), – van Lat. imprimĕre [van in (voor p im), in;
premĕre, drukken], indrukken, naar binnen drukken: ingedrukt (de nerven, bv.).
impuber
impúber (-er, -er), – van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.; pūber,
geslachtsrijp: nog niet geslachtsrijp, nog geen teekenen van geslachtsrijpheid dragend,
onbehaard.
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impubera / impuberum / impuberus
impúbera / impúberum / impúberus,
– foutief voor impūber.
impubes
impúbes (-es, -es), – van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.; pūbes,
geslachtsrijp: nog niet geslachtsrijp, nog geen teekenen van geslachtsrijpheid dragend,
onbehaard.
impudicus
impudícus (-a, -um), – van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.;
pudīcus, zedig, eerbaar: onbeschaamd, ontuchtig, zedeloos, onzedelijk.
impunctatus
impunctátus (-a, -um), – van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.;
punctātus, gestippeld: ongestippeld.
imschootianus
imschootiánus (-a, -um) (Renanthēra – Rolfe [R. A. Rolfe]),
– in 1895 genoemd naar M. A. van Imschoot te Mont St.-Amand bij Gent, door wien
de plant gekweekt werd, en van wien mij overigens niets bekend is.
inaequale
inaequále, – zie inaequālis.
inaequalifolius
inaequalifólius (-a, -um), – van Lat. inaequālis, ongelijk,
ongelijkzijdig; folĭum, blad: met ongelijke of ongelijkzijdige bladeren.
inaequalis
inaequális (-is, -e), – van Lat. in, ontk. voorv.; aequālis, gelijk,
gelijkzijdig: ongelijk, ongelijkzijdig.
inaequali-serratus inaequáli-serrátus (-a, -um), – van Lat. inaequāle, ongelijk
(bijw.); serrātus, gezaagd: ongelijkmatig gezaagd.
inaequiaculeatus
inaequiaculeátus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.;
aeque, gelijk (bijw.); aculeātus, gestekeld: ongelijkmatig gestekeld.
inaequifolius
inaequifólius (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; aequus,
gelijk; folĭum, blad: met onderling ongelijke bladeren of blaadjes.
inaequilatera
inaequilátera, – zie inaequilatĕrus.
inaequilateralis / inaequilaterus
inaequilaterális (-is, -e) / inaequiláterus
(-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; aequus, gelijk; latus (latĕris), zijde, zijkant:
ongelijkzijdig.
inaequimagnus
inaequimágnus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; aeque,
gelijk (bijw.); magnus, groot: ongelijk groot, ongelijk van grootte.
inaequipes
ináéquipes, – van Lat. in, ontk. voorv.; aequus, gelijk; pes, voet,
steel: met ongelijke stelen.
inaequipetiolatus
inaequipetiolátus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.;
aeque, gelijk (bijw.); petiolātus, gesteeld (van bladeren): met ongelijk gesteelde
bladeren.
inaequisectus
inaequiséctus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; aeque,
gelijk (bijw.); sectus (van secāre, snijden, insnijden), gesneden, ingesneden:
ongelijkmatig ingesneden, in ongelijke slippen verdeeld.
inaequisepalus
inaequisépalus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; aequus,
gelijk; Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met ongelijke kelkbladen of -slippen.
inamoenus inamóénus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; amoenus, lieflijk,
bekoorlijk, bevallig: onbevallig.
inanis
inánis (-is, -e), – (Lat.) ledig, voos.
inappendiculatus
inappendiculátus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.;
appendiculātus, een of meer aanhangsels dragend: geen aanhangsels dragend, zonder
aanhangsels.
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inarticulatus
inarticulátus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; articulātus,
geleed: ongeleed.
inauditus inaudítus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; audītus (van audīre,
hooren), gehoord: ongehoord, nog onbekend.
incana
incána, – zie incānus.
incanescens
incanéscens, – van Lat. incanescĕre (van incānus, grijs), grijs
worden: grijsachtig, grauw.
incanus
incánus (-a, -um), – (Lat.) grijs.
incarnatus
incarnátus (-a, -um), – van Lat. incarnāre [van in, in, tot; caro
(carnis), vleesch], in het vleesch verschijnen, tot vleesch worden: tot vleesch
geworden, vleeschkleurig.
Incarvillea Incarvíllea A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – genoemd naar Pierre Nicolas Le Chéron, bijgenaamd d’Incarville, S.J.
(1706, Rouaan of volgens anderen Louviers, Z. van Rouaan; 1757, Pe-king), van
1730-39 leeraar in de letterkunde te Quebec (in Cánada; ±71° W.L.; ±47° N.B.),
sinds 1740 missionaris te Pe-king, uitnemend sinoloog, schrijver van een zeer goed
Fransch-Chineesch woordenboek. [Noot: Omtrent de vaak zonderling schijnende
woonplaats- en beroepswisselingen der paters Jezuïeten zie men Macaulay, History
of England, hoofdstuk VI: “Waar ook hun woonplaats, welke ook hun werkkring
mocht zijn, overal waren zij door denzelfden geest bezield: algeheele toewijding aan
de gemeenschappelijke zaak, blinde gehoorzaamheid aan het centrale gezag. Geen
hunner had zijn woonplaats of zijn beroep zelf gekozen. Of de Jezuïet onder den
poolcirkel of onder den evenaar wonen zou, of hij zijn leven zou doorbrengen met
het rangschikken van edelgesteenten en het vergelijken van manuscripten in het
Vaticaan, of met, onder het Zuiderkruis, naakte wilden overtehalen elkander niet te
verslinden, was een zaak, welke hij met volkomen onderwerping aan de beslissing
van anderen overliet. Als men zijn diensten te Lima verlangde, bevoer hij met de
eerstvertrekkende vloot den Atlantischen Oceaan. Verlangde men ze te Bagdad, dan
zwoegde hij met de eerstvertrekkende karavaan door de woestijn. Had men hem
noodig in een land, waar zijn leven feller bedreigd werd dan dat van een wolf, waar
het een misdaad was hem te herbergen, waar de afgehouwen hoofden en ledematen
zijner broeders, openlijk tentoongesteld, hem lieten zien, wat hem te wachten stond,
ook dan ging hij zonder morren of aarzelen zijn noodlot te gemoet.” – Zie ook
Pourthiaea.] Hij zond een groot aantal Chin. planten, tot ongeveer 300 soorten
behoorende, naar Frankrijk, waar zij pas in 1881 werden bewerkt (door Franchet;
zie franchēti). Hij zond ook vele soorten van zaden (o.a. die van Dielўtra spectabĭlis
A. P. DC. [A. P. de Candolle] en die van Polygŏnum tinctorĭum Lour. [J. Loureio])
naar Europa; Ailantus glandulōsa Desf. [R. L. Desfontaines] werd door hem het eerst
(in Engeland) ingevoerd. – In tegenstelling van hetgeen vaak beweerd wordt, was
hij niet de eerste, die de éénjarige tuinaster (Callistĕphus chinensis Nees [Chr. G.
Nees von Esenbeck]) in Europa importeerde; deze plant was reeds omstreeks 1728,
twaalf jaren voor de komst van D’Incarville in China, uit dat land door een thans
onbekenden missionaris naar Parijs gezonden; in 1730 kende men haar te Leiden, in
1732 te Oxford. – D’Incarville liet een (pas in 1917 gedrukt) manuscript na over zijn
reis naar China, voorts een (in 1812/13 gedrukte) lijst van door Chineezen gebruikte
planten en andere natuurhistorische voorwerpen en een verzameling van 72 (niet
4010, zooals soms door een zotte vergissing wordt opgegeven) teekeningen van Chin.
planten.
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incarvillei incarvíllei, – 2e nv. van lncarvillĕus, Latinizeering van D’Incarville:
van D’Incarville, genoemd naar D’Incarville. – Phajus – O. K. [Otto Kuntze] is
genoemd ter eere van P. N. d’Incarville (zie Incarvillĕa).
incertus
incértus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; certus, zeker: onzeker.
incisa
incísa, – zie incīsus.
incisifolius
incisifólius (-a, -um), – van Lat. incīsus, ingesneden; folĭum, blad:
met ingesneden bladeren.
incisocrenatus
incisocrenátus (-a, -um), – van Lat. incīsus, ingesneden;
crenātus, gekarteld: gekarteld met diepe insnijdingen.
incisodentatus
incisodentátus (-a, -um), – van Lat. incīsus, ingesneden;
dentātus, getand: getand met diepe insnijdingen tusschen de tanden.
incisoserrátus
incisoserrátus (-a, -um), – van Lat. incīsus, ingesneden;
serrātus, gezaagd: gezaagd met diepe insnijdingen tusschen de tanden, diep gezaagd.
incisus
incísus (-a, -um), – van Lat. incīdĕre, insnijden: ingesneden.
inclaudens
incláúdens, – foutief voor inclūdens.
inclinatus
inclinátus (-a, -um), – van Lat. inclināre, buigen, ombuigen:
gebogen, omgebogen, hellend.
includens
inclúdens, – van Lat. inclūdĕre (van in, in; claudĕre, sluiten),
insluiten, omsluiten: insluitend, omsluitend.
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inclutus / inclytus
ínclutus (-a, -um) / ínclytus (-a, -um), – (Lat.) beroemd.
incolor íncolor, – van Lat. in, ontk. voorv.; cŏlor, kleur: ongekleurd, kleurloos.
incomparabilis
incomparábilis (-is, -e), – van Lat. in, ontk. voorv.;
comparabĭlis (van comparāre, vergelijken), vergelijkbaar: onvergelijkbaar,
onvergelijkelijk.
incomptus
incómptus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; comptus, sierlijk:
niet sierlijk.
inconcessus
inconcéssus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; concessus (van
concedĕre, toestaan, veroorloven), toegestaan, veroorloofd: ongeoorloofd. – Het
woord wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten, welke een kenmerk vertoonen,
dat in het gesl. overigens niet voorkomt.
inconspicua
inconspícua, – zie inconspicŭus.
inconspicuiflorus
inconspicuiflórus (-a, -um), – van Lat. inconspicŭus, niet
opvallend, klein; flos (flōris), bloem: met nietopvallende bloemen, kleinbloemig.
inconspicuus
inconspícuus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; conspicŭus,
opvallend: niet opvallend, klein.
inconstans
incónstans, – van Lat. in, ontk. voorv.; constans, standvastig:
onstandvastig, veranderlijk.
inconstantissimus
inconstantíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat.
inconstans (inconstantis), onstandvastig, veranderlijk: zeer veranderlijk.
incrassatus
incrassátus (-a, -um), – van Lat. incrassāre (van crassus, dik),
verdikken: verdikt, dikker dan gewoonlijk, dikker dan elders.
incumbens
incúmbens, – van Lat. incumbĕre, leunen op: (op iets) leunend,
(tegen iets) aanliggend.
incurva
incúrva, – zie incurvus.
incurvatus
incurvátus (-a, -um), – van Lat. incurvāre, buigen, naar binnen
buigen: gebogen, naar binnen gebogen.
incurvibrachius
incurvibráchius (-a, -um), – van Lat. incurvus, naar binnen
gekromd; brachĭum, (onder)arm: met naar binnen gekromde armen.
incurvicalcar incurvicálcar, – van Lat. incurvus, naar binnen gekromd; calcar,
spoor: met naar binnen gekromde spoor.
incurviforceps
incurvifórceps, – van Lat. incurvus, naar binnen gekromd;
forceps, tang: met een naar binnen gekromd, tangachtig orgaan.
incurvociliatus
incurvociliátus (-a, -um), – van Lat. incurvus, naar binnen
gekromd; cilĭum, (als bot. term) wimper: met naar binnen gekromde wimpers.
incurvulus
incúrvulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. incurvus, krom, naar
binnen gekromd: zwak gekromd, zwak naar binnen gekromd.
incurvus
incúrvus (-a, -um), – (Lat.) gekromd, naar binnen gekromd.
inda
inda, – zie indus.
indecorus
indecórus (-a, -um), -van Lat. in, ontk. voorv.; decōrus, fraai: niet
fraai.
indicus
índicus (-a, -um), – van Lat. Indus, Indiër: Indisch.
indifferens
indífferens, – van Lat. in, ontk. voorv.; diffĕrens (van differre,
zich onderscheiden), zich onderscheidend: zich niet onderscheidend, onaanzienlijk.
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indigofer
indígofer (indigófera, indigóferum), – van indĭgo, de bekende,
blauwe kleurstof; Lat. ferre, dragen, voortbrengen: een indigoblauwe kleurstof
bevatten.
Indigofera
Indigófera L. [C. Linnaeus], – van indĭgo, de bekende, blauwe
kleurstof; Lat. ferre, dragen, voortbrengen: indigo leverende plant.
indigoferus indigóferus (-a, -um), – van indĭgo, de bekende, blauwe kleurstof;
Lat. ferre, dragen, voortbrengen: een indigoblauwe kleurstof bevattend.
indigotinus indigotínus (-a, -um), – van indĭgo, de bekende, blauwe kleurstof:
indigoblauw, donkerblauw.
indivisus
indivísus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; divīsus, gedeeld:
ongedeeld, oningesneden.
Indorouchera
Indorouchéra Hall. f. [Albert von Haller (1758, Bern; 1823,
Bern)], – van Lat. Indus, Indisch; Roucherĭa (zie aldaar), plantengesl. (Linacĕae): in
Indië thuisbehoorend, aan Roucherĭa verwant gesl.
lndovethia
lndovéthia Boerl. [J. G. Boerlage], – van Lat. Indus, Indisch;
persoonsnaam Veth: plant genoemd ter eere van den Indischen Veth, dwz. den
indoloog P. J. Veth (1814, Dordrecht; 1895, Arnhem), beroemd kenner van Oostersche
talen, van 1864-85 hoogleeraar in de land- en volkenkunde van den O.I. Archipel te
Leiden, medeoprichter (1873) van het Koninklijk Ned. Aardrijkskundig Genootschap,
schrijver van talrijke wetensch. publicaties. op indol. gebied.
indragiriensis
indragiriénsis (-is, -e), – afkomstig van Indragíri (landschap
aan de O. kust van Sumatra, doorsneden door den aequātor) of daar het eerst
gevonden.
indrapurae
indrapúrae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde
woord Indrapúra, naam van een berg (Piek van Indrapoera = Goenoeng Korintji;
±101 1/4° O.L.; ruim 1 1/2° Z.B.) op Sumatra: afkomstig van den Piek van Indrapoera
of daar het eerst gevonden.
indum
indum, – zie indus.
induratus
indurátus (-a, -um), – van Lat. indurāre (van durus, hard),
verharden: verhard, hard.
indus indus (-a, -um), – (Lat.) Indisch. – Vgl. corindum (cor indum, Ind. hart),
– Morinda (morus Inda, Ind. moerbezie), – Sapindus (sapo indus, Ind. zeep) en zie
voorts Indovethĭa, Kinginda en Tamarindus.
indusiatus
indusiátus (-a, -um), – van Lat. indusĭum, mantel, (als bot. term)
dekvliesje: een mantel dragend, een dekvliesje dragend.
indutus
indútus (-a, -um), – van Lat. induĕre, bekleeden, bedekken: bekleed,
bedekt (met haren, bv.),
inebrians
inébrians, – van Lat. inebrĭāre (van ebrĭus, dronken), dronken
maken, bedwelmen: bedwelmend.
ineqineq-, – foutief voor inaeq-.
inermis
inérmis (-is, -e), – van Lat. in, ontk. voorv.; arma, wapenen (znw.
mv.): zonder wapenen, ongewapend, ongedoornd, ongestekeld, ongenaald, zonder
brandharen, zonder aanhangsels, enz. – Vgl. armātus.
iners
iners, – van Lat. in, ontk. voorv.; ars, kunst, vaardigheid: zonder
vaardigheid, zonder vermogen, zonder werking (niet geurig, bv.).
inexpectatus
inexpectátus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; expectātus
(van expectāre, verwachten), verwacht: onverwacht.
infectorius
inféctorius (-a, -um), – van Lat. infector (van inficĕre, verven),
verver: door ververs gebezigd.
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infestus
inféstus (-a, -um), – (Lat.) vijandig, hinderlijk.
infidus
infídus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; fīdus, betrouwbaar:
onbetrouwbaar, onzeker.
infirmus
infírmus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; firmus, sterk: niet
sterk, zwak.
inflatus
inflátus (-a, -um), – van Lat. inflāre, opblazen: opgeblazen, met lucht
gevuld.
inflexa
infléxa, – zie inflexus.
inflexidens
infléxidens, – van Lat. inflexus, binnenwaarts omgebogen; dens,
tand: met binnenwaarts omgebogen tanden.
inflexus
infléxus (-a, -um), – van Lat. inflectĕre (van in, naar binnen; flectĕre,
buigen), naar binnen buigen: naar binnen gebogen, binnenwaarts omgebogen.
informis
infórmis (-is, -e), – van Lat. in, ontk. voorv.; forma, schoonheid:
zonder schoonheid, leelijk.
infortunatus
infortunátus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; fortunātus,
gelukkig: ongelukkig.
infractus
infráctus (-a, -um), – 1. van Lat. infringĕre, knakken: (als het ware)
geknakt, plotseling omgebogen. 2. van Lat. in, ontk. voorv.; fractus (van frangĕre,
breken), gebroken: ongebroken.
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infundibularis
infundibuláris (-is, -e), – van Lat. infundibŭlum (van infundĕre,
ingieten), trechter: trechtervormig.
infundibuliformis
infundibulifórmis (-is, -e), – van Lat. infundibŭlum (van
infundĕre, ingieten), trechter; forma, vorm: trechtervormig.
Inga
Inga Scop. [J. A. Scopoli], – Westind. plantennaam.
ingens
ingens, – (Lat.) zeer groot.
inglorius
inglórius (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; glorĭa, roem:
roemloos, onaanzienlijk.
ingratus
ingrátus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; grātus, aangenaam:
onaangenaam.
innatus
innátus (-a, -um), – van Lat. innasci, op iets groeien: gegroeid op
(iets anders), aan iets vastgegroeid.
innocuus
innócuus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; nocŭus (van nocēre,
schaden), schadelijk: onschadelijk, geen kwaad doend, niet hinderlijk. De naam is
o.a. geschonken aan een Galĭum-soort, welker vruchten, in tegenstelling tot die van
verwante soorten, niet met haakjes zijn bezet en dan ook niet aan de kleeding blijven
hangen.
innominatus
innominátus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; nominātus
{van nomināre [van nomen (nomĭnis), naam], een naam geven, benoemen}, benoemd:
onbenoemd.
innoxius
innóxius (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; noxĭa (van nocēre,
schaden), schuld, schade: onschadelijk, geen kwaad doend, niet of zwak gestekeld.
inoblitus inoblítus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; oblītus (van oblivisci,
vergeten), vergeten (zijnd): niet vergeten (zijnd).
Inocarpus
Inocárpus Forst. [J. R. Forster en G. J. A. Forster], – van Gr. is
(inos), vezel; karpos, vrucht. – Plant met vezelige vruchten.
Inodaphnis
Inodáphnis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. is (inos), vezel;
daphnê, laurier: op een laurier gelijkende plant met vezelige vruchten.
inodorus
inodórus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; odōrus, geurig:
reukeloos.
inophyllus
inophýllus (-a, -um), – van Gr. is (inos), vezel; phullon, blad: met
vezelige (dicht en evenwijdig generfde) bladeren.
inopinatus
inopinátus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; opinātus (van
opināri, vermoeden, verwachten), vermoed, verwacht: niet vermoed, onverwacht.
inops
inops, – van Lat. in, ontk. voorv.; ops, ongebruikelijke 1e nv. enkv. bij
mv. opes, vermogen: onvermogend, arm.
inornatus inornátus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; ornātus (van ornāre,
versieren), versierd, sierlijk, fraai: niet sierlijk, niet fraai.
inostegius
inostégius (-a, -um), – van Gr. is (inos), vezel; stegê, dek: met een
vezelige bedekking, met vezels bekleed.
inquinans
ínquinans, – van Lat. inquĭnāre, bezoedelen, bevlekken:
bezoedelend, bevlekkend, vlekken gevend.
inquinatus inquinátus (-a, -um), – van Lat. inquĭnāre, bezoedelen, bevlekken:
bezoedeld, bevlekt, gevlekt.
insanus insánus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; sānus, gezond: ongezond,
schadelijk voor de gezondheid.
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inscalptus
inscálptus (-a, -um), – van Lat. inscalpĕre, insnijden: ingesneden,
van een insnijding voorzien.
insectifer / insectiferus
inséctifer (insectífera, insectíferum) / insectíferus
(-a, -um), – van Lat. insectum (van insecāre, insnijden, kerven), gekorven dier, insekt;
ferre, dragen: een op een insekt gelijkend orgaan dragend.
insectifugus
insectífugus (-a, -um), – van Lat. insectum (van insecāre,
insnijden, kerven), gekorven dier, insekt; fŭgāre, verdrijven: insekten verdrijvend.
inseraticus
inseráticus (-a, -um), – foutief voor insericātus.
insericatus
insericátus (-a, -um), – met zijde bekleed, zijdeachtig behaard.
insidiator insidiátor (-rix), – van Lat. insidiāri, met slinksche streken omgaan,
een loer draaien, bedriegen: een loer draaiend, bedriegend, bedrieglijk. –
Boerlagiodendron – Harms [H. Harms] (= Osmoxўlon – Becc. [Odoardo Beccari
(1843-1920)] = Eschweilerĭa – Boerl. [J. G. Boerlage]) werd zoo genoemd, omdat
de plant onvruchtbare bloemen voortbrengt, welke bedrieglijk op rijpe bessen gelijken
en gezocht zouden worden door duiven, welke met haar vleugelslag de hooger
geplaatste normale bloemen zouden bestuiven. – Zie daarover Beccari, Malesia I
(1877), 194, – Harms in Engler und Prantl, Die Natürlichen Pflanzenfamilien III, 8,
p. 32, – Lam in Teysmannia XXXII (1922), 306.
insidiosus
insidiósus (-a, -um), – van Lat. insidĭae (mv.), listen en lagen,
misleiding: arglistig, misleidend, bedrieglijk, gevaarlijk.
insigne
insígne, – zie insignis.
insignilimbus
insignilímbus (-a, -um), – van Lat. insignis, opvallend; limbus,
zoom, hier = bladschijf: met opvallende bladschijf.
insignis
insígnis (-is, -e), – (Lat.) opvallend, kenbaar.
insipidus
insípidus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; sapĭdus, smakelijk:
smakeloos, laf.
insiticius
insitícius (-a, -um), – van Lat. inserĕre, inplanten: uit het buitenland
ingevoerd, niet inheemsch. – Prunus – L. [C. Linnaus] werd zoo genoemd in
tegenstelling tot de in Zweden in het wild groeiende Prunus padus L. [C. Linnaeus]
en Prunus spinōsa L. [C. Linnaeus].
insititius
insitítius (-a, -um), – onjuiste schrijfwijze voor insiticĭus.
insperatus
insperátus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; sperātus (van
sperāre, hopen, verwachten), gehoopt, verwacht: onverhoopt, onverwacht.
insuavis
insuávis (-is, -e), – van Lat. in, ontk. voorv.; suāvis, aangenaam,
lieflijk: onaangenaam, niet lieflijk, niet fraai.
insubricus
insúbricus (-a, -um), – van Lat. Insŭbres, de Insubriërs, een
Keltische volksstam in N.-Italië, welks hoofdstad Mediolānum (het tegenwoordige
Milaan) was: afkomstig van N.-Italië of daar het eerst gevonden. – Moderne
plantengeografen verstaan onder het Insubrische gebied de streken om de groote
Noord ital. meren.
insulanus / insularis insulánus (-a, -um) / insuláris (-is, -e), – van Lat. insŭla,
eiland: op een eiland groeiend.
insularum
insulárum, – 2e nv. mv. van Lat. insŭla, eiland: der eilanden, op
eilanden groeiend.
insulicola insulícola (znw), – van Lat. insŭla, eiland; cŏlĕre, wonen, bewonen:
op een eiland groeiende plant.
insulicolus
insulícolus (-a, -um), – van Lat. insŭla, eiland; cŏlĕre, wonen,
bewonen: op een eiland groeiend.
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integer
ínteger (-ra, -rum), – van Lat. in, ontk. voorv.; tangĕre (stam tăg),
aantasten: onaangetast, gaaf, ongedeeld.
integerrimus
integérrimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. intĕger, gaaf:
volkomen gaaf, zonder de kleinste insnijding.
integra
íntegra, – zie intĕger.
integratus
integrátus (-a, -um), – van Lat. integrāre [van intĕger (intĕgri),
gaaf], gaaf maken: gaaf gemaakt, gaaf.
integribasis
integríbasis, – van Lat. intĕger (intĕgri), gaaf; basis, voet (fig.):
met gaven voet.
integrifolius
integrifólius (-a, -um), – van Lat. intĕger (intĕgri), gaaf; folĭum,
blad: met gave, dwz. oningesneden bladeren.
integrilabius integrilábius (-a, -um), – van Lat. intĕger (intĕgri), gaaf; labĭum,
lip: gaaflippig.
integrilabris
integrílabris (-is, -e), – van Lat. intĕger (intĕgri), gaaf; lăbrum,
lip: gaaflippig.
integrilobus
integrílobus (-a, -um), – van Lat. intĕger (intĕgri), gaaf; lŏbus,
lob: gaaflobbig.
integrior
intégrior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. intĕger (intĕgri), gaaf:
vrijwel gaaf, weinig en ondiep ingesneden.
integriore
integrióre, – foutief voor integrĭus.
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integripétalus
integripétalus (-a, -um), – van Lat. intĕger (intĕgri), gaaf;
Nieuwlat. petălum, kroonblad: met gave kroonbladen.
integrius
intégrius, – zie integrĭor.
integrum
íntegrum, – zie intĕger.
intercedens
intercédens, – van Lat. intercēdĕre (van inter, tusschen; cēdĕre,
gaan), tusschen beide komen: tusschen beide komend, het midden houdend.
intermarginalis
intermarginális (-is, -e), – van Lat. inter, tusschen; margo
(margĭnis), rand: tusschen de randen geplaatst.
intermedius intermédius (-a, -um), – (Lat.) het midden houdend, intermediair.
interminatus
interminátus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; terminātus
(van termināre, eindigen), geëindigd: niet geëindigd, dwz. zonder eindblaadje.
intermixtus intermíxtus (-a, -um), – van Lat. intermiscēre (van inter, tusschen;
miscēre, mengen), ondereen mengen, vermengen: vermengd.
interna
intérna, – zie internus.
internibaccus
internibáccus (-a, -um), – van Lat. internus, inwendig; bacca,
bes: met inwendig, dwz. in holten geplaatste bessen.
internus
intérnus (-a, -um), – (Lat.) inwendig, aan de binnenzijde geplaatst.
interruptus
interrúptus (-a, -um), – van Lat. interrumpĕre, afbreken,
onderbreken: afgebroken, onderbroken.
intertextus
intertéxtus (-a, -um), – van Lat. intertexĕre, dooreenvlechten:
dooreengevlochten.
intervallátus
intervallátus (-a, -um), – van Lat. intervallāre [van intervallum
(van inter, tusschen; vallus, palissade), ruimte tusschen twee palissaden,
tusschenruimte, tusschenpoos], met tusschenpoozen doen gebeuren: met
tusschenpoozen plaats vindend, met tusschenpoozen bloeiend.
intibaceus intibáceus (-a, -um), – van Lat. intĭbum of intĭbus, cichorei, andijvie:
cichoreiachtig, andijvieachtig.
intibum / intibus
íntibum / íntibus, – (Lat.) cichorei, andijvie.
intonsus
intónsus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; tonsus, geschoren,
kaal: ongeschoren, dwz. opvallend behaard, langharig.
intortus
intórtus (-a, -um), – van Lat. intorquēre, verdraaien, ineendraaien:
verdraaid, ineengedraaid.
intramarginalis
intramarginális (-is, -e), – van Lat. intra, binnen; margo
(margĭnis), rand: binnen den rand geplaatst.
intricatus
intricátus (-a, -um), – van Lat. intricāre, dooreenwarren:
dooreengeward.
intromissus
intromíssus (-a, -um), – van Lat. intromittĕre (van intro, naar
binnen; mittĕre, zenden), naar binnen zenden: naar binnen gezonden, dwz. zich aan
de binnenzijde of nabij het midden of nabij de middennerf bevindend (de sori bv.).
introrsus
intrórsus (-a, -um), – samentrekkingvan Lat. intro, naar binnen;
vorsus (van vortĕre, wenden), gewend: naar binnen gewend, meer naar binnen liggend,
van den rand verwijderd, naar binnen openspringend.
intrudens intrúdens, – van Lat. intrūdĕre, indringen: indringend, naar binnen
dringend.
intrusus
intrúsus (-a, -um), – van Lat. intrudĕre, indringen, indrukken:
ingedrongen, ingedrukt.
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Intsia / intsia Íntsia Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars] / íntsia, – Engelschind.
plantennaam.
intubaceus
intubáceus (-a, -um), – van Lat. intŭbum of intŭbus, cichorei,
andijvie: cichoreiachtig, andijvieachtig.
intubum / intubus
íntubum / íntubus, – (Lat.) cichorei, andijvie.
intybaceus
intybáceus (-a, -um), – van Lat. intўbum of intўbus, cichorei,
andijvie: cichoreiachtig, andijvieachtig.
intybum / intybus
íntybum / íntybus, – (Lat.) cichorei, andijvie.
lnula
Ínula L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam.
inulaefolius
inulaefólius (-a, -um), – zie inulifolĭus.
inulifolius
inulifólius (-a, -um), – van Inŭla, plantengesl. (Compositae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Inŭla.
inunctus
inúnctus (-a, -um), – van Lat. inung(u)ĕre [van in, in; ung(u)ĕre,
oliën, zalven], oliën: geolied, er uitziend, alsof het met olie doortrokken ware.
inundatus
inundátus (-a, -um), – van Lat. inundāre (van in, in; unda, golf,
bij uitbreiding water), onder water zetten, overstroomen: onder water gezet,
overstroomd, op onder water staand terrein groeiend.
inutilis
inútilis (-is, -e), – van Lat. in, ontk. voorv.; utĭlis, nuttig: nutteloos.
invalidus
inválidus (-a, -um), – van Lat. in, ontk. voorv.; valĭdus, krachtig,
stevig, sterk: zwak.
inversa
invérsa, – zie inversus.
inversiflorus
inversiflórus (-a, -um), – van Lat. inversus (van invertĕre,
omkeeren, veranderen), omgekeerd, veranderd; flos (flōris), bloem: met omgekeerde
bloemen; met andere bloemen (dan gewoonlijk).
inversus
invérsus (-a, -um), – van Lat. invertĕre, omkeeren: omgekeerd.
invisus
invísus (-a, -um), – (Lat.) gehaat.
involucellatus
involucellátus (-a, -um), – van Lat. involucellum (verkleinw.
van involūcrum, omhulsel, omwindsel), omhulseltje, omwindseltje: van omhulseltjes
of omwindseltjes voorzien.
Involucraria
Involucrária Ser. [N. Ch. Seringe], – van Lat. involūcrum,
omhulsel: plant met groote schutbladen, welke vóór den bloei de bloemen omhullen.
involucrans
involúcrans, – van Nieuwlat. involūcrāre (van involūcrum,
omhulsel), omhullen: omhullend. Het klassieke woord is involvens.
involucratus
involucrátus (-a, -um), – van Lat. involūcrum, omhulsel: van
een omhulsel voorzien, omhuld.
involuta
involúta, – zie involūtus.
involutifolius
involutifólius (-a, -um), – van Lat. involūtus, ingerold; folĭum,
blad: met ingerolde bladeren.
involutus
involútus (-a, -um), – van Lat. involvĕre, inrollen, inwikkelen:
ingerold, ingewikkeld.
involvens
invólvens, – van Lat. involvĕre, inwikkelen, omhullen, ineenrollen:
omhullend, (zich) ineenrollend.
iodanthus
iodánthus (-a, -um), – van Gr. iôdês, roestkleurig, vioolkleurig,
paars; anthos, bloem: met roestbruine bloemen; paarsbloemig.
Iodes Iódes Bl. [C. L. Blume], – Latinizeering van Gr. iôdês (van ion, viooltje),
met een viooltje overeenkomend. Plant, welker bloemen naar viooltjes rieken.
iodochnous
iodóchnous (-a, -um), – van Gr. iôdês, roestkleurig, vioolkleurig,
paars; chnŏos, wolhaar, donshaar: met donzige, roestbruine of paarse beharing.
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iodoneurus
iodonéúrus (-a, -um), – van Gr. iôdês, roestkleurig, vioolkleurig,
paars; neuron, nerf: met roestbruine nerven; met paarse nerven.
ioensis
ioénsis (-is, -e), – afkomstig van Iowa, een der Vereenigde Staten van
N.-Amerika, of daar het eerst gevonden.
ionandrus
ionándrus (-a, -um), – van Gr. ion, (welriekend) viooltje; anêr
(andros), man: met violette mann. organen (helmdraden, helmknoppen).
ionanthus
ionánthus (-a, -um), – van Gr. ion, viooltje; anthos, bloem: met
op viooltjes gelijkende bloemen.
Ionidium
Ionídium Vent. [E. P. Ventenat], – Lat. transcr. van Gr. ionidĭon
(verkleinw. van ion, viooltje), klein viooltje. Plant met op viooltjes gelijkende, kleine
bloemen.
ionoglossus ionoglóssus (-a, -um), – van Gr. ion, (welriekend) viooltje; glôssa,
tong: met een tong (of, bij orchideeën, lip) van de kleur van het welriekend viooltje
(paars).
ionophyllus
ionophýllus (-a, -um), – van Gr. ion, (welriekend) viooltje;
phullon, blad: met bladeren als die van het
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welriekend viooltje; met bladeren van de kleur der bloemen (paars) van het welriekend
viooltje.
Ionopsidium
Ionopsídium Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr. ion,
viooltje; opsis, voorkomen; verkleiningsuitgang idĭon: kleine, op een viooltje
gelijkende plant.
Ionoxalis Ionóxalis Small [John Kunkel Small (1869, Harrisburg Pens., U.S.A.;
X), plantkundige], -van Gr. ion, (welriekend) viooltje; Oxălis, plantengesl.
(Oxalidacĕae), klaverzuring: aan Oxălis verwant gesl. met bloemen van de kleur
(paars) van het welriekend viooltje.
iowensis
iowénsis (-is, -e), – afkomstig van Iowa, een der Vereenigde Staten
van N.-Amerika, of daar het eerst gevonden.
Ipecacuanha / ipecacuanha Ipecacuánha Arruda [Manoel Arruda da Camara
(1752, Pernambuco, Brazilië; 1910, ?), schrijver eeniger bot. publicaties] /
ipecacuánha, – (Port.) van Braz. ipe-kaaguena, d.i. kruipende, braking verwekkende
plant.
Iphigenia
Iphigenía Kth [K. S. Kunth], – Latinizeering van Gr. Iphigeneia
[van iphi, met kracht; gignesthai (stam gen), geboren worden], de met kracht geborene,
de sterke, naam eener dochter van Agamemnôn (Agamemnon) koning van Mukênai
(Mycēnē). Toen de vloot, bestemd om onder opperbevel van Agamemnôn de troepen
overtevoeren, welke Troia (Troje) zouden gaan belegeren, gereed lag om uittezeilen,
werd dit door de op Agamemnôn vertoornde godin Artĕmis door windstilte onmogelijk
gemaakt. Op raad van den ziener Kalchas zou toen Iphigeneia geofferd worden op
het altaar der godin om deze te verzoenen. Op het oogenblik, dat de priester Iphigeneia
den doodsteek zou toebrengen, kreeg Artĕmis medelijden, voerde haar in een wolk
weg en verving haar door een hinde, welker bloed over het altaar stroomde. – Het
blijkt niet, of de naam willekeurig aan de plant geschonken is of zinspeelt op de
bruinroode kleur der bloemen; dit laatste dunkt mij echter niet waarschijnlijk.
Ipo
Ipo Pers. [Chr. H. Persoon (1755, Z.-Afrika; 1837, Parijs), beroemd
mykoloog], – Mak. plantennaam.
Ipomoea
Ipomóéa L. [C. Linnaeus], – van Gr. ips (ipos), houtworm, door
Linnaeus (zie Linnaea), den auteur van het gesl., verkeerdelijk met Convolvŭlus
(winde) vertaald; homoios, gelijkend. – Linnaeus bedoelde op Convolvŭlus gelijkend
gesl.; de naam drukt dit echter niet uit.
Ipsea
Ípsea Lindl. [J. Lindley], – afleiding en beteekenis onbekend.
iraten
iráten, – zou een Jav. plantennaam zijn (bamboe iraton).
irenaeus
irenáéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. eirênaios (van eirênê,
vrede), vreedzaam, niet of zwak gestekeld.
ireoides
ireoídes, – foutief voor irioīdes.
Iresine
Iresíne L. [C. Linnaeus], – van Gr. eiresiônê, met wol omwonden
olijftak, welke bij bepaalde feesten werd rondgedragen. De naam zinspeelt op de
wollige beharing der bloemen bij sommige soorten van het gesl.
iria
íria, – Latinizeering van den Malab. plantennaam iri.
iriagedi
iriagédi, – zie iryaghēdhi.
Iriartea Iriártea Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – in 1794 genoemd
naar Bernardo de Iriarte (1734, ?; 1814, Bordeaux), Sp. diplomaat, lid van den
Staatsraad en van den Raad van Indië, sinds 1792 beschermheer der Koninklijke

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Akademie van San Fernando, als zoodanig bevorderaar van Kunsten en
Wetenschappen, vooral van de plantkunde, later staatsraad van Joseph Bonaparte
(van 1808-13 opgedwongen koning van Spanje), na wiens vertrek hij, uit vrees voor
diens opvolger, Ferdinand VII, naar Frankrijk vluchtte.
Iridaceae
Iridáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Iris (Irĭdis)
geldt.·
iridea
irídea, – zie iridĕus.
iridescens
iridéscens, – van Nieuwlat. iridescĕre [van Gr. iris (irĭdos),
regenboog], iriseeren, iridiseeren, dwz. verschillende kleuren van den regenboog
vertoonen, naar gelang het licht onder een anderen hoek wordt teruggekaatst (zooals
bv. water, dat met een laagje olie is overdekt): iriseerend, iridiseerend.
irideus irídeus (-a, -um), – van Iris (Irĭdis), plantengesl. (Iridacĕae), iris, lisch:
Irisachtig.
iridiflorus
iridiflórus (-a, -um), – van Iris (Irĭdis), plantengesl. (Iridacĕae);
Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Iris.
iridifólius
iridifólius (-a, -um), – van Iris (Irĭdis), plantengesl. (Iridacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Iris.
iridioides
iridioídes, – van Iris (Irĭdis), plantengesl. (Iridacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Iris-achtig.
Iridorchis
Iridórchis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Iris (Irĭdis),
plantengesl. (Iridacĕae); Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae:
Orchidacĕa met den habitus eener Iris.
Irina Írina Bl. [C. L. Blume], – van Gr. irĭnos [van iris, regenboog; gekleurde
ring (halo) om de zon of de maan; regenboogvlies; de bloem Iris], heldergekleurd
als een Iris. – De naam zinspeelt op het fraai rood gekleurde, jonge loof.
irio írio, – oude Lat. naam voor een crucifeer, welke door de Grieken erusĭmon
(zie Erysĭmum) werd genoemd. Welke plant bedoeld werd, is niet zeker; ook de
afleiding van den naam staat niet vast.
irioides irioídes, – 1. van Iris, plantengesl. (Iridacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: Iris-achtig. 2. van irĭo, soortnaam van een Sisymbrĭum;
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op Sisymbrĭum irĭo L. [C.
Linnaeus] gelijkend.
Iris L. [C. Linnaeus], – oude Gr. plantennaam. Volgens sommigen zou de naam
zinspelen op de gelijkenis van de kleuren der bloemen met die van den regenboog
(iris); anderen trekken dit in twijfel.
irratun
irrátun, – zou een Jav. plantennaam zijn (bamboe iraton).
irregularis
irreguláris (-is, -e), – van Lat. in (voor r geassimileerd tot ir),
ontk. voorv.; regulāris, regelmatig: onregelmatig (met welk woord vroeger ook
zygomorf bedoeld werd).
irriguus
irríguus (-a, -um), – van Lat. irrigāre, besproeien, bevloeien: op
bevloeid of drassig terrein groeiend.
irritans
írritans, – van Lat. irritāre, prikkelen: prikkelend, jeuking
veroorzakend.
irroratus
irrorátus (-a, -um), – van Lat. irrorāre [van ros (roris), dauw],
bedauwen: (als het ware) bedauwd; berijpt, bewast.
Irvingia Irvíngia Hook. f. [J. D. Hooker], – genoemd naar E. G. Irving (1816,
Hoddam, Z.O.-Schotland; 1855, Abbeokuta, tropisch W.-Afrika; ±3 ½° O.L., ruim
7° N.B.), die in 1840 als medicus in dienst trad op de Eng. oorlogsvloot. Hij
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verzamelde planten bij Abbeokuta; doch overleed reeds na een verblijf van slechts
enkele maanden.
irya
irýa, – Ceylonsche plantennaam (ten rechte ereya).
iryaghedhi
iryaghédhi, – Ceylonsche plantennaam.
iryaghedi
iryaghédi, – zie iryaghēdhi.
isabellae
isabéllae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
vrouwennaam Isabella: van Isabella, genoemd naar Isabella. – Dracocephălum – G.
Forr. [G. Forrest] werd door den auteur der soort, G. Forrest (zie forrestĭi) genoemd
naar zijn zuster Isabella. De naam Isabella (= Izébel; zie I Koningen 16, vers 31), is
van Hebreeuwschen oorsprong en beteekent: de aan God gewijde, de maagdelijke,
de ongerepte.
isabellinus
isabellínus (-a, -um), – (Nieuwlat.) bruingeel. – Volgens de
overlevering zou de kleur genoemd zijn naar
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Isabella (1556, Segovia; 1633, Brussel), dochter van koning Philips II van Spanje,
in 1598 gehuwd met Albertus, aartshertog van Oostenrijk, landvoogd der Zuidelijke
Nederlanden. – Toen haar gemaal in 1601 het beleg voor de stad Ostende sloeg, zou
zij de belofte hebben afgelegd zich niet te zullen verschoonen, vóór de stad ingenomen
zou zijn, wat echter pas drie jaren later geschiedde, waarna haar naam werd
overgedragen op de kleur, die haar hemd toen vertoonde. – Het woord isabellīnus
schijnt echter reeds vóór dien tijd voor dezelfde kleur in gebruik geweest te zijn.
Voor de beteekenis van den naam Isabella zie men onder isabellae.
Isachne / isachne
Isáchne R. Br. [Robert Brown] / isáchne, – van Gr. isos,
gelijk; achnê, kafje: gras met onderling nagenoeg gelijke, dwz. ongeveer even hoog
reikende kafjes. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Isachne
uittedrukken.
Isanthera Isanthéra Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. isos, gelijk;
anthêra, (als bot. term) helmknop. Bij het eerstbeschreven individu was het aantal
meeldraden gelijk aan het aantal kroonslippen.
Isatis
Ísatis L. [C. Linnaeus], – oude, Gr. plantennaam, weede. – Het woord
zou afgeleid zijn van Gr. isazein (van isos, gelijk), gelijk maken, glad maken, en
zinspelen op het gebruik, dat van de plant gemaakt werd als wondheelend middel
(zie Plinius, Historĭa Naturālis, XX, 25). – Van zeer oude tijden her tot ongeveer een
eeuw geleden werd de weede in Europa gekweekt als verfplant; zij leverde een blauwe
kleurstof. – Dezelfde plant heette ook glastum (zie aldaar) en vitrum.
ischaemoides
ischaemoídes, – van Ischaemum, plantengesl. (Graminĕae) of
van den soortnaam ischaemum (zie aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: Ischaemum-achtig; op de soort ischaemum gelijkend.
Ischaemum / ischaemum
Ischáémum L. [C. Linnaeus] / ischáémum, –
Latinizeering van den ouden, Gr. plantennaam ischaimôn (van ischein, stelpen;
haima, bloed), gras, dat als bloedstelpend middel in gebruik was. De ischaimôn der
Ouden was Digitarĭa sanguinālis Scop. [J. A. Scopoli], welk gras vaak sterk rood is
aangeloopen, wat volgens de signatuurleer een aanwijzing was, dat het dienst kon
doen als bloedstelpend middel.
ischnanthus ischnánthus (-a, -um), – van Gr. ischnos, mager, schraal; anthos,
bloem: met zwakke bloemen of bloeiwijzen.
Ischnea
Íschnea F. v. M. [Ferdinand von Müller], – van Gr. ischnos, mager,
schraal: tengere plant.
Ischnocentrum
Ischnocéntrum Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr.
ischnos, mager, schraal; kentron, spoor. – Orchidacĕa met zeer dunne spoor.
ischnopetalus
ischnopétalus (-a, -um), – van Gr. ischnos, mager, schraal;
petălon, kroonblad: met smalle kroonbladen.
ischnophyton ischnóphyton, – van Gr. ischnos, mager, schraal; phŭton, plant:
tengere plant.
ischnopodus / ischnopus ischnópodus (-a, -um) / íschnopus, – van Gr. ischnos,
mager, schraal; pous (pŏdos), voet, steel: met dunnen voet, met dunnen steel.
Ischnostemma
Ischnostémma King et Gamble [G. King en J. S. Gamble], –
van Gr. ischnos, mager, schraal; stemma, krans. – De naam zinspeelt op de
armbloemige, schermvormige bloeiwijzen.
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Ischurochloa Ischuróchloa Buse [L. H. Buse], -van Gr. ischūros, sterk, stevig;
chlŏa, gras: krachtig gras.
ischyranthus ischyránthus (-a, -um), – van Gr. ischūros, sterk, stevig; anthos,
bloem: met stevige bloemen of bloeiwijzen. – Bij Andropōgon – Steud. [C. G. Steudel]
zinspeelt de soortnaam op de zeer krachtige naalden.
Iseilema
Iseiléma Anderss. [N. J. Andersson (1821-1880), hoogleeraar te
Stockholm], – van Gr. isos, gelijk; eilêma, omhulsel. De naam zinspeelt op de vier
onderling gelijke omwindselaartjes.
islandicus
islándicus (-a, -um), – van Islandĭa, Latinizeering van den naam
IJsland: afkomstig van IJsland of daar het eerst gevonden.
Ismene
Isméne Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – Lat.
transcr. van Gr. Ismênê, naam van een der beide dochters, welke Oidĭpous (Oedĭpus),
koning van Thêbai (Thēbē), verwekte bij zijn moeder Iocastê (Iokastē).
Isnardia
Isnárdia L. [C. Linnaeus], – in 1737 genoemd naar Antoine Tristan
Danty d’Isnard (? 1665, Londen, werwaarts zijn vader Jacques, medicus, geroepen
was door koning Karel II van Engeland om de daar in 1665 heerschende pest te
bestudeeren; 1743, Parijs), medicus, hoogleeraar in de plantkunde aan den Jardin
des Plantes te Parijs, lid der Akademie van Wetenschappen aldaar, schrijver van
eenige wetensch. publicaties.
isochila
isochíla, – zie isochīlus.
isochiloides
isochiloídes, – van Isochīlus. plantengesl. (Orchidacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Isochīlus-achtig.
isochilum
isochílum, – zie isochīlus.
Isochilus
Isochílus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. isos, gelijk; cheilos, lip.
Orchidacĕa, bij welke de lip gelijk is aan de andere kroonbladen.
isochilus
isochílus (-a, -um), – van Gr. isos, gelijk; cheilos, lip: met een lip,
welke gelijk is aan de andere kroonbladen.
Isochoriste
Isochoríste Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. isos, gelijk;
chôristos, gescheiden. De kelk is diep gedeeld in nagenoeg gelijke slippen.
Isoetaceae
Isoëtáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Isoĕtes geldt.
Isoetes
Isóetes L. [C. Linnaeus], oude, Lat. plantennaam, naar den vorm het
onz. van Gr. isoĕtês (van isos, gelijk; ĕtos, jaar), evenveel jaren oud, doch hier
optevatten in de beteekenis van: het geheele jaar gelijk, altijd groen. – De Isoĕtes
der Ouden was een Sedum- of Sempervīvumsoort. – De naam werd door Linnaeus
(zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl.
isoetifolius isoëtifólius (-a, -um), – van Isoĕtes, plantengesl. (Isoëtacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die van een Isoĕtes.
isoglossus
isoglóssus (-a, -um), – van Gr. isos, gelijk; glôssa, tong (bij
orchideeën lip): met een lip, welke gelijk is aan de andere kroonbladen.
isogonus
isogónus (-a, -um), – van Gr. isos, gelijk; gônia, hoek; met gelijke
hoeken.
Isolepis
Isólepis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. isos, gelijk; lĕpis, schub.
De bij schubben vergeleken kafjes zijn onderling gelijk.
isolepis
isólepis, – van Gr. isos, gelijk; lĕpis, schub: met onderling gelijke
schubben of daarbij vergeleken wordende organen, kafjes bv.
Isolobus
Isólobus A. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. isos, gelijk; lŏbos,
lob. De vijf bloemkroonslippen zijn nagenoeg gelijk.
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Isoloma
Isolóma J. Sm. [J. E. Smith], – van Gr. isos, gelijk; lôma, zoom. De
bladhelften zijn aan weerszijden der middennerf even sterk ontwikkeld.
isomerus isómerus (-a, -um), – van Gr. isos, gelijk; mĕros, deel: met onderling
gelijke deelen (kelk- of kroonbladen, bv.).
Isonandra
Isonándra Wight [R. Wight], – van Gr. isos, gelijk; anêr (andros),
man. De meeldraden zijn onderling nagenoeg gelijk van lengte.
Isonema
Isonéma Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. isos, gelijk;
nêma, draad. De haren (draden) van het vruchtpluis zijn onderling gelijk.
isophyllus
isophýllus (-a, -um), – van Gr. isos, gelijk; phullon, blad: met
(onderling) gelijke bladeren.
Isoptera Isóptera Scheff. [R. H. C. C. Scheffer], – van Gr. isos, gelijk; ptĕron,
vleu-

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

290
gel. – De kelkslippen groeien na den bloei uit en vormen dan, als het ware, vijf gelijke
vleugels onder de vrucht.
isopterus
isópterus (-a, -um), – van Gr. isos, gelijk; ptĕron, vleugel: met
onderling gelijke vleugels.
Isopyrum
Isopýrum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam isopūron (van isos, gelijk; pūros, tarwe), waarmede een plant werd
aangeduid, welker zaden op tarwekorrels en op de deelvruchten van komijn geleken.
– Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam overgedragen op het hem thans voerende
gesl., waarvan de zaden een flauwe gelijkenis met kleine tarwekorrels vertoonen.
Isora / isora
Isóra Adans. [M. Adanson] / isóra, – afkorting van den Malab.
plantennaam isora murri.
Isotoma
Isótoma Lindl. [J. Lindley], – van Gr. isos, gelijk; temnein, snijden.
De zoom der bloemkroon is in onderling nagenoeg gelijke slippen gedeeld (gesneden).
isthmifer / isthmiferus
ísthmifer (isthmífera, isthmíferum) / isthmíferus (-a,
-um), – van Lat. isthmus (Gr. isthmos, smalle verbinding tusschen twee voorwerpen),
landengte; ferre, dragen: iets dragend, dat bij een landengte kan worden vergeleken;
een vernauwing tusschen twee breedere deelen vertoonend.
istriacus
istríacus (-a, -um), – afkomstig van het schiereiland Istrië (in het
N.O. der Adriatische Zee) of daar het eerst gevonden, Istrisch.
itala
ítala, – zie itălus.
italicus
itálicus (-a, -um), – van Lat. Italĭa, Italië: Italiaansch.
italus
ítalus (-a, -um), – (Lat.) Italiaansch.
Itea
Ítea L. [C. Linnaeus], – (Gr.) wilg. Linnaeus (zie Linnaea), de auteur van
het gesl., heeft gelijkenis gezien tusschen de eerstbeschreven Itĕa-soort en een wilg.
Iteadaphne
Iteadáphne Bl. [C. L. Blume], – van Gr. itĕa, wilg; daphnê,
laurier: op een wilg gelijkende Lauracĕa.
iteophyllus iteophýllus (-a, -um), – van Gr. itĕa, wilg, of van Itĕa, plantengesl.
(Saxifragacĕae); phullon, blad: 1. met bladeren als die van een wilg. 2. met bladeren
als die eener Itĕa.
iteratus iterátus (-a, -um), – van Lat. iterāre, herhalen: herhaald. Dendrobĭum
– J. J. S. [J. J. Smith] werd zoo genoemd, omdat de lip uit twee ongeveer gelijke,
boven elkander geplaatste deelen bestaat.
ithucaulos
ithucáúlos (-os, -on), – van Gr. ithus, recht; kaulos, stengel, steel:
rechtstengelig, rechtstelig.
Ithycaulon Ithycáúlon Copel. [E. B. Copeland], – van Gr. ithus, recht; kaulos,
stengel. Varen met (vaak) opgerichten wortelstok.
Itoa
Ítoa Hemsl. [W. Botting Hemsley], – genoemd naar baron Keisuké Ito
(1803, Nagoja, Japan; bijna 137° O.L., ruim 35° N.B.; 1901, ?), medicus-plantkundige,
leerling van Von Siebold (zie sieboldiānus), met wien hij in 1826 kennis gemaakt
had te Atsuta, Z. van Nagoja, vertaler van verscheidene Europ. werken in het Jap.,
schrijver van wetensch. werken, door geheel Japan geëerd als een der Twaalf Helden
van Modern Japan, – en tegelijkertijd naar diens kleinzoon Tokutaro Ito, plantkundige,
die in 1886/87 aan het herbarium te Kew werkte en aan die instelling een aantal Jap.
werken ten geschenke gaf.
Iva
Iva L. [C. Linnaeus], – verbastering van den ouden, Lat. plantennaam
abĭga (van Lat. abigĕre, afdrijven). De in de Oudheid Iva genoemde plant (Ajŭga
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iva L. [C. Linnaeus]) werd gebruikt als vruchtafdrijvend middel. Dodoens
[Cruydeboeck, 2e druk (1563), p. 277] zegt euphemistisch: “sy brengt den vrouwen
huer natuerlycke sieckte weder.” – Het thans den naam Iva dragend gesl. der
Composĭtae heeft met de Iva der Ouden alleen bladstand en bladvorm gemeen.
ivaefolius
ivaefólius (-a, -um), – zie ivifolĭus.
ivifolius
ivifólius (-a, -um), – van Iva, plantengesl. (Composĭtae); Lat. folĭum,
blad: met bladeren als die eener Iva.
iwahigensis iwahigénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der Iwahig
(rivier op het eiland Palawan, N. van Bórneo), of daar het eerst gevonden.
iwarancusa
iwarancúsa, – zie jwarancūsa.
Ixia Íxia L. [C. Linnaeus], – oude, Gr. naam, waarmede verschillende planten,
o.a. de vogellijm (Viscum), voorts Cneōrum tricoccum L. [C. Linnaeus] en een
distelsoort werden aangeduid. – De naam is door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig
overgedragen op het hem thans voerende, Zuidafrik. gesl., dat niets te maken heeft
met de Ixĭa-soorten der Ouden.
ixioides ixioídes, – van Ixĭa, plantengesl. (Iridacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: Ixĭa-achtig.
Ixiolirion
Ixiolírion Fisch. [Fr. E. L. (von) Fischer], – van Ixĭa, plantengesl.
(Amaryllidacĕae); Gr. leirĭon, lelie: plant, welker bladeren aan een Ixĭa, welker
bloemen aan een lelie zouden doen denken.
Ixionanthes
Ixionánthes Endl. [St. L. Endlicher], – foutief voor Ixonanthes.
Ixodia
Ixódia Sol. [D. Solander], – van Gr. ixôdês (van ixos, vogellijm),
kleverig. In kleverig slijm gehulde plant.
Ixonanthes
Ixonánthes Jack [W. Jack], – van Gr. ixos, vogellijm; anthos,
bloem: klevende bloem. De kroonbladen vallen na den bloei niet af, doch blijven
aan de vrucht kleven.
Ixora / ixora
Ixóra L. [C. Linnaeus] / ixóra, – verhaspeling van het woord
Iswāra (van Sanskr. īçvara, Heer), naam, waaronder in het Z. van Voor-Indië en op
Ceylon de verwoestende en bevruchtende Hindoe-godheid Çiwa wordt vereerd. Als
verwoestende god draagt hij een uit menschenschedels bestaande halsketen; als
bevruchtende godheid is de lingga (phallus, penis) zijn symbool. Op Ceylon zouden
de bloemen van Ixōra gebruikt geworden zijn bij het brengen van offers aan Iswara.
– Het woord ixōra wordt wel als soortnaam gebezigd voor op een Ixōra gelijkende
planten.
ixoraeflorus
ixoraeflórus (-a, -um), – zie ixoriflōrus.
ixoriflorus
ixoriflórus (-a, -um), – van Ixōra, plantengesl. (Rubiacĕae); Lat.
flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener lxōra.
ixorioides
ixorioídes, – van Ixōra, plantengesl. (Rubiacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ixōra-achtig.

J.
jabadii
jabádii, – bedoeld als 2e nv. bij Jabadĭu, een zeer oude naam voor
Sumatra: afkomstig van Sumatra of daar het eerst gevonden, Sumatraansch.
jabiensis
jabiénsis (-is, -e), – afkomstig van het Jabi-gebergte bij de
Geelvinkbaai in Ned. Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
jaca
jaca, – Portug. transcr. van den Engelschind. plantennaam tsjaka.
Jacaranda
Jacaránda A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – Braz. plantennaam (jaracandá).
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jacea
jacéa, – Sp. volksnaam van Centaurēa – L. [C. Linnaeus] – Ook Sp.
(niet Ital., zooals soms wordt opgegeven) naam eeniger soorten viooltjes.
Jackia / Jackia
Jáckia Bl. [C. L. Blume] / Jáckia Wall. [Nathan Wolff, zich
later noemende Nathaniel Wallich], – genoemd naar William Jack (1795, Aberdeen;
1822, op zee, nabij Benkoelen), arts, die zich in 1813 in dienst der
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Eng. O.I. Compagnie in Bengalen vestigde en in 1818 Sir Thomas Stamford Raffles
(zie Rafflesĭa) naar Sumatra vergezelde. Hij vestigde zich te Benkoelen, waar hij
natuurhistorische en ethnol. verzamelingen bijeenbracht en eenige bot. publicaties
(Descriptions of Malayan Plants) schreef; voorts verzamelde hij in de residentie
Tapanoeli (langs de W. kust van Sumatra, N. van den aequator; hoofdplaats Sibolga)
en op het daartegenover gelegen eiland Nias. Ernstig ziek scheepte hij zich tot herstel
van gezondheid in naar De Kaap, doch overleed reeds den volgenden dag. Een groot
deel zijner bot. aanteekeningen en verzamelingen ging verloren bij den brand van
het schip Fame, waarop Raffles in 1824 van Benkoelen naar Europa vertrok.
jackianus
jackiánus (-a, -um), – De talrijke Nederlandschind. planten van
dezen naam zijn genoemd naar W. Jack (zie Jackĭa).
jackii jáckii, – 2e nv. van Jackĭus, Latinizeering van Jack: van Jack, gevonden
door Jack, genoemd naar Jack. – Nederlandschind. planten van dezen naam zijn
genoemd naar W. Jack (zie Jackĭa).
jackmani
jackmáni, – 2e nv. van Jackmānus, Latinizeering van Jackman:
van Jackman, genoemd naar Jackman. – Clemătis – Van Houtte [L. B. van Houtte]
werd in 1865 genoemd naar de Eng. kweekersfirma G. Jackman & Son te Woking
bij Londen, van welke mij niets bekend is.
jacobaea
jacobáéa (znw.), – oude naam voor de tegenwoordig Senecĭo
jacobaea L. [C. Linnaeus] genoemde plant. Zij werd zoo genoemd, omdat zij
omstreeks St.-Jakob, 25 Juli, den naamdag van den H. Jacobus, begint te bloeien.
Deze Jacobus, zoon van Zebedēüs, visscher van beroep, was een der discipelen van
Jezus (zie Matthēüs IV, 21; Marcus I, 19). Hij heeft eenigen tijd aan het hoofd gestaan
eener Christengemeente te Jeruzalem en werd omstreeks het jaar 44 op last van
Herōdes Agrippa onthoofd. – Het woord Jacobus is de Latinizeering van Hebr. Jakob
of Jacob, oorspronkelijk de naam van een der tweelingzonen van den aartsvader
Isaäk. De naam beteekent hielvasthouder, voetlichter, verdringer; men zie het
geboorteverhaal der tweelingen in Genĕsis XXV, 25, 26: “Ende d’eerste quam uyt,
ros; hy was geheel als een hayren kleet: daerom noemden sy sijnen name Esau” (dwz.
harig). “Ende daer na quam sijn broeder uyt, wiens hant Esaus versenen hielt, daerom
noemde men sijnen name Jacob.”
jacobaeus
jacobáéus (-a, -um) (Lotus – L. [C. Linnaeus]), – afkomstig van
het eiland Sint-Jacob (São Thiago), een der Kaapverdische eilanden, of daar het eerst
gevonden.
jacobianus
jacobiánus (-a, -um) (Cochliostēma – Koch et Linden [C. (K.) H.
E. Koch en J. J. Linden]), – in 1867 genoemd naar G. A. von Jacobi (1805, ?; 1874,
Berlijn), in 1822 in militairen dienst getreden, opgeklommen tot generaal, in 1870
in dien rang gepensionneerd, schrijver van eenige publicaties (1864-71) over het
gesl. Agāve.
Jacobinia
Jacobínia Moric. [M. E. Moricand], – van Jacobīna, een plaats in
Z. Amerika, N.W. van Bahía. Uit de omstreken van Jacobīna afkomstige plant.
jacobsoni
jacobsóni, – 2e nv. van Jacobsōnus, Latinizeering van Jacobson:
van Jacobson, gevonden door Jacobson, genoemd naar Jacobson. – Erĭa – J. J. S. [J.
J. Smith] en Taeniophyllum – J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd naar haar ontdekker,
Edward Richard Jacobson (1870, Frankfort a/M, uit Ned. ouders; X), die in 1892
naar Java vertrok en daar tot 1910 werkzaam was in den handel, laatstelijk te
Semarang. Van zijn jeugd af natuurvriend, begon hij in 1904 stelselmatig te
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verzamelen, vooral insekten, o.a. diptĕra, doch ook andere dieren. In 1907 bestudeerde
hij met behulp van kweekproeven het polymorphisme van Papilĭo memnon. In 1908
nam hij deel aan een tocht naar Krakatau; hij was de eerste, die na de eruptie van
1883 de fauna van het eiland naging. Na 1910 wijdde hij zich geheel aan natuurstudie;
in 1913 bracht hij met W. C. van Heurn op Simaloer (zie simalurānus) en omliggende
eilanden zoöl., mycol. en ethnogr. collecties bijeen; in 1913/14 verzamelde hij in de
Padangsche Boven- en Benedenlanden en in Korintji (zie korintjiānus), in het laatste
landschap ook rentjong-inscripties [Noot: Zuidsumatraansch letterschrift]; voorts
besteeg hij de Piek van Indrapoera (zie indrapūrae); in 1915 verzamelde hij in
Benkoelen (zie benculensis), op het Barisan-gebergte (zie barisanĭcus), op den Kaba
(zie kabaënsis 1) en in Palembang, o.a. op den Dempo (zie dempoānus). In 1917
vestigde hij zich te Fort de Kock, van waaruit hij excursies, o.a. naar den Singgálang
(zie singgalanensis) en den Merápi (zie merapiensis) ondernam. Met Groeneveldt
(zie groeneveldtĭi) en Theunissen (zie theunissenĭi) bracht hij groote verzamelingen
Sumatr. orchideeën bijeen, later bewerkt door Smith (zie smithiānus 3). Behalve
orchideeën verzamelde hij ten behoeve van het Buitenzorgsche herbarium tal van
andere planten, ook fungi. – Over zijn zoöl. collecties verschenen publicaties van
verschillende deskundigen en hij zelf schreef vele artikelen in wetensch. en populaire
tijdschriften.
jacobsonii
jacobsónii, – 2e nv. van Jacobsonĭus, Latinizeering van Jacobson:
van Jacobson, gevonden door Jacobson, genoemd naar Jacobson. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar E. R. Jacobson (zie jacobsōni). Jacobson bracht op Java en
Sumatra aanzienlijke verzamelingen Laboulbeniāles [op insekten (vooral op kevers)
parasiteerende zwammen] bijeen, waarvan er eenige naar hem jacobsōni genoemd
zijn. Hij was de eerste die op Java en Sumatra op groote schaal Acări (mijten)
verzamelde. Op systematische wijze verzamelde en kweekte hij vijgenwespen
(Agaonīni) van Java en Sumatra. Op Sumatra verzamelde hij tal van zoogdieren en
vogels. Van 1930-32 bracht hij in de Padangsche Bovenlanden groote collecties
ethnographica bijeen ten behoeve van verschillende musea. In 1932 verleende de
Amsterdamsche Universiteit hem een eeredoctoraat in de Wis- en Natuurkunde.
Thans (1936) woont hij te Bandoeng (Java).
Jacquemontia
Jacquemóntia Choisy [J. D. Choisy], – genoemd naar V.
Jacquemont (1801, Parijs; 1832, Bombay), die als verzamelaar voor het Muséum
d’Histoire Naturelle te Parijs in 1826 een reis naar N.-Amerika ondernam en vandaar
naar Haïti ging, waar hij (1827) vele planten verzamelde. – Van 1828-32 maakte hij
in opdracht der Fr. Regeering een reis via Teneriffe, Rio de Janeiro, Kaap de Goede
Hoop, Réunion, Pondicherry, Calcutta, over den Himálaya naar Tibet en terug door
Kashmir en de Punjab naar Bombay, waar hij overleed.
jacquemontianus
jacquemontiánus (-a, -um) (Parrotĭa – Decsne [J.
Decaisne]), – genoemd naar V. Jacquemont, den ontdekker der plant (zie
Jacquemontĭa).
jacquii
jácquii (Loranthus – Korth. [P. W. Korthals]), – foutief voor jackĭi.
jacquini
jacquíni, – 2e nv. van Jacquīnus, Latinizeering van Jacquin: van
Jacquin, gevonden door Jacquin, genoemd naar Jacquin. – Solānum – Willd. [K. L.
Wildenow] is genoemd naar N. J. (baron Von) Jacquin (1727, Leiden; 1817, Weenen),
medicus, die in 1752 naar Weenen vertrok om daar zijn geneeskundige studiën te
voltooien. Hij kwam er in aanraking met keizer Frans I (1745-65), die hem opdroeg
in W.-Indië en tropisch Z.-Amerika planten en andere naturaliën te verzamelen voor
den kort te voren aangelegden bot. tuin te Schönbrunn, den daarbij behoorenden
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dierentuin en het hofkabinet van naturaliën. Die reis volbracht hij van 1755-59. Na
zijn terugkeer in Europa werd hij eerst hoogleeraar in de scheikunde te Schemnitz
(N. van Budapest), daarna, van 1768-97 hoogleeraar in de schei- en plantkunde te
Weenen. In 1797 werd hij gepensionneerd, in 1806 in den adelstand verheven. Hij
schreef vele bot. werken. Waar zijn Westind. planten, met uitzondering van een
aantal doubletten, gebleven zijn, is onbekend.
Jaquinia
Jacquínia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar N. J. (baron Von)
Jacquin (zie jacquīni).
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jacquiniaeflorus
jacquiniaeflórus (-a, -um), – zie jacquiniiflōrus.
jacquiniiflorus
jacquiniiflórus (-a, -um), – van Jacquinĭa, plantengesl.
(Theophrastacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Jacquinĭa.
jaculatorius jaculatórius (-a, -um), – van Lat. jaculātor (van jaculāri, werpen),
werper: door werpers gebezigd, voor werpspiesen gebezigd.
jaculiformis
jaculifórmis (-is, -e), – van Lat. jacŭlum, werpspies; forma,
vorm: van den vorm eener werpspies, spiesvormig.
jadunae
jadúnae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde woord
Jaduna, naam eener plaats in het Z.O. van Kaiser Wilhelmsland: afkomstig van
Jaduna of daar het eerst gevonden.
Jaegeria
Jaegéria H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A.
Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar G. F. von Jaeger (1785, Stuttgart; 1866,
Stuttgart), arts te Stuttgart, schrijver van eenige bot. publicaties.
Jagera
Jagéra Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar Herbert de Jager (1636 of
37, Zwammerdam; 1694, Batavia), die in 1662 als onderkoopman der O.I. Compagnie
naar Batavia vertrok. Hij verbleef van 1666-70 in Perzië, van 1670-80 in Coromandel,
daarna te Batavia, van 1683-86 anderwerf in Perzië en daarna wederom te Batavia,
was grondig kenner van eenige Oostersche talen, vriend der natuurwetenschappen,
stond in briefwisseling met Rumphius (zie Rumphĭa) en verloor tegen het einde zijns
levens het verstand.
jagorianus
jagoriánus (-a, -um) (Erĭa – Kränzl. [Fr. Kränzlin (1847-1934),
bekend D. schrijver over orchideeën]; – Stachyphrynĭum – K. Schum. [K. S.
Schumann]), – genoemd naar Fedor Jagor (1816, Berlijn; 1900, Berlijn), reiziger,
ethnoloog en schrijver, die voor ethnol. doeleinden in 1857/58 het Mal. Schiereiland,
in 1858 Java, van 1858-60 de Philippijnen bereisde. Ook later (1873-76; 1890-93)
bezocht hij die landen nog eenige malen. Over zijn reizen, waarop hij ook eenige
planten verzamelde, schreef hij: Singapore, Malacca, Java, Reiseskizzen (1866) en
Reisen in den Philippinen (1873).
jaherianus
jaheriánus (-a, -um) (Calămus – Becc. [Odoardo Beccari]), –
genoemd naar den ontdekker der plant, den Soend. beambte van den Buitenzorgschen
plantentuin Jahéri (1857-1926), in 1869 als arbeider in dienst gekomen, in 1893
bevorderd tot leerling-mantri, in 1905 tot mantri, in 1925 tot hoofd-mantri, datzelfde
jaar gepensionneerd. In 1888 werd hij als inzamelaar toegevoegd aan Wertheim (zie
wertheimĭi) en verzamelde hij planten op de Kei-eilanden, in 1893 verzamelde hij
met Treub (zie Treubanĭa) op de Molukken, in 1893/94 en 1896/97 met Nieuwenhuis
(zie nieuwenhuisĭi) op Bórneo, in 1895 in Deli, in 1901 bij Merauke (a/d Z. kust van
N.-Guinea op ruim 140º O.L.). Hij was een ijverig en goed werker en bezat een
ongemeen groote plantenkennis.
jaherii
jahérii, – 2e nv. van Jaherĭus, Latinizeering van Jahéri: van Jaheri,
gevonden door Jaheri, genoemd naar Jaheri. – Alangĭum javanĭcum Wang. [Walther
Wangerin (1884, ?; X), D. plantkundige, thans hoogleeraar te Danzig] var. – Bloemb.
[Siebe Bloembergen (1905, Rottevalle, N. van Drachten, Friesland; X), sedert 1934
assistent bij den hoogleeraar voor plantensystematiek te Groningen] en Dalbergĭa –
Burck [W. Burck] zijn genoemd naar haar ontdekker, Jahēri (zie jaheriānus).
Jakkia
Jákkia Bl. [C. L. Blume], – foutief voor Jackĭa.
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Jalapa / jalapa
Jalápa Adans. [M. Adanson] / jalápa, – genoemd naar de
stad Jalápa (= Xalápa, in Mexico, a/d golf van Campêche), uitvoerplaats van den
echten jalapa-wortel (Exogonĭum purga Bth. [G. Bentham]), welke als purgeermiddel
gebezigd wordt. – De knolvormige wortel van Mirabĭlis jalāpa L. [C. Linnaeus]
gelijkt op den echten jalapawortel en werd vroeger als surrogaat voor dezen gebruikt.
jalapifolius jalapifólius (-a, -um), – van Jalāpa, voormalig plantengesl. (thans
Mirabĭlis jalāpa L. [C. Linnaeus]) (Nyctaginacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren
als die van Mirabĭlis jalāpa L. [C. Linnaeus].
jalappaefolius
jalappaefólius (-a, -um), – zie jalapifolĭus.
jamaicensis
jamaicénsis (-is, -e), – afkomstig van Jamaica (eiland ten Z. van
het oostelijk deel van Cuba; ±76 – ±78 1/2º W.L.; ±17 3/4 – ±18 1/2º N.B.) of daar
het eerst gevonden.
jamalgota
jamálgota, – Hindost. plantennaam.
jambolana jambolána, – Latinizeering van Portug. jambolāo, djamboe(boom).
Jambolifera
Jambolífera Houtt. [M. Houttuyn], – van Nieuwlat. jambŏla
(Eng. jambool), djamboe; Lat. ferre, dragen, voortbrengen: djamboe’s leverende
boom, djamboeboom.
jamboloides jamboloídes, – van Nieuwlat. jambŏla, djamboe; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: djamboe-achtig.
jambos
jambos, – Engelschind. plantennaam.
Jambosa
Jambósa A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van den
Engelschind. plantennaam jambo(s), djamboe.
jambosaefolius
jambosaefólius (-a, -um), – zie jambosifolĭus.
jambosella jambosélla, – verkleinw. van Nieuwlat. jambōsa, djamboe: kleine
djamboe.
jambosifolius jambosifólius (-a, -um), – van Jambōsa, (voormalig) plantengesl.
(Myrtacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Jambōsa.
jambosioides
jambosioídes, – zie jambosoīdes.
jambosoides
jambosoídes, – van Jambōsa, (voormalig) plantengesl.
(Myrtacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Jambōsa-achtig.
Jamesia
Jamésia Torr. et Gray [J. Torrey en A. Gray], – genoemd naar Edwin
James (1797, Weybridge, Vermont, U.S.A.; 1861, Rock Spring, Illinois),
medicus-botanicus-geoloog, deelnemer aan de expeditie van majoor Long naar het
Rotsgebergte (Rocky Mountains) in 1820, van 1823-33 officier van gezondheid in
het Amer. leger. In 1836 vestigde hij zich te Burlington (Iowa, a/d Mississippi) en
sleet daar vrijwel de geheele rest van zijn leven als kluizenaar. Hij schreef een aantal
bot. en geol. werken en vertaalde voorts den geheelen bijbel in de taal der
Ojibwa-Indianen.
Jamesonia
Jamesónia Hook. et Grev. [W. J. Hooker en R. K. Greville], – in
1831 genoemd naar William Jameson (1796, Edinburgh; 1873, Quito, Perú), medicus,
die in 1818 een tocht naar Groenland maakte, waar hij planten verzamelde. In 1820
ging hij naar Z.-Amerika, in 1826 vestigde hij zich voor goed te Quito, waar hij
eveneens bot. nasporingen verrichtte. Het naar hem genoemde gesl. had hij ontdekt
op den berg Cayambe (O.N.O. van Quito, ongeveer op den aequātor). Hij schreef
eenige bot. publicaties.
jamesonii
jamesónii, – 2e nv. van Jamesonĭus, Latinizeering van Jameson:
van Jameson gevonden door Jameson, genoemd naar Jameson. – Gerbēra – Bolus
[H. Bolus (1834-1911), Eng. schrijver over de flora van Z.-Afrika] is genoemd naar
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Jameson, die de plant in Z.-Afrika gevonden had. Overigens is mij niets van hem
bekend.
jamesonioides jamesonioídes, – van Jamesonĭa, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Jamesonĭa-achtig.
janeirensis
janeirénsis (-is, -e), – afkomstig van Rio de Janeiro (a/d O. kust
van Z.-Amerika; ±23° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
jangomas
jangómas, – verbastering van den Engelschind. plantennaam
jan-gama.
Janipha
Janípha H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A.
Bonpland en K. S. Kunth], – Braz. volksnaam der cassave.
janowskii
janówskii, – 2e nv. van Janowskĭus, Latinizeering van Janowski:
van Janowski, gevonden door Janowski, genoemd naar Janowski. – Alpinĭa – Valet.
[Th. Valeton]; – Dendrobĭum- J. J. S. [J. J. Smith]; – Diosp ros- Bakh. [R. C.
Bakhuizen van den Brink]; – Microst lis – J. J. S. [J. J. Smith]; – Plocoglottis – J.
J. S. [J. J. Smith] en Tropidĭa – J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd naar haar ontdekker,
R. Fr. Janowski (1880, Mieschitz, Oostenrijk;
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X), van 1911-14 tijdelijk officier van gezondheid in het Nederlandschind. leger. Van
1912-14 maakte hij deel uit van het militaire exploratie-detachement, dat van 1910-15
onderzoekingen verrichtte in het Mamberamo-gebied in Ned. Nieuw-Guinea. Janowski
verzamelde daar vele planten. [Noot: De naam wordt ook wel Janowsky gespeld.]
janowskyi
janówskyi, – zie janowskĭi.
jansenianus
janseniánus (-a, -um) (Alsophĭla – V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh]), – genoemd naar P. J. Jansen (1872, Schiedam; X),
van 1899-1908 ingenieur bij het Mijnwezen in Ned. Indië, van 1908-10
hoofdadministrateur der mijnbouwmaatschappij Ketahoen, van 1910-25
hoofdadministrateur der mijnbouwmaatschappij Simau, van 1918-25 daarnaast
hoofdadministrateur der mijnbouwmaatschappij Redjang Lebong (alle in Benkoelen,
Sumatra), sinds 1925 technisch adviseur voor mijnbouwzaken bij de firma Erdmann
& Sielcken te Batavia. Als hoofdadministrateur der maatschappij Simau toonde hij
steeds levendige belangstelling in het verzamelwerk van Brooks (zie brooksiānus),
die onder hem bij dezelfde maatschappij werkzaam was en de naar Jansen genoemde
plant ontdekte.
jansenii jansénii, – 2e nv. van Jansenĭus, Latinizeering van Jansen: van Jansen,
gevonden door Jansen, genoemd naar Jansen. – Galĭum – Kloos [A. W. Kloos]; –
Hieracĭum – Zahn [K. H. Zahn] en Rumex – Danser [B. H. Danser] zijn genoemd
naar P. Jansen (1882, Rotterdam; X), in 1900 benoemd tot onderwijzer te Rotterdam,
sedert 1912 leeraar in de wiskunde aan de Kweekschool voor Onderwijzers te
Amsterdam, zeer verdienstelijk onderzoeker der flora van Nederland, schrijver,
tezamen met W. H. Wachter (zie wachtēri), van verscheidene artikelen in De Levende
Natuur en het Nederlandsch Kruidkundig Archief.
jansen-wachterianus
jansen-wachteriánus (-a, -um) (Amarantus – Thell.
[A. Thellung (1881, Enge bij Zürich; 1928, Zürich), plantkundige]), – genoemd naar
P. Jansen (zie jansenĭi) en W. H. Wachter (zie wachtēri).
japenensis
japenénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Japen of Jobi (N.
van Nieuw-Guinea, vóór de Geelvinkbaai; ±135 1/2 – 137° O.L.; 1 1/2 à 2° Z.B.) of
daar het eerst gevonden.
japonicus
japónicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Japonĭa, Japan: Japansch.
Jardinea / Jardinia
Jardínea Steud. [C. G. Steudel] / Jardínia B. et H. [G.
Bentham en J. D. Hooker], – genoemd naar D. E. St. Aimé Jardin (1822, Carteret,
Dépt. Manche, Frankrijk; ?, ?), in 1840 in dienst getreden bij de Fr. marine, in 1879
bevorderd tot inspecteur, die in 1845/48 planten verzamelde aan de W. kust van
Afrika, in 1859 op de Marquesaseilanden (±140° W.L.; ±10° Z.B.), in 1861 op
Guadeloupe en Martinique. – Voorts bereisde hij de Sandwicheilanden, Californië,
de Vereenigde Staten, Newfoundland, de Färöer en Noorwegen.
Jasione
Jasióne L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam iasiônê (van iasthai, genezen, of iāsis, genezing), waarmede een
geneeskrachtige en als aphrodisiăcum gebezigde plant werd aangeduid. Linnaeus
(zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op het hem thans voerende
gesl.
Jasminanthes Jasminánthes Bl. [C. L. Blume], – van Jasmīnum, plantengesl.
(Oleacĕae), jasmijn; Gr. anthos, bloem: plant, welker bloemen op die van een
Jasmīnum gelijken.
Jasminanthus
Jasminánthus, – foutief voor Jasminanthes.
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jasminiflorus
jasminiflórus (-a, -um), – van Jasmīnum, plantengesl.
(Oleacĕae); flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een Jasmīnum.
jasminifolius jasminifólius (-a, -um), – van Jasmīnum, plantengesl. (Oleacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Jasmīnum.
jasminoides
jasminoídes, – van Jasmīnum, plantengesl. (Oleacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Jasmīnum-achtig.
Jasminum Jasmínum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den Perz. (in vele
andere talen meer of minder sterk gewijzigd overgenomen) plantennaam yāsmīn.
jaspideus
jaspídeus (-a, -um), – zie iaspidĕus.
Jatropha
Játropha L. [C. Linnaeus], – van Gr. iasthai, genezen; trŏphê,
voedsel: gezond(makend) voedsel leverende plant. Bedoeld wordt de cassave, welke
oudtijds Jatrŏpha manĭhot heette. Vele der tegenwoordig tot Jatrŏpha gerekende
soorten zijn giftig.
jatrophaefolius
jatrophaefólius (-a, -um), – zie jatrophifolĭus.
jatrophifolius
jatrophifólius (-a, -um), – van Jatrŏpha, plantengesl.
(Euphorbiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Jatrŏpha.
Jatrorrhiza
Jatrorrhíza Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], –
van Gr. iātros, geneesheer; rhiza, wortel: wortel der geneesheeren, door geneesheeren
aangewende wortel. Plant met geneeskrachtigen wortel.
Jatus
Jatus O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Latinizeering van den Mal.
plantennaam jati, ten rechte djati.
javae
javae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde woord Java:
van Java, gevonden op Java, Javaansch.
javana
javána, – zie javānus.
javanensis /javanicus
javanénsis (-is, -e) / javánicus (-a, -um), – afkomstig
van Java of daar het eerst gevonden, Javaansch.
javanorum
javanórum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. Javānus, Javaan: der
Javanen.
javanus /javensis
javánus (-a, -um) / javénsis (-is, -e), – afkomstig van Java
of daar het eerst gevonden, Javaansch.
jawoera
jawóera (Garcinĭa – Pierre [L. Pierre]), – Soend. plantennaam (ten
rechte djawoera).
jayabo
jayábo, – Cubaansche plantennaam.
Jeanneretia
Jeannerétia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar
Th. Jeanneret (1800, Parijs; 1837, Toulon), in 1817 in den Fr. zeedienst getreden,
in 1829 bevorderd tot luitenant-ter-zee. Hij was in opleiding aan boord van de korvet
L’Uranie, waarmede De Freycinet (zie Freycinetĭa) van 1817-20 een wetensch.
expeditie om de aarde maakte. Gaudichaud (zie gaudichaudi), de auteur van het gesl.,
nam als natuurvorscher aan dezelfde expeditie deel.
jeffreyi
jeffréýi, – 2e nv. van Jeffreyus, Latintzeering van Jeffrey: van Jeffrey,
gevonden door Jeffrey, genoemd naar Jeffrey. – Pinus – Balf. [J. Hutton Balfour] is
genoemd naar John Jeffrey (?, ? Lochore, Fife; ? 1853, in Arizóna, door Indianen
vermoord), tuinman van den bot. tuin van Edinburgh, die planten verzamelde in
Californië, Óregon en op het eiland Vancouver.
jejunus
jejúnus (-a, -um), – (Lat.) nuchter, mager, schraal, onbeduidend,
gering.
jellesmani
jellesmáni, – 2e nv. van Jellesmānus, bedoeld als Latinizeering
van Jellesma: van Jellesma, genoemd naar Jellesma. – Cyrtandra – Kds [S. H.
Koorders] is genoemd naar Eeltje Jelles Jellesma (1851, Groedo, Soerabaja; ?, ?),
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in 1870 benoemd tot ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur in het gouvernement
Celébes, van 1892 tot aan zijn pensionneering in 1903 resident van Menado. In deze
functie verleende hij den houtvester S. H. Koorders (zie koordersi) veel hulp bij
diens floristisch onderzoek der Minahasa (Dec. 1894 -·Mei 1895). Bij dat onderzoek
werd de naar Jellesma genoemde plant ontdekt.
jemenicus / jeminicus jeménicus (-a, -um) / jemínicus (-a, -um), – afkomstig
van Jemen (landschap langs de O. kust van de Z.-helft der Roode Zee) of daar het
eerst gevonden.
jenestierianus
jenestieriánus (-a, -um), – foutief voor genestieriānus.
jenkensii
jenkénsii, – foutief voor jenkinsĭi.
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Jenkinsia / Jenkinsia Jenkínsia Griff. [W. Griffith] / Jenkínsia Wall. [Nathan
Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich], – genoemd naar Fr. Jenkins (1793,
St. Clement, Cornwallis; 1866, Gowhatty, Assam), van 1809-61 officier in het Eng.
leger in Indië, laatstelijk generaal-majoor, van 1833-47 belast met het bestuur over
Assam. Hij zond uit Eng. Indië vele planten naar Engeland, waarvan er verscheidene
naar hem genoemd zijn.
jenkinsianus
jenkinsiánus (-a, -um) (Livistōna – Griff. [W. Griffith]), –
genoemd naar Fr. Jenkins (zie Jenkinsĭa).
jenkinsii
jenkísii, – 2e nv. van Jenkinsĭus, Latinizeering van Jenkins: van
Jenkins, gevonden door Jenkins, genoemd naar Jenkins. – Lasĭa – Schott [H. W.
Schott] en Polyalthĭa – B. et H. [G. Bentham en J. D. Hooker] zijn genoemd naar
Fr. Jenkins (zie Jenkinsĭa).
jensenianus
jenseniánus (-a, -um) (Erĭa – J. J. S. [J. J. Smith]), – genoemd
naar den ontdekker der plant, Hjalmar Jensen (1865, Ódense op Fünen, Denemarken;
X), plantkundige, van 1890-97 assistent aan het laboratorium voor plantenphysiologie
van de universiteit te Kopenhagen, van 1898-1900 assistent aan het
Landbouwproefstation te Karlsruhe, in 1900 naar Java vertrokken, van 1900-1912
plantkundige voor onderzoekingen over tabak bij ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg,
van 1912-18 directeur van het Proefstation voor Vorstenlandsche tabak te Klaten
(Midden-Java), als zoodanig zeer verdienstelijk voor de verbetering der tabakscultuur,
van 1918-19 hoofd van het Microbiologisch Laboratorium te Buitenzorg, in 1919
naar Europa vertrokken, sinds 1923 lector in de microbiologie aan de
landbouwhoogeschool te Kopenhagen, schrijver van vele landbouwkundige, microbiol.
en bot. publicaties, enthousiast natuurvriend.
jensenii jensénii, – 2e nv. van Jensenĭus, Latinizeering van Jensen: van Jensen,
gevonden door Jensen, genoemd naar Jensen. – Asplenĭum – Christensen [C. Fr. A.
Christensen] en Bulbophyllum – J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd naar Hj. Jensen
(zie jenseniānus).
jezoensis jezoénsis (-is, -e), – afkomstig van Jezo, ten rechte Jesso of Hokkaido,
het noordelijkste van de groote Jap. eilanden (42 – ruim 45° N.B.) of daar het eerst
gevonden.
jicamas
jicámas, – Philipp. plantennaam (sikamás).
joannis
joánnis, – 2de nv. van Lat. Johannes (= Gr. Iôannês, en dit weer van
Hebr. Johanan, d.i. Jehovah is genadig): van Johannes; gevonden door Johannes,
genoemd naar Johannes. – Veitchĭa – H. Wendl. [H. Wendland] werd, zoowel wat
den geslachts- als den soortnaam betreft, genoemd naar John Gould Veitch (zie
gouldiānus).
jobiensis
jobiénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Jobi of Japen (N. van
Nieuw-Guinea, vóór de Geelvinkbaai; ±135 1/2 – 137° O.L.; ±1 1/2 à 2° Z.B.) of
daar het eerst gevonden.
joclemensii
jocleménsii, – 2e nv. van Joclemensĭus, gelatinizeerde
samentrekking van Joseph Clemens: van Joseph Clemens, gevonden door Joseph
Clemens, genoemd naar Joseph Clemens. – Dendrochīlum – Ames [O. Ames] is
genoemd naar Joseph Clemens (1862, St. Just, Cornwall, Engeland; X), sinds 1902
veldprediker bij het Amerik. leger, in 1918 gepensionneerd met den rang van majoor.
– Sinds 1905 verzamelde hij met zijn echtgenoote Mary Knapp Clemens, geb. Strong
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(zie clemensae) vele planten in de Philippijnen, Indochina en N.-Bórneo, waar hij
twee tochten maakte op den Kinabaloe. Vele planten zijn naar het echtpaar genoemd.
Jod- / jodJod- / jod-, – zie Iod-, iod-.
johannis winkleri
johánnis winkléri, – 2e nv. van Johannes Winklērus,
Latinizeering van Hans Winkler: van Hans Winkler, gevonden door Hans Winkler,
genoemd naar Hans Winkler. – De talrijke Borneosche planten van dezen naam zijn
genoemd naar Hans Winkler (1877, Oschatz, tusschen Leipzig en Dresden; X),
hoogleeraar aan de universiteit en directeur van den bot. tuin te Hamburg, die in
1924/25 vele planten, waaronder de naar hem genoemde, verzamelde in de
Wester-afdeeling van Bórneo. Hij is de schrijver van een aantal wetensch. publicaties,
o.a. over parthenogenĕsis en over entbastaarden.
Johnia
Jóhnia Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar Chr. S. John (?, ?;
1813, Tranquebar, a/d O. kust van Voor-Indië op ±11° N.B.), Deensch zendeling te
Tranquebar.
johnianus
johniánus (-a, -um) (Pilĕa – Stapf [O. Stapf]; – Symplŏcos – Stapf
[O. Stapf]), – genoemd naar Spencer St. John, in de vijftiger jaren der 19de eeuw
Eng. consul-generaal voor Br. N.-Bórneo. In 1858 beklom hij den Kinabaloe in
gezelschap van Sir Hugh Low (zie lowĕi 2). Overigens is mij niets van hem bekend.
johnsonae
johnsónae (Dendrobĭum -), – foutief voor johnsoniae. Zie aldaar.
johnsoni
johnsóni, – 2e nv. van Johnsōnus, Latinizeering van Johnson: van
Johnson, genoemd naar Johnson. – Ficus – Elm. [A. D. E. Elmer] is in 1906 genoemd
naar M. H. Johnson, onderwijzer op Leyte (Philippijnen), van wien mij overigens
niets bekend is.
johnsoniae
johnsóniae, – 2e nv. van Johnsonĭa, Latinizeering (vr. vorm) van
Johnson: van mevr. (mej.) Johnson, genoemd naar mevr. (mej.) Johnson. –
Dendrobĭum – F. v. M. [Ferdinand von Müller] werd in 1882 op verzoek van den
vinder der plant, den zendeling Chalmers (zie chalmersiānus), genoemd naar mej.
Johnson, “de milde dochter van een Sydneysch geestelijke.” Zij had zich
onderscheiden door haar groote belangstelling voor de zending onder de Papoea’s.
Overigens is mij niets van haar bekend.
johnstoni
johnstóni, – 2e nv. van Johnstōnus, Latinizeering van Johnston:
van Johnston, gevonden door Johnston, genoemd naar Johnston: 1. (Narcissus
pseudo-narcissus L. [C. Linnaeus] var. – Baker [J. G. Baker]), – genoemd naar
Johnston, een te Oporto (Portugal) wonend plantenvriend, van wien mij niets naders
bekend is. 2. (Alocasĭa – W. Bull [William Bull (1828-1902), stichter eener in 1916
opgeheven kweekerij te Chelsea (Londen), schrijver van tuinbouwkundige artikelen]
= Cyrtosperma – N. E. Br. [N. E. Brown]), – genoemd naar ?
johorensis
johorénsis (-is, -e), – afkomstig van Johore (in het Z. van het Mal.
Schiereiland) of daar het eerst gevonden.
Joinvillea
Joinvíllea Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar Fr.
F. Ph. L. M. d’Orléans, prins van Joinville (1818, Neuilly; 1900, Parijs), 3den zoon
van Louis Philippe van Frankrijk, den burgerkoning, marineofficier. die onder de
regeering zijns vaders (tot 1848) deel nam aan vele expedities ter zee, laatstelijk als
vice-admiraal.
jonanthus
jonánthus (-a, -um), – zie ionanthus.
Jonesia
Jonésia Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar Sir William Jones
(1746, Westminster, Londen; 1794, Calcutta), bekwaam rechtsgeleerde, kenner van
Arab. en Perz., grondlegger der kennis van het Sanskr. en der Ind. oudheden, sinds
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1783 rechter in het hooggerechtshof te Calcutta, oprichter (1784) en eerste voorzitter
der Asiatic Society of Bengal, schrijver over vele onderwerpen.
Jonidium
Jonídium, – zie Ionidĭum.
Jono- / jonoJono- / jono-, – zie Iono-, iono-.
jonquilla
jonquílla, – van junquillo, Sp. volksnaam der plant. – Junquillo is
afgeleid van Sp. junco, bies; de naam zinspeelt op de biesachtige bladeren van
Narcissus jonquilla L. [C. Linnaeus].
joquinii joquínii, – 2e nv. van Joquinĭus, Latinizeering van Joquin: van Joquin,
genoemd naar Joquin. – Im-
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patĭens – Warb. [O. Warburg] is genoemd naar den heer Joquin, die aan Warburg
(zie warburgiānus), toen deze in 1889 op de Kei-eilanden planten verzamelde, zooveel
als in zijn vermogen was, hulp verleende. Overigens is mij niets van hem bekend.
Josepha
Josépha Vell. [J. M. de la Conceptión Vellozo], – door Vellozo (zie
Vellozĭa) in 1790 genoemd “in memorĭam Celsissĭmi felĭcis recordatiōnis Brasilĭae
Princĭpis D. D. Joseph cui si astra non conscendĕret mens erat rerum naturalĭum
investigatiōnes promovēre. Sed proh dolor! … Lacrimundus cogor hoc levi
monumento desideratissĭmi Princĭpis jactūram perennāre”, dwz. “ter herinnering aan
den hoog verheven koning van Brazilië, Jozef, zaliger nagedachtenis, die, indien hij
niet tot de sterren ware opgeklommen” (overleden ware), “voornemens geweest zou
zijn nasporingen op natuurhistorisch gebied te bevorderen. Doch, ach, welk een
smarte ! ... Weenende ben ik genoodzaakt het verlies van den zoo beminden vorst
in de herinnering te doen blijven door dit geringe eerbewijs.” – Bedoeld wordt in
deze fraaie tirade Jozef Emanuel (1715-77), van 1750 tot aan zijn dood koning van
Portugal en daarmede ook van Brazilië, onbekwaam en lui, alleen voor zijn genoegens
levend vorst, speelbal in de hand van zijn heerschzuchtigen minister Pombal.
josephianus
josephiánus (-a, -um) (Cinchōna – Wedd. [H. A. Weddell]), –
genoemd naar José (= Jozef; – Fr. Joseph; – Nieuwlat. Josēphus) Pavon (zie Pavonĭa),
schrijver over kina.
josephii joséphii, – 2e nv. van Josephĭus, Latinizeering van Joseph: van Joseph,
gekweekt door Joseph, genoemd naar Joseph. – Sarcanthus – J. J. S. [J. J. Smith] is
genoemd naar Chr. R. J. Joseph, in het begin der twintigste eeuw bloemkweeker te
Soekasari boven Buitenzorg. Overigens is mij niets van hem bekend.
josephinae
josephínae, – 2e nv. van Josephīna, Latinizeering van Joséphine:
van Joséphine, genoemd naar Joséphine. – Brunsvigĭa – Ker-Gawl. [John Gawler]
is genoemd naar Joséphine Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie (1763,
Trois-Ilets, Martinique; 1814, Malmaison, W. van Parijs), in 1779 gehuwd met
Alexandre de Beauharnais (onthoofd in 1794), in 1796 hertrouwd met Napoleon
Bonaparte, toen generaal der Fr. republiek, sedert 1804 keizer van Frankrijk. Door
haar gemaal werd zij, even na zijn eigen kroning, tot keizerin gekroond; in 1809 liet
Napoleon, die een troonopvolger verlangde, zich wegens kinderloosheid van haar
scheiden, waarbij zij den titel van keizerin behield. – Zij was een groote
bloemenvriendin. – Op haar slot Malmaison kwam een door haar in Holland gekochte
bol der naar haar genoemde soort voor het eerst in Europa in bloei.
Josephinia
Josephínia Vent. [E. P. Ventenat], – genoemd naar keizerin
Joséphine
(zie josephīnae).
josikaeus
josikáéus (-a, -um) (Syringa – Jacq. [N. J. baron Von Jacquin]), –
in 1831 genoemd naar de Hongaarsche barones Rosa von Josika, geb. gravin Czaky,
een “edele priesteres van Flora”, van wie mij niets naders bekend is.
Jossinia
Jossínia Comm. [Ph. Commerson], – door Commerson (zie
commersóni) genoemd naar zijn teekenaar Jossigny, die voor hem fraaie afbeeldingen
van planten maakte en na Commerson’s dood (1773) diens verzamelingen en
aanteekeningen naar Parijs overbracht. Overigens is mij van Jossigny niets bekend.
Jubaea
Jubáéa H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A.
Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar Juba II († 24 v. Chr.), koning van
Numidië, schrijver van plantkundige, geschiedkundige en aardrijkskundige werken,
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welke goeddeels verloren zijn gegaan. Plinius (zie Plinĭa) echter geeft er vele
uittreksels van. Juba noemde een plant Euphorbĭa (zie aldaar) naar zijn lijfarts
Euphorbos.
jubatus
jubátus (-a, -um), – van Lat. jubae (mv. van juba), manen, lange
nekharen: manen dragend, lange haren, borstels of naalden dragend.
jubiformis
jubifórmis (-is, -e), – van Lat. jubae (mv. van juba), manen, lange
nekharen; forma, vorm: van den vorm van manen, op manen gelijkend.
jucundus
jucúndus (-a, -um), – van Lat. juvāre, genoegen schenken:
genoeglijk, aangenaam, bekoorlijk, bevallig.
judaicus judáicus (-a, -um), – genoemd naar Juda (Hebr. = geprezen, geloofd),
vierden zoon van de aartsvader Jakob bij zijn eerste vrouw Lea (Genĕsis XXIX, 35),
stamvader van den naar hem genoemden stam Israels (Vgl. Genĕsis XLIX, 8-12 en
28), welke bij de scheuring in 975 v. Chr. trouw bleef aan het wettig vorstenhuis
(Vgl. I Koningen XII, 20: “niemant en volgde het huys Davids dan de stam Juda
alleen”). – Na den terugkeer uit de Babylonische ballingschap (536 v. Chr.) werd de
naam Juda een verzamelnaam voor de teruggekeerde joden (Vgl. D. Jude) en zoo
beteekent judaĭcus: joodsch.
jugalis
jugális (-is, -e), – van Lat. jugum, juk: op eenigerlei wijze tot een juk
in betrekking staand, aan één juk gespannen, paarsgewijs bijeengeplaatst, op
bergjukken groeiend.
Juglandacea
Juglandáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Juglans
(Juglandis) geldt.
Juglandifolius Juglandifólius (-a, -um), – van Juglans (Juglandis), plantengesl.
(Juglandacĕae), okkernoot, walnoot; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een
Juglans (noteboom).
juglandiformis juglandifórmis (-is, -e), – van Juglans (Juglandis), plantengesl.
(Juglandacĕae), okkernoot, walnoot; Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante
van een noteboom, op een noteboom gelijkend.
Juglans Juglans L. [C. Linnaeus], – samentrekking van Jovis glans [van Jovis,
2e nv. van Jupiter; glans, eikel], eikel van Jupiter. – Het woord is een vertaling van
Gr. Dios balănos (van Dios, 2e nv. van Zeus; balănos, eikel of eikelachtige vrucht),
eikel van Zeus, dwz. de aan Zeus gewijde walnotenboom. Wanneer na een bruiloft
de bruid de slaapkamer betrad, strooiden de Oude Grieken noten onder de gasten,
opdat Zeus het huwelijk vruchtbaar maken zou.
jujuba
jújuba, – Latinizeering van Fr. jujube, welk woord, via Gr. zizŭphon
en Lat. zizўphum, verbasterd is uit Perz. zizfūn of zīzafūn, naam der eetbare vruchten
van eenige in Z.-Europa, N.-Afrika en W.-Azië inheemsche Zizўphus-soorten.
juliae júliae, – 2e nv. van Julĭa: van Julia, gevonden door Julia, genoemd naar
Julia. Primŭla – Kusnez. [N. I. Kusnezow (1864-1932), Russ. plantkundige] is
genoemd naar mevr. Julia Ludovicowna Mlokossjewitsch, die in 1900 de plant bij
Lagodechi (zie lagodechiānus) ontdekte. Overigens is mij van haar niets bekend.
julianae
juliánae, – 2e nv. van den Lat. eigennaam Juliāna [vr. van Juliānus
(van Gr. ioulos, het eerste baardhaar, zacht haar), de zachtharige]: van Juliana,
genoemd naar Juliana. – Berbĕris – C. K. Schneid. [C. K. Schneider] werd door den
auteur der soort, C. K. Schneider, genoemd naar zijn echtgenoote, van welke mij
niets bekend is.
julibrissin
julibríssin, – verbastering van Perz. gül-i-abrischim, vloszijde. –
Albizzĭa – Durazz. [A. Durazzini, in de 2de helft der 18de eeuw medicus-plantkundige
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te Florence] ontving dien soortnaam met het oog op den door de meeldraden
gemaakten indruk.
juliflorus
juliflórus (-a, -um), – van Nieuwlat. julus [= Gr. ioulos, hier = katje
(bloeiwijze)], katje; Lat. flos (flōris), bloem: met tot katjes vereenigde bloemen; met
op katjes gelijkende bloeiwijzen.
juliformis
julifórmis (-is, -e), – van Nieuwlat. julus [= Gr. ioulos,
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hier = katje (bloeiwijze)], katje; Lat. forma, gedaante: de gedaante van een katje
hebbend, op een katje gelijkend.
jumentorum
jumentórum, – 2e nv. mv. van Lat. jumentum, trek- of lastdier:
van trek- of lastdieren, gebezigd als voedsel voor trek- of lastdieren.
Juncaceae
Juncáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Juncus geldt.
juncea
júncea, – zie juncĕus.
Juncellus Juncéllus Griseb. [A. H. R. Grisebach], – verkleinw. van Lat. juncus,
bies: biesje; kleine, biesachtige plant.
junceus
júnceus (-a, -um), – van Lat. juncus, bies: biesachtig, met een bies
overeenkomend (door het bezit van ronde stengels met ver uiteengeplaatste en kleine
of geheel zonder bladeren).
juncifolius
juncifólius (-a, -um), – van Lat. juncus, bies; folĭum, blad: met op
biezen gelijkende bladeren.
junciformis juncifórmis (-is, -e), – van Juncus, plantengesl. (Juncacĕae), bies;
Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Juncus; biesachtig.
juncoides
juncoídes, – van Juncus, plantengesl. (Juncacĕae), bies; īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Juncus-achtig; biesachtig.
Juncus
Juncus L. [C. Linnaeus], – (Lat.) bies. – Het woord wordt wel in
verband gebracht met jungĕre, binden.
jungendus
jungéndus (-a, -um), – van Lat. jungĕre, binden, vereenigen: te
vereenigen, wat vereenigd worden moet. – Steudel (zie steudeliānus) gaf dien naam
aan een Cypērus-soort, daarbij het vermoeden uitsprekende, dat zij met een andere
soort te vereenigen zou zijn.
Junghuhnia
Junghúhnia Miq. [F. A. W. Miquel], – genoemd naar Fr. W.
Junghuhn (1809, Mansfeld; 1864, Lembang, Java), als medisch student in 1831
wegens een duel tot tien jaren vestingstraf veroordeeld en 1 Jan. 1832 gevangen gezet
op Ehrenbreitstein, vanwaar hij in 1833 wist te ontvluchten. Hij begaf zich naar
Algiers, waar hij dienst nam bij het vreemdelingenlegioen van het Fr. leger; reeds
na eenige maanden werd hem ziekteverlof naar Parijs verleend, waar hij vernam, dat
hem reeds lang geleden gratie was geschonken. – In 1835 trad hij als officier van
gezondheid in dienst bij het Nederlandschind. leger; datzelfde jaar bereikte hij Batavia,
waar hij zich, dank zij de bescherming van zijn chef, Dr. Fritze, weldra geheel aan
onderzoek en studie wijden kon. Van 1835-1840 en 1842-48 bereisde hij Java; van
1840-42 de Bataklanden op Sumatra; hij bestudeerde de nat. historie, klimatologie
en geologie der door hem bereisde gebieden; tevens verzamelde hij vele planten en
gesteenten. De resultaten zijner onderzoekingen legde hij neer in voor dien tijd
uitnemende en thans nog zeer bruikbare publicaties en kaarten. Vooral dienen
genoemd te worden zijn “Topographische und Naturwissenschaftliche Reisen durch
Java”, – “Die Batta-länder auf Sumatra” en zijn magnum opus, “Java, zijne gedaante,
zijn plantentooi en inwendige bouw”, dat vele voortreffelijke beschrijvingen bevat.
De door Junghuhn verzamelde planten werden door specialisten bewerkt in de, helaas
onvoltooid gebleven, Plantae Junghuhniānae. Van 1848-55 vertoefde hij met verlof
in Europa; in 1855 keerde hij met den titel van inspecteur (voor natuurkundige
nasporingen) op Java terug, waar hij in 1857 belast werd met de leiding der toen nog
zeer jonge kinacultuur. Hij vestigde zich te Lembang, waar hij tot aan zijn dood
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woonachtig bleef en waar op zijn graf een gedenknaald is opgericht. Junghuhn’s
vegetatiebeschrijvingen zijn nog door niemand geëvenaard, veelmin overtroffen.
junghuhnianus
junghuhniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar Fr. W. Junghuhn (zie Junghuhnĭa).
junghuhnii
junghúhnii, – 2e nv. van Junghuhnĭus, Latinizeering van
Junghuhn: van Junghuhn, gevonden door Junghuhn, genoemd naar Junghuhn. –
Planten van dezen naam zijn genoemd naar Fr. W. Junghuhn (zie Junghuhnĭa).
junialis
juniális (-is, -e), – van Lat. (mensis) Junĭus, de maand Juni, volgens
sommigen zoo genoemd naar de godin Juno, volgens anderen naar Lucĭus Junĭus
Brutus, die volgens de sage in 509 v. Chr. den laatsten koning van Rome, Tarquinĭus
Superbus, verjoeg, de koninklijke waardigheid afschafte en den republikeinschen
regeeringsvorm invoerde: in de maand Juni bloeiend.
junior
júnior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. juvĕnis, jong: de jongste van
twee, tamelijk jong.
juniperifolius
juniperifólius (-a, -um), – van Junipĕrus, plantengesl.
(Pinacĕae), jeneverbes; Lat. folĭum, blad: met bladeren als de naalden van een
Junipĕrus.
juniperinus
juniperínus (-a, -um), – van Junipĕrus, plantengesl. (Pinacĕae),
jeneverbes: Junipĕrus-achtig, jeneverbes-achtig.
juniperoides
juniperoídes, – van Junipĕrus, plantengesl. (Pinacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Junipĕrus-achtig.
Juniperus
Juníperus L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, door
sommigen afgeleid van een Keltisch woord jeneprus, dat stekelig zou beteekenen,
door anderen van Lat. juvĕnis, jong; parĕre, baren, wat een toespeling zou inhouden
op het voortdurend voortbrengen van jonge naalden of op het gebruik der twijgen
van Junipĕrus sabīna L. [C. Linnaeus] als abortivum. – Het woord Junipĕrus is in
het Fr. verbasterd tot genièvre, vanwaar het Ned. woord jenever voor spiritus, welke
door destillatie over de vruchten van Junipĕrus commūnis L. [C. Linnaeus]
(jeneverbes) of door vermenging met uit die vruchten bereide olie een eigenaardigen
geur en smaak verkregen heeft.
junius
június, – zie junĭor.
junzaingensis
junzaingénsis (-is, -e), – afkomstig van Junzaing bij den
Sattelberg in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
juratensis
juraténsis (-is, -e), – afkomstig van de Jura (Zwitsersche,
Zwabische, Frankische Jura; een kalk-, zandsteen- en mergelgebergte, dat zich van
den N.W. voet der Alpen langs den N.W. rand der Zwitsersche-Zwabische-Beiersche
hoogvlakte tot het Fichtelgebergte uitstrekt) of daar het eerst gevonden.
jurisicii jurisícii, – 2e nv. van Jurisicĭus, Latinizeering van Jurišić: van Jurišić,
gevonden door Jurišić, genoemd naar Jurišić. – Salvĭa – Košanin [Nedelyko Košanin
(1874, Vionica, Servië; 1934, Graz)] werd in 1926 genoemd naar den toen reeds
overleden plantkundige, Zivojin Jurišić, gedurende vele jaren directeur van den bot.
tuin te Belgrádo. Overigens is mij van hem niets bekend dan, dat hij de plant in 1921
had ontdekt.
Jussiaea
Jussiáéa L. [C. Linnaeus], – zie Jussieua.
jussiaeoides
jussiaeoídes, – zie jussieuoīdes.
Jussieua Jussiéúa L. [C. Linnaeus], – genoemd naar de gebroeders: 1. Antoine
de Jussieu (1686, Lyon; 1758, Parijs), sinds 1716 hoogleeraar in de plantkunde aan
den Jardin des Plantes te Parijs, schrijver van bot. werken. Vóór hij tot hoogleeraar
was benoemd, had hij een bot. reis in Spanje gemaakt. 2. Bernard de Jussieu (1699,
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Lyon; 1776, Parijs), hoogleeraar aan den Jardin des Plantes te Parijs, directeur van
den tuin van Le Grand Trianon (kasteel in het park van Versailles, op last van
Lodewijk XIV in 1687/88 gebouwd voor Madame de Maintenon), waarvan hij de
planten rangschikte volgens een door hem ontworpen, nieuw stelsel.
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jussieuoides
jussieuoídes, – van Jussieua, plantengesl. (Onagracĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Jussieua-achtig.
Justicia
Justícia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar James Justice (?, ?; 1762
of 63, ?), beambte aan de rechtbank (clerk to sessions) te Edinburgh, schrijver over
tuinbouwkundige onderwerpen.
juvenilis
juvenílis (-is, -e), – van Lat. juvĕnis, jong: jeugdig, jong.
jwarancusa
jwarancúsa, – Sanskr. plantennaam, welke beteekenen zou:
koortsbedwinger.

K.
kabaensis
kabaénsis (-is, -e), – 1. afkomstig van den vulkaan Kaba (±102 1/2º
O.L.; ±3 3/4º Z.B.) in Benkoelen, de westelijke kuststreek van Z.-Sumatra) of daar
het eerst gevonden. 2. (Vernonĭa – Koster [Joséphine T. Koster (1902, Bandoeng;
X), wetensch. hulpkracht van het Rijksherbarium te Leiden]), – afkomstig van Poeloe
(eiland) Kabaëna (Z. van het Z.O. schiereiland van Celébes) of daar het eerst
gevonden.
kabensis
kabensis (-is, -e), – zie kabaénsis 1.
kadam
kadam, – Mal. plantennaam.
kadondon
kadóndon, – Mal. plantennaam (ten rechte kadondong of
kĕdondong).
Kadsura
Kadsúra A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – Jap. plantennaam. Het woord beteekent klimplant.
Kaempfera Kaempféra L. [C. Linnaeus], – genoemd naar E. Kämpfer (1651,
Lemgo, N. van Detmold; 1716, Lemgo), geneesheer en ontdekkingsreiziger, die o.a.
Perzië, Sumatra, Java, China en Japan bezocht, een beschrijving van Japan leverde
en over de nat. historie van O.-Azië schreef. Van zijn beroemd natuurhistorisch werk
Amoenitātes exotĭcae (Bekoorlijkheden van het Buitenland) is ongelukkigerwijze
het zesde deel, de beschrijving en afbeelding van 500 planten bevattend, vóór de
publicatie verloren gegaan. Te Nagasaki is voor hem en Thunberg (zie Thunbergĭa)
een gemeenschappelijk gedenkteeken opgericht.
kaempferi
kaempféri, – 2e nv. van Kaempfērus, Latinizeering van Kämpfer:
van Kämpfer, gevonden door Kämpfer, genoemd naar Kämpfer. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar E. Kämpfer (zie Kaempfēra).
Kaemferia
Kaempféria L. [C. Linnaeus], – zie Kaempfēra.
kaeringa
kaerínga, – foutief voor koeringa.
kaernbachianus kaernbachiánus (-a, -um) (Oberonĭa – Kränzl. [Fr. Kränzlin
(1847-1934), bekend D. schrijver over orchideeën]), – genoemd naar L. Kärnbach
(1864, Kicin, N.O. van Posen; 1897, op zee, tusschen Berlinhafen en de
Schouteneilanden), plantkundige, die verscheidene jaren op Nieuw-Guinea werkzaam
was en daar vele planten, inzonderheid Cryptogamen, verzamelde. Later was hij
eigenaar van een klapperonderneming op het eilandje Seleo (voor de N.-kust van
Nieuw-Guinea, ±142 1/2º O.L.). Hij overleed tijdens een vaart van zijn onderneming
naar de Schouteneilanden.
kaernbachii
kaernbáchii, – 2e nv. van Kaernbachĭus, Latinizeering van
Kärnbach: van Kärnbach, gevonden door Kärnbach, genoemd naar Kärnbach. –
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Dendrobĭum – Kränzl. [Fr. Kränzlin (1847-1934), bekend D. schrijver over
orchideeën] en Selaginella – Hier. [G. Hieronymus] zijn genoemd naar L. Kärnbach
(zie kaernbachiānus).
kaido
kaido, – Jap. volksnaam van Malus – Wenz. [J. Th. Wenzig].
kaiensis
kaiénsis (-is, -e), – afkomstig van het Kai-achterland (60-70 K.M.
W. van Finschhafen, in Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
kajan
kajan, – Soend. plantennaam (ten rechte pasang kajang).
kaki
kaki, – Jap. vruchtennaam.
Kakosmanthus
Kakosmánthus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. kakosmos
(van kakos, slecht; osmê, geur), stinkend; anthos, bloem: plant met stinkende bloemen.
kakurang
kakúrang, – Bandaneesche plantennaam.
kalahiensis
kalahiénsis (-is, -e), – afkomstig uit de omgeving van het meer
“Kalahien” (?) in Z.O.-Bórneo of daar het eerst gevonden.
Kalanchoe
Kalánchoë Adans. [M. Adanson], – latinizeering van kalan chau
huy, welke naam door G. J. Kamel (zie Camellĭa) in het aanhangsel van het derde
deel van Ray’s (zie Rajanĭa) Historĭa Plantārum (1704) gegeven wordt als een Chin.
volksnaam der tegenwoordig Kalanchŏë laciniāta A. P. DC. [A. P. de Candolle]
genoemde plant en waarvan Bretschneider (History of European Botanical Discoveries
in China I, 18) zegt: “I can make nothing of the above, which is evidently a corrupted
Chinese name.”
kalaotoensis
kalaotoénsis (-is, -e), – afkomstig van de Kalaotoa-eilanden
(Z.O. van Saleier) of daar het eerst gevonden.
kalapa kalápa, – Mal. naam voor de kokosnoot (= kĕlápa), attributief gebezigd
om overeenkomst met een kokosnoot aanteduiden.
kalbreyeri kalbreyéri, – 2e nv. van Kalbreyērus, Latinizeering van Kalbreyer:
van Kalbreyer, gevonden door Kalbreyer, genoemd naar Kalbreyer. – Haemanthus
– Baker [J. G. Baker] is genoemd naar Wilhelm (Sp. Guillermo) Kalbreyer, in 1876
op 29-jarigen leeftijd in dienst getreden bij de kweekersfirma Veitch & Sons (zie
Veitchĭa). In 1876/77 was hij voor deze firma als verzamelaar werkzaam in Afrika;
van 1878-81 maakte hij voor haar eenige reizen in Z.-Amerika. – Daarna vestigde
hij zich als kweeker voor eigen rekening te Bogotá (Columbia), waar hij in 1890 nog
in leven was. Daarna verdwijnt hij uit de geschiedenis.
kali
kali, – van Arab. qali (kaljun, kiljun), voor sodawinning gebezigde
plantenasch. Tot aan het einde der achttiende eeuw was zulke asch de eenige sodabron.
– Ook uit de asch van Salsŏla – L. [C. Linnaeus] werd vroeger soda gewonnen.
kalimatinus
kalimatínus (-a, -um), – afkomstig van de Kali mati (= doode
rivier, rivier zonder uitmonding), op de N.N.O. helling van den vulkaan Rindjáni
(Lombok) of daar het eerst gevonden.
Kalimeris
Kaliméris Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – Cassini (zie
Cassinĭa), de auteur van het gesl., geeft bij den naam de volgende toelichting: “daar
in oude tijden aan een soort van aster, welke met deze overeenkwam, de namen
kaliumaris (?) en meris (Gr. mêris) zijn gegeven, hebben wij gemeend deze kali-meris
te mogen noemen.”
kallak
kallak, – Mal. plantennaam (ten rechte kalak).
kallicarpus / kallikarpus kallicárpus (-a, -um) / kallikárpus (-a, -um), – van
Gr. kallos, schoonheid; karpos, vrucht: met fraaie vruchten (of vijgen).
Kalmia Kálmia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar P. Kalm (1715, Oesterbotten,
Finland; 1779, Åbo, Z.-Finland), hoogleeraar in de natuurwetenschappen te Åbo,
die van 1747-49 N.-Amerika bereisde, schrijver eener flora van Finland.
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kalmiaeflorus
kalmiaeflórus (-a, -um), – zie kalmiiflōrus.
kalmianus
kalmiánus (-a, -um) (Hyperīcum – Lmk [J. B. P. A. Monet De
Lamarck]), – genoemd naar P. Kalm (zie Kalmĭa).
kalmiiflorus
kalmiiflórus (-a, -um), – van Kalmĭa, plantengesl. (Ericacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Kalmĭa.
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kalocarpus / kalokarpus
kalocárpus (-a, -um) / kalokárpus (-a, -um), – van
Gr. kalos, fraai; karpos, vrucht: met fraaie vruchten.
Kalopanax
Kalópanax Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. kalos, fraai; Pănax,
plantengesl. (Araliacĕae): fraaie, aan Panax verwante plant.
kaltenbachii
kaltenbáchii, – 2e nv. van Kaltenbachĭus, Latinizeering van
Kaltenbach: van Kaltenbach, gevonden door Kaltenbach, genoemd naar Kaltenbach.
– Rubus – Metsch [J. Chr. Metsch (1796-1856), D. plantkundige] is genoemd naar
J. H. Kaltenbach (1807, Keulen; 1876, Aken), schrijver eener flora van Aken en
omstreken.
Kaluhaburunghos Kaluhaburúnghos O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Ceylonsche
plantennaam.
kalyptanthus
kalyptánthus (-a, -um), – van Gr. kaluptos, omhuld; anthos,
bloem: met omhulde bloemen of bloeiwijzen.
kambangana
kambangána, – zie kambangānus.
kambanganensis / kambanganus kambanganénsis (-is, -e) / kambangánus
(-a, -um), afkomstig van het eiland Noesa Kambangan (d.i. drijvend eiland; voor de
Z. kust van Midden-Java) of daar het eerst gevonden.
kamborangensis
kamborangénsis (-is, -e), – afkomstig van Kamborangah
(op den Kinabaloe in Br. N.-Bórneo) of daar het eerst gevonden. Of dit Kamborangah
een dorp, een top of een rivier is, is mij onbekend.
kamroopii kamroópii, – 2e nv. van Kamroopĭus, Latinizeering van Kamroop:
van Kamroop, gevonden door Kamroop, genoemd naar Kamroop. – Quercus – D.
Don [David Don] is genoemd naar Kamroop, een inboorling van Eng. Indië, die als
plantenverzamelaar in dienst stond van Wallich (zie wallicheānus).
kamschaticus / kamschatkensis / kamtschaticus /
kamtschatkensis
kamscháticus (-a, -um) / kamschatkénsis (-is, -e) /
kamtscháticus (-a, -um) / kamtschatkénsis (-is, -e), – afkomstig van Kamtsjatka
(schiereiland in het N.O. van Azië) of daar het eerst gevonden, Kamtsjadaalsch.
kandarianus / kandariensis
kandariánus (-a, -um) / kandariénsis (-is, -e),
– afkomstig van Kandari of Kĕndari (a/d O. kust van het Z.O. schiereiland van
Celébes op ±4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Kandelia
Kandélia W. et A. [R. Wight en G. A. Walker Arnott], –
Latinizeering van den Malab. plantennaam kandel.
kangeanensis
kangeanénsis (-is, -e), – afkomstig van den Kangean Archipel
(O. van Madoera, ±115 1/2º O.L.; ±7° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Kangeansch.
kaniensis
kaniénsis (-is, -e), – afkomstig van het Kani-gebergte aan den
bovenloop der Minjem (zie minjemensis) in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst
gevonden.
Kanilia Kanília Bl. [C. L. Blume], – Latinizeering van den Malab. plantennaam
kanil kandel.
kanitzianus
kanitziánus (-a, -um) (Lactūca – Martelli [U. Martelli
(1860-1934), Ital. plantkundige]), – genoemd naar Aug. Kanitz (1843, Lugos, O. van
Temesvár, Roemenië; 1897, Klausenburg = Cluj, Roemenië), hoogleeraar aan de
hoogeschool te Klausenburg, schrijver van vele bot. publicaties. Voor Beccari (zie
beccariānus) determineerde hij een aantal door dezen in den Mal. Archipel verzamelde
Composĭtae.
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kansuensis
kansuénsis (-is, -e), – afkomstig van Kan-Soe (provincie van
China; centrum op ±105° O.L.; ±35° N.B.) of daar het eerst gevonden.
kappleri
kappléri, – 2e nv. van Kapplērus, Latinizeering van Kappler: van
Kappler, gevonden door Kappler, genoemd naar Kappler. – Bauhinĭa – Sagot [J. L.
A. Sagot] is genoemd naar A. Kappler (1815, Mannheim; 1887, Stuttgart), die in
1836 als soldaat in Suriname kwam, in 1841, na ontslag uit den militairen dienst,
naar Europa vertrok, doch zich reeds in 1842 wederom in Suriname vestigde. Hij
stichtte er een bloeiende Europ. kolonie (Albina), verzamelde voor handelsdoeleinden
vele planten en dieren en schreef goede boeken over Suriname. In 1879 vertrok hij
naar Duitschland (dat hij ook in 1845, 1852, 1860, 1870 en 1875 bezocht had,) en
keerde niet meer naar Suriname terug, hoewel zijn belangstelling voor die kolonie
onverzwakt bleef.
karadaghensis
karadaghénsis (-is, -e), – afkomstig van den Kara-Dagh (d.i.
Zwarte Bergen), gebergte in N.W.-Perzië, of daar het eerst gevonden.
karan
karan, – Mal. plantennaam (karang karang).
karangensis
karangénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg)
Karang of daar het eerst gevonden. Er zijn op Java talrijke bergen van dien naam,
welke rotsgebergte beteekent. – Corysanthes picta Lindl. [J. Lindley] var. – J. J. S.
[J. J. Smith] is gevonden op den Goenoeng Karang bij Tjidádap [Z. van Tjibĕbĕr
(spoorhalte ten Z. van Tjiandjoer)].
Karangolam
Karangólam Adans. [M. Adanson], – Malab. plantennaam.
Karatas Karátas Adans. [M. Adanson], – wijziging van den Braz. plantennaam
caraguata-acanga.
karataviensis karataviénsis (-is, -e), – afkomstig van den Kara Tau (gebergte
in O.-Rusland, 57-58° O.L.; ±55° N.B.) of daar het eerst gevonden.
karensius
karénsius (-a, -um), – van Karens, een volksstam in het O. van
Burma: afkomstig uit het land der Karens of daar het eerst gevonden, Karensisch.
karimatae
karimátae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam Karimáta, hier staande voor den (±60 eilanden tellenden) Karimáta-archipel
(tusschen Bíliton en Pontiának; ±109º O.L.; ±1 1/2º Z.B.): (afkomstig) van den
Karimáta-archipel of daar het eerst gevonden.
Karivia
Karívia Arn. [G. A. Walker-Arnott], – Latinizeering van den Malab.
plantennaam karivi-valli.
karka
karka, – Engelschind. plantennaam.
karoensis
karoénsis (-is, -e), – afkomstig van de Karo-landen (N. v/h
Toba-meer op Sumatra, hoofdplaats Kaban djahé) of daar het eerst gevonden,
Karoosch.
karok
karok, – Soend. plantennaam.
karstenianus karsteniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar G. Karsten (1863, Rostock; X), hoogleeraar eerst te Rostock, van 1895-1901
te Bonn, van 1909-29 aan de universiteit te Halle, die van 1898-90 Ned. Indië en
later N.-Amerika bereisde, schrijver van vele bot. publicaties, o.a. over de
mangrove-vegetatie in den O.I. Archipel.
karvinskianus
karvinskiánus (-a, -um) (Spilanthes – A. P. DC. [A. P. de
Candolle]), – genoemd naar W. Freiherr Karwinsky von Karwin (1780, Keszthely
a/d Platten See, Z.W. van Budapest, Hongarije; 1855, München), mijningenieur in
Sp. dienst, die in Brazilië en Mexico planten verzamelde en ten deele in Europ. tuinen
invoerde.
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karwinksii
karwínskii, – 2e nv. van Karwinskĭus, bedoeld als Latinizeering
van Karwinsky: van Karwinsky, gevonden door Karwinsky, genoemd naar Karwinsky.
– Cattleya – Mart. [K. Fr. Ph. von Martius] is genoemd naar W. Freiherr Karwinsky
von Karwin (zie karvinskiānus).
kashmirianus
kashmiriánus (-a, -um), – afkomstig van Kashmir (= Kasjmir,
vazalstaat in Eng. Indië in het N.W. van den Himálaya, aan beide zijden van den
bovenloop van den Indus; ±72 1/2 – ±80 1/2º O.L.; ±32 1/4 – ±37º N.B.) of daar
het·eerst gevonden.
kassintu
kassíntu, – Soend. naam voor de boschkip (ten rechte kasintoe,
Gallus bankīva), attributief gebruikt als naam eeniger soorten van Handjoewang
(Pleomĕle).
kasya
kásya, – soortnaam voor een Pinus, welke afkomstig was van de
Khasi(a)-heuvels (91-92º O.L.; 25-26º N.B.) in Assam.
katagherensis
katagherénsis (-is, -e), – afkomstig van Kataghery (in het
Nilghiri-gebergte; zie nilagerĭcus) of daar het eerst gevonden.
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katakeimenos katakéímenos (-os, -on), – (Gr.) van katakeisthai, liggen: liggend.
kaudernii
kaudérnii, – 2e nv. van Kaudernĭus, Latinizeering van Kaudern:
van Kaudern, gevonden door Kaudern, genoemd naar Kaudern. – Dendrobĭum – J.
J. S. [J. J. Smith]; – Humāta – Christensen [C. Fr. A. Christensen] en Selaginella
aristāta Spring [A. Fr. Spring] var. – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh] zijn genoemd naar haar ontdekker, W. Kaudern (1881, Solna, Stockholm;
X), ethnoloog-zoöloog, thans te Göteborg, die van 1906-07 en 1911-12 Madagaskar
en van 1917-20 Celébes bereisde, waar hij een aantal planten verzamelde, schrijver
van zoöl., ethnol. en geol. publicaties.
kaufmannianus kaufmanniánus (-a, -um) (Tulĭpa – Regel [E. A. von Regel]),
– genoemd naar Konstantijn Kaufmann (1818, Majdany bij Iwangorod, distr.
Tsjernigow, Rusland, O.N.O. van Kijew; 1882, Taschkent, Turkestan), officier in
het Russ. leger, in 1867 benoemd tot gouverneur van Turkestan, bevorderaar der bot.
wetenschap.
kauki
kauki, – Engelschind. plantennaam.
Kaulfussia
Kaulfússia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar G. Fr. Kaulfuss
(?, ?; 1830, Halle, W.N.W. van Leipzig), hoogleeraar te Halle, schrijver over varens.
kauloensis
kauloénsis (-is, -e), – afkomstig van de Kaulo-etappe in Kaiser
Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
kawakamii
kawakámii, – 2e nv. van Kawakamĭus, Latinizeering van
Kawakami: van Kawakami, gevonden door Kawakami, genoemd naar Kawakami.
Abĭes – Ito [Ito, naam van een tweetal Jap. plantkundigen]; – Aspidĭum – V. A. v.
R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] en Malleŏla – J. J. S. et Schl. [J.
J. Smith en F. R. Rudolf Schlechter] zijn genoemd naar Takija Kawakami (1871, in
de provincie Jamagata, N.-Hondo, Japan; 1915, Taihoku, N.-Formosa), sedert ±1901
gouvernementsplantkundige van Formosa, die in 1910 een lijst der planten van dat
eiland uitgaf en in 1911 Ned. Indië (o.a. Java en Celébes) bezocht, waar hij een aantal
planten verzamelde, waaronder de naar hem genoemde.
kawa-sasakii
kawa-sasákii, – 2e nv. van Kawa-Sasakĭus, gelatinizeerde
samenknutseling van Kawakami en Sasaki: van Kawakami en Sasaki, gevonden door
Kawakami en Sasaki, genoemd naar Kawakami en Sasaki. – Mitrastēmon – Hayata
[B. Hayata (? – 1934), directeur van het bot. instituut te Tokyo] is in 1911 genoemd
naar de Japansche botanici Takija Kawakami (zie kawakamĭi) en Shun-ichi Sasaki,
regeeringsplantkundige van het Forestry Department te Taihoku (N.-Formosa), welke
te zamen de plant op Formosa hadden ontdekt.
kawengicus
kawéngicus (-a, -um), – afkomstig van den Goenoeng (berg)
Kaweng in de Minahasa of daar het eerst gevonden.
kawini
kawíni, – Soend. plantennaam (ten rechte kawèni).
kayanensis
kayanénsis (-is, -e), – afkomstig van het land der Kajans
(Dajaksche volksstam in Centraal-Bórneo) of daar het eerst gevonden.
Kayea
Káýea Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich],
– genoemd naar R. Kaye Greville (zie grevilleānus).
kayer
kayer, – Mol. naam eener mangga soort (mangga kayr (Zie Rumphĭus,
Herbarĭum Amboinense I, 94).
keaki
keáki, – Jap. plantennaam (keyaki).
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keckii
kéckii, – 2e nv. van Keckĭus, Latinizeering van Keck: van Keck,
genoemd naar Keck. – Aspidĭum – Luerss. [Chr. Luerssen] werd in 1882 genoemd
naar K. Keck te Aitersheim (Opper-Oostenrijk), die de plant had ontvangen van F.
Kehding (zie kehdingiānus) en aan Luerssen (zie Luerssenĭa), den auteur der soort,
doorgezonden.
kedahicus
kedáhicus (-a, -um), – afkomstig van Kĕdáh (landschap aan de W.
kust van Malaka op ±6º N.B.) of daar het eerst gevonden.
keduensis
keduénsis (-is, -e), – afkomstig van de residentie Kedoe
(Midden-Java) of daar het eerst gevonden.
Kegelia / Kegelia
Kegélia Rchb. f. [H. G. Reichenbach] / Kegélia Sch. Bip.
[K. (C.) H. Schultz], – genoemd naar A. H. H. Kegel (1819, Hettstedt, Saksen; 1856,
Halle, W.N.W. van Leipzig), die als plantenverzamelaar in dienst van den Belg.
kweeker Van Houtte (zie houtteānus) van 1844-46 Suriname bereisde, later tuinman
van den bot. tuin te Halle.
kehdingianus
kehdingiánus (-a, -um) (Luerssenĭa – Kuhn [Fr. A. M. Kuhn
(1842-94), leeraar te Berlijn, varenkundige]), – in 1882 genoemd naar F. Kehding,
die de plant in Langkat (O. kust van Sumatra) verzameld had. Behalve daar
verzamelde hij tusschen 1880 en 88 bij Singapore en in het Z. van het Mal.
Schiereiland. Overigens is mij niets omtrent hem bekend.
keiensis / kejensis
keiénsis (-is, -e) / kejénsis (-is, -e), – (voorzoover het
Nederlandschind. planten betreft) afkomstig van de Kei-eilanden (132-134º O.L.;
5-6º Z.B.) of daar het eerst gevonden.
kelamensis
kelaménsis (-is, -e), – afkomstig van den Boekit (berg) Kĕlam bij
Sintang in de Wester-afdeeling van Bórneo of daar het eerst gevonden.
kelelensis
kelelénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Kelel in Kaiser
Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
keleticus
keléticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. kêlêtĭkos, betooverend,
bekoorlijk.
kelidophyllus kelidophýllus (-a, -um), – van Gr. kêlis (kêlīdos), vlek; phullon,
blad: met gevlekte bladeren.
kellianus
kelliánus (-a, -um) (Begonĭa – Irmsch. [Edgar Irmscher (1887 – X),
hoogleeraar in de plantkunde te Hamburg]), – in 1917 genoemd naar Kell, eersten
luitenant in het D. leger, die op zijn tropenreizen steeds veel belang in den plantengroei
stelde en den auteur der soort, Irmscher, die in den wereldoorlog (1914-18) in zijn
compagnie diende, gelegenheid schonk een systematisch-botanische studie te
voltooien en persklaar te maken. – Overigens is mij niets van hem bekend.
kelloggii
kellóggii, – 2e nv. van Kelloggĭus, Latinizeering van Kellogg: van
Kellogg, gevonden door Kellogg. genoemd naar Kellogg. – Hemizonĭa – Greene
[Edward Lee Greene (1842-1915), Amer. plantkundige] is genoemd naar Albert
Kellogg (1813, New Hartford, Conn.; 1887, Alaméda, Californië), medicus, sinds
1849 in Californië woonachtig, verdienstelijk onderzoeker van en schrijver over de
flora van dat land, stichter (1853) der California Academy of Sciences, van welke
instelling het herbarium goeddeels door zijn zorg tot stand kwam.
kelsalli kelsálli, – 2e nv. van Kelsallus, Latinizeering van Kelsall: van Kelsall,
gevonden door Kelsall, genoemd naar Kelsall. – Dendrobĭum – Ridl. [H. N. Ridley]
is genoemd naar H. J. Kelsall, genieofficier in het Eng. leger in Indië, die in het laatst
der 19de eeuw van Singapore uit bot. tochten maakte in het Mal. Schiereiland.
Overigens is mij niets van hem bekend.
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kemando kemándo, – in de Lampongsche Districten (Z.-Sumatra) gebruikelijke
plantennaam (kajoe kĕmándo).
kemanga
kemánga, – Latinizeering van den Soend. plantennaam kĕmáng.
kempfii kémpfii, – 2e nv. van Kempfĭus, latinizeering van Kempf: van Kempf,
gevonden door Kempf, genoemd naar Kempf. – Bulbophyllum – Schltr [F. R. Rudolf
Slechter] en Oberonĭa – Schltr [F. R. Rudolf Slechter] zijn genoemd naar A. Kempf,
van wien mij niets bekend is dan, dat hij de naar hem genoemde planten op
Nieuw-Guinea had verzameld.
kempterianus
kempteriánus (-a, -um) (Bulbophyllum- Schltr [F. R. Rudolf
Slechter]; – Dendrobĭum – Schltr [F. R. Rudolf Slechter]; – Lipăris – Schltr [F. R.
Rudolf Slechter]; – Vanilla – Schltr [F. R. Rudolf Slechter]), – genoemd naar A.
Kempter, die in 1908/09 F. R. Rudolf Schlechter (zie rudolphi) vergezelde op diens
zwerftochten door Kaiser Wilhelmsland. Overigens is mij niets van hem bekend.
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kemulensis
kemulénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Kemoel
(in het W. van Centraal O.-Bórneo) of daar het eerst gevonden.
kendrickii
kendríckii, – 2e nv. van Kendrickĭus, Latinizeering van Kendrick:
van Kendrick, genoemd naar Kendrick. – Rhododendron – Nutt. [Th. Nuttal] is
genoemd naar James Kendrick (1771, Warrington, tusschen Liverpool en Manchester;
1847, Warrington), medicus, president der Natuurhistorische Vereeniging te
Warrington, bevriend met Thomas Nuttall (zie Nuttallĭa), den auteur der soort.
kenejiae kenéjiae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam
Kenejia: (afkomstig) van het Kenejia-dal in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst
gevonden.
kenejianus
kenejiánus (-a, -um), – afkomstig van het Kenejia-dal in Kaiser
Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
kenepaianus / kenepaiensis
kenepaiánus (-a, -um) / kenepaiénsis (-is, -e),
– afkomstig van den Goenoeng (berg) Kĕnĕpai in Bórneo (N. van Sintang) of daar
het eerst geyonden.
Kennedia / Kennedya
Kennédia Vent. [E. P. Ventenat] / Kennédya Vent.
[E. P. Ventenat], – genoemd naar J. Kennedy (1759, Hammersmith, Londen; 1842,
Eltham, Kent), bloemkweeker te Hammersmith, schoonvader van den kweeker
Andrews, in de vijf eerste deelen van wiens Botanists’ Repository hij vele artikelen
schreef.
kennedyanus
kennedyánus (-a, -um) (Nepenthes – F. v. M. [Ferdinand von
Müller]), – genoemd naar den Austral. ontdekkingsreiziger E. B. Kennedy († 1848),
die in Mei 1848 met 11 blanken (waaronder de botanist W. Carron; zie Carronĭa)
en een Australiër, den trouwen Jackey Jackey, een exploratietocht ondernam van de
Rockinghambaai (O. kust van het schiereiland York; ±18° Z.B.) naar Kaap York
(±11° Z.B.), een afstand hemelsbreedte van ±920 K.M. (ongeveer Amsterdam-Genua;
Java is omtrent 1000 K.M. lang). Door de tallooze moeilijkheden van het terrein
zonder wegen en bruggen, bezaaid met moerassen, doorsneden met tal van kreken
en rivieren, op vele plaatsen overdekt met ondoordringbare struweelen (scrub),
bewoond door vaak vijandig optredende inboorlingen, verpest door malaria, kwam
de expeditie, bovendien nog gehinderd door de onpraktische uitrusting (Kennedy
had in dit wegenlooze, dichtbegroeide, waterrijke land paardenkarren medegenomen
om de bagage te vervoeren) en de zeer onvoldoende hoeveelheid levensmiddelen,
ondanks de groote energie van den leider, slechts zeer langzaam vooruit: de eerste
drie maanden gemiddeld slechts 2 K.M. per dag. Weldra moesten de karren worden
achtergelaten, de meeste paarden bezweken, de expeditieleden verzwakten, de goede
geest verzwond. In Nov. moest Kennedy 8 zijner tochtgenooten, waaronder Carron,
achterlaten bij de Weymouthbaai (±12 1/2º Z.B.), minder dan 200 K.M. van het
eindpunt. Hij zelf zette met Jackey Jackey en 3 blanken den tocht voort, doch moest
weldra ook deze drie, die van uitputting stierven, achterlaten. Kennedy werd kort
daarop door inboorlingen vermoord; Jackey Jackey slaagde er met groote inspanning
in Kaap York en een daar op de expeditie wachtend schip te bereiken, dat onmiddellijk
onder zeil ging ter opsporing der andere tochtgenooten. De 3 laatst achtergelatenen
konden niet gevonden worden (het volgende jaar werd hun geraamte ontdekt); van
de 8 bij de Weymouthbaai achtergelatenen waren er binnen twee maanden nog 6 van
uitputting bezweken; de beide andere (waaronder Carron, die bijna al zijn
verzamelingen verloren had,) werden, den dood nabij, op 30 Dec. gered.
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kennedyi
kennédyi, – 2e nv. van Kennedўus, Latinizeering van Kennedy: van
Kennedy, gevonden door Kennedy, genoemd naar Kennedy: 1. (Calochortus – Porter
[Thomas Conrad Porter (1822-1901)]), – genoemd naar William L. Kennedy, die de
plant in 1876 ontdekte. Overigens is mij niets van hem bekend. 2. (Dendrobĭum –
Schltr [F. R. Rudolf Slechter]), – genoemd naar den Eng. missionaris C. E. Kennedy,
die de plant in 1894 verzameld had in Eng. Nieuw-Guinea en van wien mij overigens
niets bekend is.
Kentia Kéntia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar William Kent (1779, ?; vóór
1828, ?), tuinman van beroep, in 1802 op voordracht van Reinwardt (zie reinwardti),
toen hoogleeraar aan de hoogeschool te Harderwijk, benoemd tot hortulanus van den
tuin dier hoogeschool op een jaarwedde van f 325, met “order om op te passen in de
chemie, waarvoor hij nog 6 karren turf zou ontvangen.” – Op het punt staande “wegens
allezints onbetamelijk en verkeerd gedrag” van zijn post ontzet te worden, werd hij
(toen een jaarwedde van niet minder dan f 475 genietend,) onder Reinwardt’s opvolger
wegens opheffing der hoogeschool in Oct. 1811 tegelijk met al het personeel
ontslagen. – Reinwardt, die hem een bijzondere geschiktheid toeschreef om
“natuurkundige voorwerpen optesporen en te bereiden”, deed hem aan zich toevoegen,
toen hij in 1815 naar Java vertrok; in 1817 werd hij benoemd tot hortulanus van den
dat jaar gestichten bot. tuin te Buitenzorg. Van 1817-21 vergezelde Kent den
hoogleeraar Reinwardt op al diens reizen door den O.I. Archipel. In 1825 verklaarde
Blume (zie Blumĕa), de toenmalige directeur van den Plantentuin, van hem, dat hij
aan dien tuin “gewichtige diensten bewees wegens zijn uitgebreide kennis der Indische
planten.” – In 1825, kort voor de opheffing van ’s Lands Plantentuin als zelfstandige
instelling, werd hij benoemd tot assistent bij den inspecteur der koffiecultuur voor
het regentschap Limbangan (tegenwoordig de afdeeling Garoet), waarmede hij uit
de geschiedenis verdwijnt. Mij is onbekend, of hij een familielid (zoon?) was van
den Londenaar William Kent, die van 1777-84 hortulanus (op een salaris van 150
gulden s jaars, vrije woning en een hoeveelheid turf) was van den toenmaligen
Hortus Medĭcus op het Prinsenhof te Haarlem (in 1865 als instelling opgeheven;
sedert door bebouwing gereduceerd tot een klein parkje). De Hortus Medĭcus werd
in 1782 bezocht door Ehrhart (zie Ehrhartĭa), die dat jaar een groot deel van
Nederland bereisde.
kentii kéntii, – 2e nv. van Kentĭus, Latinizeering van Kent: van Kent, gevonden
door Kent, genoemd naar Kent. – Mitrella – Miq. [F. A. W. Miquel] is genoemd naar
William Kent (zie Kentĭa).
Kentochrosia
Kentochrósia, – foutief voor Kentrochrosĭa.
Kentranthus Kentránthus Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige],
– van Gr. kentron, punt, spoor; anthos, bloem: plant met gespoorde bloemen.
kentrocaulos
kentrocáúlos (-os, -on), – van Gr. kentron, stekel; kaulos,
stengel, steel: met gestekelden stengel of steel.
Kentrochrosia
Kentrochrósia Laut. et K. Schum. [C. G. A. Lauterbach en
K. M. Schumann], – van Gr. kentron, spoor; Ochrosĭa, plantengesl. (Apocynacĕae):
aan Ochrosĭa verwant gesl. met gespoorde vruchten.
Kentrophyllum
Kentrophýllum Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D.
plantkundige], – van Gr. kentron, punt, stekel; phullon, blad: plant met stekelig
getande bladeren.
Keratephorus Keratéphorus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. kĕras (kerātos),
hoorn; pherein, dragen; hoornen dragende plant. – De naam zinspeelt op den vorm
der vruchten.
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keraudrenianus
keraudreniánus (-a, -um) (Polypodĭum – Gaud. [Ch.
Gaudichaud-Beaupré] = Dryoptĕris – Christensen [C. Fr. A. Christensen]), – genoemd
naar P. Fr. Kéraudren (1769, Brest; 1857, Passy bij Parijs), medicus, van 1813-45
inspecteur-generaal van den geneeskundigen dienst bij de Fr. marine, schrijver van
geneeskundige werken.
keraudrianus
keraudriánus (-a, -um), – foutief voor keraudreniānus.
Keria
Kéria Spreng. [K. P. J. Sprengel], – foutief voor Kerrĭa.
kerianus
keriánus (-a, -um) (Jasminum sambac Ait. [W. Aiton (1731-93),
hortulanus van den bot. tuin te Kew, of W. T. Aiton (1766-1849), zoon en opvolger
van W. Aiton en mede-oprichterder Royal Horticultural Society (1804)] var. – O.
K. [C. E. Otto Kuntze]), – genoemd naar John Gawler (1764, Ramridge, Andover,
Hants, Engeland; 1842, Ramridge), die in 1804 van de Eng. Regeering verlof ontving
zijn
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naam te veranderen in Ker Bellenden (doch altijd Bellenden Ker genoemd wordt),
plantkundige, van 1815-24 redacteur van The Botanical Magazine, waarin hij vele
planten beschreef.
Kerinozoma
Kerinozóma Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. kêrĭnos (van
kêros, was), wassen; zôma, gordel(rok). De stelen der aren dragen op den top een
stengelomvattend, waswit schutblad.
kerintjiensis
kerintjiénsis (-is, -e), – afkomstig van het landschap Koerintji
(= Kĕrintji, op Sumatra; ±101 – 102º O.L.; ±1 1/2 – 2 1/2º Z.B.) of van de daarin
gelegen Piek van Koerintji (= Piek van Kĕrintji, Piek van Indrapoera, een ±3800 M.
hoogen vulkaan; ±101 1/4º O.L.; ±1 1/2º Z.B.) of daar het eerst gevonden.
kerkhovenii
kerkhovénii, – 2e nv. van Kerkhovenĭus, Latinizeering van
Kerkhoven: van Kerkhoven, gevonden door Kerkhoven, genoemd naar Kerkhoven.
– Ficus – Valet. [Th. Valeton] werd in 1906 genoemd naar A. E. Kerkhoven (1858,
Avereest; 1924, ’s Gravenhage), die te Wageningen het diploma van landbouwkundige
verwierf, daarna te Delft met goed gevolg het landmetersexamen aflegde, vervolgens
naar Java vertrok als employé op de theeonderneming Ardjasári (op de N. helling
van den Malabar), in 1880 administrateur dier onderneming werd en later tevens
directeur der N.V., welke haar exploiteert. In 1906 vestigde hij zich voor goed in
Europa en trad hij af als administrateur, doch hij bleef directeur van Ardjasári, alsmede
van het theeland Bodjong Sokka en commissaris der onderneming Artana. – Hij
stelde levendig belang in het floristisch onderzoek van den Malabar en was de
ontdekker aldaar van een tweetal exemplaren der naar hem genoemde Ficus-soort.
Kerkhoven heeft op Java een fraaie verzameling insekten bijeengebracht, welke zijn
erfgenamen aan het Museum voor Nat. Historie te Leiden hebben geschonken. In
Teysmannia VIII (1898), pp. 489 seq., gaf hij een belangwekkend verslag eener door
hem in 1897 verrichte beklimming van den Goentoer (zie gunturensis); in Teysmannia
XIII (1902), pp. 15 seq., schreef hij over Leguminosen-bemesting toegepast op de
theecultuur.
kermesina
kermesína, – zie kermesīnus.
kermesinostriatus kermesinostriátus (-a, -um), – van Nieuwlat. kermesīnus,
karm(oz)ijnrood; striātus, gestreept: met karm(oz)ijnroode strepen.
kermesinus
kermesínus (-a, -um), – (Nieuwlat.) van Arab. en Perz. qirmiz,
cochenilleschildluis, een insect, waarvan het wijfje kort voor het eieren leggen een
roode kleurstof voortbrengt, (waaruit het karmijn of karmozijn bereid wordt),
karmijnrood, karmozijnrood, naar het blauw trekkend donkerrood.
Kernera
Kernéra Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van den
bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg], – genoemd naar J. S. von Kerner (1755,
Kirchheim under Teck, Z.O. van Stuttgart; 1830, Stuttgart), hoogleeraar in de
plantkunde te Stuttgart, schrijver van vele bot. werken.
kerneri kernéri, – 2e nv. van Kernērus, Latinizeering van Kerner: van Kerner,
gevonden door Kerner, genoemd naar Kerner. – Anthyllis vulnerarĭa L. [C. Linnaeus]
ondersoort vulgāris Kerner [A. J. Kerner von Marilaun] β – Sag. [E. Sagorski] en
Galeopsis ladănum L. [C. Linnaeus] var. – Briq. [J. Briquet (1870-1931), directeur
van het bot. instituut te Genève] zijn genoemd naar A. Kerner von Marilaun (1831,
Mautern a/d Donau op ruim 15 1/2º O.L.; 1898, Weenen), van 1860-78 hoogleeraar
in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Innsbruck, sedert 1878 in gelijke
ambten te Weenen, zeer verdienstelijk botanicus, schrijver van verscheidene werken
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op floristisch, plantengeographisch en biologisch gebied. Zijn Pflanzenleben is ook
in het Ned. vertaald.
Kerneria
Kernéria Moench [K. Moench], – genoemd naar J. S. von Kerner
(zie Kernēra).
kernotii
kernótii, – 2e nv. van Kernotĭus, Latinizeering van Kernot: van
Kernot, genoemd naar Kernot. – Aster – F. v. M. [Ferdinand von Müller] is genoemd
naar W. Ch. Kernot (1845, Rochford, Essex, Engeland; 1909, Melbourne), wiens
ouders zich met hem in 1851 in Australië vestigden. Na aan de universiteit te
Melbourne voor ingenieur te zijn opgeleid, werd hij in 1883 hoogleeraar aan die
instelling. Hij schreef talrijke wetensch. verhandelingen en was voortzitter veler
geleerde genootschappen, waaronder The Royal Society of Victoria en The Victoria
Institute of Engineers. In 1879, 1891 en 1902 bereisde hij Europa en Amerika, in
1901 Z.-Afrika.
Kerria
Kérria A. P. DC. [A. P. de Candolle], – in 1817 genoemd naar W.
Kerr (?, ?; 1814, op Ceylon), eerst als tuinman verbonden aan de Kew Gardens bij
Londen, sinds 1812 hortulanus van den bot. tuin van Peradeniya op Ceylon. Hij
bereisde in 1803 China (Kanton), later de Philippijnen en Java, en voerde vele
uitheemsche planten in Engeland in, waaronder het naar hem genoemde gesl.
kerrii kérrii, – 2e nv. van Kerrĭus, Latinizeering van Kerr: van Kerr, gevonden
door Kerr, genoemd naar Kerr. – Dipterocarpus – King [G. King] en Loranthus –
Craib [W. Grant Craib (1882, Kirkside, N.-Schotland; 1933, Kew), hoogleeraar te
Aberdeen] zijn genoemd naar A. Fr. G. Kerr (1877, Kinlough bij de Donegal baai,
N.W. Ierland; X), medicus, van het laatst der 19de eeuw tot 1931 werkzaam in Siam
(van 1921-31 als directeur der bot. afdeeling van het ministerie van Handel en
Verkeer), waar hij vele planten verzamelde. Te Kew bewerkt hij nog steeds
Siameesche planten.
kerrioides kerrioídes, – van Kerrĭa, plantengesl. (Rosacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Kerrĭa-achtig.
kerstingianus
kerstingiánus (-a, -um) (Saccolabĭum – Kränzl. [Fr. Kränzlin
(1847-1934), bekend D. schrijver over orchideeën]), – genoemd naar H. Kersting
(1863, Riga; X), medicusregeeringsraad, die van 1893-94 met Adolf, Graaf Von
Götzen in O.-W. richting dwars door Afrika trok, in 1896 te zamen met Lauterbach
(zie Lauterbachĭa) Kaiser Wilhelmsland bereisde, van 1897-1909 in W.-Afrika
verblijf hield, in 1910 districtsbaljuw (Bezirksamtmann) was op Yap en in Kaiser
Wilhelmsland.
kerstingii
kerstíngii, – 2e nv. van Kerstingĭus, Latinizeering van Kersting:
van Kersting, gevonden door Kersting, genoemd naar Kersting. – Gnetum – Laut.
et Schum. [C. G. A. Lauterbach en K. M. Schumann]; – Ixōra – Laut. et Schum. [C.
G. A. Lauterbach en K. M. Schumann] en Selaginella – Hier. [G. Hieronymus] zijn
genoemd naar H. Kersting (zie kerstingiānus).
kertau
kertau, – Mal. en Soend. plantennaam.
Keteleeria
Keteleéria Carr. [E. A. Carriére], – genoemd naar J. B. Keteleer
(1813, Bodeghem, W. van Brussel; ?, ?), kweeker, in zijn tijd zeer beroemd.
keteleerii keteleérii, – 2e nv. van Keteleerĭus, Latinizeering van Keteleer: van
Keteleer, genoemd naar Keteleer. – Philadelphus – Carr. [E. A. Carriére] is genoemd
naar J. B. Keteleer (zie Keteleerĭa).
ketra-ayam
ketra-áyam, – Mal. plantennaam (ketra ajam).
Keura
Keura Forsk. [P. Forskål], Arab. plantennaam.
kewensis
kewénsis (-is, -e), – afkomstig uit de Kew Gardens bij Londen.
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keyanus / keyensis
keyánus (-a, -um) / keyénsis (-is, -e), – (voor zoover het
Nederlandschind. planten betreft), afkomstig van de Kei-eilanden (132 – 134° O.L.;
5 – 6° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
keysii kéýsii, – 2e nv. van Keysĭus, Latinizeering van Keys: van Keys, genoemd
naar Keys. – Naar welken Keys Rhododendron – Nutt [Th. Nuttall] genoemd werd,
deelt Nuttall (zie Nuttallĭa), de auteur der soort
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[Joumal of Botany V (1853), 353], niet mede.
keysseri
keysséri, – 2e nv. van Keyssērus, Latinizeering van Keysser: van
Keysser, gevonden door Keysser, genoemd naar Keysser. – Nieuwguineaansche
planten van dezen naam zijn genoemd naar Christian Keysser (1877, Geroldsgrün,
Beieren; X), gedurende vele jaren evangelisch zendeling·op Nieuw-Guinea, die op
tochten in het binnenland (1909, 1910, 1912, 1916, 1919) vele planten en dieren
verzamelde. Hij schreef eenige wetensch. publicaties, o.a. een woordenboek der
Kâte-taal.
Keysseria Keysséria Laut. [C. G. A. Lauterbach], – genoemd naar Chr. Keysser
(zie keyssēri).
keysserianus keysseriánus (-a, -um), – Nieuwguineaansche planten van dezen
naam zijn genoemd naar Chr. Keysser (zie keyssēri).
keytsianus keytsiánus (-a, -um), – afkomstig van het JohannesKeyts-gebergte
(in het Z.O. van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden. – Het gebergte is
genoemd naar Johannes Keyts, beambte (koopman) der Ned. O.I. Compagnie op
Banda, die in 1678 op het schip Pisang een tocht naar het W. van Nieuw-Guinea
maakte.
khasianus / khasiyanus /khasyanus
khasiánus (-a, -um) / khasiyánus (-a,
-um) / khasyánus (-a, -um), – afkomstig van de Khasia-heuvels (in Assam; 91 – 92°
O.L.; 25 – 26° N.B.) of daar het eerst gevonden.
kiamis
kiámis, – Soend. plantennaam (ki amis, letterlijk: zoet hout = Mal.
kajoe manis, d.i. kaneel).
Kibara
Kibára Endl. [St. L. Endlicher], – Soend. plantennaam (ki bara).
Kibatalia
Kibatália G. Don [George Don], – Latinizeering van den Soend.
plantennaam ki batáli.
Kibessia
Kibéssia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van den
Soend. plantennaam ki beusi (ijzerhout).
Kickxia
Kíckxia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar J. Kickx (1775, Brussel;
1831, Brussel), apotheker, hoogleeraar in de plantkunde te Brussel, schrijver eener
flora van Brussel, en tevens naar diens gelijknamigen zoon (1803, Brussel; 1864,
Brussel), hoogleeraar eerst te Gent, later te Brussel, schrijver van bot. publicaties,
vooral over lagere planten.
kidang
kidang, – Jav. naam (= Mal. kidjang; Soend. mentjek) van een klein,
donkerbruin hert met weinig ontwikkeld gewei en groote hoektanden in de bovenkaak
(Cervŭlus muntjac Zimm. [Albert Zimmeter (1848-97), leeraar aan een H.B.S., eerst
te Steyr, later te Innsbruck, verdienstelijk schrijver over de gesl. Aquilegĭa (1875)
en Potentilla (1884)]). – Attributief gebezigd als variëteitsnaam voor een mangga
(mangga kidang). Waarop de naam zinspeelt, is mij niet duidelijk.
Kiesera
Kieséra Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – genoemd naar D.
G. Kieser (1779, Harburg; 1862, Jena), medicus, sinds 1812 hoogleeraar te Jena,
sinds 1847 leider der psychiatrische kliniek aldaar, schrijver van een aantal publicaties,
o.a. over de anatomie en de physiologie der planten.
Kigelia
Kigélia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van het eerste
gedeelte van den naam kigeli-keia, volksnaam der plant in Moçambique.
kigurrung
kigúrrung, – Soend. plantennaam (ten rechte ki geureung).
kiladja
kiládja, – Soend. plantennaam (ki ladja).
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kimangu
kimángu, – Soend. plantennaam (ki mangoe).
kimanilla
kimanílla, – Soend. plantennaam (ten rechte ki manila).
kimballianus
kimballiánus (-a, -um) (Cypripedĭum – L. Linden [Lucien
Linden [1865, Ixelles (Brussel); X], tuinbouwkundige, schrijver van vele
tuinbouwkundige publicaties, beroemd door zijn geschikt maken voor drinkwater
van het Scheldewater bij Gent]; – Vanda – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]), – genoemd
naar William Smith Kimball (1837, Boscawen, New Hampshire, U.S.A.; 1895,
Virginia Beach, Virginia, U.S.A.), handelaar in tabak te Rochester (a/d Z. zijde van
het Ontariomeer; vgl. durobrivensis), liefhebber van orchideeën. In zijn kassen
stonden soms 5000 Cypripedĭums tegelijk in bloei.
kinabaluensis
kinabaluénsis (-is, -e), – afkomstig van den Kinabaloe (berg
in N.O.-Bórneo; ruim 116° O.L.; ±9° N.B.) of daar het eerst gevonden.
kingi
kingi, – 2e nv. van Kingus, Latinizeering van King: van King, gevonden
door King, genoemd naar King. – Alsophĭla – Clarke [Ch. Baron Clarke] en
Phegoptĕris – Bedd. [R. H. Beddome] zijn genoemd naar Sir George King (1840,
Peterhead, Aberdeen, Schotland; 1909, San Remo), medicus, sinds 1865 ambtenaar
bij den Medischen Dienst in Bengalen, in 1868 belast met het beheer van den bot.
tuin van Saharanpur (±77 1/2º O.L.; ±30º N.B), van 1871-98 directeur van den bot.
tuin van Calcutta, dien hij reorganiseerde en tot bloei bracht, tevens hoogleeraar te
Calcutta, daarnaast van 1891-1905 directeur van den bot. opnemingsdienst van Eng.
Indië, schrijver van verscheidene zeer belangrijke, bot. publicaties, van welke het
meest bekend zijn Annals of the Royal Botanic Garden, Calcutta, en Materials for a
Flora of the Malayan Peninsula.
kingianus
kingiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
Sir George King (zie kingi).
kingii kíngii, – 2e nv van Kingĭus, Latinizeering van King: van King, gevonden
door King, genoemd naar King: 1. (Antidesma – Hook. f. [J. D. Hooker]; – Aspidĭum
– Hance [H. Fletcher Hance]; – Chisochĕton – Kds [S. H. Koorders]; – Cyathocălyx
Boerl. [J. G. Boerlage]; – Davallĭa – Baker [J. G. Baker]; – Diplycosĭa – Merr. [E.
D. Merrill]; – Dryoptĕris – Christensen [C. Fr. A. Christensen]; – Ellipanthus – Boerl.
et Kds. [J. G. Boerlage en S. H. Koorders]; – Homalomēna – Hook. f. [J. D. Hooker]
en Lepidarĭa – Dans. [B. H. Danser]), – genoemd naar Sir George King (zie kingi).
2. (Adiantum – Copel. [E. B. Copeland]; – Arthroptĕris – Copel. [E. B. Copeland];
– Asplenĭum – Copel. [E. B. Copeland]; – Dryoptĕris – Copel. [E. B. Copeland]; –
Lindsaya – Copel. [E. B. Copeland]; – Lygodĭum – Copel. [E. B. Copeland]; –
Marattĭa – Copel. [E. B. Copeland]; – Polypodĭum – Copel. [E. B. Copeland]; –
Stenochlaena – Copel. [E. B. Copeland] en Trichomănes – Copel. [E. B. Copeland]),
– genoemd naar den Eng. zendeling Copland King te Ambasi in O. Nieuw-Guinea,
die daar van 1908-11 vele planten verzamelde en van wien mij overigens niets bekend
is. 3. (Vesicarĭa – S. Wats. [Sereno Watson (1826-92), Amer. plantkundige]), –
genoemd naar Clarence King (1842, Newport, Rhode Island; 1901, Phoenix, Arizóna),
geoloog, die deel uitmaakte van een expeditie, welke van 1867-73 in N.-Amerika
den 40sten breedtegraad opmat. De auteur der soort, Sereno Watson, was van 1868-69
als botanist aan dezelfde expeditie toegevoegd.
Kinginda
Kingínda O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van (Sir George) King (zie
kingi); Lat. Indus, Indisch: gesl. genoemd naar den Ind., dwz. den in Indië gewerkt
hebbenden, King.
Kingiodendron
Kingiodéndron Harms [H. Harms], – van (Sir George) King
(zie kingi); Gr. dendron, boom: boom van King, ter eere van King genoemde boom.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

kipareh
kipáreh, – Soend. plantennaam (ki parè).
kipella
kipélla, – Soend. plantennaam (ki pèlah).
Kirengeshoma Kirengeshóma Yatabe [Ryôtichi Yatabe (?, ?; 1899, Kamakura,
Japan), Jap. plantkundige], – in het Lat. overgenomen Jap. volksnaam der plant [ki
rengeshoma, van ki, geel; rengeshoma, volksnaam van Anemonopsis macrophylla
Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G. Zuccarini] (zie Anemonopsis)]: plant met
gele, anemoonachtige bloemen. De naam rengeshoma is samengesteld uit renge,
lotusbloem, sho (uittespreken sjo), omhooggaand, ma, hut, en beteekent opschietende
plant, welker bloemen aan een lotusbloem, welker bladeren aan een hut doen denken.
Kirganelia / kirganelia Kirganélia A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836),
hoogleeraar te Parijs] / kirganélia, – Latinizeering van den Malab. plantennaam
kirganeli of kirganelli.
kirilowii
kirilówii, – 2e nv. van Kirilowĭus, Latinizeering van Kirilow: van
Kirilow, gevonden door Kirilow, genoemd naar Kirilow. – Sedum – Regel et Tiling
[E. A. von Regel en H. S. Th. Tiling] is genoemd naar Porphyri Yevdokimowitsch
Kirilow (180l, ?; 1864, ?), medicus, van 1830-41 verbonden
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aan het Russ. zendingsstation te Pe-king, in de omstreken van welke stad hij vele
bot. nasporingen verrichtte. Hij was de eerste botanicus, die den berg Po-hua-shan,
100 K.M. W. van Pe-king, besteeg. Ook in Mongolië werd door hem verzameld. –
De naar hem genoemde Sedum-soort had hij op den Po-hua-shan ontdekt.
kirkii kírkii, – 2e nv. van Kirkĭus, Latinizeering van Kirk: van Kirk, gevonden
door Kirk, genoemd naar Kirk. – Crinum – Baker [J. G. Baker] en Drimiopsis –
Baker [J. G. Baker] zijn genoemd naar Sir John Kirk (1832, Barry, Forfarshire,
Schotland; 1922, Sevenoaks, Kent, Engeland), medicus, die van 1858-63 David
Livingstone vergezelde op diens ontdekkingsreis over de Zambesi naar
Midden-Afrika. Op dien tocht verzamelde hij veel bot. en zoöl. materiaal, dat naar
Engeland werd gezonden; vier kisten met planten raakten in 1861 in de haven van
Portsmouth zoek en werden pas dertig jaar later in een loods teruggevonden. Na een
kort vertoef in Europa werd hij in 1865 te Zanzibar geplaatst, waar hij een proeftuin
stichtte en voortging met verzamelen, tot hij na een verblijf van 21 jaar aldaar
voorgoed naar Europa terugkeerde. Meer dan honderd der door hem ontdekte planten
zijn naar hem genoemd.
kirroanthus
kirroánthus (-a, -um), – van Gr. kirros, citroengeel; anthos,
bloem: met citroengele bloemen.
Kissodendron Kissodéndron Seem. [B. C. Seeman], – van Gr. kissos, klimop
(Hedĕra helix L. [C. Linnaeus]); Gr. dendron, boom. Boom, welke tot dezelfde fam.
(Araliacĕae) behoort als de klimop.
Kitaibelia Kitaibélia Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar Paul Kitaibel
(1757, Mattersdorf = Nagy-Marton bij Wiener Neustadt, Z. van Weenen; 1817,
Pesth), hoogleeraar in de plantkunde te Pesth, schrijver van eenige, ten deele pas
lang na zijn dood uitgegeven bot. publicaties. – Zie ook Waldsteinĭa.
kitaibelianus
kitaibeliánus (-a, -um) (Primŭla – Schott [H. W. Schott]), –
genoemd naar Paul Kitaibel (zie Kitaibelĭa).
kitenga
kiténga, – foutief voor kitengo.
kitengo
kiténgo, – Soend. plantennaam.
Kittelocharis
Kittelócharis Alef. [Fr. Alefeld (1820-72), medicus-botanicus
te Darmstadt], – genoemd naar M. B. Kittel (1796 of 97, ?; 1885, Aschaffenburg a/d
Main), directeur der ambachtsschool te Aschaffenburg, schrijver over de flora van
Duitschland; Gr. chăris, bekoorlijkheid, bevalligheid. Fraaie, naar Kittel genoemde
plant.
kittyae kíttyae, – 2e nv. van Kittўa, Latinizeering van Kitty: van Kitty, genoemd
naar Kitty. – Selaginella – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh]
werd in 1912 door den varenspecialist Van Alderwerelt van Rosenburgh (zie
alderwereltĭi) genoemd naar zijn toenmalige echtgenoote, Kitty Schoggers (1878,
Semarang; X), dochter van J. C. F. Schoggers (zie schoggersĭi).
kjellbergii
kjellbérgii, – 2e nv. van Kjellbergĭus, Latinizeering van Kjellberg:
van Kjellberg, gevonden door Kjellberg, genoemd naar Kjellberg. – Nederlandschind.
planten van dezen naam zijn genoemd naar G. K. Kjellberg (1885, Stockholm; X),
leeraar te Tullinge (Stockholm), die verschillende deelen van Zweden en Noorwegen,
voorts IJsland en Dalmatië, voor bot. doeleinden bereisde en in 1929 Celébes
floristisch onderzocht, waar hij de naar hem genoemde planten ontdekte. Hij schreef
een publicatie over de verbreiding en groeiplaatsen der planten in het landschap
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Väster Götland (Z.-Zweden, N. van Göteborg) en bewerkte tezamen met Christensen
(zie Christensenĭa) de door hem op Celébes verzamelde pteridophyten.
klabang
klabang, – op Bangka gebruikelijke plantennaam.
klabatensis klabaténsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Klabat
(in de Minahasa, N.-Celébes) of daar het eerst gevonden.
klaga
klaga, – Mal. plantennaam (ten rechte glagah).
klampok
klampok, – Soend. plantennaam.
kleinhofii
kleinhófii, – 2e nv. van Kleinhofĭus, Latinizeering van Kleynhoff:
van Kleynhoff, gevonden door Kleynhoff, genoemd naar Kleynhoff. – Cheilanthes
– Bl. [C. L. Blume] is genoemd naar haar ontdekker, Christiaan Kleynhoff (?, ?
Sandau in Opper-Silezië; ±19° O.L.; ±50° N.B.; 1777, Culemborg; begraven te
Enspijk aan de Linge bij Deil, Gelderland), medicus, voor zoover bekend niet
gepromoveerd, eerst drie jaren in W.-Indië werkzaam, sedert 1741 of 42
compagniesdienaar (dwz. burgerlijk ambtenaar in dienst der Ned. O.I. Compagnie)
te Batavia, in 1745 benoemd tot Inspecteur der Leprozen (lepralijders) aldaar, [Noot:
De leprozen van minderen rang waren ondergebracht in het in 1679 gebouwde
leprozenhuis op het eilandje Purmerend in het W. der baai van Batavia. Dit gesticht
werd in 1795 verlaten, in 1800 door een Eng. eskader verwoest. Indien Kleynhoff
daar al zijn arbeidsveld heeft gehad, zijn woning zal hij er niet gehad hebben.] in
1751 tot eersten praktizijn van het Binnenhospitaal (op de plaats van het
tegenwoordige gebouw der Javasche Bank), in 1752 tot binnenregent [Noot: Onder
nominaal toezicht van twee buitenregenten was de binnenregent chef van het hospitaal;
hij was belast met de medische verzorging der patiënten en leverde bovendien het
voedsel en de medicamenten en had dus, gezien de geest van zijn tijd, een zeer
lucratieve betrekking (P. J. de Vienne, van 1756-73 als opvolger van Kleynhoff
regent van het Buitenbospitaal, wist een half millioen gulden op zij te leggen). –
Voorts oefende de binnenregent burgerpraktijk uit. – Wie zich een voorstellling wil
maken van den toenmaligen staat der Bataviasche hospitalen, raadplege het
onschatbare boek van Dr. F. de Haan, Oud Batavia, §§ 593-641] van het
Buitenhospitaal (op de plaats der tegenwoordige citadel Prins Frederik), in 1754 tot
“stadsdocter titulair” (waarschijnlijk, omdat hij geen Med. Dr. was gelijk de andere
stadsgeneesheeren), in 1756 tot binnenregent van het Binnenhospitaal, in 1762
ontslagen en op het schip De Liefde voor goed naar Nederland vertrokken. Te Batavia
bezat hij (waar?) een tuin, waarin hij [Zie N. L. Burman, Flora Indĭca (1768), p. 191]
allerlei Ind. en Chin. gewassen kweekte. “Aan zijn vrienden deelde hij die planten
of haar zaden weer uit, door welke loffelijke handelwijze hij de tuinen met fraaie,
nooit te voren geziene of bekende planten verrijkte.” – Burman noemt hem zijn zeer
kundigen vriend en spreekt de hoop uit, dat het Kleynhoff gegeven moge worden
“een hoogen ouderdom te bereiken, opdat hij, hetgeen hij vroeger in de heete
luchtstreek heeft bijeengegaard, zal kunnen bewerken en uitgeven en met zijn werken
het nageslacht en toekomstigen bezoekers van Indië ten oorbaar zal kunnen strekken
en tot leidsman zijn.” Het blijkt niet, dat Kleynhoff ooit eenig werk heeft uitgegeven.
Hij was de eerste vinder op Java van Porāna volubĭlis N. L. Burm. [N. L. Burman]
en Strophanthus caudātus Kurz. [S. Kurtz] – In 1763 kocht hij een huis in Culemborg;
van 1764-76 was hij daar afwisselend schepen en burgemeester; in 1764 kocht hij
de heerlijkheid en het (sinds lang verdwenen) “hooge huis” te Enspijk. In een brief
aan J. Burman (zie Burmannĭa) en diens zoon N. L. Burman, gedateerd 23 Juli 1764,
sloot Linnaeus (zie Linnaea) een (sedert, naar het schijnt, verdwenen) brief in voor
Kleynhoff, die hem het jaar te voren zaden gezonden had (“litĕras inclūsas quaeso
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mittas ad D. Kleynhoff qui precedenti anno ad me alĭquot semĭna misit”). In 1771
ontmoette hij te Amsterdam den Zw. plantkundige C. P. Thunberg (zie Thunbergĭa),
die van deze ontmoeting gewag maakt in zijn reisverhaal (Resi uti Europa, enz.) en
vermeldt, dat Kleynhoff drie
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jaren in. W.-Indië en 21 in Batavia had doorgebracht en hem vele bijzonderheden
(hij zegt helaas niet welke) over Indië mededeelde. – In De Navorscher XLVII (1897),
p. 67 wordt het bestaan van een onuitgegeven lijkdicht van G. Verbeek op Kleynhoff
vermeld, waarin mogelijk bijzonderheden omtrent hem te vinden zijn, doch dat ik
helaas niet heb kunnen machtig worden. In of bij de kerk te Enspijk is geen grafzerk
van Kleynhoff te vinden; bij het leggen van een nieuwen vloer zijn de oude zerken
“opgeruimd”. Vgl. Marumĭa. – Mogelijk [zie H. A. C. Boelman, Bijdrage tot de
Kennis der Geneeskruidcultuur in Ned. O.-Indië (1936), 47] lag Kleynhoff’s tuin
aan Gang Chaulan, ter plaatse waar nog in 1905 een reusachtig exemplaar stond van
Adansonĭa digitāta L. [C. Linnaeus] [zie Koorders en Valeton, Bijdrage No. 2 tot de
Kennis der Boomsoorten van Java (1895), 103; – Backer, Flora van Batavia I (1907),
156]. In 1913 was dit exemplaar afgestorven [Koens in De Tropische Natuur II
(1913), 14].
Kleinhovia
Kleinhóvia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Chr. Kleynhoff (zie
kleinhofĭi).
Kleinia / Kleinia / Kleinia
Kléínia A. P. DC. [A. P. de Candolle] / Kléínia
Haw. [A. W. Haworth] / Kléínia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Th. Klein
(1685, Koningsbergen; 1759, Danzig), schrijver van eenige bot. werken, waaronder
een verhandeling (1730) over in den bot. tuin te Danzig gekweekte, zeldzame
buitenlandsche gewassen.
kleinianus
kleiniánus (-a, -um) (Campterĭa – K. B. Presl [K. B. Presl]; –
Dioscorēa – Kth [K. S. Kunth]; – Potentilla – W. et A. [R. Wight en G. A. Walker
Arnott]; – Pteris – Christ [C. Fr. A. Christensen]), – genoemd naar Dr. Klein, die in
het einde der achttiende en het begin der negentiende eeuw in Madras (zie
maderaspatānus) vele planten verzamelde ten behoeve der Eng. O.I. Compagnie. –
Overigens is mij niets van hem bekend dan, dat hij in 1828 reeds overleden was.
kleinii
kléínii, – 2e nv. van Kleinĭus, Latinizeering van Klein: van Klein,
gevonden door Klein, genoemd naar Klein. – Indigofĕra – W. et A. [R. Wight en G.
A. Walker Arnott]; – Mimōsa – Poir. [J. L. M. Poiret] en Polygăla- Hassk. [J. K.
Hasskarl] zijn genoemd naar Klein (zie kleiniānus).
klinkii
klínkii, – 2e nv. van Klinkĭus, Latinizeering van Klink: van Klink,
gevonden door Klink, genoemd naar Klink. – Saurauja – Laut. et Schum. [C. G. A.
Lauterbach en K. M. Schumann] is genoemd naar Klink, die de plant in 1899 ontdekt
had op het Bismarckgebergte in Kaiser Wilhelmsland. – Hij was plaatselijk
bestuurshoofd te Morobe (in het uiterste Z.O. van Kaiser Wilhelmsland) tot Jan.
1915, toen hij door Australiërs gevangen werd genomen. Nadien is niets meer van
hem vernomen.
klondyke
klóndyke, – naam eener landstreek (Klóndyke of Klóndike) in het
N.W. van N.-Amerika, op ±140° W.L., ±64° N.B., a/d Joekon, bekend door haar
goudrijkdom. Als soortnaam gebezigd voor een Cosmos met goudkleurige bloemen.
kloosii
kloósii, – 2e nv. van Kloosĭus, Latinizeering van Kloos: van Kloos,
gevonden door Kloos, genoemd naar Kloos. – Bromus unioloīdes H. B. K. [Fr. W.
H. Alexander von Humboldt, A. J. A. Bonpland en K. S. Kunth] forma – Aell. [Paul
Aellen (1896, Bazel; X), sinds 1927 rector te Bazel]; – Rumex – Dans. [B. H. Danser]
en Verbascum – J. et W. [P. Jansen en W. H. Wachter] zijn genoemd naar A. W.
Kloos, Jr. (1880, Wormerveer; X), civiel-ingenieur, van 1904-05 leeraar aan de
zeevaartschool te Schiermonnikoog, van 1905-11 leeraar aan de Rijks Hoogere
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Burgerschool te Goes, sedert 1911 leeraar aan de Middelbare Technische School te
Dordrecht, zeer verdienstelijk onderzoeker der Nederlandsche flora, specialist voor
ruderaalplanten, schrijver, behalve van enkele wiskundige werkjes, van
verhandelingen over de gesl. Thymus, Utricularĭa en Viŏla in Nederland, over
Alchemilla vulgāris L. [C. Linnaeus] in Nederland, sedert 1914 bewerker voor het
Nederlandsch Kruidkundig Archief eener jaarlijksche opgave van de aanwinsten der
Ned. Flora, schrijver van een aantal kleinere artikelen in De Levende Natuur en het
Nederlandsch Kruidkundig Archief, o.a. van een systematische indeeling van Bromus
unioloīdes. – Naar hem is ook het muggengesl. Kloosĭa Krusem. [Johann Gerd
Krüsemann (1910-1980)] genoemd.
klossii
klóssii, – 2e nv. van Klossĭus, Latinizeering van Kloss: van Kloss,
gevonden door Kloss, genoemd naar Kloss. – Nederlandschind. planten van dezen
naam zijn genoemd naar C. Boden Kloss(zie bodenĭi).
klotzschii
klótzschii, – 2e nv. van Klotzschĭus, Latinizeering van Klotzsch:
van Klotzsch, genoemd naar Klotzsch. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
J. Fr. Klotzsch (1805, Wittenberg; 1860, Berlijn), custos van het Berlijnsche
herbarium, beroemd mycoloog, schrijver van bot. publicaties.
Klugia
Klúgia Schlechtend. [D. Fr. L. von Schlechtendal], – door Von
Schlechtendal (zie schlechtendaliānus) werd deze “teere, slanke, blauwoogige (d.i.
blauwbloemige) plant” in 1833 genoemd naar zijn “teederbeminde vrouw, geboren
Klug”, en “tevens naar haar vader, den zeer beroemden entomoloog” en medicus, J.
Chr. Fr. Klug (1774, Berlijn; 1856, Berlijn), directeur van het Museum voor
Natuurlijke Historie te Berlijn, schrijver van entomol. werken.
knafii knáfii, – 2e nv. van Knafĭus, Latinizeering van Knaf: van Knaf, gevonden
door Knaf, genoemd naar Knaf. – Rumex – Čelak. [L. Čelakowsky] is genoemd naar
Josef Knaf (1801, Petsch bij Komotau, Boheme; 1865, Komotau), arts te Komotau,
verdienstelijk onderzoeker der flora van Boheme, schrijver van vele bot.
verhandelingen.
knappii knáppii, – 2e nv. van Knappĭus, Latinizeering van Knapp: van Knapp,
gevonden door Knapp, genoemd naar Knapp. – Dianthus – Aschers. et Kan. [P. Fr.
A. Ascherson en Aug. Kanitz] is genoemd naar J. A. Knapp (1843, Alsó Köröskeny,
Hongarije; 1899, Weenen), eerst verbonden aan het bot. instituut te Klausenburg =
Cluj, later te Weenen, verdienstelijk onderzoeker der flora van Hongarije, Slavonië,
Gallicië en de Boekowina, schrijver van bot. publicaties.
Knautia
Knáútia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Christian Knaut (1654,
Halle; 1716, Halle), lijfarts van den hertog van Anhalt, schrijver van eenige bot.
publicaties.
Kneiffia
Knéíffia Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te Straatsburg],
– genoemd naar Fr. G. Kneiff (±1785, ?; 1832, Straatsburg), apotheker te Straatsburg,
kenner van lagere planten, uitgever eener mossenverzameling, schrijver van bot.
artikelen.
Knema Knema Lour. [J. Loureiro], – Latinizeering van Gr. knêmê, wielspaak.
De naam zinspeelt op de rangschikking der helmknoppen aan den top der
meeldradenzuil.
Knesebeckia
Knesebéckia Klotzsch [J. Fr. Klotzsch], – in 1854 genoemd
naar vrijheer H. B. von dem Knesebeck (?, ?; ?, ?), op Faulenbenz bij Stargard in
Pommeren, verdienstelijk landhuishoudkundige.
kneuckerianus
kneuckeriánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar J. A. Kneucker (1862, Wentheim, Baden; ?, ?), redacteur van de
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Allgemeine Botanische Zeitschrift, schrijver eener flora van Karlsbad, voortreffelijk
Carex-kenner, uitgever van verzamelingen gedroogde Graminĕae en Cyperacĕae. In
1900 bereisde hij Montenegro, in 1902 Egypte en Syrië.
Kniphofia
Kniphófia Moench [K. Moench], – genoemd naar J. H. Kniphof
(1704, Erfurt; 1763, Erfurt), hoogleeraar in de geneeskunde te Erfurt, schrijver van
verscheidene bot. publicaties.
Knoxia
Knóxia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Robert Knox (±1641, ?
Wimbledon, Surrey; 1720, Londen), zeeman, die in 1659 door storm gedwongen
werd te landen in de baai van Cottiar (?) op Ceylon, waar hij met zijn vader en veertien
matrozen werd gevangen genomen en naar het binnenland gevoerd. Bijna twintig
jaren bleef hij daar in gevangenschap, in zijn onderhoud voorziende door het breien
van mutsen, het uitzetten van geld en het venten met koopwaren. Na eenige mislukte
pogingen tot ontsnapping gelukte het hem eindelijk Aripo, een Hollandsche vestiging
aan de westkust van het eiland, te bereiken, waarmede hij zijn vrijheid verwierf.
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Van Aripo werd hij naar Batavia gezonden, vanwaar hij naar Engeland vertrok. Daar
nam de Eng. O.I. Compagnie hem als scheepskapitein in dienst. Kort na zijn
ontsnapping gaf hij een goed boek uit over het eiland.
knutsfordianus
knutsfordiánus (-a, -um), – afkomstig van Mount (berg)
Knutsford (in Z.O. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden. Naar wien de berg
genoemd is, is mij onbekend.
kobbe
kobbe, – Ceylonsche plantennaam.
kobi kobi, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden persoonsnaam
Kobus: van Kobus, gevonden door Kobus, genoemd naar Kobus. Microst lis – J. J.
S. [J. J. Smith] is genoemd naar haar ontdekker, J. D. Kobus (1856, Deventer; 1910,
reede van Semarang), sinds 1887 verbonden aan het Suikerproefstation te Pasoeroean,
van 1897 tot aan zijn dood directeur dier instelling. In velerlei opzicht heeft hij zich
zeer verdienstelijk gemaakt voor de suikerindustrie. In 1899 verzamelde hij planten
op den Tĕnggĕr.
Kobresia
Kobrésia Willd. [K. L. Willdenow], – onjuiste schrijfwijze voor
Cobresĭa.
kobus
kobus, – Jap. volksnaam van Magnolĭa – Thunb. [C. P. Thunberg] en
andere Magnolĭa-soorten.
Kochia
Kóchia Roth [A. W. Roth], – genoemd naar W. D. J. Koch (1771,
Kusel, Beiersche Pfalz; 1849, Erlangen), hoogleeraar in de plantkunde te Erlangen,
schrijver van belangrijke bot. werken, waaronder zijn beroemde Synopsis Florae
Germanĭcae et Helvetĭcae.
kochianus
kochiánus (-a, -um) (Gentiāna – Perr. et Song. [Baron P. E. Perrier
de la Bâthie [1825, Conflans (Savoie); 1916, Conflans], leeraar in de landbouwkunde
te Albertville (Savoie), en André Songeon]; – Veronĭca tournefortĭi K. Chr. Gmel.
[K. Chr. Gmelin (1762-1837), arts-plantkundige te Karlsruhe] var. – Godr. [D. A.
Godron, medeschrijver eener flora van Frankrijk]), – genoemd naar W. D. J. Koch
(zie Kochĭa).
kochii
kóchii, – 2e nv. van Kochĭus, Latinizeering van Koch: van Koch,
gevonden door Koch, genoemd naar Koch: 1. (Iris – Kerner [A. J. Kerner von
Marilaun]; – Juncus supīnus Mnch [K. Moench] var. – Syme [J. Th. I. Boswell-Syme
(1822-88), Sch. plantkundige]), – genoemd naar W. D. J. Koch (zie Kochĭa). 2.
(Couthovĭa – Valet. [Th. Valeton]; – Pellionĭa – Valet. [Th. Valeton]), – genoemd
naar haar ontdekker, Jan Willem Reinier Koch (1860, Oisterwijk, N.-Brabant; 1924,
Winterswijk), medicus, eerst te Nieuwveen, later te ’s Gravenhage, eindelijk te
Winterswijk, die als geneesheer en verzamelaar op anthropol., ethnogr., bot. en zoöl.
gebied in 1904/05 deelnam aan een door het Koninklijk Ned. Aardrijkskundig
Genootschap uitgeruste expeditie in Z.W. Nieuw-Guinea, waar hij een 184 nummers
tellende plantenverzameling bijeenbracht, schrijver van het Natuurhistorisch Verslag
in De Zuidwest Nieuw-Guinea-expeditie 1904/05 en van Bijdrage tot de
Anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea (1908, dissertatie).
kockianus kockiánus (-a, -um) (Phanĕra- Korth. [P. W. Korthals]), – genoemd
naar H. M. baron De Kock (1779, Heusden; 1845, ’s Gravenhage), in 1819 benoemd
tot legercommandant in Ned. Indië, in 1826 tot plaatsvervangend gouverneur-generaal,
demper van den opstand (1825-30) van Dipa Negara. In 1830 nam hij ontslag uit
den Ind. dienst en vertrok hij naar Nederland, waar hij van 1836-41 Minister van
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Binnenlandsche Zaken was. Korthals (zie Korthalsella), de auteur der soort, roemt
hem als een edel staatsman en bevorderaar der wetenschappen.
koeboeensis
koeboeénsis (-is, -e), – 1. afkomstig van de Koeboestreken
(landschap in Siak, O.-Sumatra, op 1 à 2° N.B., langs Straat Malaka) of daar het eerst
gevonden. 2. afkomstig van Koeboe (landstreek in W.-Borneo, Z. van Pontiának) of
daar het eerst gevonden.
koebrensis
koebrénsis (-is, -e), – afkomstig van den Koebré-rug in het
Arfak-gebergte (in den “vogelkop” van Nieuw Guinea) of daar het eerst gevonden.
Koeleria
Koeléria Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog], – genoemd naar G. L. Koeler (1765, Göttingen; 1807, Mainz),
professor te Mainz, schrijver eener publicatie over de grassen van Frankrijk en
Duitschland.
Koelreutera / Koelreuteria
Koelreutéra Schreb. [J. Chr. D. von Schreber]
/ Koelreutéria Laxm. [E. Laxmann], – genoemd naar J. G. Koelreuter (1733, Sulz
a. Neckar; 1806, Karlsruhe), hoogleeraar in de nat. historie te Karlsruhe, schrijver
van eenige bot. en entomol. werken. – Hij ontdekte het wezen van de bevruchting
der planten, nam de eerste proeven op groote schaal met bastaardeering en zag de
beteekenis in van insektenbezoek voor de bestuiving der bloemen en van den honig
als lokmiddel van insekten.
koenigianus
koenigiánus (-a, -um) (Loranthus – Schult. [J. A. Schultes]), –
genoemd naar J. G. Koenig (1728, Ungarnhof, Lijfland; 1785, Jagrenathporum,
Voor-Indië), sinds 1757 leerling van Linnaeus (zie Linnaea), wien hij vele planten
toezond, eerst uit IJsland (dat hij in 1764/65 doorvorschte), later uit Indië. In 1768
ging hij naar Tranquebar (a/d O. kust van Voor-Indië op ±11° N.B.) als arts bij de
Deensche vestiging aldaar; in 1774 werd hij naturalist voor den Nabob van Arcot
(O. zijde van Voor-Indië tusschen 11 en 14° N.B.); in 1778 trad hij in dienst der Eng.
O.I. Compagnie en werd hij te Madras geplaatst; in 1778/79 bereisde hij Siam en
Malaka. In 1782 doorstond hij een aanval van cholera; hij overleed aan dysenterie.
Hij schreef eenige bot. publicaties en liet bij testament zijn planten en vele
manuscripten na aan Banks (zie Banksĕa). Thans berusten zij in het British Museum
te Londen.
koenigii
koenígii, – 2e nv. van Koenigĭus, Latinizeering van Koenig: van
Koenig, gevonden door Koenig, genoemd naar Koenig. – Gaertnēra – Wight [R.
Wight]; – Murraya – Spreng. [K. P. J. Sprengel]; – Polypodĭum – Bl. [C. L. Blume]
en Scaevŏla – Vahl [M. Vahl] zijn genoemd naar J. G. Koenig (zie koenigĭi), den
ontdekker dezer planten.
koeringa
koerínga, – Engelschind. plantennaam.
koeteianus / koeteiensis koeteiánus (-a, -um) / koeteiénsis (-is, -e), – afkomstig
van het landschap Koetei in Centraal O.-Borneo of daar het eerst gevonden.
koetjape
koetjápe, – Mal. plantennaam (ten rechte kĕtjápi).
kohautianus kohautiánus (-a, -um) (Cissampĕlos – K. B. Presl [K. B. Presl]),
– genoemd naar Fr. Kohaut (?, Neuhaus, Boheme; 1822, in·Senegal), tuinman, die
in 1817/18 Fr. W. Sieber (zie siebēri) vergezelde op een tocht door Creta, Egypte en
Palestina, van 1819-21 in opdracht van dezen als plantenverzamelaar Martinique en
in 1822 Senegal bereisde, waar hij aan kwaadaardige koortsen bezweek.
Kohleria Kohléria Regel [E. A. von Regel], – genoemd naar Michaël Kohler,
van 1834-72 leeraar in de natuurkunde aan de opleidingsschool voor onderwijzers
te Küsnacht bij Zürich. Overigens heb ik niet omtrent hem kunnen uitvorschen.
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kohlmeyerianus
kohlmeyeriánus (-a, -um) (Dendrobĭum – T. et B. [J. E.
Teysmann en S. Binnendijk]), – Teysmann (zie teysmanni) en Binnendijk (zie
binnendijkĭi), in 1863 de auteurs der soort, geven bij den naam geenerlei toelichting.
Koilodepas
Koilódepas Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. koilon, holte, hier
bedoeld als kamertje; dĕpas, beker. Bij ♂ zijn de helmdraden aan den voet vergroeid
tot een beker, die door 8 of meer aan de binnenzijde geplaatste kielen verdeeld is in
evenveel kamertjes, welke in den knop elk een helmkokje (der binnenwaarts
omlaaggeslagen meeldraden) omsluiten.
Kokoona
Kokoóna Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – Latinizeering van den
Ceylonschen plantennaam kokoon.
kolenati
kolenáti, – 2e nv. van Kolenātus, Latinizeering van Kolenati: van
Kolenati, gevonden door Kolenati,
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genoemd naar Kolenati. – Saxifrăga – Regel [E. A. von Regel] is genoemd naar Fr.
A. Kolenati [1813, Praag; 1864, na een excursie dood aangetroffen in het Zwitsersche
melkhuis op den Altvater (bergtop in het Hohes Gesenke in Moravië)], hoogleeraar
te Brünn, entomoloog-botanicus, die in 1843/45 de landstreek ten Z. van den Kaukăsus
en voorts Armenië bereisde.
kolenatianus
kolenatiánus (-a, -um) (Campanŭla – C. A. Mey. [C. (K.) A.
Meyer]), – genoemd naar Fr. A. Kolenati (zie kolenāti).
Kolkwitzia
Kolkwítzia Graebn. [K. O. R. P. P. Graebner], – genoemd naar
prof. R. Kolkwitz (1873, Berlijn; X), physioloog-hydrobioloog, afdeelingsdirecteur
aan het rijksinstituut voor water-, grond- en luchthygiène te Berlijn. schrijver over
plantenphysiologie.
kollmannianus
kollmanniánus (-a, -um) (Phyllanthus – M. A. [J. Müller van
Aargau]), – genoemd naar Michiel Herman Joseph Kollmann (1824, Buitenzorg;
1897, Nice), die na opleiding in Nederland als particulier in Indië terugkwam en
aldra ter Algemeene Secretarie te Buitenzorg werd aangesteld. In 1845 werd hij als
surnumerair ambtenaar bij de landelijke inkomsten en cultures in Bantam geplaatst;
na verschillende functies op verschillende standplaatsen (Pandĕglang, Sĕmarang,
Bĕsoeki, Kĕboemĕn, Lĕdok) bekleed te hebben werd hij in 1864 directeur der cultures,
in 1866 directeur van Binnenlandsch Bestuur. Van 1871 tot aan zijn pensionneering
in 1876 was hij resident van Pekalongan. Hij verzamelde een aantal planten,
waaronder de naar hem genoemde.
kologa
kológa, – Engelschind. plantennaam.
kolomikta kolomíkta, – aan den benedenloop van de Amoer (rivier in O.-Azië
op ±50° N.B.) gebruikelijke volksnaam van Actinidĭa – Max. [K. J. Maximowicz].
kolpakowskianus
kolpakowskiánus (-a, -um), – zie kolpakowskyānus.
kolpakowskyanus kolpakowskyánus (-a, -um) (Ixiolirĭon – Regel [E. A. von
Regel]; -Tulipa – Regel [E. A. von Regel]), – genoemd naar G. A. Kolpakowsky (?,
?; ±1890, ?), gouverneur van Semiretsjensk (Zevenrivierenland, in Turkestan, ±75
– 80° O.L.; ±45° N.B.).
komarowi
komarówi, – 2e nv. van Komarōwus, Latinizeering van Komarow:
van Komarow, gevonden door Komarow, genoemd naar Komarow. – Syringa – C.
K. Schneid. [C. K. Schneider] is genoemd naar Vladimir Leontiewitch Komarow,
Russ. plantkundige, die in 1892/93, toen nog student, het gebied ten Z. van den
Kaukasus voor bot. doeleinden bereisde, in 1895 het Amoergebied (zie amurensis),
in 1896 Mandsjoerije (zie mandschurĭcus), in 1897 N.-Korea (zie coraeensis). Op
zijn tochten in O.-Azië verzamelde hij ongeveer 6000 planten in 1300 soorten, welke
hij zelf bewerkte.
Kompsoboea
Kompsoboéa Clarke [Ch. Baron Clarke], – van Gr. kompsos,
versierd; boëios, riem: met riemen versierde, dwz. fraaie, riemvormige vruchten
dragende plant.
kompsoboeus
kompsoboéus (-a, -um), – van Gr. kompsos, versierd; boëios,
riem: met riemen versierd, dwz. fraaie, riemvormige organen (vruchten bv.) dragend.
kompsopus
kómpsopus, – van Gr. kompsos, versierd, fraai; pous, voet, steel:
met fraaien (bv. door slankheid uitmuntenden) steel.
kondang
kondang, – Soend. plantennaam.
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koningsbergeri koningsbergéri, – 2e nv. van Koningsbergērus, Latinizeering
van Koningsberger: van Koningsberger, genoemd naar Koningsberger. – Polypodĭum
– V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] en Goodenĭa – Backer
[C. A. Backer] zijn genoemd naar J. C. Koningsbeger (1867, Hazerswoude; X),
bioloog, in 1894 naar Indië vertrokken, sinds 1898 als landbouwzoöloog verbonden
aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, van 1910-17 directeur dier instelling, schrijver
van verscheidene zoöl. werken, krachtig bevorderaar van het floristisch onderzoek
van Java, stichter van het bot. station van Sibolangit in Deli (N.-Sumatra), dat onder
zijn opvolger (zie doctersĭi) weer werd opgeheven, waarmede (zie ook loerzingĭi)
een uitermate geschikt en veelbelovend station voor de studie der flora van N.-Sumatra
verloren ging. Van 1918-19 was Koningsberger president (de eerste) van den
Volksraad van Ned. Indië, van 1926-29 minister van Koloniën.
konori konóri (Rhododendron – Becc. [Odoardo Beccari]), – volgens Beccari
(zie beccariānus), den auteur der soort, is konori in het Mafoorsch (= Noefoorsch,
een der aan de N. kust van Nieuw-Guinea gesproken talen) de naam van den Messías.
– Hij deelt niet mede, waarom hij dien naam aan een Rhododendron schonk.
Koompassia
Koompássia Maing. [A. C. Maingay], – Latinizeering van den
Mal. plantennaam koompas (of kempas).
Koon
Koon Gaertn. [J. Gärtner], – Ceylonsche plantennaam (kón).
koordersi
koordérsi, – 2e nv. van Koodersus, Latinizeering van Koorders:
van Koorders, gevonden door Koorders, genoemd naar Koorders. – Nederlandschind.
planten van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker, S. H. Koorders (1863,
Bandoeng; 1919, Batavia), houtvester, die in 1884 na het voltooien zijner in Europa
gemaakte studiën op Java terugkwam en in 1885 bij het Boschwezen aldaar werd
geplaatst. Reeds spoedig begon hij met een onderzoek naar de Jav. boschboomflora,
daarbij uitgaande van genummerde boomen, waarvan door het hem toegevoegde
inlandsche personeel groote hoeveelheden bloeiend en vruchtdragend materiaal op
dusdanige wijze werden verzameld, dat steeds kon worden uitgemaakt van welken
boom het afkomstig was. De wetensch. bewerking van dat materiaal geschiedde door
Valeton (zie valetoniānus) en later door Smith (zie smithiānus 3) in de terecht
beroemde Bijdragen tot de Kennis der Boomsoorten op Java. Bovendien verzamelde
Koorders persoonlijk op Java, de Karimon Djawa eilanden, N.- en Midden-Sumatra
en N.-Celebes. Hij schreef vele bot. publicaties, waaronder Verslag eener botanische
dienstreis door de Minahassa, – Exkursionsflora von Java, – Flora von Tjibodas, en
een monographie der Rafflesiacĕae; verder gaf hij den stoot tot de oprichting der
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Ned. Indië.
koordersianus koordersiánus (-a, -um), – de talrijke Nederlandschind. planten
van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker, S. H. Koorders (zie koordersi).
koordersii
koordérsii, – 2e nv. van Koordersĭus, Latinizeering van Koorders:
van Koorders, gevonden door Koorders, genoemd naar Koorders. – De zeer talrijke
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker, S. H.
Koorders (zie koordersi).
Koordersiochloa Koordersióchloa Merr. [E. D. Merrill], – van Koorders (zie
koordersi); Gr. chlŏa, gras: gras van Koorders (die het heeft ontdekt); ter eere van
Koorders genoemd gras.
Koordersiodendron
Koordersiodéndron Engl. [H. G. A. Engler], – van
Koorders (zie koordersi); Gr. dendron, boom: boom van Koorders; door Koorders
ontdekte en ter eere van hem genoemde boom.
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Kopsia Kópsia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar J. Kops (1765, Amsterdam;
1849, Utrecht), eerst doopsgezind predikant, later (1792-1819) directeur van landbouw
in Nederland, van 1815-35 hoogleeraar in de landbouw- en plantkunde aan de
hoogeschool te Utrecht, vruchtbaar schrijver op velerlei gebied, eerste redacteur van
de Flora Batava (groot plaatwerk, waarin alle Ned. hoogere en vele lagere planten
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zijn afgebeeld; het begon in 1800 te verschijnen en werd in 1935 geeindigd).
kora
kora, – Hind. plantennaam.
koraianus / koraiensis / koreanus
koraiánus (-a, -um) / koraiénsis (-is, -e)
/ koreánus (-a, -um), – afkomstig van Korēa (schiereiland aan de O. kust van Azië
op 40-35° N.B.) of daar het eerst gevonden, Koreaansch.
korethrostachys
korethróstachys, – van Gr. korêthron, bezem; stăchus, aar:
met bezemachtig bijeengeplaatste aren.
koretrostachys
koretróstachys, – foutief voor korethrostăchys.
korimensis
koriménsis (-is, -e), – afkomstig van Korim (a/d N. kust van Biak
of Wiak; het oostelijkste, tevens het grootste der Schouteneilanden voor de
Geelvinkbaai, a/d N. kust van Nieuw-Guinea; ±136º O.L.; ±lº Z.B.) of daar het eerst
gevonden.
korinchensis
korinchénsis (-is, -e), – afkomstig van Korinchi Peak, dwz. de
Piek van Ko(e)rintji (= Piek van Indrapoera, een ±3800 m. hooge vulkaan in Sumatra;
±101 1/4º O.L.; ±1 1/2º Z.B.) of daar het eerst gevonden.
korintjianus / korintjiensis
korintjiánus (-a, -um) / korintjiénsis (-is, -e),
– afkomstig van het landschap Ko(e)rintji (= Kĕrintji, op Sumatra; ±101 – 102º O.L.;
±1 1/2º Z.B.) of van de daarin gelegen Piek van Ko(e)rintji (= Piek van Kĕrintji, Piek
van Indrapoera, een ±3800 m. hooge vulkaan; ±101 1/4º O.L.; ±1 1/2º Z.B.) of daar
het eerst gevonden.
korolkowi
korolkówi, – 2e nv. van Korolkōwus, Latinizeering van Korolkow:
van Korolkow, gevonden door Korolkow, genoemd naar Korolkow. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar Nikolai Iwanowitzsch Korolkow (1838, ?; ?, ?), officier
in het Russ. leger, gouverneur van Fergana (Turkestan; 70-74° O.L.; ±40° N.B.), die
in de door hem bestuurde provincie planten, waaronder de naar hem genoemde,
verzamelde.
korolkowii korolkówii, – 2e nv. van Korolkowĭus, Latinizeering van Korolkow:
van Korolkow, gevonden door Korolkow, genoemd naar Korolkow. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar N. I. Korolkow (zie korolkōwi).
Korthalsella
Korthalsélla V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], -genoemd naar P. W. Korthals (1807, Amsterdam; 1892, Haarlem),
kruidkundige-philosoof, die, na korten tijd aan het Leidsche Herbarium gewerkt te
hebben, in Juli 1830 lid werd der Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië, in
welke functie hij Java (1831-32), Sumatra (1833 en volgende jaren) en Borneo (1836)
bereisde. In 1837 keerde hij naar Nederland terug, in 1843 werd hij gepensionneerd;
sedert dien wijdde hij zich voornamelijk aan de studie der wijsbegeerte. De resultaten
van zijn onderzoek legde hij, behalve in een aantal tijdschriftartikelen, neer in zijn
uitnemend hoofdwerk, Verhandelingen over de Natuurlijke Geschiedenis der Ned.
Overzeesche Bezittingen, Botanie (1839-42). – Uit zijn nalatenschap is het
Korthalsfonds gesticht, waarvan de rente om de twee jaar door de Koninklijke
Academie van Wetenschappen in het belang der botanie kan worden besteed.
Korthalsia
Korthálsia Bl. [C. L. Blume], -genoemd naar P. W. Korthals (zie
Korthalsella).
korthalsianus korthalsiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar haar ontdekker, P. W. Korthals (zie Korthalsella).
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korthalsii
korthálsii, – 2e nv. van Korthalsĭus, Latinizeering van Korthals:
van Korthals, gevonden door Korthals, genoemd naar Korthals. – De talrijke
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker P. W.
Korthals (zie Korthalsella).
korythoglossus
korythoglóssus (-a, -um), – van Gr. korus (korŭthos), helm;
glôssa, tong: met helmvormige (sterk gewelfde) tongen of daarbij vergelijkbare
organen, lintbloemen bv.
kotschyanus kotschyánus (-a, -um) (Panĭcum – Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter];
– Trichodesma – Fenzl [E. Fenzl]), – genoemd naar Th. Kotschy (1813, Ustron,
Oostenr. Silezië; 1866, Weenen), plantkundige,die van 1836-43 voor bot. doeleinden
N.O.-Afrika en Z.W.-Azië bereisde, waar hij groote verzamelingen bijeenbracht en
werwaarts hij later herhaaldelijk (1853, 55, 59, 62) terugkeerde, sinds 1852 custos
aan het Bot. Museum te Weenen, schrijver van verscheidene bot. publicaties, o.a.
over de door de Ned. Afrika-reizigster Alexandrine Tinne (vermoord in 1869)
verzamelde planten.
kotschyi
kótschyi, – 2e nv. van Kotschўus, Latinizeering van Kotschy: van
Kotschy, gevonden door Kotschy, genoemd naar Kotschy. – Alisma – Hochst. [Chr.
Fr. Hochstetter] en Saxifrăga – Boiss. [E. Boissier] zijn genoemd naar Th. Kotschy
(zie kotschyānus).
kousa
koúsa, – mogelijk een Jap. volksnaam van Cornus – Bürg. [Heinrich
Bürger (Hameln, 1804 of 1806; 1858 Indramajoe (Java)), Duits natuuronderzoeker
in Nederlandse overheidsdienst, tevens ondernemer].
kraetkei
kráétkei, – 2e nv. van Kraetkĕus, Latinizeering van Kraetke: van
Kraetke, genoemd naar Kraetke. – Mucūna-Warb. [O. Warburg] is genoemd naar
Reinhold Kraetke (1845, Berlijn; ?, ?), beambte bij de Pruisische posterijen, van
1887-90 militair commandant (Landeshauptmann) van Kaiser Wilhelmsland, in 1901
staatssecretaris van de directie der posterijen met den titel van Excellentie.
kraliki
kralíki, – 2e nv. van Kralīkus, Latinizeering van Kralik: van Kralik,
gevonden door Kralik, genoemd naar Kralik. – Fumarĭa – Jord. [A. Jordan (1814-97),
plantkundige te Lyon] is genoemd naar J. L. Kralik (1813, Straatsburg; 1892,
Tresserve bij Aix-les-Bains, Savoie), leeraar, eerst te Straatsburg, daarna te Parijs,
die als plantenverzamelaar Corsica, Egypte (1847), Algiers en Tunis bereisde en
verzamelingen gedroogde planten uitgaf.
kramatensis
kramaténsis (-is, -e), – afkomstig van of het eerst gevonden op
een kramat, d.i. een heilig graf, aldus genoemd (zie Encyclop. Ned. Indië, 2e dr., in
voce kramat) naar de wonderkracht, welke verondersteld wordt daarvan uittegaan,
in verband met de bovennatuurlijke macht, die den daarin begraven heilige, ook na
diens dood, wordt toegeschreven. – Kramats zijn er op Java talloos vele; vaak liggen
zij op den top van een heuvel (goenoeng kramat); dikwijls vormen zij een laatste
toevluchtsoord voor de restanten der oorspronkelijke vegetatie, welke overal in den
omtrek is uitgeroeid. Vaak vindt men er groote boomen (dikwerf Ficus) op; niet
zelden ook aanplantingen van Handjoewang (Cordylĭne fruticōsa Chev. [Fr. F.
Chevallier (1796-1840), Fr. plantkundige]) en soms van Graptophyllum pictum Griff.
[W. Griffith], vooral in roodbladige vormen.
Krassera
Krasséra O. Schwarz [Otto Karl Anton Schwarz (1900, Weimar;
X), bioloog, sinds 1934 werkzaam aan het bot. museum te Berlijn-Dahlem] genoemd
naar Fridolin Krasser (1863, Iglau, Boheme; 1922, Praag), sinds 1906 hoogleeraar
in de plantkunde, warenkennis en technische mikroskopie aan de Duitsche Technische
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Hoogeschool te Praag, bewerker der Melastomatacĕae in Die Natürlichen
Pflanzenfamilien van Engler und Prantl.
krauseanus
krauseánus (-a, -um) (Appendicŭla – Schltr [F. R. Rudolf
Schlechter]), – in 1912 genoemd naar Fr. Krause van de Bindjey Estate (Deli), zwager
van den auteur der soort, F. R. Rudolf Schlechter (zie rudolphi), die het dezen
mogelijk gemaakt had orchideeën te verzamelen op de Delische bergen. Overigens
is mij niets van hem bekend.
krausei kráúsei, – 2e nv. van Krausĕus, Latinizeering van Krause: van Krause,
genoemd naar Krause. – Elatostĕma grueningĭi H. Winkl. [Hubert Winkler] var. –
H. Winkl. [Hubert Winkler] is
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genoemd naar H. Krause (1892, Litburg bij Trier; X), eerst officier in het D. leger,
later uitgever te München, thans intendant van den stadsschouwburg te Erfurt,
schoonzoon van Grüning (zie grueningĭi).
kraussianus
kraussiánus (-a, -um) (Panĭcum – Steud. [C. G. Steudel]; –
Selaginella – A. Br. [A. Braun]), – genoemd naar haar ontdekker, Chr. Ferdinand
Fr. Krauss (1812, Stuttgart; 1890, Stuttgart), zoöloog, in 1840 benoemd tot
onderopzichter aan het Koninklijk kabinet van naturaliën te Stuttgart, in 1845 tot
opzichter en hoogleeraar, in 1856 tot 1sten conservator, tevens directeur. Van 1837-40
bereisde hij Z.-Afrika, waar hij behalve dieren, ook planten verzamelde. Behalve
verscheidene zoöl. publicaties schreef hij Beiträge zur Flora des Cap- und Natallandes
(1846).
kravangensis
kravangénsis (-is, -e), – afkomstig van Krawang (voormalige
residentie in W.-Java) of daar het eerst gevonden.
krawang
krawang (Garcinĭa – Pierre [L. Pierre]), – zou de naam zijn eener
rivier op Borneo, aan welker oevers de plant het eerst gevonden werd.
krawangensis
krawangénsis (-is, -e), – afkomstig van Krawang (voormalige
residentie in W.-Java) of daar het eerst gevonden.
kreangensis
kreangénsis (-is, -e) (Piper – C. DC. [C. P. de Candolle]), – zou
afkomstig zijn van een berg “Kreang” in Z.-Celebes. – Waarschijnlijk is de naam
verminkt, mogelijk is een of andere Goenoeng Karang (zie karangensis) bedoeld.
krebsii
krébsii, – 2e nv. van Krebsĭus, Latinizeering van Krebs: van Krebs,
gevonden door Krebs, genoemd naar Krebs. – Tecomanthe – Klotzsch [J. Fr. Klotzsch]
is in 1862 genoemd naar L. Krebs, apotheker te Grahamstown (Z.-Afrika), die de
plant in de Kaapkolonie had gevonden. Overigens is mij niets van hem bekend.
krintjingensis
krintjingénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg)
Krintjing, den oostelijksten der hoogere toppen van het Hjang (Ijang, Ajang)-complex
in O.-Java, of daar het eerst gevonden.
krugii
krúgii, – 2e nv. van Krugĭus, Latinizeering van Krug: van Krug,
genoemd naar Krug. – Bauhinĭa – Urb. [I. Urban] is genoemd naar Leopold Krug
(1833, Mühlenbeck bij Berlijn; 1898, Grosz Lichtenfelde, Berlijn). In 1857 werd hij
aangenomen als employé bij het groote handelshuis Lameyer & Co (later Schulz &
Co) te Mayaguez op Portorico; door zijn bijzondere geschiktheid bracht hij het tot
firmant en later tot eigenaar der firma. Hij was vice-consul van Duitschland en
Engeland en besteedde een deel van zijn aanzienlijk vermogen voor het krachtig
steunen van de studie der planten- en dierenwereld van Portorico. In 1876 keerde hij
naar Europa terug, doch ging door met het doen inzamelen in W.-Indië. Zoodoende
bracht hij een uitgebreid, ten deele door Urban (zie urbāni), den auteur der naar Krug
genoemde soort, bewerkt herbarium bijeen, thans berustend in het Bot.·Museum te
Berlijn-Dahlem. Tot loon voor zijn verdiensten ontving hij den professorstitel.
kruiensis kruiénsis (-is, -e), – afkomstig van Kroeï (= Kroé, in Z.-Benkoelen)
of daar het eerst gevonden.
Krynitzkia
Krynítzkia. Fisch. et Mey [Fr. E. L. von Fischer en C. (K.) A.
Meyer], – in 1841 genoemd naar Krynitzki, hoogleraar te Charkow, van wien mij
overigens niets bekend is.
kuenstleri
kuenstléri, – foutief voor kunstlēri.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Kuhlhasseltia
Kuhlhasséltia J. J. S. [J. J. Smith], – genoemd naar H. Kuhl
(zie Kuhlĭa) en J. C. van Hasselt (zie Hasseltĭa).
Kuhlia
Kúhlia Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – genoemd naar H.
Kuhl (1796, Hanau; 1821, Buitenzorg), in 1820 met Van Hasselt (zie Hasseltĭa)
benoemd tot lid der toen ingestelde Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië,
datzelfde jaar met Van Hasselt naar Buitenzorg vertrokken, vanwaar uit zij W.-Java
doorvorschten en rijke verzamelingen bijeenbrachten. Reeds binnen 9 maanden na
zijn aankomst overleed Kuhl aan een leveraandoening. Hij ligt begraven in den
Buitenzorgschen plantentuin, waar voor hem en zijn grafgenoot Van Hasselt († 1823)
een onooglijk monumentje is opgericht.
kuhlianus
kuhliánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
H. Kuhl (zie Kuhlĭa).
kuhlii kúhlii, – 2e nv. van Kuhlĭus, Latinizeering van Kuhl: van Kuhl, gevonden
door Kuhl, genoemd naar Kuhl. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar H.
Kuhl (zie Kuhlĭa).
kumasaca
kumasáca, – Jap. plantennaam.
kummerianus
kummeriánus (-a, -um) (Ctenanthe – Eichl. [A. W. Eichler]),
– genoemd naar generaal Von Kummer, eerepresident der in 1875 te Keulen gehouden
bloemententoonstelling. Overigens is mij van hem niets bekend.
kunstleri
kunstléri, – 2e nv. van Kunstlērus, Latinizeering van Kunstler: van
Kunstler, gevonden door Kunstler, genoemd naar Kunstler. – De talrijke planten van
dezen naam zijn genoemd naar den Duitscher H. H. Kunstler (?, ?; ?, ?), die van
1881-86 als plantenverzamelaar (King’s collector) in dienst stond van Sir George
King (zie kingi), directeur van den bot. tuin van Calcutta, en die door diens opvolger
D. Prain (zie Prainĕa) geprezen wordt als een der ijverigste en meest getrouwe
inzamelaars, welke hun leven hebben geofferd aan de wetenschap in de tropen.
Kunstleria
Kunstléria Prain [D. Prain], – genoemd naar H. H. Kunstler (zie
kunstlēri).
kunthianus
kunthiánus (-a, -um) (Dysoxўlum – Miq. [F. A. W. Miquel]; –
Isachne -W. et A. [R. Wight en G. A. Walker Arnott]), – genoemd naar K. S. Kunth
(1788, Leipzig; 1850, Berlijn), hoogleeraar in de plantkunde en onderdirecteur van
den bot. tuin te Berlijn, schrijver van belangrijke bot. publicaties, waaronder vooral
bekend zijn zijn bewerking der door Von Humboldt (zie Humboldtĭa) en Bonpland
(zie bonplandiānus) in Amerika verzamelde planten, voorts zijn Enumeratĭo plantārum
hucusque cognitārum (1833-50), welke beschrijvingen van schier alle toen bekende
Monocotylen bevat, en zijn Flora Berolinensis (Flora van Berlijn).
kunthii
kúnthii, – 2e nv. van Kunthĭus, Latinizeering van Kunth: van Kunth,
genoemd naar Kunth. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar K. S. Kunth (zie
kunthiānus).
kuntzei kúntzei, – 2e nv. van Kuntzĕus, Latinizeering van Kuntze: van Kuntze,
gevonden door Kuntze, genoemd naar Kuntze. – Hypoëstes – Clarke [Ch. Baron
Clarke] (ex Ridley) en Sclerĭa – Boeck. [O. Boeckeler] zijn genoemd naar C. E. Otto
Kuntze (1843, Leipzig; 1907, San Remo), koopman-plantkundige, schrijver van vele
bot. publicaties, vooral over nomenclatuurkwesties, waarin het prioriteitsprincipe tot
het uiterste werd doorgevoerd, wat veel twistgeschrijf veroorzaakt heeft. Van 1874-76
maakte hij een reis om de aarde, waarop hij ongeveer 7700 planten verzamelde;
tijdens die reis hield hij van Mei tot Sept. 1875 verblijf op Java. In 1891/92 bereisde
hij Z.-Amerika, in 1894 Z.-Afrika. In 1905 vestigde hij zich te San Remo, waar hij
tot aan zijn spoedig gevolgden dood woonachtig bleef.
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kunzeanus
kunzeánus (-a, -um) (Davallĭa – W. J. Hook. [W. J. Hooker]), –
genoemd naar G. Kunze (1793, Leipzig; 1851, Leipzig), hoogleeraar in de plantkunde
te Leipzig, verdienstelijk mycoloog en pteridoloog, schrijver van vele publicaties,
inzonderheid over varens.
kunzei
kúnzei, – 2e nv. van Kunzĕus, Latinizeering van
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Kunze: van Kunze, genoemd naar Kunze. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar G. Kunze (zie kunzeānus).
kurilensis
kurilénsis (-is, -e), – afkomstig van de Koerilen (eilandenreeks
tusschen Japan en de Z. punt van Kamtsjatka) of daar het eerst gevonden.
kurimanus kurimánus (-a, -um), – afkomstig uit het stroomgebied der Soengei
(rivier) Koeriman (Midden-Sumatra) of daar het eerst gevonden.
kurrii kúrrii, – 2e nv. van Kurrĭus, Latinizeering van Kurr: van Kurr, genoemd
naar Kurr. – Cypērus – Steud. [C. G. Steudel] is genoemd naar J. G. Kurr (1798,
Sulzbach; 1870, Stuttgart), hoogleeraar in de plantkunde te Stuttgart, schrijver van
eenige bot. publicaties.
Kurrima
Kurrímia Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], -afleiding en beteekenis onbekend, mogelijk de Latinizeering van een
Engelschind. plantennaam.
kurzianus
kurziánus (-a, -um) (Pavetta – T. et B. [J. E. Teysmann en S.
Binnendijk]), – genoemd naar Sulpiz Kurz (1834, Abensberg, Z.W. van Regensburg;
1878, eiland Penang), die in 1856 onder den valschen naam Johann Amann als fuselier
in Ned. Indië kwam. Van 1862-63 was hij als schrijver gedetacheerd bij ’s Lands
Plantentuin te Buitenzorg, waar hij Teysmann (zie teysmanni) behulpzaam was bij
het determineeren. In 1863 werd hij uit den militairen dienst ontslagen, waarop hij
naar Eng. Indië vertrok; in 1864 werd hij aangesteld tot conservator van het herbarium
te Calcutta. Van zijn hand verschenen eenige publicaties over de flora van Ned. en
die van Eng. Indië.
kurzii
kúrzii, – 2e nv. van Kurzĭus, Latinizeering van Kurz: van Kurz,
gevonden door Kurz, genoemd naar Kurz. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar S. Kurz (zie kurziānus).
kuschkensis
kuschkénsis (-is, -e), – afkomstig van Kuschk (in Afghanistan;
ruim 62° O.L.; ±35° N.B.) of daar het eerst gevonden.
kutaiensis
kutaiénsis (-is, -e), – afkomstig van het landschap Koetei (ook wel
Koetai en Kutai geschreven) in Centraal O.-Borneo of daar het eerst gevonden.
kutcinensis kutcinénsis (-is, -e), – afkomstig van Koetjing (Ital. Kutcin = Eng.
Kutching = Sĕrawak, in Br. N.-Borneo) of daar het eerst gevonden.
kuteiensis / kutejensis
kuteiénsis (-is, -e) / kutejénsis (-is, -e), – afkomstig
van het landschap Koetei in Centraal O.-Borneo of daar het eerst gevonden, Koeteisch.
kuyperi
kuypéri, – 2e nv. van Kuypērus, Latinizeering van Kuyper: van
Kuyper, gevonden door Kuyper, genoemd naar Kuyper.- Dendrobĭum – J. J. S. [J.
J. Smith] en Sarcanthus – J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd naar den ontdekker dezer
planten, H .P. Kuyper (1876, Heerenveen; 1909, Buitenzorg), van 1905-07 assistent
aan het Proefstation voor Rijst en Tweede Gewassen te Buitenzorg, van 1907 tot aan
zijn dood hoofd der afdeeling Botanische Laboratoria van het Departement van
Landbouw aldaar, verdienstelijk botanicus.
kyawi
kyáwi, – 2e nv. van Kyāwus, Latinizeering van Kyaw: van Kyaw,
gevonden door Kyaw, genoemd naar Kyaw. Rhododendron – Lace et W. W. Sm. [J.
H. Lace (1857-1918), Eng. plantkundige en Sir William Wright Smith] werd in 1914
genoemd naar Maung Kyaw, inlandsch beambte bij het boschwezen in Burma, die
in de omstreken van Myitkyina (in Upper-Burma; ±97 1/2º O.L.; bijna 25 1/2º N.B.)
belangrijk materiaal van boomsoorten had bijeengebracht.
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Kyllinga
Kyllínga Rottb. [Chr. Fr. Rotböll], – genoemd naar Peder Lauridsen
Kylling (±1640, Assens, a/d W. kust van Fünen; 1696, Kopenhagen), in 1662 benoemd
tot Koninklijk Botanicus (van Denemarken) met de opdracht in Denemarken en
Noorwegen planten te verzamelen, schrijver van een catalŏgus (Viridarĭum Danĭcum)
van Deensche planten.
kyllingaeoides
kyllingaeoídes, – zie kyllingoīdes.
Kyllingia
Kyllíngia L. f. [C. von Linné (1741-83)], – zie Kyllinga.
kyllingiaeformis
kyllingiaefórmis (-is, -e), – zie kyllingiformis.
kyllingiaeoides
kyllingiaeoídes, – zie kyllingioīdes.
kyllingiformis
kyllingifórmis (-is, -e), – van Kyllinga, plantengesl.
(Cyperacĕae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Kyllinga,
Kyllinga-achtig.
kyllingioides
kyllingioídes, – van Kyllingia, (voormalig) plantengesl.
(Cyperacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Kyllingia-achtig.
kyllingoides
kyllingoídes, – van Kyllinga, plantengesl. (Cyperacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Kyllinga-achtig.
Kyrtandra
Kyrtándra J. Fr. Gmel. [Johann Friedrich Gmelin (1748-1804),
hoogleeraar, eerst te Tübingen, daarna te Göttingen], -van Gr. kurtos, krom; anêr
(andros), man: plant met kromme mann. organen, met kromme helmdraden.
kysoor
kýsoor, – Hind. plantennaam (kesúr).

L.
labangensis
labangénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Labang
(in N.-Borneo) of daar het eerst gevonden.
labellosus
labellósus (-a, -um), – van Lat. labellum, lip (van Orchidacĕae en
Zingiberacĕae): grootlippig.
labialis labiális (-is, -e), – van Lat. labĭum, lip: van lippen voorzien. – Teramnus
– Spreng. [K. P. J. Sprengel] ontving dien soortnaam, omdat bij gevorderden bloei
de vlag naar boven, de vier andere kroonbladen omlaag zijn gekeerd, waardoor de
bloemkroon tweelippig schijnt.
labiata
labiáta, – zie labiātus.
Labiatae
Labiátae, – afkorting van plantae labiātae, mv. van planta labiāta,
van lippen voorziene plant: van lippen voorziene planten, Lipbloemigen.
labiatus
labiátus (-a, -um), – (van Lat. labĭum, lip), van een of meer lippen
voorzien; met opvallende lip(pen).
labidoglossus
labidoglóssus (-a, -um), – van Lat. labĭdus (van labi, glijden),
glad; Gr. glôssa, tong: met gladde tong of (bij orchideeën) lip. Deze samenkoppeling
van Lat. en Gr. is niet fraai; leioglossus is beter.
labillardieri
labillardiéri, – 2e nv. van Labillardiērus, Latinizeering van
Labillardière: van Labillardière, gevonden door Labillardière, genoemd naar
Labillardière. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. J. Houtou de la
Billardière (zie Billardiēra).
labiosus
labiósus (-a, -um), -van Lat. labĭum, lip: grootlippig.
Labisia
Labísia Lindl. [J. Lindley], – van Gr. labis, verkleinw. van labê (van
lab, stam van lambănein, nemen, aanpakken), alles waarmede men iets aanpakken
of opnemen kan, hier gebezigd in de beteekenis van lepel. De naam zinspeelt op de
lepelvormige bloemkroonslippen.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Lablab / lablab
Lablab Adans. [M. Adanson] / lablab, – Hindost.
plantennaam.
labrusca
labrúsca, – oude Lat. naam eener wilde druivensoort. Het woord
wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten, welke in bladvorm overeenkomen
met de labrusca der Ouden.
labuana
labuána, – zie labuānus.
labuanensis / labuanus labuanénsis (-is, -e) / labuánus (-a, -um), -afkomstig
van het eiland Laboean (voor de baai van Broenei, a/d N.W. kust van Borneo op
ruim 5° N.B.) of daar het eerst gevonden.
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laburnifolius
laburnifólius (-a, -um), – van Laburnum, plantengesl.
(Leguminōsae), Gouden Regen; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een
Gouden Regen.
laburnoides
laburnoídes, – van Laburnum, plantengesl. (Leguminōsae),
Gouden Regen; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Gouden
Regen gelijkend.
Laburnum
Labúrnum Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van
den bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg], – oude, Lat. naam van den Gouden
Regen.
labyrinthicus labyrínthicus (-a, -um), – van Lat. labyrinthus (Gr. laburinthos),
in de Oudheid een gebouw met vele kamers en ineenloopende gangen, waarin men
gemakkelijk verdwalen kon, labyrinth, doolhof (in fig. zin; een doolhof is eigenlijk
een tuin met dusdanig aangelegde, door hooge, dichte hagen gescheiden paden, dat
het moeilijk is een bepaald punt, gewoonlijk het midden, te bereiken, of, dit bereikt
hebbende, den uitgang weertevinden; men vond vroeger nog al eens doolhoven op
buitenplaatsen en bij speeltuinen): een doolhof vormend.
laccifer / lacciferus
láccifer (laccífera, laccíferum) / laccíferus (-a, -um), –
van Nieuwlat. lacca, lak, een roode, harsachtige, door een op boomtwijgen
parasiteerende schildluis uitgescheiden stof; ferre, dragen, voortbrengen: lakdragend,
dwz. de lakschildluis dragend, als voedselplant voor de lakschildluis dienst doend.
lacer
lacer (lácera, lácerum), – (Lat.) verscheurd, verscheurend.
lacerans
lácerans, – van Lat. lacĕrāre (van lacer, verscheurd, verscheurend),
verscheuren: verscheurend. Soms verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van
verscheurd, ingescheurd.
laceratus
lacerátus (-a, -um), – van Lat. lacĕrāre (van lacer, verscheurd,
verscheurend), verscheuren: (als het ware) verscheurd, in slippen verdeeld.
lacertifer / lacertiferus lacértifer (lacertífera, lacertíferum) / lacertíferus (-a,
-um), – l. van Lat. lacerta, hagedis; ferre, dragen: iets dragend, dat aan een hagedis
doet denken. 2. van Lat. lacertus, spier, arm, poot; ferre, dragen: iets dragend, dat
aan pooten of armen doet denken.
lacerum
lácerum, – zie lacer.
lacerus
lácerus, – foutief voor lacer.
Lachenalia
Lachenália Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar W.
de Lachenal (1736, Bazel; 1800, Bazel), sinds 1776 hoogleeraar in de plantkunde te
Bazel en reorganisator van den bot. tuin aldaar, schrijver van eenige kleine, bot.
publicaties en medewerker aan een flora van Zwitserland.
lachenalii
lachenálii, – 2e nv. van Lachenalĭus, Latinizeering van Lachenal:
van Lachenal, gevonden door Lachenal, genoemd naar Lachenal. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar W. de Lachenal (zie Lachenalĭa).
Lachnastoma
Lachnástoma Korth. [P. W. Korthals]., – van Gr. lachnê, wol;
stŏma, mond. – De mond der kroonbuis is wollig behaard.
lachnatherus
lachnátherus (-a, -um), – van Gr. lachnê, wol; athêr (athĕros),
naald: met wollig behaarde naalden.
lachnobotryus
lachnobótryus (-a, -um), – van Gr. lachnê, wol; bŏtrus, (als
bot. term) tros: met wollig behaarde bloemtrossen.
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lachnocarpus
lachnocárpus (-a, -um), – van Gr. lachnê, wol; karpos, vrucht:
met wollig behaarde vruchten (sporangiën, vijgen).
Lachnolepis
Lachnólepis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. lachnê, wol;
lĕpis, schub. – In de keel van het bloemdek bevinden zich wollig behaarde schubben.
lachnolepis
lachnólepis, – van Gr. lachnê, wol; lĕpis, schub: met wollig
behaarde schubben.
Lachnopodium
Lachnopódium Bl. [C. L. Blume], – van Gr. lachnê, wol;
podĭon [verkleinw. van pous (podos), voet, steel], voetje, steeltje. – De bloemsteeltjes
zijn wollig behaard.
lachnospermus
lachnospérmus (-a, -um), – van Gr. lachnê, wol; sperma,
zaad: met wollig behaarde zaden (of wat daarbij vergeleken wordt, de urntjes van
een Carex, bv.).
lachrim- / lachrymlachrim- / lachrym-, – zie lacrim-.
laciniatus
laciniátus (-a, -um), – van Lat. lacinĭa (verwant met lacer,
verscheurd), slip: in slippen verdeeld.
laciniosus
laciniósus (-a, -um), – van Lat. lacinĭa (verwant met lacer,
verscheurd), slip: met verscheidene slippen, met groote slippen.
lacinulatus
lacinulátus (-a, -um), – van Lat. lacinŭla (verkleinw. van lacinĭa,
slip), slipje: in slipjes verdeeld.
lacinulosus
lacinulósus (-a, -um), – van Lat. lacinŭla (verkleinw. van lacinĭa,
slip), slipje: met verscheidene korte slipjes.
Lacostea
Lacóstea v.d. Bosch [R. B. van den Bosch], – genoemd naar C. M.
van der Sande Lacoste (1815, Werkendam; 1887, Amsterdam), geneesheer te
Amsterdam, verdienstelijk schrijver over Jav. en Sum. mossen en levermossen. Vgl.
sandĕi.
lacostei
lacóstei, – 2e nv. van Lacostĕus, Latinizeering van Lacoste: van
Lacoste, gevonden door Lacoste, genoemd naar Lacoste. – Cirsĭum – Vuyck [L.
Vuyck] is genoemd naar C. M. van der Sande Lacoste, die de plant in 1864 bij
Vinkeveen ontdekte (zie Lacostĕa).
lacrima
lácrima, – (Lat.) traan (oogvocht). – Zie voorts lacrĭma jobi.
lacrima jobi
lácrima jobi, – van Lat. lacrĭma, traan (oogvocht); jobi [2e nv.
van Jobus, latinizeering van Job, naam van “een man in den lande Uz, (die) was
oprecht, ende vroom, Godtvreesende ende wyckende van ’t quaet” (zie het boek Job
in de Heilige Schrift)], van Job: Jobstraan. – De door haar kafjes omsloten vruchten
van Coïx – - L. [C. Linnaeus] worden vergeleken bij de (dikke) tranen, welke langs
Jobs wangen biggelden (Vgl. Job XVI, 16: “myn aengesicht is gantsch bemoddert
van weenen”), toen zijn vijfhonderd juk runderen, vijfhonderd ezelinnen en
drieduizend kameelen geroofd waren, zijn zevenduizend schapen door den bliksem
gedood, zijn “jongers” (dienstknechten) door roovers geslagen waren met “de scherpte
des sweerts”, zijn zeven zonen en drie dochteren om het leven waren gekomen bij
het instorten van het huis des eerstgeborenen, waar zij te gast waren, hij zelf door
God met booze zweren was geslagen “van syne voetzole aen tot synen schedel toe”
en hij van al zijn rijkdommen slechts een potscherf over had om zich, in de asch
zittende, “daer mede te schrabben”, zijn huisvrouw hem aanspoorde God te verlaten
en te sterven, zijn vrienden, die hem kwamen beklagen, hem zoo veranderd vonden,
dat zij hem niet herkenden en “hare stemmen ophieven en weenden” en hij zelf zijn
geboortedag vervloekte en o.a. uitriep: “voor myn broot komt myne sugtinge ende
myne brullingen worden uytgestort als water.” – Volgens een oude kloosterlegende
zou de plant zijn opgeschoten uit een der door Job gestorte tranen.
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lacrimans
lácrimans, – van Lat. lacrĭmāre [van lacrĭma, traan (oogvocht)],
tranen: tranend, droppels vocht uitscheidend.
lacruma
lácruma, – zie lacrĭma.
lacrymlacrym-, – foutief voor lacrim-.
Lactaria
Lactária Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Lat. lac (lactis),
melk: melksap bevattende plant.
lactarius
lactárius (-a, -um), – van Lat. lac (lactis), melk: melksap bevattend.
lactea
láctea, – zie lactĕus.
lactescens
lactéscens, – van Lat. lactescĕre [van lac (lactis), melk], melk
geven: melk gevend, dwz. melksap bevattend.
lacteus
lácteus (-a, -um), – van Lat. lac (lactis), melk: melkwit, melksap
bevattend.
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lactilor lactílor, – van Lat. lac (lactis), melk; cŏlor, kleur: melkkleurig, melkwit.
lactifer / lactiferus
láctifer (lactífera, lactíferum) / lactíferus (-a, -um), – van
Lat. lac (lactis), melk; ferre, dragen, voortbrengen: melk(sap) bevattend.
lactiflorus
lactiflórus (-a, -um), – van Lat. lac (lactis), melk; flos (flōris),
bloem: met melkwitte bloemen.
Lactuca
Lactúca L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam [van lac (lactis),
melk], salade, latuw. De naam zinspeelt op het melksap der plant.
lactucaefolius
lactucaefólius (-a, -um), – zie lactucifolĭus.
lactucifolius lactucifólius (-a, -um), – van Lactūca, plantengesl. (Composĭtae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Lactūca.
lactuosus lactuósus (-a, -um), – van Lat. lac (lactis), melk: rijk aan melk(sap).
lacunosus
lacunósus (-a, -um), – van Lat. lacūna, kuil: vol kuilen. – Bij Hoya
– Bl. [C. L. Blume] en Prinos – Miq. [F. A. W. Miquel] zinspeelt de soortnaam op
de bladeren van gedroogde exemplaren, welke tusschen de nerven zijn ingezonken,
bij Coccŭlus – A. P. DC. [A. P. de Candolle] op de ingezonken nerfoksels der
bladonderzijde.
lacus
lacūs, – 2e nv. enk. van Lat. lacus, meer (znw.): van het meer. – Lipăris
– J. J. S. [J. J. Smith] werd zoo genoemd omdat de plant bij een meer gevonden was,
nl. bij een der Angi-meren in het Arfak-gebergte in den “vogelkop” van
Nieuw-Guinea.
lacustris
lacústris (-is, -e), – van Lat. lacus, meer (znw.): aan of in meren
groeiend.
lacuum
lácuum, – 2e nv. mv. van Lat. lacus, meer (znw.): der meren, bij
meren groeiend, in een merengebied groeiend.
ladanifer / ladaniferus
ladánifer (ladanífera, ladaníferum) / ladaníferus (-a,
-um), – van Lat. ladănum, in de Oudheid naam eener geurige, uit Cistus-soorten
gewonnen hars; ferre, dragen, voortbrengen: ladănum voortbrengend.
ladanum
ládanum, – in de Oudheid naam eener welriekende hars, welke uit
Cistus-soorten werd gewonnen. – Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekurig
overgedragen op de hem thans voerende plant.
Ladoicea
Ladóícea Miq. [F. A. W. Miquel], – foutief voor Lodoicĕa.
Laelia Láélia Lindl. [J. Lindley], – Lindley (zie lindleyānus), in 1831 de auteur
van het gesl. geeft bij den naam geen toelichting. – Sommigen gissen, dat de plant
genoemd is naar den Romeinschen veldheer Laelĭus, die in 146 v. Chr. Carthāgo
innam en daardoor een einde maakte aan den derden Punischen oorlog, anderen
opperen de veronderstelling, dat de plant genoemd is naar een dame van denzelfden
naam. Niemand weet het.
laeta
latea, – zie laetus.
laetevirens laetévirens, – van Lat. laete, vroolijk, helder (bijw.); vĭrens, groen:
heldergroen.
laetiflorus laetiflórus (-a, -um), – van Lat. laetus, vroolijk, vriendelijk, helder;
flos (flōris), bloem: met helder gekleurde bloemen.
laetivirens
laetívirens, – zie laetevĭrens.
laetus
laetus (-a, -um), – (Lat.) vroolijk, vriendelijk, helder, bij uitbreiding:
helder gekleurd, heldergroen.
laeve
laeve, – zie laevis.
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laevicalyx
laevícalyx, – van Lat. laevis, glad, kaal; călyx, kelk: met gladden
kelk, met kalen kelk.
laevicaulis
laevicáúlis (-is, -e), – van Lat. laevis, glad, kaal: caulis, stengel,
steel: gladstengelig, gladstelig, kaalstengelig, kaalstelig.
laevifolius
laevifólius (-a, -um), – van Lat. laevis, glad, kaal: folĭum, blad:
gladbladig, kaalbladig.
laevigatus
laevigátus (-a, -um), – van Lat. laevigāre (van laevis, glad, kaal),
glad maken, kaal maken: glad gemaakt, glad; kaal gemaakt, kaal.
laevior
láévior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. laevis, glad, kaal: gladder of
minder behaard dan gewoonlijk, tamelijk glad, tamelijk kaal.
laevipes
láévipes, – van Lat. laevis, glad, kaal: pes, voet, steel: met gladden
of kalen voet, met gladden of kalen steel.
laevis
laevis (-is, -e), – (Lat.) glad, kaal.
laevissimus
laevíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. laevis, glad, kaal:
zeer glad, volkomen kaal.
laevius
láévius, – zie laevĭor.
laeviusculus
laeviúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. laevis, glad, kaal:
tamelijk glad, tamelijk kaal.
Lagaropyxis
Lagaropýxis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. lagăros, slap,
week; puxis, doos. Plant met slappe doosvruchten.
Lagarosiphon
Lagarosíphon Harv. [W. H. Harvey], – van Gr. lagăros, slap,
week; sīphôn, buis. De naam zinspeelt op den langen, slappen snavel van het
vruchtbeginsel, welke verkeerdelijk voor een bloemdekbuis werd aangezien.
lagascae lagáscae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam
Lagasca: van Lagasca, genoemd naar Lagasca. – Petrocoptis – Willk. [M. Willkomm
(1821-95), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Dorpat, later te Praag] en
Physălis – R. et Sch. [J. J. Roemer en J. A. Schultes] zijn genoemd naar M. Lagasca
(1776, Encinacorva, N.O.-Spanje; 1839, Barcelona), hoogleeraar in de plantkunde
en directeur van den bot. tuin van Madrid, schrijver van vele bot. publicaties.
Lagenaria
Lagenária Ser. [N. Ch. Seringe], – van Lat. lagēna, flesch. – De
naam zinspeelt op de vaak fleschvormige vruchten.
lagenarius
lagenárius (-a, -um), – van Lat. lagēna, flesch: fleschvormig.
lagenarius oblongus
lagénarius (-a, -um) oblóngus (-a, -um), – Lat.
lagenarĭus, fleschvormig; oblongus, langwerpig: fleschvormig en langwerpig; den
vorm eener langwerpige flesch hebbend.
lagenarius villosus
lagenárius (-a, -um) villósus (-a, -um), – van Lat.
lagenarĭus, fleschvormig; villōsus, met lange, zachte haren bezet: fleschvormig en
met lange, zachte haren bezet.
lagenifer / lageniferus
lagénifer (lagenífera, lageníferum) / lageníferus (-a,
-um), – van Lat. lagēna, flesch; ferre, dragen, voortbrengen: iets fleschvormigs
(fleschvormige vruchten bv.) dragend.
lageniformis
lagenifórmis (-is, -e), – van Lat. lagēna, flesch; forma, vorm:
fleschvormig.
Lagenophora
Lagenóphora Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr.
lagênos, flesch; pherein, dragen, voortbrengen. De naam zinspeelt op de fleschvormige
dopvruchten.
Lagerstroemia
Lagerstróémia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar M.
Lagerström (1691, Stettin; 1759, Göteborg), handelsraad en directeur der Zw. O.I.
Compagnie, sinds 1748 lid der Zw. Akademie van Wetenschappen, welker museum
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hij met uit Indië aangevoerde naturaliën verrijkte. Aan personeel der jaarlijks naar
Indië varende schepen gaf hij opdracht daar planten te verzamelen, welke hij alle
aan Linnaeus (zie Linnaea) toezond.
Laggera
Laggéra Sch.-Bip. [K. (C.) H. Schultz], genoemd naar Fr. J. Lagger
(1802, Münster, Kanton Wallis, Zwitserland; 1870, Freiburg, Zwitserland), sinds
1828 arts te Freiburg, verdienstelijk kenner van en schrijver over de flora van
W.-Zwitserland. Zijn herbarium berust te Freiburg.
lagodechianus
lagodechiánus (-a, -um), – afkomstig van Lagodechi (plaats
in het landschap Kachetië, a/d Z. helling van den Kaukăsus; ruim 46° O.L.; bijna
42° N.B.) of daar het eerst gevonden.
lagopoda
lagópoda, – zie lagopŏdus.
lagopodes
lagopódes, – van den soortnaam lagōpus (zie aldaar); ōdes (Gr.
ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort lagōpus gelijkend.
lagopodioides
lagopodioídes, – van den soortnaam lagopŏdus (zie aldaar) of
van Gr. lagôpous (lagôpŏdus), ruigvoetig
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gelijk een haas; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. op de soort
lagopŏdus gelijkend. 2. wat beharing betreft op een hazepoot gelijkend.
lagopodus
lagópodus (-a, -um), – van Gr. lagôs, haas; pous (pŏdos), voet,
steel: met hazepooten. – De naam zinspeelt op vorm of beharing van een of ander
deel der plant.
lagopoides
lagopoídes, – van den soortnaam lagōpus (zie aldaar); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort lagōpus gelijkend.
lagopus lagópus, – Lat. transcr. van Gr. lagôpous (van lagôs, haas; pous, voet,
poot), hazevoetig, met pooten als die van een haas, op een hazepoot gelijkend(e
plant).
lagorensis lagorénsis (-is, -e), – afkomstig van Lagora (naam opgegeven voor
een provincie van Luzon) of daar het eerst gevonden.
Lagoseris Lagóseris Marsch. Bieb. [Fr. A. vrijheer Marschall von Bieberstein],
– van Gr. lagôs, haas; sĕris, salade: hazensalade, door hazen gegeten wordende, aan
salade (Lactūca) verwante plant.
Laguncularia
Lagunculária Gaertn. [J. Gärtner], – van Lat. laguncŭla
(verkleinw. van lagēna, flesch), fleschje. – De naam zinspeelt op den vorm der
vruchten.
Lagunea
Lagúnea Pers. [Chr. H. Persoon (1755-1837) beroemd mykoloog],
– genoemd naar A. Laguna (1494, Segovia, N.N.W. van Madrid; 1560, Segovia),
lijfarts van Paus Julius III (1550-55). – Het handboek van Dioscorīdes (zie Dioscorēa)
over geneesmiddelen werd door hem in het Sp. vertaald en van aanteekeningen en
afbeeldingen voorzien.
lagunensis lagunénsis (-is, -e), – afkomstig van Laguna (provincie van Luzon,
het noordelijkste groote eiland der Philippijnen) of daar het eerst gevonden.
laguroides
laguroídes, – van Lagūrus, plantengesl. (Graminĕae) of van den
soortnaam lagūrus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
1. Lagūrus-achtig. 2. op de soort lagūrus gelijkend.
Lagurus
lagurus / Lagúrus L. [C. Linnaeus] / lagúrus – van Gr. lagôs, haas;
oura, staart: hazestaart. De naam zinspeelt op den vorm der bloeiwijze (waarschijnlijk
op dien der bloeiwijze van Lagúrus cylindrĭcus L. [C. Linnaeus] = Imperāta cylindrĭca
P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], alang alang). Als soortnaam gebezigd
om gelijkenis met het gesl. Lagūrus uittedrukken.
laha
laha, – Mal. plantennaam (akar laha).
Lahia
Láhia Hassk. [J. K. Hasskarl], Latinizeering van den Borneoschen
plantennaam lahi.
lais
lais, – Bangkasche plantennaam.
lakka
lakka, – fragment van den Mal. plantennaam pinang laka (dwz. pinang
met lakroode bladscheeden).
lamarckianus lamarckiánus (-a, -um) (Niōta – Bl. [C. L. Blume]; – Oenothēra
– Ser. [N. Ch. Seringe]), – genoemd naar J. B. P. A. Monet, chevalier De Lamarck
(1744, Bazentin, Dépt. Somme, Frankrijk; 1829, Parijs), beroemd plant- en
dierkundige, schrijver van een flora van Frankrijk, van enkele deelen eener bot.
encyclopedie, van een monumentaal werk over ongewervelde dieren en meer beroemd
nog als grondlegger der naar hem genoemde evolutie-theorie.
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lamarckii
lamárckii, – 2e nv. van Lamarckĭus, Latinizeering van Lamarck:
van Lamarck, genoemd naar Lamarck. – Alangĭum – Thw. [G. H. Kendrick Thwaites]
en Calpicarp(ĭ)um – G. Don [George Don] zijn genoemd naar J. B. P. A. Monet,
chevalier De Lamarck (zie lamarckiānus).
Lambertia Lambértia J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar Aylmer Bourke
Lambert (zie Aylmerĭa).
lambertianus
lambertiánus (-a, -um) (Ficus – Miq. [F. A. W. Miquel]; –
Glochidĭon – M. A. [J. Müller van Aargau]; – Mallōtus – M. A. [J. Müller van
Aargau]; Pinus – Dougl. [D. Douglas]; – Scaevŏla – De Vr. [W. H. de Vriese]), –
genoemd naar Aylmer Bourke Lambert (zie Aylmerĭa).
lambusiformis
lambusifórmis (-is, -e) (Dendrobĭum – Schltr. [F. R. Rudolf
Schlechter]), – foutief voor bambusiformis.
Lamechites
Lamechítes Markgr. [Fr. Markgraf], – van (H. J.) Lam (zie
lamiānus), “die zeer nauwkeurige en uitvoerige aanteekeningen over deze plant
gemaakt heeft”; Echītes, plantengesl. (Apocynacĕae): ter eere van (H. J.) Lam
genoemd, aan Echītes verwant gesl.
lamellatus
lamellátus (-a, -um), – van Lat. lamella (verkleinw. van lamĭna,
plaat), plaatje (iets plats): van plaatjes voorzien.
lamellulifer / lamelluliferus
lamellúlifer (lamellulífera, lamellulíferum) /
lamellulíferus (-a, -um), – van Lat. lamellŭla (verkleinw. van lamella, plaatje), klein
plaatje; ferre, dragen: een of meer kleine plaatjes dragend.
Lamiacanthus
Lamiacánthus O. K. [C. E. Otto Kuntze], – afgekorte
samenstelling van Lamiāles, groep van Sympetalen met 1 eitje of 2 naast elkander
geplaatste eitjes in elk hokje van het bovenstandige vruchtbeginsel; Acanthus, gesl.,
dat als type geldt van de fam. der Acanthacĕae: Acanthacĕa met slechts 1 eitje in elk
hokje van het vruchtbeginsel.
lamianus
lamiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
haar ontdekker, H. J. Lam (1892, Veendam; X), bioloog, van 1919-33 assistent aan
het Buitenzorgsche Herbarium, van 1932/33 bovendien buitengewoon hoogleeraar
aan de Medische Hoogeschool te Weltevreden, sedert 1933 directeur van ’s Rijks
Herbarium te Leiden en hoogleeraar aan de universiteit aldaar, schrijver over
Verbenacĕae, Sapotacĕae en Burseracĕae, voorts over den plantengroei van
Nieuw-Guinea. In 1920/21 nam hij als inzamelaar deel aan een expeditie naar het
Mamberamo-gebied en den Wilhelmina-top in Ned. Nieuw-Guinea; in 1926
verzamelde hij op de Talaud-eilanden (N.O. van Celebes) en op Morotai. Van de
talrijke nieuwe soorten, die hij ontdekte, zijn er vele naar hem genoemd.
lamii
lámii, – 2e nv. van Lamĭus, Latinizeering van Lam: van Lam, gevonden
door Lam, genoemd naar Lam. – De talrijke Nederlandschind. planten van dezen
naam zijn genoemd naar H. J. Lam (zie lamiānus).
lamiifolius
lamiifólius (-a, -um), – van Lamĭum, plantengesl. (Labiātae),
doovenetel; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener doovenetel.
laminatus
laminátus (-a, -um), – van Lat. lamĭna, plaat (iets plats): van een
of meer (opvallende) platen voorzien. Bij Arisaema – Bl. [C. L. Blume] zinspeelt de
soortnaam op de eigenaardige plaat der kolfscheede, bij Hymenophyllum – Copel.
[E. B. Copeland] op de vleugels langs de hoofdspil van het blad.
lamingtonii
lamingtónii, – 2e nv. van Lamingtonĭus, Latinizeering van
Lamington: van Lamington, genoemd naar Lamington. – Gardenĭa – Bailey [Fr.
Manson Bailey] is genoemd naar Ch. W. A. Napier Ross Cochrane-Baillie (1860, ?;
?, ?), Eng. staatsman. Hij bereisde Siam en Tonkin, was van 1896-1901 gouverneur
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van Queensland, bereisde in dien tijd Queensland en Nieuw-Guinea, keerde in 1901
naar Engeland terug en was van 1903-07 gouverneur van Bombay.
Lamiofrutex
Lamiófrutex Laut. [C. G. A. Lauterbach], – van (H. J.) Lam
(zie lamiānus); Lat. frŭtex, heester: heester van Lam; door Lam ontdekte en hem ter
eere genoemde heester.
Lamium
Lámium L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. naam voor doovenetel. –
Het woord wordt wel afgeleid van Gr. lamos, diepte, gat, of van Gr. laimos, keel en
wordt dan geacht te zinspelen op de wijd gapende, tweelippige bloemkroon.
lammii
lámmii, – 2e nv. van Lammĭus, Latinizeering van Lam: van Lam,
gevonden door Lam, genoemd naar Lam. – Argostemma – Valet. [Th. Valeton] is
genoemd naar den ontdekker der plant, H. J. Lam (zie lamiānus).
lamonganensis
lamonganénsis (-is, -e), – afkomstig van den vulkaan
Lamongan in O. -Java of daar het eerst gevonden.
lamorganensis
lamorganénsis (-is, -e), – foutief voor lamonganensis.
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lamottei
lamóttei, – 2e nv. van Lamottĕus, Latinizeering van Lamotte: van
Lamotte, gevonden door Lamotte, genoemd naar Lamotte. – Sempervīvum – Bor.
[A. Boreau] is genoemd naar Martial Lamotte (1820 Riom, N. van Clermont-Ferrand,
Dépt. Puy-de-Dôme, Frankrijk; 1883, Clermont-Ferrand), apotheker, eerst te Riom,
later directeur van het museum en den bot. tuin te Clermont-Ferrand, verdienstelijk
plantkundige, schrijver o.a. van een publicatie over het gesl. Sempervīvum en van
een Prodrome de la Flore du Plateau Central de la France.
lampani
lampáni, – Soend. naam voor verscheidene Myrsinacĕae.
Lampas
Lampas Dans. [B. H. Danser], – (Gr.) fakkel. De naam zinspeelt op
den vorm der bloeiwijze en de roode kleur der bloemen.
lampas
lampas, – (Gr.) fakkel. Bij Thespesĭa – Dalz. et Gibs. [N. A. Dalzell
en Alexander Gibson (1800-1867), medicus-houtvester] zinspeelt de soortnaam op
de heldergele kleur der bloemen.
Lampetia Lampétia, M. J. Roem. [M. J. Roemer, plantkundige], – Lat. transcr.
van Gr. Lampetĭê (van lampĕtês, de schitterende, en dit weer van lampein, schitteren,
blinken), naam eener nimf door den zonnegod Hêlĭos verwekt bij de nimf Neaira.
Zie voorts onder Dioxippe.
lampocarpus
lampocárpus (-a, -um), – van Gr. lampein, schitteren; karpos,
vrucht: met glanzende vruchten.
Lampocarya Lampocárya R. Br. [Robert Brown], – van Gr. lampein, glanzen;
karŭon, noot. De naam zinspeelt op de glanzende, harde vruchten.
lamponga
lampónga, – zie lampongus.
lampongensis / lampongus
lampongénsis (-is, -e) / lampóngus (-a, -um), –
afkomstig van de Lampongs(che Districten) in Z.-Sumatra of daar het eerst gevonden,
Lampongsch.
lamprobolbos
lamprobólbos (-os, -on), – van Gr. lampros, glanzend; bolbos,
bol: met glanzende bollen (of schijnknollen).
lamprobulbos
lamprobúlbos (-os, -on), – foutief voor lamprobolbos.
lamprocarpa / lamprocarpum
lamprocárpa / lamprocárpum, – zie
lamprocarpus.
Lamprocarpus
Lamprocárpus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. lampros,
glanzend; karpos, vrucht: met glanzende vruchten.
lamprocarpus lamprocárpus (-a, -um), – van Gr. lampros, glanzend; karpos,
vrucht: met glanzende vruchten.
Lamprocarya
Lamprocárya Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
lampros, glanzend; karŭon, noot. De naam zinspeelt op de glanzende, harde vruchten.
lamprocaulos
lamprocáúlos (-os, -on), – van Gr. lampros, glanzend; kaulos,
stengel, steel: met glanzende stengels of stelen.
lamprochlamys
lampróchlamys, – van Gr. lampros, glanzend; chlămus,
mantel: met glanzenden mantel of iets, dat daarbij vergeleken kan worden,
bladscheeden bv.
lamprochlorus lamprochlórus (-a, -um), – van Gr. lampros, glanzend; chlôros,
geelgroen: glanzend geelgroen. Soms gebezigd in de beteekenis van glanzend groen.
Lamprococcus
Lamprocóccus Beer [J. G. Beer (1803-1873), schrijver o.a.
over Bromeliacĕae], – van Gr. lampros, glanzend; kokkos, vrucht: plant met glanzende
vruchten.
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Lamprodithyros Lamprodíthyros Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. lampros,
glanzend; dithŭros [van di(s), dubbel, tweemaal; thŭra, deur], tweedeurig,
tweekleppig: plant met glanzende, tweekleppige vruchten.
lamproglossus lamproglóssus (-a, -um), – van Gr. lampros, glanzend, glôssa,
tong: met glanzende tong of (bij orchideeën) lip.
lamprolepis
lamprólepis, – van Gr. lampros, glanzend; lĕpis, schub: met
glanzende schubben.
lamprophyllus lamprophýllus (-a, -um), – van Gr. lampros, glanzend; phullon,
blad: met glanzende bladeren.
lamprorhizus
lamprorhízus (-a, -um), – zie lamprorrhizus.
lamprorrhizus
lamprorrhízus (-a, -um), – van Gr. lampros, glanzend; rhiza,
wortel: met glanzende wortels.
lamprospermus
lamprospérmus (-a, -um), – van Gr. lampros, glanzend;
sperma, zaad: met glanzende zaden.
lamprotaenius
lamprotáénius (-a, -um), – van Gr. lampros, glanzend; tainĭa,
band: met een of meer glanzende banden.
Lampsana
Lámpsana Scop. [J. A. Scopoli], – zie Lapsăna.
lampsanoides lampsanoídes, – van Lampsăna, (voormalig) plantengesl.; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lampsăna-achtig.
lanatus
lanátus (-a, -um), – van Lat. lana, wol: wollig.
lancastriensis
lancastriénsis (-is, -e), – afkomstig van Lancaster (Eng.
graafschap aan de Iersche Zee) of daar het eerst gevonden.
lancea
láncea, – zie lancĕus.
lanceaefolius
lanceaefólius (-a, -um), – zie lanceifolĭus.
lanceanus
lanceánus (-a, -um) (Oncidĭum – Lindl. [J. Lindley]), – genoemd
naar John Henry Lance (1793, ?; 1878, Holmwood, Dorking, Z.W. van Londen),
van 1828-34 rechterlijk ambtenaar in Suriname. Toen hij vandaar naar Engeland
terugkeerde, bracht hij een groote verzameling epiphytische orchideeën mede, welke
hij ten geschenke gaf aan de Horticultural Society of London en waaronder zich ook
de naar hem genoemde Oncidĭum bevond.
lanceatus
lanceátus (-a, -um), – van Lat. lancĕa, lans: een of meer lansen,
dwz. lancetvormige organen (bladeren bv.) dragend, lancetvormig.
lanceifolius
lanceifólius (-a, -um), – van Lat. lancĕus, lancetvormig; folĭum,
blad: met lancetvormige bladeren.
lanceola
lancéola, – (Lat.) (verkleinw. van lancĕa, lans), lansje. – Als
soortnaam gebezigd voor planten met lancetvormige organen, bladvinnen bv.
lanceolare
lanceoláre, – zie lanceolāris.
lanceolaria
lanceolária, – zie lanceolarĭus.
lanceolaris / lanceolarius / lanceolatus
lanceoláris (-is, -e) / lanceolárius
(-a, -um) / lanceolátus (-a, -um), – van Lat. lanceŏla (verkleinw. van lancĕa, lans),
lansje: lancetvormig.
lanceolifer / lanceoliferus
lanceólifer (lanceolífera, lanceolíferum) /
lanceolíferus (-a, -um), – van Lat. lanceŏla (verkleinw. van lancĕa, lans), lansje;
ferre, dragen: kleine, lancetvormige organen dragend.
lanceus
lánceus (-a, -um), – van Lat. lancĕa, lans: lanspuntvormig, dwz.
lancetvormig.
lancifolia
lancifólia, – zie lancifolĭus.
lancifoliolatus
lancifoliolátus (-a, -um), – van Lat. lancĭa, lans; folĭolum,
blaadje: met lanspuntvormige, dwz. lancetvormige blaadjes.
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lancifolius
lancifólius (-a, -um), – van Lat. lancĭa, lans; folĭum, blad: met
lanspuntvormige, dwz. lancetvormige bladeren.
lancilabius
lancilábius (-a, -um), – van Lat. lancĭa, lans; labĭum, lip: met
lanspuntvormige, dwz. lancetvormige lip(pen).
lancilabris
lancílabris (-is, -e), – van Lat. lancĭa, lans; lăbrum, lip: met
lanspuntvormige, dwz. lancetvormige lip(pen).
lancipetalus lancipétalus (-a, -um), – van Lat. lancĭa, lans; Nieuwlat. petălum,
kroonblad: met lanspuntvormige, dwz. lancetvormige kroonbladen.
lancisepalus lancisépalus (-a, -um), – van Lat. lancĭa, lans; Nieuwlat. sepălum,
kelkblad: met lanspuntvormige, dwz. lancetvormige kelkbladen of -slippen.
landakanus
landakánus (-a, -um), – afkomstig van Landak [landschap in
W.-Borneo, langs de Soengei (rivier) Landak, welke bij Pontiának in de Kapoeas
valt] of daar het eerst gevonden. – Landak is Mal. voor stekelvarken; Soengei Landak
= Stekelvarkenrivier.
lando
lando, – Philipp. plantennaam.
Landolphia
Landólphia P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – in
1806 door Palisot de Beauvois (zie Belvisĭa) genoemd naar J. F. Landolphe (1765,
Auxonne; 1825, Parijs), scheepskapitein, die in 1786 een expeditie uitrustte en leidde
naar Oware (zie owariensis) ter vestiging van een handelsetablissement. Palisot de
Beauvois nam aan die expeditie deel en ontdekte de door hem naar Landolphe
genoemde plant in Oware. Na de Fr. revo-
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lutie nam Landolphe als kapitein van een fregat deel aan den strijd tegen de Engelsen.
landolphioides landolphioídes, – van Landolphĭa, plantengesl. (Apocynacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Landolphĭa-achtig.
landuk
landuk, – Soend. plantennaam (landoek).
Landukia Landúkia Planch. [J. E. Planchon], – Latinizeering van den Soend.
plantennaam landoek.
lanea
lánea, – zie lanĕus.
Laneasagum Laneásagum Bedd. [R. H. Beddome], – van Lat. lanĕus, wollen,
wollig; săgum, mantel: plant met een wollen mantel. De naam zinspeelt op den
behaarden kelk.
laneus
láneus (-a, -um), – van Lat. lana, wol: wollen, wollig.
langdlangd-, – foutief voor langsdLangeveldia Langevéldia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar
Langeveld, omtrent wien Gaudichaud (zie gaudichaudi), in 1826 de auteur van het
gesl. geenerlei mededeeling doet.
langirensis
langirénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Langir
op Banka of daar het eerst gevonden.
langkab
langkab, – Soend. plantennaam (langkap).
langlassei
langlasséi, – 2e nv. van Langlassēüs, Latinizeering van Langlassé:
van Langlassé, gevonden door Langlassé, genoemd naar Langlassé. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar Langlassé, van wien mij niets bekend is dan, dat hij
planten heeft verzameld in Mexico (1899), den O.I. Archipel en de Philippijnen.
langong
langong, – Mal. plantennaam.
Langsdorffia
Langsdórffia Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], genoemd naar G.
H. von Langsdorff (1774, Wöllstein, Rijnhessen; 1852, Freiburg, Breisgau), arts, die
in 1803/04 als natuuronderzoeker deel nam aan de door Van Krusenstern geleide
Russ. expeditie der schepen Nadeshda en Newa om de aarde. Van 1812-20 en van
1821-30 was hij in Brazilië gevestigd, waar hij groote natuurhistorische reizen maakte.
langsdorffianus
langsdorffiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar G. H. von Langsdorff (zie Langsdorffĭa).
langsdorffii
langsdórffii, – 2e nv. van Langsdorffĭus, Latinizeering van
Langsdorff: van Langsdorff, genoemd naar Langsdorff. Planten van dezen naam zijn
genoemd naar G. H. von Langsdorff (zie Langsdorffĭa).
Langsdorfia
Langsdórfia, – foutief voor Langsdorffĭa.
Languas
Lánguas Koen. [J. G. Koenig], – Latinizeering van den Mal.
plantennaam langkoewas.
languidus
lánguidus (-a, -um), – van Lat. languēre, slap zijn, krachteloos
zijn: slap, krachteloos.
laniceps
lániceps, – van Lat. lana, wol: caput, hoofd: met in wol gehulde
hoofdjes; met wollig behaarde, hoofdjesachtige bloeiwijzen.
laniger / lanigerus
lániger (lanígera, lanígerum) / lanígerus (-a, -um), – van
Lat. lana, wol; gĕrĕre, dragen: woldragend, wollig.
Lannea
Lannéa A. Rich. [A. Richard], – Latinizeering van den
Senegambischen plantennaam lanné.
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lannesianus
lannesiánus (-a, -um) (Prunus – E. H. Wils. [E. H. Wilson] =
Cerăsus – Carr. [E. A. Carrière]), – genoemd naar Lannes de Montebello, van wien
mij niets bekend is dan, dat hij in 1870 de plant uit Japan naar Parijs zond.
lanosa
lanósa, – zie lanōsus.
lanosantherus
lanosanthérus (-a, -um), – van Lat. lanōsus, wollig; anthēra,
(als bot. term) helmknop: met wollig behaarde helmknoppen.
lansiformis
lansifórmis (-is, -e), – van Lansĭum, plantengesl. (Meliacĕae);
Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante van een Lansĭum; in eenig opzicht,
rangschikking der vruchten bv., met een Lansĭum overeenkomend.
Lansium
Lánsium Jack [W. Jack], – Latinizeering van den Ambonschen
plantennaam lansa.
Lantana
Lantána L. [C. Linnaeus], – Ital. volksnaam eener Viburnumsoort
(Viburnum lantāna L. [C. Linnaeus]). – Het woord wordt wel in verband gebracht
met Lat. lentāre, buigen, en zou zinspelen op de buigzaamheid der twijgen van
Viburnum lantāna, welke wel tot het binden van schooven worden gebezigd. Het
tegenwoordige gesl. Lantāna werd zoo genoemd, omdat de bloeiwijze een
oppervlakkige overeenkomst vertoont met die van Viburnum lantāna L. [C. Linnaeus].
lantanoides
lantanoídes, – van Lantāna, plantengesl. (Verbenacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukr: Lantāna-achtig.
Lanthorus
Lanthórus K. B. Presl [K. B. Presl], – anagram van Loranthus.
lantoscanus
lantoscánus (-a, -um), – afkomstig van Lantosca (= Lantosque,
plaats in de Zee-Alpen, N. van Nice) of daar het eerst gevonden.
lanuginosus lanuginósus (-a, -um), – van Lat. lanūgo (lanugĭnis), wol: wollig
(behaard).
lapathifolius
lapathifólius (-a, -um), – van Lat. lapăthum, zuring; folĭum,
blad: met bladeren als van zuring.
lapathum lápathum, – Lat. transcr. van Gr. lapăthon (van lapazein), den door
verstopping verharden buik weer zacht maken; afgang veroorzaken: afgang
bevorderende plant; als laxeermiddel gebezigde plant, zuring.
lapeyrouseoides
lapeyrouseoídes, – zie lapeyrousioīdes.
Lapeyrousia
Lapeyroúsia Pourr. [P. A. Pourret de Figeac], – genoemd naar
Ph. Picot baron De la Peyrouse (1744, Toulouse; 1818, Toulouse), botanicus-geoloog,
hoogleeraar in de nat. geschiedenis te Toulouse, verdienstelijk schrijver over de flora
der Pyreneeën.
lapeyrousii
lapeyroúsii, – 2e nv. van Lapeyrousĭus, Latinizeering van
Lapeyrouse: van Lapeyrouse, genoemd naar Lapeyrouse. – Davallĭa – Hook. f. [J.
D. Hooker] is genoemd naar J. Fr. de Galaup Lapérouse (soms verkeerdelijk
Lapeyrouse genoemd) (1741, Guo bij Albi, a/d Tarn, Z.-Frankrijk; 1788, eiland
Tukopia, tusschen de Salomo- en de Fidsji-eilanden; ±169° O.L.; ±12° Z.B.),
scheepskapitein en ontdekkingsreiziger, die in 1785 uitvoer met twee vaartuigen ter
opsporing van nieuwe landen en het aanknoopen van handelsbetrekkingen. Om kaap
Hoorn heen bereikte hij Chili (1786) en Manila (1787); daarna onderzocht hij de
kust van O.-Azië tusschen Korea en Kamtsjatka. In 1788 ankerde hij in de Botany
Bay (O. kust van Nieuw-Holland, Z. van het tegenwoordige Sydney); na zijn vertrek
daarvan verdwenen hij, de geheele bemanning en de schepen. Herhaaldelijk werd
zonder resultaat naar hem gezocht (Vgl. Billardiēra); pas in 1826 werd bekend, dat
de vaartuigen schipbreuk hadden geleden op Tukopia. – Davallĭa – Hook. f. [J. D.
Hooker] ontving dien soortnaam, omdat de plant gevonden was op Vanikoro, een
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eiland ruim 200 K.M. N.N.W. van Tukopia. [Noot. In 1934 is het Deensche
expeditieschip Monsunen bij dit eiland op een klip geloopen en verloren gegaan.]
lapeyrousioides lapeyrousioídes, – van Lapeyrousĭa, plantengesl. (Iridacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lapeyrousĭa-achtig.
laphamii
laphámii, – 2 nv. van Laphamĭus, Latinizeering van Lapham: van
Lapham, gevonden door Lapham, genoemd naar Lapham. – Phlox – Clute [William
Nelson Clute (1869, Painted Post; New York; X), hoogleeraar te Indianápolis, Indiana,
U.S.A.] is genoemd naar Increase Allen Lapham (1811, Palmyra, New York; 1875,
Oconomowoc, W. van Milwaukee, Wisconsin), landmeter, ingenieur, geoloog,
klimatoloog, oudheidkundige en botanicus, die een herbarium van meer dan 6000
planten bijeenbracht, waaronder de naar hem genoemde soort.
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Laplacea
Laplácea H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A.
Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar P. S. de Laplace (1749,
Beaumont-en-Auge, Calvados, Normandië; 1827, Parijs), wis- en sterrekundige,
schrijver over wiskundige (waarschijnlijkheidsleer) en astronomische onderwerpen.
– Hij bepaalde de wederzijdsche storingen der groote planeten en bewerkte in 1805
de vervanging van den Fr. Republikeinschen kalender door den Gregoriaanschen.
Laportea
Lapórtea Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar
Laporte, omtrent wien Gaudichaud (zie gaudichaudi), in 1826 de auteur van het
gesl., geenerlei mededeeling doet. Vele planten, o.a. Fleurўa, Freycinetĭa, Gabertĭa,
Jeanneretĭa, Schizolōma gueriniānum, Pellionĭa, Pratĭa, Acrostĭchum requiniānum,
heeft hij genoemd naar de officieren en leerlingen van de korvet L’Uranie, waarop
hij had deelgenomen aan de wereldreis (1817-20) van De Freycinet (zie Freycinetĭa),
doch onder hen was geen Laporte, wel een Laborde. Naar dezen noemde hij het gesl.
Labordĭa (niet in Ned. Indië). Een vergissing, wat den naam betreft, a priori reeds
onwaarschijnlijk, is dus uitgesloten.
Lappa Lappa A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te Parijs],
– oude, Lat. plantennaam, welks oorsprong niet vaststaat, klis, klit. – De plant draagt
“ronde bollekens vol van cromme heaxkens daer mede dat sy aen die cleederen
blijven hanghen” [Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p.14]. Deze “bollekens”
zijn de bloemhoofdjes; de “haexkens” de toppen der omwindselbladen.
lappaceus lappáceus (-a, -um), – van Lat. lappa, klis, klit: klitachtig; klitachtige
organen (vruchten of vruchtdragende bloemhoofdjes bv.) dragend.
Lappago / lappago
Lappágo Schreb. [J. Chr. D. von Schreber] / lappágo, –
oude, Lat. plantennaam (van lappa, klis, klit, dwz. met haakvormige borstels bezet
bloemhoofdje, dat zich gemakkelijk aan andere voorwerpen hecht): plant, welke op
klitten gelijkende vruchten voorbrengt.
lapponicus
lappónicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Lapponĭa, Lapland
(N.-Skandinavië en het land van daar tot de Noordelijke IJszee): Laplandsch.
lapponum
lappónum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. Lappo (Lappōnis), Lap,
bewoner van Lapland, Laplander: der Lappen, der Laplanders, in Lapland groeiend,
Laplandsch.
lappula láppula, – verkleinw. van Lat. lappa, klis, klit, dwz. met haakvormige
borstels bezet bloemhoofdje, dat zich gemakkelijk aan andere voorwerpen hecht;
kleine klit, kleine klis, of daarbij vergelijkbaar orgaan.
lappulaceus
lappuláceus (-a, -um), – van Lat. lappŭla (zie aldaar), kleine klit
of klis: kleine klitachtige organen dragend.
Lapsana
Lápsana L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam la(m)psănê. De naam wordt wel afgeleid van Gr. lapazein, reinigen,
purgeeren, en zou zinspelen op de purgeerende werking der door de Ouden la(m)psănê
genoemde plant, welke als groente werd genuttigd. – Linnaeus (zie Linnaea) heeft
den naam willekeurig overgedragen op het hem tegenwoordig voerende gesl.
lapsanoides lapsanoídes, – van Lapsăna, plantengesl. (Composĭtae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lapsăna-achtig.
larep
larep, – Mal. plantennaam (larep).
laricifolius laricifólius (-a, -um), – van Larix (Larĭcis), plantengesl. (Pinacĕae),
lork; Lat. folĭum, blad: met bladeren als lorkenaalden.
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laricinus
laricínus (-a, -um), – van Larix (Larĭcis), plantengesl. (Pinacĕae),
lork: lorkachtig.
laricio larício, – zou een Ital. volksnaam zijn van Pinus – Poir [J. L. M. Poiret].
(Pinus nigra Ait. [W. Aiton (1731-93), hortulanus van den bot. tuin te Kew, of W.
T. Aiton (1766-1849), mede-oprichter der Royal Horticultural Society (1804)]).
Larix
Larix Adans. [M. Adanson], – oude Lat. plantennaam, welks afleiding
niet vaststaat, lork.
larpentae
larpéntae, – 2e nv. van Larpenta, latinizeering (vr. vorm) van
Larpent: van mevr. (mej.) Larpent, genoemd naar mevr. (mej.) Larpent. – Aërīdes
– Rchb. f. [H. G. Reichenbach] en Plumbāgo – Lindl. [J. Lindley] zijn genoemd naar
Lady Larpent, echtgenoote van Sir George Larpent te Rochampton (Londen), wien
in 1846 een aantal planten uit China werden toegezonden, waaronder de naar zijn
echtgenoote genoemde soorten. Overigens is mij van geen van beiden iets bekend.
laruei
larúei, – 2e nv. van Laruĕus, Latinizeering van Larue: van Larue,
gevonden door Larue, genoemd naar Larue. – Memecўlon – Merr. [E. D. Merrill] is
genoemd naar Carl Downey LaRue (1888, Williamsville, Illinois U.S.A.; X), van
1917-20 botanist der United States Rubber Company, in welke kwaliteit hij een tijd
lang op Sumatra verblijf hield, waar hij in 1918, te zamen met H. H. Bartlett (zie
bartlettĭi) een aantal planten, waaronder de naar hem genoemde, verzamelde in
Asahan (Sumatra’s Oostkust). Van 1920-23 was hij Instructor in Botany aan de
universiteit te Michigan; van 1923-24 Specialist in Rubber Investigations bij de door
het U.S. Dept. of Agriculture uitgezonden Amazon Expedition, sinds 1924 is hij
assistent-professor aan de universiteit van Michigan.
larutensis
laruténsis (-is, -e), – afkomstig van Koeala Laroet (Malaka; ±100
3/4° O.L.; ±5° N.B.) of daar het eerst gevonden, of afkomstig van de “Larut Hills ,
het gebergte O. van Koeala Laroet.
laschianus
laschiánus (-a, -um) (Epilobĭum – Hausskn. [H. K. Haussknecht
(1838-1903), D. plantkundige]; – Salix – Zahn [Karl Hermann Zahn (1865; X),
bekend schrijver over Hieracĭum]), – genoemd naar W. G. Lasch (1787, Berlijn;
1863, Driesen i/d Neumark), apotheker, verdienstelijk florist.
laserpitiifolius
laserpitiifólius (-a, -um), – van Laserpitĭum, plantengesl.
(Umbellifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Laserpitĭum.
laserpitioides
laserpitioídes, – van Laserpitĭum, plantengesl. (Umbellifĕrae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Laserpitĭum-achtig.
Laserpitium
Laserpítium L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, welks
afleiding niet vaststaat.
Lasia Lásia Lour. [J. Loureiro], – van Gr. lasĭos, dicht bezet met haren, borstels
of stekels. De plant is gestekeld.
lasiacanthus
lasiacánthus (-a, -um), – van Gr. lasĭos, ruig behaard, wollig;
akantha, stekel, doorn: met wollig behaarde stekels of doornen.
Lasiagrostis
Lasiagróstis Link [H. Fr. Link], – van Gr. lasĭos, ruig behaard,
wollig; agrôstis, hier = gras in het algemeen. – Gras met wollig behaarde vruchtbare
glumae.
lasiandrus
lasiándrus (-a, -um), – van Gr. lasĭos, ruig behaard, wollig; anêr
(andros), man: met wollig behaarde mann. organen (meeldraden).
lasiantha
lasiántha, – zie lasianthus.
Lasianthera
Lasianthéra P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], –
van Gr. lasĭos, ruig behaard, wollig: anthêra, (als bot. term) helmknop. Plant met
sterk behaarde helmknoppen.
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lasianthera / lasiantherus
lasianthéra (znw.) / lasianthérus (-a, -um), – van
Gr. lasĭos, ruig behaard, wollig; anthêra, (als bot. term) helmknop: met wollig
behaarde(n) helmknop(pen).
lasianthoides
lasianthoídes, – van Lasianthus, plantengesl. (Rubiacĕae) of
van den soortnaam lasianthus (zie aldaar); ĭdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: 1. Lasianthus-achtig. 2. op de soort lasianthus gelijkend.
lasianthum
lasiánthum, – zie lasianthus.
Lasianthus Lasiánthus Jack [W. Jack], – van Gr. lasĭos, ruig behaard, wollig;
anthos, bloem. Bij verscheidene soorten van het gesl. zijn de bloemen van binnen
wollig behaard.
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lasianthus
lasiánthus (-a, -um), – van Gr. las os, ruig behaard, wollig; anthos,
bloem: met wollig behaarde bloemen.
Lasiobema
Lasiobéma Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. las os, ruig
behaard, wollig; bêma, verhevenheid. De aan de achterzijde der bloem geplaatste
schijf is tot een klier aangezwollen en behaard.
lasiobotrya
lasiobótrya, – zie lasiobotry us.
lasiobotrys / lasiobotryus
lasióbotrys / lasióbotryus (-a, -um), – van Gr.
las os, ruig behaard, wollig; bo trus (als bot. term) tros: met wollig behaarde
trossen.
lasiocalyx
lasiócalyx, – van Gr. las os, ruig behaard, wollig; ka lux, kelk:
met ruig behaarden kelk.
lasiocarpus
lasiocárpus (-a, -um), – van Gr. las os, ruig behaard, wollig;
karpos, vrucht: met ruige of wollig behaarde vruchten (of vijgen).
lasioclada
lasióclada, – zie lasiocla dus.
lasioclados / lasiocladus
lasióclados (-os, -on) / lasiócladus (-a, -um), – van
Gr. las os, ruig behaard, wollig; kla dos, twijg: met ruig behaarde twijgen of
stengels.
lasioglossus
lasioglóssus (-a, -um), – van Gr. las os, ruig behaard, wollig;
glôssa, tong: met ruig behaarde tong of (bij orchideeën) lip.
lasiogyna
lasiógyna, – zie lasiogy nos.
lasiogyne / lasiogynus
lasiógyne / lasiógynus (-a, -um), – van Gr. las os,
ruig behaard, wollig; gu nê, vrouw: met ruig behaarde vr. organen (vruchtbeginsels,
stijlen).
lasioides
lasioídes, – van Lasi a, plantengesl. (Arace ae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lasi a-achtig
Lasiolepis
Lasiólepis Benn. [J. J. Bennett], – van Gr. las os, ruig behaard,
wollig; le pis, schub. De meeldraden zijn aan den voet verbreed tot een ruig behaarde
schub.
Lasiolytrum
Lasiólytrum Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. las os, ruig
behaard, wollig; elu tron, hulsel. Gras met sterk behaarde kafjes, het omhulsel der
bloemen.
lasioneurus
lasionéúrus (-a, – um), – van Gr. las os, ruig behaard, wollig;
neuron, nerf: met wollig behaarde nerven.
lasiophleba
lasióphleba, – zie lasiophle bus.
lasiophlebius / lasiophlebus lasiophlébius (-a, -um) / lasióphlebus (-a, -um),
– van Gr. las os, ruig behaard, wollig; phleps (phle bos), ader: met wollig behaarde
aderen.
lasiophyllus
lasiophýllus (-a, -um), – van Gr. las os, ruig behaard, wollig;
phullon, blad: met ruig behaarde bladeren.
lasiopodus
lasiópodus (-a, -um), – van Gr. las os, ruig behaard, wollig; pous
(po dos), voet, steel: met ruigbehaarden voet of steel.
lasiopteris lasiópteris, – van Gr. las os, ruig behaard, wollig; pte ris, varen:
sterk behaarde varen.
lasiorhizus
lasiorhízus (-a, -um), – zie lasiorrhizus
lasiorrhizus
lasiorrhízus (-a, -um), – van Gr. las os, ruig behaard, wollig;
rhiza, wortel: met ruig behaarde wortels.
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lasiosiphon
lasiosíphon, – van Gr. las os, ruig behaard, wollig; sīphôn, buis:
met wollig behaarde buis.
lasiosorus
lasiosórus (-a, -um), – van Gr. las os, ruig behaard, wollig; sôros,
hoop(je): met wollig behaarde sporenhoopjes of sori.
Lasiostemon
Lasiostémon B. et H. [G. Bentham en J. D. Hooker], – van Gr.
las os, ruig behaard; wollig; stêmôn, draad: plant met wollig behaarde meeldraden.
lasiostemon
lasiostémon, – van Gr. las os, ruig behaard, wollig; stêmôn,
draad: met wollig behaarde meeldraden.
Lasiostoma
Lasióstoma Spreng. [K. P. J. Sprengel], – van Gr. las os, ruig
behaard, wollig; sto ma, mond. Bij de eerstbeschreven soort is de mond der
bloemkroonbuis wollig behaard.
lasiostyla
lasiostýla, – zie lasiosty lus.
Lasiostyles
Lasiostýles, – zie Lasiosty lis.
Lasiostylis
Lasiostýlis, – K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. las os, ruig
behaard, wollig; stu lis (verkleinwoord van stu los, zuil), stijl. – Plant met ruig
behaarde stijlen.
lasiostylus
lasiostýlus (-a, -um), – van Gr. las os, ruig behaard, wollig;
stu los, stijl: met ruig behaarde(n) stijl(en).
Lastrae- / lastraeLastrae- / lastrae-, – zie Lastre-, lastreLastrea
Lástrea Bory [J. B. M. baron Bory de Saint Vincent], – genoemd
naar Ch. J. L. Delastre (±1792, ?; 1859, Poitiers), onderprefekt, schrijver van eenige
bot. publicaties over het departement Vienne.
lastreoides lastreoídes, – van Lastre a, plantengesl. (Polypodiace ae), i des
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Lastre a gelijkend,
Lastre a-achtig.
lata
lata, – zie latus.
Latania
Latánia Comm. [Ph. Commerson], – Latinizeering van Fr. latanier,
op Mauritius gebruikelijke volksnaam van dezen palm.
late-alatus
late-alátus (-a, -um), – van Lat. late, breed (bijw.); ala tus,
gevleugeld: breed gevleugeld.
latebrosus
latebrósus (-a, -um), – van Lat. late bra, schuilhoek: vol
schuilhoeken, in schuilhoeken groeiend.
late-labiatus
late-labiátus (-a, -um), – van Lat. late, breed (bijw.); labia tus,
van een of meer lippen voorzien: breedlippig.
latens
latens, – van Lat. late re, verborgen zijn: verborgen, onvindbaar.
late-oblongus
late-oblóngus (-a, -um), – van Lat. late, breed; oblongus,
langwerpig: breed langwerpig.
lateralis
laterális (-is, -e), – van Lat. latus (late ris), zijde, zijkant:
zijdelingsch, zijdelings geplaatst.
latericius
laterícius (-a, -um), – van Lat. later (late ris), baksteen: (als het
ware) uit (roode) baksteenen vervaardigd, steenrood.
lateriflorus
lateriflórus (-a, -um), – van Lat. latus (late ris), zijde, zijkant;
flos (flo ris), bloem: met zijdelings geplaatste bloemen of bloeiwijzen.
lateripes
latéripes, – van Lat. latus (late ris), zijde, zijkant; pes, voet, steel:
met zijdelings geplaatste stelen.
lateritius
laterítius (-a, -um), – foutief voor laterici us
latescens
la téscens, – van Lat. la tesce re (van la tus, breed), breed
worden: breed wordend, tamelijk breed.
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latescens la téscens, – van Lat. la tesce re (van la te re, zich verbergen),
zich verbergen: zich verbergend, moeilijk te vinden.
late-vaginatus
late-vaginátus (-a, -um), – van Lat. late, breed (bijw.);
vagina tus, van een scheede voorzien: met breede scheeden.
Lathraea
Lathráéa L. [C. Linnaeus], – van Gr. lathraios, verborgen: in het
verborgen levende plant, weinig opvallende plant.
lathyris
láthyris, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam lathu ris,
waarmede een soort wolfsmelk (Euphorbi a) werd aangeduid.
lathyroides
lathyroídes, – van Lathy rus, plantengesl. (Legumino sae);
i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lathy rus-achtig.
Lathyrus
Láthyrus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam lathu ros, welks afleiding niet vast staat en waarmede een of ander
peulgewas, mogelijk de tegenwoordig Láthyrus sati vus L. [C. Linnaeus] genoemde
plant, werd aangeduid.
latibasis
latíbasis (-is, -e), – van Lat. latus, breed; ba sis, voet (fig.): met
breeden voet.
latibrachiatus
latibrachiátus (-a, -um), – 1. van Lat. late, wijd (bijw.);
brachia tus, van armen voorzien: met wijd uitstaande armen. 2. van Lat. latus,
breed; brachi um, (onder)arm: breedarmig.
latibracteatus
latibracteátus (-a, -um), – van Lat. latus, breed; bracte a,
schutblad: met breede schutbladen.
latifii latífii, – 2de nv. van Latifĭus, Latinizeering van Latif: van Latif, gevonden
door Latif, genoemd naar Latif. – Oberonĭa – J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar
Soetan Mahmoed Latif (1892, P(e)riáman, Sumatra; X), landbouwkundige, opgeleid
aan de Koloniale Landbouwschool te Deventer, na terugkeer in Ned. Indië eerst
landbouwkundig ambtenaar op Sumatra (1915-20), vervolgens planter, daarna
arbeidscontroleur bij de Arbeidsinspectie der Buitengewesten (1929-33), thans Hoofd
der Sekolah Ekonomi (School voor Practisch Landbouw- en Handelsonderwijs) te
Kajoe Tanam (Z.W. van Padang; Sumatra s Westkust), schrijver van
landbouwkundige artikelen, kweeker van en schrijver over Nederlandschindische en
uitheemsche orchideeën, ontdekker der naar hem genoemde plant.
latifolius
latifólius (-a, -um), – van Lat. latus, breed; foli um, blad:
breedbladig, met breede blaadjes.
latifrons látifrons, – van Lat. latus, breed; frons, loof, gebladerte: breedbladig.
latilabius latilábius (-a, -um), – van Lat. latus, breed; labi um, lip: breedlippig.
latilabra
latílabra, – zie latila brus.
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latilabris / latilabrus
latílabris (-is, -e) / latílabrus (-a, -um), – van Lat. latus,
breed; la brum, lip: breedlippig.
latilinguis
latilínguis (-is, -e), – van Lat. latus, breed; lingu a, tong:
breedtongig; (bij orchideeën) breedlippig.
latilobus latílobus (-a, -um), – van Lat. latus, breed; lo bus, lob: breedlobbig
latimaculatus
latimaculátus (-a, -um), – van Lat. latus, breed; macu la,
vlek: met een of meer breede vlekken.
latior
látior (-or, -us), – vergr, trap van Lat. latus, breed: breeder dan
gewoonlijk, tamelijk breed.
latipes látipes, – van Lat. latus, breed; pes, voet, steel: met breeden (zuil)voet,
met breeden steel.
latipetalus
latipétalus (-a, -um), – van Lat. latus, breed; Nieuwlat. peta lum,
kroonblad: met breede kroonbladen.
latipinna
latipínna, – zie latipinnus.
latipinnatus / latipinnus
latipinnátus (-a, -um) / latipínnus (-a, -um), – van
Lat. latus, breed; pinna, vin (van een samengesteld blad): met breede vinnen.
latisaccatus
latisaccátus (-a, -um), – van Lat. latus, breed; saccus, zak: met
een of meer breede, zakvormige organen.
latisectus
latiséctus (-a, -um), – van Lat. late, breed (bijw.); sectus (van
seca re, snijden), (in)gesneden: breed gesneden, dwz. met breede insnijdingen of
met breede slippen.
latisepalus
latisépalus (-a, -um), – van Lat. latus, breed; Nieuwlat. sepălum,
kelkblad: met breede kelkbladen.
latisiliquus
latisíliquus (-a, -um), – van Lat. latus, breed; sili qua, hauw,
peul: met breede hauwen, met breede peulen.
latispinus
latispínus (-a, -um), – van Lat. latus, breed; spi na, doorn, stekel:
met breede doornen, met breede stekels.
latisquamus latisquámus (-a, -um), – van Lat. latus, breed; squa ma, schub:
breedschubbig.
latissimus latíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. latus, breed: zeer breed.
latistipulatus
latistipulátus(-a, -um), – van Lat. latus, breed; stipu la,
steunblad: met breede steunbladen.
latius
látius, – zie lati or.
latiusculus
latiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. latus, breed: tamelijk
breed.
lativaga
latívaga, – zie lativa gus.
lativaginatus
lativaginátus (-a, -um), – van Lat. latus, breed; vagi na,
scheede: met breede scheeden.
lativagus
latívagus (-a, -um), – van late, wijd (bijw.); va gus, omzwervend:
wijd omzwervend, ver voortkruipend, wijd vertakt.
latobracteatus
latobracteátus (-a, -um), – van Lat. latus, breed; bracte a,
schutblad: met breede schutbladen.
Latoure- / latoureLatoure- / latoure-, – zie Latouri-, latouriLatouria
Latoúria Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar Latour, bekwaam
teekenaar, omstreeks 1822/26 verbonden aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, die
Blume (zie Blume a) vergezelde op diens bot. tochten over Java en nog voor hem
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teekende, toen beiden reeds in Europa waren teruggekeerd. Overigens is mij van
hem niets bekend.
latourioides
latourioídes, – van Latouri a, plantengesl. (Orchidace ae),
i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Latouri a-achtig.
latsoni
latsóni, – 2e nv. van Latsōnus, Latinizeering van Latson: van Latson,
genoemd naar Latson. – Ficus – Elm. [A. D. E. Elmer] is in 1906 genoemd naar E.
E. Latson, toen onderwijzer op Leyte (Philippijnen). Overigens is mij van hem niets
bekend.
latuensis
latuénsis (-is, -e), – afkomstig van Latoea (op Ambon) of daar het
eerst gevonden.
latum
latum, – zie latus.
latupanus latupánus (-a, -um), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Latoepa
op Celebes of daar het eerst gevonden.
latus
latus (-a, -um), – (Lat.) breed, wijd.
Launaea
Launáéa Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – genoemd naar J. Cl.
M. Mordant de Launay (±1750, Parijs; 1816, Havre), eerst advocaat, later
bibliothecaris van het Muséum d’Histoire Naturelle te Parijs, sinds 1801 elk jaar
uitgever van een almanak voor tuinlieden (Le Bon Jardinier).
Lauraceae Lauráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Laurus geldt.
Laurembergia
Laurembérgia Berg. [P. J. Bergius], – genoemd naar P.
Lauremberg (1585, Rostock; 1639, Rostock), hoogleeraar eerst te Hamburg, daarna
te Rostock, schrijver over tuinbouw.
laurensii
laurénsii, – 2e nv. van Laurensi us, Latinizeering van Laurens:
van Laurens, gevonden door Laurens, genoemd naar Laurens. – Dendrobi um – J.
J. S. [J. J. Smith] is in 1920 genoemd naar Laurens, die in 1910 een aantal planten
van Halmaheira aan den Buitenzorgschen plantentuin had geschonken, waaronder
de naar hem genoemde soort. Overigens is mij niets van hem bekend.
laurentianus
laurentiánus (-a, -um) (Lamprococcus – C. Koch [C. H. E.
Koch]), – in 1860 genoemd naar den rentenier Laurentius te Leipzig, die de plant
kweekte en van wien mij overigens niets bekend is.
laurentii
lauréntii, – 2e nv. van Laurenti us, Latinizeering van Laurent: van
Laurent, gevonden door Laurent, genoemd naar Laurent. = Coffe a – De Wildem.
[E. de Wildeman] en Sansevie ra – De Wildem. [E. de Wildeman] zijn genoemd
naar haar ontdekker, E. Laurent (1861, Gouy-lez-Piéton bij Charleroy, België, 1904,
op de vaart van Léopoldville a/d Kongo naar België), plantkundige, die in 1903/04
planten verzamelde in den Kongo-staat en op de terugreis naar Europa overleed. Hij
is de schrijver van vele bot. publicaties.
laureola
lauréola, – Ital. volksnaam van Daphne – L. [C. Linnaeus] – Het
woord is eigenlijk een verkleinw. van Lat. laurus, laurier, en beteekent dus: kleine
laurier.
lauri
lauri (Cansco ra – Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door
den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.)]),
– foutief voor lawi i.
laurifolius
laurifólius (-a, -um), – van Laurus, plantengesl. (Laurace ae),
laurier; Lat. foli um, blad: met bladeren als die van een laurier.
lauriformis
laurifórmis (-is, -e), – van Laurus, plantengesl. (Laurace ae),
laurier; Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante van een laurier, laurierachtig.
laurina
láúrina, – zie lauri nus.
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laurinoides
laurinoídes, – van Lat. lauri nus, van laurier afkomstig,
laurierachtig; i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: gelijkend op iets,
wat van een laurier afkomstig is, laurierachtig.
laurinus
láúrinus (-a, -um), – van Lat. laurus, laurier: van een laurier
afkomstig; in een of ander opzicht op een laurier of op een Laurace ae gelijkend.
laurocerasus
laurocérasus, – van Lat. laurus, laurier, cera sus, kerseboom:
laurierkers. De naam zinspeelt op het feit, dat de bladeren op die van een laurier, de
vruchten op die van een kerseboom gelijken.
Laurus
Laurus L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, laurier.
Lauterbachia
Lauterbáchia Perk. [Mej. Janet Perkins (1853-1933),
plantkundige te Berlijn], – genoemd naar C. A. G. Lauterbach (1864, Breslau; X),
landhuishoudkundige, landgoedbezitter te Stabelwitz bij Breslau, van 1898-1903
directeur der D. Nieuw-Guinea-compagnie, schrijver van een aantal publicaties over
de flora der (voormalige) D. bezittingen in Australië en over die van Ned.
Nieuw-Guinea. Op Java, dat hij in 1890 en 1896 bezocht, heeft hij eenige planten
verzameld. In 1896 en 1899 bereisde hij Nieuw-Guinea.
lauterbachianus
lauterbachiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar C. A. G. Lauterbach (zie Lauterbachi a).
lauterbachii
lauterbáchii, – 2e nv. van Lauterbachi us, Latinizee-
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ring van Lauterbach: van Lauterbach, gevonden door Lauterbach, genoemd naar
Lauterbach. – De talrijke planten van dezen naam zijn genoemd naar C. A. G.
Lauterbach (zie Lauterbachi a).
Lavandula
Lavándula L. [C. Linnaeus], – verkleinwoord (vr. vorm) van Lat.
lavandus (van lava re, wasschen, baden), wat gewasschen of gebaad moet worden.
– Een destillatieproduct der plant (lavendelolie, lavendelwater) werd en wordt wel
gebezigd om wasch- en badwater te parfumeeren, ook indirect in den vorm van zeep;
takjes der plant worden wel tusschen linnengoed gelegd om dit geurig te maken.
lavandulaefolius
lavandulaefólius (-a, – um), – zie lavandulifoli us.
lavandulifolius
lavandulifólius (-a, -um), – van Lavandu la, plantengesl.
(Labia tae), lavendel; Lat. foli um, blad: met bladeren als die van lavendel (lang
en smal).
Lavatera Lavatéra L. [C. Linnaeus], – dit in 1737 door Linnaeus (zie Linnaea)
opgestelde gesl. is niet genoemd naar den beroemden physiognoom J. K. Lavater
(die pas in 1741 werd geboren), doch naar J. R. Lavater, arts en natuuronderzoeker
te Zürich. Linnaeus heeft den naam overgenomen van Tournefort (†1708, zie
Tourneforti a), die met Lavater bevriend was.
lavateraefolius
lavateraefólius (-a, -um), – zie lavaterifoli us.
lavaterifolius
lavaterifólius (-a, -um), – van Lavate ra, plantengesl.
(Malvace ae); Lat. foli um, blad: met bladeren als die eener Lavate ra.
lavateroides
lavateroídes, – van Lavate ra, plantengesl. (Malvace ae);
i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lavate ra-achtig.
Lavenia / lavenia Lavénia / lavénia Sw. [O. Swartz], – afleiding en beteekenis
onbekend.
lawesii lawésii, – 2e nv. van Lawesi us, Latinizeering van Lawes: van Lawes,
gevonden door Lawes, genoemd naar Lawes. – Dendrobi um F. v. M. [Ferdinand
von Müller]; – Didymocarpus – F. v. M. [Ferdinand von Müller] en Ficus – King
[G. King] zijn in de tachtiger jaren der 19de eeuw genoemd naar den Eng. geestelijke
W. G. Lawes, “een uit de toegewijde schare van zendelingen, welke gevestigd zijn
in het Z.O. van Nieuw-Guinea en zooveel verzameld hebben.” Overigens is mij van
hem niets bekend.
lawiensis
lawiénsis (-is, -e), – afkomstig van Batoe lawi in N.-Borneo
(Sarawák) of daar het eerst gevonden.
lawii láwii, – 2e nv. van Lawi us, Latinizeering van Law: van Law, gevonden
door Law, genoemd naar Law. – Cansco ra – Wight [R. Wight] is genoemd naar J.
Sutherland Law (1810, ?; 1885, ?), die in 1826 te Bombay in den Burgerlijken Dienst
trad en van 1829-54 elders in Eng. Indië werkzaam was. Hij verzamelde op
verschillende plaatsen in Voor-Indië planten, waaronder de naar hem genoemde
soort.
lawrenceae
lawrénceae, – 2e nv. van Lawrence a, Latinizeering (vr. vorm)
van Lawrence: van mevr. (mej.) Lawrence, genoemd naar mevr. (mej.) Lawrence.
– Aëri des – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] werd in 1883 genoemd naar Lady
Lawrence, echtgenoote van Sir Trevor Lawrence (zie lawrencea nus), die de naar
zijn echtgenoote genoemde plant voor 235 guineas (bijna drieduizend gulden) op
een veiling had gekocht.
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lawrenceanus
lawrenceánus (-a, -um) (Cattleya – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]; Paphiopedi lum – Pfitz. [E. H. H. Pfitzer]), – genoemd naar Sir John
Trevor Lawrence (1831, Londen; 1913, Burford bij Dorking, Z.W. van Londen),
medicus te Burford, bezitter eener beroemde verzameling uitheemsche orchideeën,
van 1885-1913 president der Royal Horticultural Society. Van 1854-64 was hij als
medicus werkzaam in Eng. Indië.
lawrencilawrenci-, – zie lawrenceLawsonia
Lawsónia, L. [C. Linnaeus], – genoemd naar I. Lawson (?, in
Schotland; 1747, Oosterhout, N.-Brabant), medicus, leerling van Boerhaave (zie
Boerhaavi a), bevriend met Linnaeus (zie Linnaea), die tegelijk met hem te Leiden
verblijf hield en de eerste druk van wiens Syste ma Natu rae in 1735 op zijn kosten
en die van Gronovius (zie gronovi i) werd uitgegeven.
lawsonianus lawsoniánus (-a, -um) (Cupressus – A. Murr. [Andrew Murray]),
– in 1855 genoemd naar de kweekersfirma P. Lawson te Edinburgh, welke de plant
had gekocht van William Murray (broeder van den auteur der soort), die haar uit
Californië had geimporteerd.
laxa
laxa, – zie laxus.
laxe-squamosus
laxe-squamósus (-a, -um), – van Lat. laxe, ijl, los (bijw.);
squamo sus, beschubd: ijl beschubd.
laxicaulis
laxicáúlis (-is, -e), – van Lat. laxus, slap; caulis, stengel:
slapstengelig.
laxiflorus
laxiflórus (-a, -um), – van Lat. laxus, los, ijl, uiteengeplaatst; flos
(flo ris), bloem: met ijle bloeiwijzen, met uiteengeplaatste bloemen.
laxifolius
laxifólius (-a, -um), – van Lat. laxus, slap, los, ijl, uiteengeplaatst;
foli um, blad: met slappe of uiteengeplaatste bladeren of blaadjes.
laxifrutescens
laxifrutéscens, – van Lat. laxe (bijw.), slap, los, ijl; frutescens,
heesterachtig: slap heesterachtig, ijl heesterachtig, een slappe heester zijnd, een ijle
heester zijnd.
laxior laxior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. laxus, slap, los, ijl, uiteengeplaatst:
1. slapper, losser, ijler, verder uiteengeplaatst dan gewoonlijk. 2. tamelijk slap, los,
ijl, tamelijk ver uiteengeplaatst.
laxisquamosus
laxisquamósus (-a, -um), – van Lat. laxe (bijw.), los, ijl;
squamo sus, beschubd: ijl beschubd.
laxissimus
laxíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. laxus, slap, los, ijl:
zeer slap, zeer los, zeer ijl.
laxius
láxius, – zie laxi or.
laxiusculus
laxiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. laxus, slap, los, ijl:
tamelijk slap, tamelijk los, tamelijk ijl.
laxivena
laxivéna, – zie laxive nus.
laxivenius / laxivenus
laxivénius (-a, -um) / laxivénus (-a, -um), – van Lat.
laxus, ijl; ve na, ader: ijl geaderd.
laxmanni
laxmánni, – 2e nv. van Laxmannus, Latinizeering van Laxmann:
van Laxmann, gevonden door Laxmann, genoemd naar Laxmann. – Typha – Ledeb.
[K. Fr. von Ledebour] is genoemd naar Erik Laxmann (1737, Åbo, Z.W.-Finland;
1796, bij Tobolsk), eerst predikant te St.-Petersburg, sinds 1764 predikant te Barnaul
(a/d Ob, Z. van Tomsk, Siberië), schrijver van brieven over Siberië, in 1770 benoemd
tot hoogleeraar in de ekonomie en chemie aan de Russ. Akademie van Wetenschappen
te St.-Petersburg, later een leidende betrekking bij het mijnwezen bekleedend te
Irkoetsk (Siberië, nabij de Z. punt van het Baikalmeer), verdienstelijk mineraloog,
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mijnbouwkundige en natuurhistoricus, die groote deelen van Siberië bereisde en
tijdens een reis overleed.
Laxmannia
Laxmánnia Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – genoemd naar
Erik Laxmann (zie laxmanni).
laxmannii laxmánnii, – 2e nv. van Laxmanni us, Latinizeering van Laxmann:
van Laxmann, gevonden door Laxmann, genoemd naar Laxmann. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar Erik Laxmann (zie laxmanni).
laxus
laxus (-a, -um), – (Lat.) los, ijl, slap.
lazicus lázicus (-a, -um), – van Lat. Lazi ca, oude naam van het tegenwoordige
landschap Lasistan, aan den O.-rand der Zwarte Zee: afkomstig van Lasistan of daar
voor het eerst gevonden, Lasistaansch.
leana
leána, – zie lea nus.
Leandra
Leándra Raddi [G. Raddi], – genoemd naar P. Leandro de
Sacramento, in het begin der 19de eeuw directeur van
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den bot. tuin van Rio de Janeiro. Overigens is mij niets van hem bekend.
leanus leánus (-a, -um) (Calandrini a – Porter [G. Porter] = Lewisi a – Rob.
[Ch. B. Robinson]), – genoemd naar Lambert Wilmer Lee (1845, Saluda, Indiana;
1881, Saluda), achtereenvolgens in Indiana, te Fulton in New York en te Portland in
Óregon werkzaam als onderwijzer, verdienstelijk florist. De naar hem genoemde
plant had hij bij Portland ontdekt.
lebbeck
lebbeck, – Arab. plantennaam (ook laebach).
lebbeckioides lebbeckioídes, – van den soortnaam lebbeck (zie aldaar); i des
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort lebbeck gelijkend.
lebbek
lebbek, – zie lebbeck.
lebbekioides
lebbekioídes, – zie lebbeckioi des.
Lebeckia
Lebéckia Thunb. [C. P. Thunberg], – genoemd naar Lebeck, tegen
het einde der achttiende eeuw beambte der Ned. O.I.-Compagnie op Java. Overigens
is mij niet van hem bekend.
lebbekoides
lebbekoídes, – zie lebbeckoi des.
Lebidiera
Lebidiéra Baill. [H. E. Baillon], – anagram van Briedeli a (=
Brideli a, q.v.).
Lebidieropsis Lebidierópsis M. A. [J. Müller van Aargau], – van Lebidie ra,
plantengesl. (Euphorbiace ae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Lebidie ra
gelijkend gesl.
lebongtandaianus
lebongtandaiánus (-a, -um), – afkomstig van Lebong
Tandai (N.-Benkoelen, Sumatra) of daar het eerst gevonden.
Lebretonia
Lebretónia Schrank. [Fr. von Paula Schrank], – genoemd naar
F. Lebreton, Fr. plantkundige, schrijver van een in 1787 verschenen bot. handboek.
Lecananthus Lecanánthus Jack [W. Jack], – van Gr. leka nê, schotel; anthos,
bloem. De bloemen zijn vereenigd tot een hoofdje, dat, als het ware, rust op een
schotel van schutbladeren.
Lecanocnide
Lecanocníde Bl. [C. L. Blume], – van Gr. leka nê, schotel;
kni dê, netel. Netelachtige plant (dwz. Urticace a) met schotelvormig ♀ bloemdek.
Lecanopteris / lecanopteris
Lecanópteris Reinw. [C. G. C. Reinwardt] /
lecanópteris, – van Gr. leka nê, schotel; pte ris, varen: schotelvaren. De naam
zinspeelt op den vorm der sorus-dragende bladslippen der eerstbeschreven soort.
Lecanorchis
Lecanórchis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. leka nê, schotel, nap;
Orchis, gesl. dat als type geldt van de fam. der Orchidace ae. Orchidace a bij welke
het vruchtbeginsel op den top onder het bloemdek een napje draagt.
Lecanthus Lecánthus Wedd. [H. A. Weddell], – van Gr. lekos, schotel, anthos,
bloem. De bloemen zijn opeengedrongen op een schotelvormigen algemeenen
bloembodem.
Lechea Léchea Lour. [J. Loureiro], – genoemd naar J. Leche (1704, Barka kra,
bij Lund, Z.-Zweden; 1764, A bo, Z.W.-Finland), hoogleeraar in de geneeskunde
en de anatomie te A bo. – Hij verzamelde in Ska ne (Z.-Zweden) een groot aantal
planten, vogels en insekten voor Linnaeus (zie Linnaea) en schreef een flora van
Ska ne.
lechenaultii
lechenáúltii, – foutief voor leschenaulti i.
lecomteanus
lecomteánus (-a, -um) (Vio la – Becker [Wilhelm Becker]),
genoemd naar Henri Lecomte (1856, Saint Nabord bij Épinal, Dépt. Vosges, Frankrijk;
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1934, Parijs), van 1884-1904 leeraar aan de lycea Saint Louis en Henri IV te Parijs,
van 1906 tot aan zijn pensionneering in 1931 hoogleeraar aan het Museum voor
Natuurlijke Historie te Parijs, schrijver van vele economisch-bot. publicaties, bewerker
van ruim 20 familiën in de Flore Générale de l’Indo-Chine. Hij bereisde den Franschen
Kongo, Egypte, Marokko en Indo-China.
Lectandra
Lectándra J. J. S. [J. J. Smith], – van Lat. lectus, bed; Gr. anêr
(andros), man. – De polliniën liggen op het betrekkelijk groote steeltje als op een
bed [schriftelijke mededeeling van J. J. Smith (zie smithia nus 3), den auteur van
het gesl.].
Lecythidaceae
Lecythidáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Lecy this (Lecythi dis) geldt.
Lecythis
Lécythis Loefl. [Pehr Loefling (1729-56), Zw. plantkundige], – van
Gr. lêku thos, olieflesch. – De naam zinspeelt op den vorm der met een deksel
openspringende vrucht.
Ledebouria
Ledeboúria Roth. [A. W. Roth], – genoemd naar K. Fr. von
Ledebour (1785, Stralsund; 1851, München), van 1811-36 hoogleeraar in de
natuurlijke historie te Dorpat (= Jurjew, Estland), die in 1826 het Altai-gebergte
bereisde en verscheidene werken schreef over de flora van Rusland en Russ. Azië,
waaronder de beroemde Flora Altai ca en de Flora Rossi ca.
ledebourianus
ledebouriánus (-a, -um) (Arenari a – Fenzl [E. Fenzl]), –
genoemd naar K. Fr. von Ledebour (zie Ledebouri a).
ledebourii ledeboúrii, – 2e nv. van Ledebouri us, Latinizeering van Ledebour:
van Ledebour, gevonden door Ledebour, genoemd naar Ledebour. – Ixioliri on –
Fisch. [Fr. E. L. Fischer], – Lonice ra – Eschsch. [J. Fr. G. von Eschscholz] en
Trolli us – Rchb. [H. G. L. Reichenbach] zijn genoemd naar K. Fr. von Ledebour
(zie Ledebouri a).
Ledenbergia
Ledenbérgia Klotzsch [J. Fr. Klotzsch], – in 1849 genoemd
naar A. von Ladenberg (1798, Ansbach, Franken; 1855, Berlijn), jurist, in 1818 in
Pruis. staatsdienst getreden, van 1848-50 minister van Eeredienst, in 1850 benoemd
tot geheimraad in werkelijken dienst en chef der Rekenkamer, schrijver van eenige
rechtsgeleerde werken. De naam werd door Klotzsch (zie klotzschi i), den auteur
van het gesl., verkeerd weergegeven.
ledermannianus
ledermanniánus (-a, -um) (Kenti a – Becc. [Odoardo
Beccari]), – genoemd naar den ontdekker der plant, C. L. Ledermann (zie caro li).
ledermannii
ledermánnii, – 2e nv. van Ledermanni us, Latinizeering van
Ledermann: van Ledermann, gevonden door Ledermann, genoemd naar Ledermann.
– Planten van dezen naam zijn genoemd naar C. L. Ledermann (zie caro li).
ledgerianus
ledgeriánus (-a, -um) (Cincho na – Moens [J. C. Bernelot
Moens]), – genoemd naar Ch. Ledger (1818, Londen; 1905, Peterham, N.S. Wales),
handelaar, die vele jaren in Z.-Amerika leefde en zich in 1858 in Australië vestigde,
van waaruit hij door tussenkomst van den vroeger bij hem in dienst geweest zijnden
Indiaanschen mesties Manuel een hoeveelheid zaad der sedert naar hem genoemde
kinasoort uit Bolivia wist machtig te worden. Een gedeelte van dit zaad werd in 1865
door de Ned. Regeering gekocht; het heeft de moederbomen geleverd, waaraan Java
zijn winstgevende kinacultuur te danken heeft. Manuel werd, toen uitkwam, dat hij
kinazaad naar het buitenland had geleverd, doodgemarteld; Ledger verviel tot grote
armoede; in 1880 ontving hij van de Ned. Regeering, welke toen reeds schatten aan
de kina verdiend had, een aalmoes van ƒ 1200; verdere ondersteuning werd hem
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geweigerd tot 1897, toen den schier tachtigjarige, op veler aandrang, een jaarlijksche
onderstand van ƒ 1200 werd toegekend. Sic vos non vobis!
ledifolius
ledifólius (-a, -um), – van Ledum, plantengesl. (Ericace ae); Lat.
foli um, blad: met bladeren als die van een Ledum.
Ledum
Ledum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden, Gr. naam
lêdon, waarmede een harsachtige plant werd aangeduid. Het tegenwoordig Ledum
genoemde gesl. riekt harsachtig.
Leea Léea L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Lee (1715, Selkirk, Schotland;
1795, Hammersmith, Londen), bloemkweeker, die in Engeland propaganda maakte
voor het
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stelsel van Linnaeus (zie Linnaea) en planten invoerde uit Amerika (o.a. Fuschi a
coccine a Ait. [W. Aiton (1731-93), hortulanus van den bot. tuin te Kew, of W. T.
Aiton (1766-1848) zoon en opvolger van W. Aiton en mede-oprichter der Royal
Horticultural Society (1804)]) en Z.-Afrika.
leeaefolius
leeaefólius (-a, -um), – zie leeifoli us.
leeifolius
leeifólius (-a, -um), – van Lee a, plantengesl. (Vitace ae); Lat.
foli um, blad: met bladeren als die eener Lee a.
leembruggenianus
leembruggeniánus (-a, -um) (Hoya – Kds. [S. H.
Koorders], zie Syst. Verz., Fam. 248, p. 6, met Lat. diagnose), – genoemd naar W.
G. Leembruggen (1845, Leiden; 1913, Buitenzorg), die in 1867 in functie trad als
controleur 3e klasse bij het Binnenlandsch Bestuur in Ned. Indië en, na tot controleur
1ste klasse te zijn opgeklommen, in 1883 na een driejarig ziekteverlof op verzoek
eervol werd ontslagen. In 1905/06 was hij belast met de betrekking tot conservator
der groote, door Koorders (zie koordersi), den auteur der soort, bijeengebrachte, te
Buitenzorg bewaarde collecties.
leembruggianus
leembruggiánus (-a, -um) (Erismanthus – Boerl. et Kds. [J.
G. Boerlage en S. H. Koorders]; – Hoya – Kds. [S. H. Koorders] in Exkursionsflora,
vgl. leembruggenia nus), – genoemd naar W. G. Leembruggen (zie
leembruggenia nus).
leeoides
leeoídes, – van Lee a, plantengesl. (Vitace ae); i des (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lee a-achtig.
leerii
leérii, – 2e nv. van Leeri us, Latinizeering van Van Leer: van Van Leer,
gevonden door Van Leer, genoemd naar Van Leer. – Paye na – Kurz [S. Kurz] is
genoemd naar Jacob Mozes van Leer (1812, Gorredijk, Friesland; ?, ?), medicus, in
1832 aangesteld tot (aanvankelijk tijdelijk) officier van gezondheid der 3de klasse
bij het Nederlandschind. leger, in 1856 bevorderd tot dirigeerend officier van
gezondheid der 2de klasse, in 1858 als zoodanig gepensionneerd. In 1853 had hij
Teysmann (zie teysmanni) goed herbariummateriaal toegezonden der later naar hem
genoemde Paye na-soort.
Leersia
Leérsia Sw. [O. Swartz], – genoemd naar J. D. Leers (1727,
Wunsiedel, O.N.O. van Bayreuth; 1774, Herborn, N.O. van Coblenz), apotheker te
Herborn, schrijver van een flora dier plaats.
leersianus
leersiánus (-a, -um) (Triti cum repens L. [C. Linnaeus] var. –
Asch. et Gr. [P. Fr. A. Ascherson et K. O. R. P. P. Graebner]), – genoemd naar J. D.
Leers (zie Leersi a).
leersii
leérsii, – 2e nv. van Leersi us, Latinizeering van Leers: van Leers,
gevonden door Leers, genoemd naar Leers. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. D. Leers (zie Leersi a).
leersioides
leersioídes, – van Leersi a, plantengesl. (Gramine ae); i des
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Leersi a-achtig.
leeuwenii
leeuwénii, – 2e nv van Leeuweni us, Latinizeering van Van
Leeuwen: van Van Leeuwen, gevonden door Van Leeuwen, genoemd naar Van
Leeuwen. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar W. M. Docters van Leeuwen
(zie doctersi i).
legareiensis
legareiénsis (-is, -e), – afkomstig van Legarei in Ned.
Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
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Legazpia
Legázpia Blanco [M. Blanco], – genoemd naar Lopez de Legazpi
(begin der 16de eeuw, Zubarraja in Guipúzcoa, N.-Spanje; 1572 Manila), die zich
in 1545 in Mexico vestigde en daar eerste secretaris werd der stad van denzelfden
naam. De onderkoning van Nieuw-Spanje (Mexico) droeg hem in 1563 op de
Philippijnen voor Spanje in bezit te nemen. Van 1563-70 kweet Legazpi zich van
dezen plicht, meer met beleid dan met wapengeweld; in 1570 stichtte hij de stad
Manila. Zijn eerzucht was den naam van een wijs en vredelievend man, niet dien
van een veroveraar te verdienen. Hij stierf, betreurd door de geheele bevolking.
legitimus
legítimus (-a, -um), – van Lat. lex (legis), wet: door de wet erkend,
wettig, echt. – Canari um legiti mum Miq. [F. A. W. Miquel] ontving dien
soortnaam, omdat deze boom “de opregte swarte damar” is (Rumphius, Herbarium
Amboinense II, 162, tab. 53).
Legnotis
Legnótis Sw. [O. Swartz], – van Gr. legnôtos (van legnon, rand,
zoom), van een rand voorzien. De naam zinspeelt op het feit, dat de kroonbladen
langs den rand in slippen zijn verdeeld.
Legousia / Legouzia
Legoúsia Durande [J. Fr. Durande (1730-94), Fr.
plantkundige] / Legoúzia Delarbre [A. Delarbre (1724-1814), Fr. plantkundige], –
genoemd naar Bénigne Legouz de Gerland (1695, Dijon; 1774, Dijon), rechterlijk
ambtenaar (Grand Bailli d’épée du Dijonnais), lid van de Académie de Dijon, stichter
(1772) van den bot. tuin aldaar (toen den naam van Jardin des Plantes dragend).
schrijver van verscheidene werken, waaronder een geschiedenis der eerste koningen
van Bourgondië, een werk over de natuurlijke oorzaken van den zondvloed, een
Verhaal van een reis door Italië, e.a.
legrandianus
legrandiánus (-a, -um) (Orchigymnadeni a – Camus [E. G.
Camus]), – genoemd naar A. le Grand (1839, Gien, Dépt. Loiret; 1905, Bourges),
wegopzichter te Bourges, verdienstelijk onderzoeker der flora van Midden-Frankrijk,
schrijver eener bot. publicatie.
Leguminosae
Leguminósae, – van Lat. legu men (legumi nis), (als bot.
term) peul. Plantenfam., welke tot hoofdkenmerk heeft, dat de vrucht een peul is.
leianthus
leiánthus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; anthos, bloem:
gladbloemig, kaalbloemig.
leichtlini
leichtlíni, – 2e nv. van Leichtli nus, Latinizeering van Leichtlin:
van Leichtlin, gevonden door Leichtlin, genoemd naar Leichtlin. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar Max Leichtlin (1831, Karlsruhe; 1910, Baden Baden, Z.Z.W.
van Karlsruhe), aanvankelijk tuinman, in welke hoedanigheid hij Europa, Argentinië
en Brazilië bereisde, daarna, eerst als papierhandelaar, later als rentenier en wethouder,
gevestigd te Baden Baden, waar hij bij zijn villa een bot. tuin onderhield, waarin hij
vele fraaie, exotische gewassen, vooral uit O.-Azië, invoerde, welke later hun weg
naar andere tuinen vonden en waarvan er verscheidene naar hem genoemd zijn.
leiobotrys
leióbotrys, – van Gr. leios, glad, kaal; bo trus (als bot. term) tros:
met kale trossen.
leiocalyx
leiócalyx, – van Gr. leios, glad, kaal; ka lux, kelk: met gladden
kelk, met kalen kelk.
leiocarpa / leiocarpum
leiocárpa / leiocárpum, – zie leiocarpus.
Leiocarpus
Leiocárpus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. leios, glad; karpos,
vrucht. Plant met gladde vruchten.
leiocarpus
leiocárpus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; karpos, vrucht:
met gladde vruchten, met kale vruchten.
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Leiocaryum Leiocáryum Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter], – van Gr. leios, glad;
karu on, noot. Plant met gladde nootjes.
leiocaulis
leiocáúlis (-is, -e), – van Gr. leios, glad, kaal; kaulos, stengel:
gladstengelig, kaalstengelig.
leioglossus
leioglóssus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; glôssa, tong: met
gladde of kale tong of (bij orchideeën) lip.
leiogonus
leiógonus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; go nu, verdikking,
knoop: met onbehaarde knoopen.
leiogynus
leiógynus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; gu nê, vrouw: met
glad of kaal vr. orgaan (vruchtbeginsel, stijl).
leiolobus
leiólobus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; lo bos, peul, vrucht:
met gladde of kale peulen, met gladde of kale vruchten.
leiomerus
leiómerus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; me ros, deel: met
kale of gladde deelen (stengels, bladeren, bloemen, enz.).
leiopetalus
leiopétalus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; peta lon,
kroonblad: met gladde of kale kroonbladen.
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leiophylla
leiophýlla, – zie leiophyllus.
Leiophyllum Leiophýllum Hedw. f. [R. A. Hedwig (1772-1806), hoogleeraar
te Leipzig], – van Gr. leios, glad; phullon, blad: gladbladige heester.
leiophyllus
leiophýllus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; phullon, blad:
gladbladig, kaalbladig.
leiopyrenus leiopyrénus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; purên (purênos),
steenkern: met gladde of kale steenkernen.
Leiopyxis
Leiopýxis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. leios, glad; puxis,
doos: plant met gladde doosvruchten.
leiospathus
leióspathus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; spătha,
(kolf)scheede: met gladde of kale kolfscheeden.
leiosperma
leiospérma, – zie leiospermus.
Leiospermum
Leiospérmum Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. leios, glad; sperma, zaad. Plant met gladde zaden.
leiospermus
leiospérmus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; sperma, zaad:
gladzadig, kaalzadig.
leiostachyus
leiostáchyus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; stăchus, aar:
met gladde of kale aren.
leiostylus leiostýlus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; stūlos, (als bot. term)
stijl: met gladde of kale stijlen.
lejeunei
lejéúnei, – 2e nv. van Lejeunĕus, Latinizeering van Lejeune: van
Lejeune, gevonden door Lejeune, genoemd naar Lejeune. – Poa pratensis L. [C.
Linnaeus] var. – Asch. et Gr. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P. P. Graebner] en
Rubus – Weihe et Nees [K. E. H. Weihe en Chr. G. Nees von Esenbeck] zijn genoemd
naar A. L. S. Lejeune (1779, Verviers; 1858, Verviers), arts te Verviers, schrijver o.a.
eener flora der omstreken van Spa.
lejolobus
lejólobus (-a, -um), – zie leiolŏbus.
leles
leles, – Soend. plantennaam (lèlès).
Lemairea
Lemáírea De Vr. [W. H. de Vriese], – genoemd naar J. Lemaire
(1585, Amsterdam; 1616, in de Ind. wateren), ontdekkingsreiziger, die in 1615 met
twee door ingezetenen van Hoorn uitgeruste schepen, “De Eendragt” en “Hoorn”,
een tocht om Z.-Amerika naar Indië ondernam. Hij ontdekte in 1616 de naar hem
genoemde zeestraat (ten O. der Z. punt van Vuurland) en voorts kaap Hoorn en
bereikte datzelfde jaar Jacatra (Batavia), waar zijn eenig overgebleven schip verbeurd
verklaard werd ten behoeve der (in 1602 opgerichte) Ned. O.I. Compagnie (welke
het recht van alleenhandel op Indië bezat), een harde doch noodzakelijke maatregel.
Lemmaphyllum
Lemmaphýllum K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. lemma,
schil, schub; phullon, blad. De bladeren dragen schubben op de jonge sori.
Lemna
Lemna L. [C. Linnaeus], – oude, Gr. naam eener waterplant,
waarschijnlijk eendenkroos.
Lemnaceae
Lemnáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Lemna
geldt.
lemnifolius
lemnifólius (-a, -um), – van Lemna, plantengesl. (Lemnacĕae),
eendenkroos; Lat. folĭum, blad: met op eendenkroos gelijkende bladeren.
lemniscata
lemniscáta, – zie lemniscātus.
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lemniscatoides lemniscatoídes, – van den soortnaam lemniscātus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort lemniscātus gelijkend.
lemniscatus
lemniscátus (-a, -um), – van Lat. lemniscus, lint, band: met
afhangende linten versierd, bij uitbreiding: met hangende bloeiwijzen, met hangende
aanhangsels aan de bloemen.
Lemnopsis / lemnopsis
Lemnópsis Zoll. [H. Zollinger] / lemnópsis, – van
Lemna, plantengesl. (Lemnacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op een Lemna
gelijkende plant. – De gelijkenis is echter niet groot.
lemoinei
lemóínei, – 2e nv. van Lemoinĕus, Latinizeering van Lemoine: van
Lemoine, genoemd naar Lemoine. – Gladiŏlus – Hort. [onder dezen naam in tuinen
gekweekt] is genoemd naar V. Lemoine (1823, Delme, Lotharingen; 1911, Nancy),
bloemkweeker te Nancy. Hij heeft een groot aantal variëteiten en kruisingen van
sierplanten verworven en was een der meest beroemde kweekers van zijn tijd. In het
park Sainte-Marie te Nancy is te zijner eere een gedenkteeken opgericht.
lemonianus
lemoniánus (-a, -um) (Cattleya – Lindl. [J. Lindley]), in 1846
genoemd naar Sir Charles Lemon, Engelsch parlementslid en orchideeënliefhebber,
die de plant in 1842 uit Brazilië had geïmporteerd. Overigens is mij van hem niets
bekend.
lendenfeldii
lendenféldii, – 2e nv. van Lendenfeldĭus, Latinizeering van
Lendenfeld: van Lendenfeld, genoemd naar Lendenfeld. – Veronĭca – F. v. M.
[Ferdinand von Müller] is genoemd naar Robert Lendmayr, Ritter Von Lendenfeld
(1858, Graz; 1913, Praag), zoöloog-ontdekkingsreiziger, die in 1881 naar Australië
vertrok en daar en op Nieuw-Zeeland onderzoekingen verrichtte. Na zijn terugkeer
in Europa werd hij leeraar te Innsbruck, in 1892 hoogleeraar te Czernowitz, in 1887
hoogleeraar aan de D. hoogeschool te Praag, welke functie hij tot aan zijn dood
vervulde. Hij is de schrijver van eenige zoöl. en geol. werken. Ferdinand von Müller
(zie ferdinandi muellēri) noemde deze Veronĭca naar Lendenfeld, “opdat deze,
wanneer hij de fraaie Veronĭca’s van Tirol zou zien, terug zou denken aan het
hooggebergte van Nieuw-Guinea, dat hij zoo gaarne beklommen had.”
lendiger / lendigerus léndiger (lendígera, lendígerum) / lendígerus (-a, -um),
– van Lat. lens (lendis), neet, luizenei: gĕrĕre, dragen: iets neetachtigs dragend.
lendyanus lendyánus (-a, -um) (Cirropetălum – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]),
– genoemd naar A. Fr. Lendy (1826, ?; 1889, Sunbury-on-Thames, boven Londen),
aanvankelijk officier in het Fr. leger, die zich later in Engeland vestigde en daar
jongelieden bekwaamde voor het officiers-examen (army-crammer), schrijver van
krijgskundige werken, liefhebber van tuinbouw. De naar hem genoemde orchidee
had hij gekweekt en den auteur der soort, H. G. Reichenbach (zie reichenbachiānus),
ter determinatie gezonden.
lenis
lenis (-is, -e), – (Lat.) zacht.
lenneus
lennéus (-a, -um) (Monstēra – C. Koch [C. H. E. Koch (1809-79),
hoogleeraar te Berlijn]), – genoemd naar P. J. Lenné (1789, Bonn; 1866, Sanssouci
bij Potsdam), in 1816 benoemd tot Pruisisch tuiningenieur te Potsdam, in 1822 tot
directeur van den Koninklijken Tuin van Sanssouci, in 1854 tot directeur-generaal
der Pruis. Koninklijke tuinen. Hij legde parken aan bij talrijke D. kasteelen; ook de
Tiergarten te Berlijn is door hem aangelegd.
Lenormandia
Lenormándia Steud. [C. G. Steudel], – in 1850 genoemd naar
Lenormand, die aan Steudel (zie steudeliānus), den auteur van het gesl., planten ter
bestudeering had gezonden. Overigens is mij niets van hem bekend.
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Lens / Lens / lens
Lens L. [C. Linnaeus] / Lens Moench [K. Moench] / lens,
– (Lat.) linze, een vooral in Z.-Europa en Voor-Azië verbouwde peulvrucht, welke
in Nederland weinig bekend zoude zijn, indien zij niet het moes hadde geleverd,
waarvoor Ezau zijn eerstgeboorterecht verkocht. Vgl. Genĕsis XXV, 29-34: “Ende
Jacob hadde een koocksel gekoockt; ende Esau quam uyt het velt ende was moede.
Ende Esau seyde tot Jacob: Laat my toch slorpen van dat roode, dat roode daer, want
ick ben moede ... Doe seyde Jacob: Verkoopt my op desen dagh uwe eerstgeboorte.
Ende Esau seyde: Siet, ick ga sterven, en waertoe my dan de eerstgeboorte? Doe
seyde Jacob: Sweert my op desen dagh, ende hy swoer hem ende hy verkocht Jacob
syne eerstgeboorte. Ende Jacob gaf Esau broot ende het linsenkoocksel ende hy at,
ende dronck: ende hy stont op, ende gingh henen: alsoo verachtte Esau de
eerstgeboorte.”- De lens van Moench (zie Moenchĭa) is de linze; die van Linnaeus
(zie Linnaea) is een geheel andere plant (Entāda) met groote, lensvormige zaden.
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lenta
lenta, – zie lentus.
lentago
lentágo, – van Lat. lentāre, buigen: heester met buigzame twijgen.
Lentibularia
Lentibulária Adans. [M. Adanson], – van Lat. lens (lentis),
linze; tubŭlus (verkleinwoord van tubus, buis), buisje. De naam zinspeelt op de bij
lensvormige buisjes vergeleken, zakvormige blaasjes aan de bladeren.
Lentibulariaceae
Lentibulariáceae, – plantenfam. als type waarvan het
voormalige gesl. Lentibularĭa (thans tot Utricularĭa gerekend) geldt.
lenticellatus
lenticellátus (-a, -um), – van Nieuwlat. lenticella [Fr. lenticelle,
bedoeld als verkleinw. bij Lat. lens (lentis), linze, lens], lenticel, d.i. een kurkachtig,
voor de ademhaling dienend wratje bij planten: lenticellen dragend.
lenticellosus
lenticellósus (-a, -um), – van Nieuwlat. lenticella [Fr. lenticelle,
bedoeld als verkleinw. bij Lat. lens (lentis), linze, lens], lenticel, d.i. een kurkachtig,
voor de ademhaling dienend wratje bij planten: vol lenticellen, vele lenticellen
dragend.
Lenticula Lentícula Adans. [M. Adanson], – verkleinw. van Lat. lens (lentis),
linze, bij uitbreiding het op een linze(zaad) gelijkende waterplantje eendenkroos:
klein eendenkroos.
lenticularis
lenticuláris (-is, -e), – van Lat. lenticŭla [verkleinw. van lens
(lentis), linze, lens], kleine lens: den vorm eener (kleine) lens hebbend, lensvormig.
lentiginosus lentiginósus (-a, -um), – van Lat. lentīgo (lentigĭnis), lensvormige
vlek, zomersproet: vol zomersproeten of wat daarbij vergeleken kan worden,
lenticellen bv.
lentiscifolius lentiscifólius (-a, -um), – van lentiscus, soortnaam eener Pistacĭa;
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van Pistacĭa lentiscus L. [C. Linnaeus].
lentiscus
lentíscus, – oude, Lat. volksnaam der tegenwoordig Pistacĭa – L.
[C. Linnaeus] genoemde plant.
lentus
lentus (-a, -um), – (Lat.) buigzaam, taai, kleverig, langzaam, traag.
leonis
leónis, – 2e nv. van Lat. leo, leeuw: van (de gedaante of de kleur van)
een leeuw; op een leeuw of eenig deel daarvan, zijn kop bv., gelijkend.
Leonotis
Leonótis R. Br. [Robert Brown], – van Lat. leo (leōnis), leeuw; Gr.
ous (ôtos), oor: leeuwenoor. De naam zinspeelt op den vorm en de beharing der
bovenlip. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai, beter zou Leontōtis
[van Gr. leôn (leontos), leeuw; ous (ôtos), oor] geweest zijn.
Leontice
Leóntice L. [C. Linnaeus], – van Gr. leontĭkos [van leôn (leontos),
leeuw], in eenig opzicht tot een leeuw in betrekking staand. – De kroonbladen hebben
den vorm van het voetspoor van een leeuw.
Leontodon
Leóntodon L. [C. Linnaeus], – van Gr. leôn (leontos), leeuw;
ŏdous (ŏdontos), tand: leeuwentand. – De naam zinspeelt op de groote bladtanden
van een aantal soorten.
leontoglossa
leontoglóssa, – zie leontoglossus.
Leontoglossum
Leontoglóssum Hance [H. Fletcher Hance], – van Gr. leôn
(leontos), leeuw; glôssa, tong: leeuwentong. De naam zinspeelt op de ruwe bladeren.
leontoglossus leontoglóssus (-a, -um), – van Gr. leôn (leontos), leeuw; glôssa,
tong: met een leeuwentong, dwz. met een of ander orgaan, dat in vorm en ruwheid
aan een leeuwentong doet denken.
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leontopetaloides
leontopetaloídes, – van Leontopetălon, voormalig
plantengesl. (Berberidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in
eenig opzicht (bv. het bezit van een onderaardschen knol, waaruit zoowel de
bloeiwijzen als de bladeren ontspruiten) met een Leontopetălon overeenkomend.
Leontopetalon Leontopétalon Adans. [M. Adanson], – van Gr. leôn (leontos),
leeuw; petălon, kroonblad. – De kroonbladen hebben den vorm van het voetspoor
van een leeuw.
leontopodioides
leontopodioídes, – van Leontopodĭum, plantengesl.
(Composĭtae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Leontopodĭum-achtig.
Leontopodium / leontopodium
Leontopódium R. Br. [Robert Brown] /
leontopódium, – van Gr. leôn (leontos), leeuw; podĭon [verkleinw. van pous (podos),
voet, poot]. voetje, pootje: leeuwenpootje. De naam zinspeelt op den vorm der
bloeiwijze en de lange beharing der plant. – Als soort- of variëteitnaam gebezigd
voor planten, welke, evenals Leontopodĭum, met lange haren zijn bekleed.
Leonturus
Leontúrus Asch. et Graebn. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P.
P. Graebner], – van Gr. leôn (leontos), leeuw; oura, staart: leeuwenstaart. De naam
zinspeelt op den vorm der bloeiwijze.
leonuroides
leonuroídes, -van Leonūrus, plantengesl. (Labiātae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Leonūrus-achtig.
Leonurus Leonúrus L. [C. Linnaeus], – van Lat. leo (leōnis), leeuw; Gr. oura,
staart: leeuwenstaart. – De naam zinspeelt op den vorm der bloeiwijze. Deze
samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai, beter zou Leontūrus [van Gr. leôn
(leontos), leeuw; oura, staart] geweest zijn.
Leopardanthus
Leopardánthus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. leopardos (van
leôn, leeuw; pardos, panter), luipaard; anthos, bloem: plant met luipaardachtig
gevlekte bloemen.
leopardinus
leopardínus (-a, -um), – van Lat. leopardus (= Gr. leopardos,
van leôn, leeuw; pardos, panter), luipaard: luipaardachtig; gevlekt als een luipaard.
Leopoldia
Leopóldia Herb. [W. Herbert], – in 1819 genoemd naar Leopold
George Christiaan Frederik, prins van Saksen Koburg (1790, Koburg; 1865, Koburg),
in 1816 gehuwd met Charlotte Augusta, kroonprinses van Engeland, die reeds in
1817 overleed, van 1831-65 als Leopold I koning van België.
lepantha
lepántha, – zie lepanthus.
Lepanthes / lepanthes
Lepánthes Sw. [O. Swartz] / lepánthes (znw.), – van
Gr. lepis, schub; anthos, bloem. – De beide achterste kroonbladen zijn zeer klein,
schubvormig. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Lepanthes
aanteduiden.
lepanthes
lepánthes (-es, -es), – van Gr. lepis, schub; anthos, bloem: 1. met
in den oksel van schubben geplaatste bloemen. 2. met beschubde bloemen.
lepanthiflorus
lepanthiflórus (-a, -um), – van Lepanthes, plantengesl.
(Orchidacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen of bloeiwijzen als die van een
Lepanthes.
lepanthus
lepánthus (-a, -um), – van Gr. lepis, schub; anthos, bloem: met
beschubde bloemen, met in de oksels van schubben geplaatste bloemen.
leparensis
leparénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Lepar (bij den Z.O.
hoek van Banka) of daar het eerst gevonden.
Lepargyraea / Lepargyrea
Lepargyráéa Auct. [der schrijvers, doch niet
identiek met de door den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam
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aangeduide soort (of gesl.)] / Lepargýrea Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van
Lat. lepis, schub; argyraeus (argyrĕus), zilverwit, zilverglanzend: met zilverglanzende
schubben bekleede plant.
Lepeocercis
Lepeocércis Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. lepis, schub; kerkis,
haarkam. Het bij een schub vergeleken onderste kafje draagt langs de randen lange,
aan de tanden van een kam herinnerende wimpers.
Lepeostegeres
Lepeostegéres Bl. [C. L. Blume], – van Gr. lepis, schub;
stegêrês, van een bedekking voorzien. De bloemen staan in den oksel van bij schubben
vergeleken schutbladen, door welke ze vóór den bloei bedekt worden.
lepicarpus
lepicárpus (-a, -um), – van Gr. lepis, schub; karpos, vrucht: met
beschubde vruchten (of vijgen).
lepida
lépida, – zie lepĭdus.
Lepidadenia Lepidadénia Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. lepis
(lepĭdos), schub; adên (adĕnos), klier. De bloem bevat schubvormige klieren.
Lepidagathis Lepidágathis Willd. [K. L. Willdenow], – van Gr. lepis (lepĭdos),
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schub; agăthis, kluwen, groep van dicht opeengedrongen organen. – Plant met dicht
opeengedrongen, schubvormige schutbladen.
Lepidaria / lepidaria
Lepidária V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914),
Fr. plantkundige] / lepidária, – van Lat. lepis (lepĭdis), schub. – De bloeiwijze draagt
opvallende, schubvormige schutbladen.
Lepidella
Lepidélla V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Lat. lepis (lepĭdis), schub. De bloeiwijze draagt opvallende,
schubvormige schutbladen.
lepidellus
lepidéllus (-a, -um) (Begonĭa – Ridl. [H. N. Ridley]), – bedoeld als
verkleinw. van den soortnaam lepĭdus. – De plant gelijkt op Begonĭa lepĭda Bl. [C.
L. Blume], doch de schutbladen zijn smaller dan bij deze soort.
Lepiderema
Lepideréma Radlk. [L. Radlkofer], – van Gr. lepis (lepĭdos),
schub; erêmos, ontberend. In tegenstelling tot vele andere Sapindacĕae dragen de
kroonbladen geen schub aan den voet der binnenzijde.
lepidicalyx
lepidícalyx, – van Lat. lepis (lepĭdis), schub; călyx, kelk: met
beschubden kelk.
Lepidium
Lepídium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam lepidĭon [eigenlijk verkleinw. van lepis (lepĭdos), schub: schubje]. De
naam zinspeelt op den vorm der hauwtjes [waarin men in de Oudheid een aanwijzing
zag (signatuurleer), dat de plant dienst kon doen als middel tegen schubbigen
huiduitslag].
lepidocalyx
lepidócalyx, – van Gr. lepis (lepĭdos), schub; kălux, kelk: met
beschubden kelk.
Lepidocarpa
Lepidocárpa Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. lepis (lepĭdos),
schub; karpos, vrucht: plant met beschubde vruchten.
lepidocarpus lepidocárpus (-a, -um), – van Gr. lepis (lepĭdos), schub; karpos,
vrucht: met beschubde vruchten.
Lepidocarya
Lepidocárya Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. lepis (lepĭdos),
schub; karŭon, noot. Plant met beschubde, nootachtige vruchten
lepidocladus
lepidócladus (-a, -um), – van Gr. lepis (lepĭdos), schub; klădos,
tak, twijg: met beschubde takken, stengels of (bij varens) bladstelen.
Lepidocoma Lepidócoma Jungh. [Fr. W. Junghuhn], – van Gr. lepis (lepĭdos),
schub; kŏmê, kuif (van haren, bladeren, schutbladen, bloemen). De bij schubben
vergeleken schutbladen vormen aan den top der bloeiwijze een soort van kuif.
Lepidogyne
Lepidógyne Bl. [C. L. Blume], – van Gr. lepis (lepĭdos), schub;
gŭnê, vrouw. Het vr. orgaan, de stempel, wordt overdekt door het schubvormige
rostellum.
lepidomanes lepidómanes, – van Gr. lepis (lepĭdos), schub; mainesthai, razen:
met zeer vele (razend vele) schubben. Vgl. phyllomănes en Trichomănes.
Lepidoneuron / Lepidonevron
Lepidonéúron Fée [A. L. A. Fée] /
Lepidonévron Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. lepis (lepĭdos), schub; neuron, nerf. –
Varen met beschubde nerven.
Lepidopelma
Lepidopélma Klotzsch [J. Fr. Klotzsch], – van Gr. lepis
(lepĭdos), schub; pelma, zool, steel. – De steel der bloem is dicht beschubd.
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Lepidopetalum
Lepidopétalum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. lepis (lepĭdos),
schub; petălon, kroonblad. De kroonbladen dragen aan de binnenzijde een groote
schub.
lepidophloeus / lepidophloios
lepidophlóéus (-a, -um) / lepidophlóíos (-os,
-on), – van Gr. lepis (lepĭdos), schub; phloios, schors: met in den vorm van schubben
loslatende schors, met afschilferende schors.
lepidophyllus lepidophýllus (-a, -um), – van Gr. lepis (lepĭdos), schub; phullon,
blad: met schubvormige bladeren; met beschubde bladeren.
lepidosetosus
lepidosetósus (-a, -um), – van Lat. lepĭdus, beschubd; setōsus,
met borstels bezet: beschubd en met borstels bezet.
lepidospermus
lepidospérmus (-a, -um), – van Gr. lepis (lepĭdos), schub;
sperma, zaad: met beschubde zaden.
lepidota
lepidóta, – zie lepidōtus.
lepidotior
lepidótior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. lepidōtus, beschubd:
sterker beschubd (dan gewoonlijk); vrij sterk beschubd.
Lepidotis
Lepidótis P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van Gr.
lepidôtos [van lepis (lepidos), schub], beschubd: beschubde plant. – De naam zinspeelt
op de schubvormige sporophyllen.
lepidotos
lepidótos (-a, -on), – gelatinizeerde transcr. van Gr. lepidôtos (-ê,
-on) [van lepis (lepĭdos), schub], beschubd.
lepidotulus
lepidótulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. lepidōtus, beschubd;
eenigszins beschubd, ijl beschubd.
lepidotus
lepidótus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. lepidôtos [van lepis
(lepĭdos), schub], beschubd.
lepidus
lépidus (-a, -um), – (Lat.) lief, bevallig.
lepifer / lepiferus lépifer (lepífera, lepíferum) / lepíferus (-a, -um), – van Lat.
lepis, schub; ferre, dragen: schubben dragend, beschubd.
Lepigonum
Lepígonum Wahlb. [P. Fr. Wahlberg], – van Gr. lepis, schub;
gŏnu, knie, stengelverdikking, knoop. De naam zinspeelt op de kleine, bij schubben
vergeleken, bij de knoopen ingeplante steunbladen.
Lepinia
Lepínia Decsne [J. Decaisne], – genoemd naar J. J. Lépine (1817,
Surgères, O. van La Rochelle; ?, ?), in 1839 benoemd tot apotheker 3de klasse bij
de Fr. marine, in 1853 bevorderd tot apotheker 1ste klasse, van 1843-45 geplaatst
op de Marquesas-eilanden (±140° W.L.; ±10° Z.B.) en Tahiti (149 1/2° W.L.; ±17
1/2° Z.B.), op welk laatste eiland hij het naar hem genoemde gesl. ontdekte. Van
1849-55 en van 1857-65 was hij werkzaam in Fr. Indië.
Lepiniopsis
Lepiniópsis Valet. [Th. Valeton], – van Lepinĭa, plantengesl.
(Apocynacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Lepinĭa gelijkend gesl.
Lepionurus
Lepionúrus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. lepĭon (verkleinw. van
lepis, schub), schubje; oura, staart. Vóór het ontluiken der bloemen zijn de bloeiwijzen
staartvormig en met schubvormige schutbladen bekleed.
Lepiostegeres
Lepiostegéres Bl. [C. L. Blume], – van Gr. lepĭon (verkleinw.
van lepis, schub), schubje; stegêrês, van een dak voorzien. De bloeiwijzen zijn, als
het ware, voorzien van een dak van schubben.
Lepiphyllum
Lepiphýllum Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. lepis, schub;
phullon, blad. Saprophyt met schubvormige bladeren.
Lepironia
Lepirónia L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – zou afgeleid zijn
van Gr. lepis, schub; eirein, samenvoegen. De bloemen zijn vereenigd tot aartjes met
dicht opeengedrongen, stevig aangedrukte, schubvormige kafjes.
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Lepisanthes
Lepisánthes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. lepis, schub, anthos,
bloem. De kroonbladen dragen aan de binnenzijde boven den voet een schub.
Lepistemon
Lepistémon Bl. [C. L. Blume], – van Gr. lepis, schub; stêmôn,
draad. De meeldraden zijn aan den voet schubvormig verbreed.
Lepistoma Lepístoma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. lepis, schub; stŏma, mond.
In of onder den mond der kroonbuis bevinden zich schubben.
lepoensis
lepoénsis (-is, -e), – afkomstig van Lepo lepo (nabij Kandari of
Kĕndari a/d O. kust van het Z.O. schiereiland van Celebes op ±4° Z.B.) of daar het
eerst gevonden.
leporinus
leporínus (-a, -um), – van Lat. lepus (lepŏris), haas: op een haas
betrekking hebbend, in een of ander opzicht met een of ander deel van een haas (oor,
poot, staart) overeenkomend.
Leposma
Lepósma Bl. [C. L. Blume], – samentrekking van Lepistŏma. Zie
aldaar.
leprieurii
lepriéúrii, – 2e nv. van Leprieurĭus, Latinizeering van Leprieur:
van Leprieur, gevonden door Leprieur, genoemd naar Leperieur. – Pistĭa – Bl. [C.
L. Blume] is genoemd naar Fr. R. M. Leprieur (1799, Saint-Dié, Z.O. van Nancy;
?. ?), in 1824 benoemd tot apotheker 3de klasse bij de Fr. marine, in 1840 be-
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vorderd tot apotheker 1ste klasse, van 1824-29 geplaatst in Senegal (Senegambië),
waar hij te zamen met Perrottet (zie Perrottetĭa) reizen in het binnenland maakte en
vele planten verzamelde. In 1829 keerde hij terug naar Frankrijk; van 1830-49 was
hij geplaatst te Cayenne, vanwaaruit hij Fr. Guiana exploreerde; van 1850 tot aan
zijn pensionneering in 1857 was hij werkzaam op Martinique, waar hij tweemaal
een tocht maakte naar den krater van den Mont Pelée.
leprocarpus
leprocárpus (-a, -um), – van Gr. lepros, schubbig, beschubd;
karpos, vrucht: met beschubde vruchten.
leprosa
leprósa, – zie leprōsus.
leprosipes
leprósipes, – van Lat. leprōsus, beschubd; pes, voet, steel: met
beschubden voet, met beschubden steel.
leprosulus
leprósulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. leprōsus, beschubd:
fijn beschubd, ijl beschubd.
leprosus
leprósus (-a, -um), – van Lat. lepra, melaatschheid, schubbige
huiduitslag: beschubd, vol schubben.
Lepta
Lepta Lour. [J. Loureiro], – van Gr. leptos, fijn. De naam zinspeelt op
de kleine bloemen.
lepta
lepta, – zie leptos.
Leptadenia
Leptadénia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. leptos, fijn; adên
(adĕnos), klier. De 5 als klieren beschouwde hechtlichaampjes op de stempelhoeken
zijn zeer klein.
leptadenius
leptadénius (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn; adên (adĕnos),
klier: met dunne of kleine klieren.
leptalea
leptálea, – zie leptalĕos of leptalĕus.
leptaleos
leptáleos (-a, -on), – (Gr.) smal, fijn.
leptaleus
leptáleus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. leptalĕos, smal, fijn.
leptanthus
leptánthus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn; anthos, bloem:
met dunne bloemen; met tengere bloeiwijzen.
Leptaspis Leptáspis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. leptos, dun; aspis, rond
schild. De naam zinspeelt op de zakvormige, ronde, dunwandige g3 der ♀ bloemen.
Leptatherum
Leptátherum Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
leptos, dun, fijn; athêr (athĕros), naald. Gras met dunne naalden.
Leptinella
Leptinélla Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. leptos,
dun, fijn; Lat. verkleiningsuitgang ella. – De naam werd gekozen met het oog op de
tengerheid der plant.
Leptoboea
Leptoboéa Bth. [G. Bentham], – van Gr. leptos, dun, smal, fijn;
Boēa, plantengesl. (Gesneriacĕae): aan Boēa verwant gesl. met dunne assen der
bloeiwijze en dunne vruchten.
leptocalyx leptócalyx, – van Gr. leptos, dun, smal, fijn; kălux, kelk: met dunnen
kelk; met in smalle slippen verdeelden kelk.
leptocarpus
leptocárpus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, smal, fijn; karpos,
vrucht: met dunne, smalle of fijne vruchten of sori; met dunne, smalle, of fijne
vruchtbare blaadjes of vruchtbare bladslippen.
leptocaulis
leptocáúlis (-is, -e), – van Gr. leptos, dun, smal, fijn; kaulos,
stengel, steel: dunstengelig, dunstelig.
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leptoceras
leptóceras, – van Gr. leptos, dun, smal, fijn; kĕras, hoorn:
dunhoornig, dunsporig.
leptochila / leptochilum
leptochíla / leptochílum, – zie leptochīlus.
Leptochilus
Leptochílus Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – van Gr. leptos, dun, fijn,
smal; cheilos, lip. Bij vele soorten van het gesl. is de bladtop uitgetrokken in een
lange, dunne, hier bij een lip vergeleken spits.
leptochilus
leptochílus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, smal, fijn; cheilos,
lip: dunlippig, smallippig.
Leptochloa
Leptóchloa P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van
Gr. leptos, dun, smal, fijn; chlŏa, gras: fijn gras. – De naam zinspeelt op de dunne
schijnaren.
Leptocionium
Leptociónium K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. leptos, dun,
smal, fijn; kionĭon [verkleinw. van kiôn (kiŏnos), zuil], zuiltje. De sporangiën zijn
bevestigd aan dunne zuiltjes.
leptoclada
leptóclada, – zie leptoclădus.
leptoclados / leptocladus
leptóclados (-os, -on) / leptócladus (-a, -um), –
van Gr. leptos, dun, smal, fijn; klădos, twijg, spruit; met dunne twijgen of spruiten.
Leptocnide
Leptocníde Bl. [C. L. Blume], – van Gr. leptos, dun, fijn, tenger;
knīdê, netel. Tengere, netelachtige (dwz. tot de Urticacĕae behoorende) plant.
leptococcus
leptocóccus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, smal, fijn; kokkos,
bes, vrucht, vruchtnootje: met dunne (fijne, smalle) bessen, vruchten of vruchtnootjes.
Leptocoma
Leptócoma Less. [Chr. Fr. Lessing (1810-62), D. plantkundige],
– van Gr. leptos, dun, smal, fijn; kŏmê, kuif (van haren, bladeren, schutbladen,
bloemen). Het vruchtpluis bestaat uit dunne borstels.
leptodactylus
leptodáctylus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, smal, fijn;
daktŭlos, vinger: met dunne (smalle, fijne), als de vingers eener hand gerangschikte
organen; dunvingerig.
leptodictya
leptodíctya, – zie leptodictўus.
leptodictyos / leptodictyus
leptodíctyos (-os, -on) / leptodíctyus (-a, -um),
– van Gr. leptos, fijn; diktŭon, net: met fijnmazig adernet.
Leptogramma / leptogramma
Leptográmma J. Sm. [J. Smith] /
leptográmma (znw.), – van Gr. eptos, dun, smal, fijn; gramma, opschrift, inschrift,
inscriptie: varen met smalle, bij een opschrift vergeleken wordende sori.
leptogrammus
leptográmmus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, smal, fijn;
gramma, opschrift, inschrift, inscriptie: met smalle, bij een opschrift vergeleken
wordende sori.
leptogyna
leptógyna, – zie leptogўnus.
leptogyne / leptogynus
leptógyne / leptógynus (-a, -um), – van Gr. leptos,
dun, smal, fijn; gŭnê, vrouw: met een dun vr. orgaan (vruchtbeginsel, stijl).
Leptolepia
Leptolépia Mett. [G. H. Mettenius] ex Kuhn [Fr. A. M. Kuhn
(1842-94), leeraar te Berlijn, varenkundige], – van Gr. leptos, dun; lepis, schub.
Varen met dunne, hier schubben genoemde dekvliesjes.
leptolepia
leptolépia, – zie leptolepĭus.
leptolepis / leptolepius
leptólepis / leptolépius (-a, -um), – van Gr. leptos,
dun, smal, fijn; lĕpis, schub: met dunne, smalle of fijne schubben (of als zoodanig
beschouwde dekvliesjes).
leptoleucus
leptoléúcus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn; leukos, wit: dun
en wit, fijn en wit.
lepton
lepton, – zie leptos.
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Leptonema
Leptonéma A. Juss. [Adrien H. L. de Jussieu (1797-1853),
plantkundige te Parijs], – van Gr. leptos, dun, fijn; nêma, draad. Plant met draaddunne
helmdraden.
leptonema
leptonéma, – van Gr. leptos, dun, fijn; nêma, draad: met dunne
draden, met een of ander draaddun orgaan, zeer dunne katjes of aren bv.
leptoneurus
leptonéúrus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn; neuron, nerf:
dunnervig, fijnnervig.
Leptonium
Leptónium Griff. [W. Griffith], – van Gr. lepton, een klein
muntstuk. – De naam zinspeelt op de ronde schutbladen.
Leptonychia Leptonýchia Turcz. [N. St. Turczaninow], – van Gr. leptos, dun,
fijn; onux (onŭchos), nagel. Het vruchtbeginsel wordt omgeven door vijf kleine, op
vingernagels gelijkende staminodiën.
leptopetalus
leptopétalus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn, teer; petălon,
kroonblad: met dunne (fijne, teere) kroonbladen.
Leptophoenix Leptophóénix Becc. [Odoardo Beccari], – van Gr. leptos, dun,
smal, fijn, tenger; Phoenix, plantengesl. (Palmae): tengere, op een Phoenix gelijkende
palm.
leptophyllus
leptophýllus (-a, -um), – van Gr. leptos, fijn, dun: phullon, blad:
fijnbladig, dunbladig.
leptopogon
leptopógon, – van Gr. leptos, fijn, dun; pôgôn, baard: met dunne
baardharen, dwz. met fijne naalden.
leptoptera
leptóptera, – zie leptoptĕrus.
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Leptopteris
Leptópteris Bl. [C. L. Blume], – van Gr. leptos, dun, fijn; ptĕron,
vleugel. – De zaden worden omgeven door een dunnen vleugel.
leptopterus
leptópterus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn: ptĕron, vleugel:
dunvleugelig.
leptopus
léptopus, – van Gr. leptos, dun, fijn; pous, voet, steel: dunstelig.
Leptorchis
Leptórchis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr. leptos,
dun, fijn, tenger; Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: tengere
Orchidacĕa.
leptorhleptorh-, – zie leptorrh-.
leptorrhachis
leptórrhachis, – van Gr. leptos, dun, fijn; rhăchis, spil: met
dunne spil.
leptorrhizus
leptorrhízus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn; rhiza, wortel:
met dunne wortels.
leptorrhynchus
leptorrhýnchus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun; rhunchos,
snavel: met dunnen snavel, dunsnavelig.
leptos
leptos (-a, -on), – (Gelatinizeerd Gr.) fijn, dun.
leptosepalus
leptosépalus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met dunne of fijne kelkbladen of -slippen.
Leptosiphon
Leptosíphon Bth. [G. Bentham], – van Gr. leptos, dun, fijn;
sīphôn, buis. – De naam zinspeelt op de zeer dunne kroonbuis.
leptosiphon
leptosíphon, – van Gr. leptos, dun, fijn; sīphôn, buis: met dunne
buis.
leptospadix
leptospádix, – van Gr. leptos, dun, fijn; spādix, kolf: met dunne
kolf.
Leptospartion
Leptospártion Griff. [W. Griffith], – van Gr. leptos, dun, fijn:
spartĭon (verkleinw. van sparton, touw), touwtje. De naam zinspeelt op de lange,
dunne staartjes aan de uiteinden der zaden.
leptosperma
leptospérma, – zie leptospermus.
leptospermoides
leptospermoídes, – van Leptospermum, plantengesl.
(Myrtacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Leptospermum-achtig.
Leptospermum
Leptospérmum Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], –
van Gr. leptos, dun, fijn; sperma, zaad: plant met fijne (kleine) zaden.
leptospermus
leptospérmus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn; sperma,
zaad; fijnzadig.
Leptostachya
Leptostáchya Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
leptos, dun, fijn; stachus, aar. Plant met dunne aren.
leptostachya
leptostáchya, – zie leptostachўus.
leptostachys / leptostachyus
leptóstachys / leptostáchyus (-a, -um), – van
Gr. leptos, dun, fijn; stăchus, aar: dunarig.
Leptostegia
Leptostégia D. Don [David Don], – van Gr. leptos, dun; stegê,
dek, bedekking. Varen met dunne dekvliesjes.
Leptostegia
Leptostégia Zipp. [A. Zippelius], – van Gr. leptos, dun; stegê,
dek, bedekking. – De sporangiën liggen in diepe instulpingen; de mond der
instulpingen wordt omringd door een smallen wal of een opstaand randje.
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Leptostemma
Leptostémma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. leptos, dun, fijn,
smal; stemma, krans. – De in een krans geplaatste bijkroonschubben zijn dun en
smal.
Leptostemon
Leptostémon Bitter [G. Bitter (1873-1927), directeur van den
bot. tuin te Bremen], – van Gr. leptos, dun, fijn; stêmôn, draad. De meeldraden, dwz.
de helmknoppen, zijn lang en smal.
leptostemon
leptostémon, – van Gr. leptos, dun, fijn; stêmôn, draad: met
dunne meeldraden (helmdraden, helmknoppen).
Leptosyne Leptósyne A. P. DC. [A. P. de Candolle], – (Gr.) dunheid, fijnheid.
De naam zinspeelt op den habitus der plant.
leptothrius
leptothríus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn, smal; thrīon,
vijgeblad: dunbladig, smalbladig.
leptothyrsus leptothýrsus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn, smal; thursos,
(als bot. term) pluim: met smalle of dunassige pluimen.
leptotrichus
leptótrichus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn; thrix (trĭchos),
haar: fijn behaard.
leptura / lepturum
leptúra / leptúrum, – zie leptūrus.
Lepturus
Leptúrus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. leptos, dun, fijn; oura,
staart: gras met dunne, staartvormige aren.
lepturus leptúrus (-a, -um), – van Gr. leptos, dun, fijn; oura, staart: dunstaartig.
Lepurandra
Lepurándra J. Grah. [John Graham (1805-39), directeur van
den bot. tuin te Bombay], – van Gr. lepūron, schil; anêr (andros), man: plant, welker
mann. organen of meeldraden door schillen, dwz. schubvormige bloembekleedselen
worden omsloten.
Lerchea
Lérchea L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. J. Lerche (1703,
Potsdam, 1780, St.-Petersburg), geneesheer in het Russ. leger, schrijver over de
planten der landen om de Kaspische Zee.
lerchenfeldianus
lerchenfeldiánus (-a, -um) (Cerastĭum – Schur [Ph. J. F.
Schur (1799-1878), D. plantkundige]; – Silēne – Baumg. [J. Chr. G. Baumgarten
(1765, Lückau, Z.Z.O. van Berlijn; 1843, Schässburg = Segesvár, Z.O. van
Maros-Vasárhely in Zevenburgen)]), – genoemd naar den ontdekker der planten, J.
R. von Lerchenfeld, tijdgenoot van Linnaeus (zie Linnaea), R.C. geestelijke, directeur
eener school te Hermannstadt (Z. van Maros, Zevenburgen).
leschenaultianus leschenaultiánus (-a, -um) (Anōtis – Hook. f. [J. D. Hooker];
– Cassĭa – A. P. DC. [A. P. de Candolle]; – Clemătis – A. P. DC. [A. P. de Candolle];
– Dysoxўlum – K. et V. [S. H. Koorders en Th. Valeton]; – Sida – A. P. DC. [A. P.
de Candolle]), – genoemd naar haar ontdekker. L. Th. Leschenault de la Tour (1773,
Châlons-sur-Saône; 1826, Parijs), natuuronderzoeker, die deel uitmaakte van de
expeditie (1800-1804), welke onder leiding van Baudin († 1803) op de korvetten Le
Naturaliste en Le Géographe China en de Stille Zuidzee bezocht. Op de terugreis
deed de expeditie in 1803 Timor aan (wat zij ook op de heenreis in 1801 gedaan had;
zie riedleānus en Sautiēra), waar Leschenault een aantal planten verzamelde en
wegens ziekte achterbleef, toen de anderen den tocht voortzetten (3 Juni 1803). Na
zijn herstel vertrok hij naar Java, waar hij met steun van Engelhard (zie Engelhardtĭa)
bot. nasporingen (ook op Madoera) verrichtte. In Sept. 1805 beklom hij den Idjen.
Van een tocht naar Kangean zag hij af uit vrees voor zeeroovers. In 1806 vertrok hij
van Java naar Amerika. Van zijn hand verschenen eenige wetensch. publicaties.
leschenaultii
leschenáúltii, – 2e nv. van Leschenaultĭus, Latinizeering van
Leschenault: van Leschenault, gevonden door Leschenault, genoemd naar Leschenault.
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Ardisĭa – A. DC. [A. L. P. P. de Candolle]; – Eulophĭa – Bl. [C. L. Blume]; –
Hyperīcum – Chois. [J. D. Choisy]; – Indigofĕra – A. DC. [A. L. P. P. de Candolle];
– Lonicēra – Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich]; –
Plectranthus – Bth. [G. Bentham] en Spicillarĭa – A. Rich. [A. Richard] zijn genoemd
naar haar ontdekker, L. Th. Leschenault de la Tour (zie leschenaultiānus).
Lespedeza / Lespedezia
Lespedéza L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard] /
Lespedézia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – genoemd naar Vizente Manuel de Zéspedes
(ten onrechte vaak Lespedez genoemd), in het laatst der 18de eeuw Sp. gouverneur
van Florida, die A. Michaux (zie michauxiānus) bij diens reizen door dat land tusschen
1785 en 1797 van veel dienst was. – De door Michaux verzamelde planten werden
bewerkt door L. Cl. M. Richard (zie Richardĭa), den auteur van het gesl. Lespedēza.
Lesquerella
Lesquerélla S. Wats. [Sereno Watson (1826-92), Amer.
plantkundige], – genoemd naar Leo Lesquereux (1806, Fleurier, kanton Neuchâtel,
Zwitserland; 1889, Columbus, Ohío, U.S.A.), natuur-historicus, die zich in 1848 in
Amerika vestigde en daar belangrijke studiën maakte over fossiele planten.
lessertianus
lessertiánus (-a, -um) (Cupanĭa – Camb. [J. Cambessèdes]; –
Unōna – Dunal [M. F. Dunal]), – genoemd naar Baron Benjamin de Lessert (1773,
Lyon; 1847, Parijs) zeer gefortuneerd bankier-plantkundige, bezitter van een groot,
door aankoop bijeengebracht herbarium, waarnaar hij afbeeldingen deed vervaardigen,
waarvan hij er 500 uitgaf. Dit herbarium berust thans te Genève.
lessonii lessónii, – 2e nv. van Lessonĭus, Latinizeering van Lesson: van Lesson,
gevonden door Lesson, genoemd naar Lesson. – Antrophўum – Bory [J. B. M. baron
Bory de Saint Vincent] en Ela-
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phoglossum – Christensen [C. Fr. Christensen] zijn genoemd naar R. P. Lesson (1794,
Rochefort; 1849, Rochefort), marine-apotheker, die als natuuronderzoeker de door
Duperrey geleide expeditie (1822-25) van de korvet La Coquille naar den Stillen
Oceaan medemaakte en tusschen 26 Juli en 9 Aug. 1824 de omgeving der baai van
Dorè (bij Manokwari, in het N.O. van den “vogelkop” van Nieuw-Guinea op ±134°
O.L.) doorvorschte. Hij werd later hoogleeraar aan de medische hoogeschool te
Rochefort en schreef eenige bot. werken. Hij was een oudere broeder van P. A. Lesson
(1805, Rochefort; ?; ?), die als medicus-botanicus de Astrolabe-expeditie (1826-29;
zie astrolăbes) medemaakte.
Lestiboudesia
Lestiboudésia Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – genoemd naar
J. B. Lestiboudois (1715, Douai; 1804, Lille = Rijssel), hoogleeraar in de plantkunde
te Rijssel, schrijver van bot. publicaties.
letiensis letiénsis (-is, -e), – afkomstig van Poeloe Leti, eiland bij de N.O. punt
van Timor, of daar het eerst gevonden.
Lettsomia
Lettsómia Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar J. Coakley
Lettsom (1744, Little Van Dyke, Tórtola, O. van Portoríco; 1815, Londen), arts en
plantkundige, bezitter van een volgens het stelsel van Linnaeus (zie Linnaea)
gerangschikten bot. tuin te Camberwell (Londen), schrijver van eenige bot. publicaties.
leucacanthus
leucacánthus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; akantha, doorn,
stekel: witdoornig, witstekelig.
leucadendra
leucadéndra, – zie leucadendrus.
leucadendron
leucadéndron, – van Gr. leukos, wit; dendron, boom: witte
boom.
leucadendrus
leucadéndrus (-a, -um). – van Gr. leukos, wit; dendron, boom:
een witte boom zijnd, dwz. met witte schors.
Leucaena
Leucáéna Bth. [G. Bentham], – van Gr. leukainein (van leukos,
wit), wit maken: witbloemige boom.
leucandrus
leucándrus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; anêr (andros), man:
met witte mann. organen, met witte meeldraden.
leucantatomus
leucantátomus (-a, -um), – van Gr. leukainein (stam leukan;
van leukos, wit), wit maken; atŏmos, atoom, stip, punt: met witmakende stippels,
met vele witte stippels.
leucantha
leucántha, – zie leucanthus.
leucanthema
leucánthema, – zie leucanthĕmus.
Leucanthemum / leucanthemum
Leucánthemum Adans. [M. Adanson] /
leucánthemum, – Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam leukanthĕmon (van
leukos, wit; anthĕmon, bloem), witte bloem.
leucanthemus
leucánthemus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; anthĕmon,
bloem: witbloemig.
leucanthus
leucánthus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; anthos, bloem:
witbloemig.
leucarachne
leucaráchne, – van Gr. leukos, wit; arachnê, spin: met witte,
spinachtige bloemen.
Leucas
Leucas R. Br. [Robert Brown], – van Gr. leukos, wit: witbloemige
plant.
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leucaspis
leucáspis, – van Gr. leukos, wit; aspis, schild: witte schilden, bv.
vlakke, witte bloemen, dragend.
leucobotrya
leucobótrya, – zie leucobotrўus.
Leucobotrys
Leucóbotrys V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914) Fr.
plantkundige], – van Gr. leukos, wit; bŏtrus, (als bot. term) tros. Plant met trossen
vereenigde, witte bloemen.
leucobotrys / leucobotryus
leucóbotrys / leucobótryus (-a, -um), – van Gr.
leukos, wit; bŏtrus, (als bot. term) tros: met witte bloemtrossen.
leucocalyx
leucócalyx, – van Gr. leukos, wit; kălux, kelk: met witten kelk.
leucocarpus leucocárpus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; karpos, vrucht: met
witte vruchten; met witte sporangiën.
Leucocasia
Leucocásia Schott [H. W. Schott], – van Gr. leukos, wit; tweede
helft van den naam Colocasĭa: aan Colocasĭa verwante, met een witte waslaag
overtogen plant.
leucocaula
leucocáúla, – zie leucocaulus.
leucocaulis / leucocaulus
leucocáúlis (-is, -e) / leucocáúlus (-a, -um), – van
Gr. leukos, wit; kaulos, stengel, steel: witstengelig, witstelig.
Leucocephala
Leucocéphala Roxb. [W. Roxburgh], – van Gr. leukos, wit;
kephălê, hoofd: plant met witte bloemhoofdjes.
leucocephalus leucocéphalus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; kephălê, hoofd:
met witte bloemhoofdjes.
leucochysus leucóchysus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; chŭsis, hoop, massa:
met opeengedrongen, witte bloemen.
leucocladus leucócladus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; klădos, twijg, spruit:
met witte twijgen of spruiten.
Leucocnide
Leucocníde Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. leukos, wit; knīdê,
netel: wit behaarde, netelachtige (dwz. tot de Urticacĕae behoorende) plant.
leucocomus
leucócomus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; kŏmê, kuif (van
haren, bladeren, schutbladen, bloemen): witgekuifd.
Leucocorema
Leucocoréma Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. leukos, wit;
korêma, bezem. – De schijf en de kroonbladen zijn bezet met witte haren, welker
geheel bij een bezem wordt vergeleken.
Leucocoryne
Leucocóryne Lindl. [J. Lindley], – van Gr. leukos, wit; korŭnê,
knots. – Het bloemdek draagt in de keel drie knotsvormige staminodiën, welke bij
de eerstbeschreven soort, Leucocóryne odorāta Lindl. [J. Lindley], wit van kleur
zijn.
Leucocyclus
Leucócyclus Boiss. [E. Boissier], – van Gr. leukos, wit; tweede
helft van den naam Anacўclus: aan Anacўclus verwant gesl. met groote, witte
lintbloemen.
leucoderme
leucodérme, – zie leucodermis.
Leucodermis
Leucodérmis Planch. [J. E. Planchon], – van Gr. leukos, wit;
derma, huid. De naam zinspeelt op de witte schors.
leucodermis
leucodérmis (-is, -e), – van Gr. leukos, wit; derma, huid:
withuidig, met witte schors.
leucodipterus
leucodípterus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; diptĕros (zie
diptĕrus), tweevleugelig: met twee witte vleugels (bv. in de gedaante van schutbladen).
leucodon
léúcodon, – van Gr. leukos, wit; ŏdous (ŏdontos), tand: witgetand.
leucogenes
leucógenes, – van Gr. leukos, wit; gignesthai (stam gĕn), geboren
worden: wit geboren, wit.
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leucoglochin
leucoglóchin, – van Gr. leukos, wit; glôchin, pijlspits: met een
witte spits.
leucogynus
leucógynus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; gŭnê, vrouw: met
een wit vr. orgaan; met wit (behaard) vruchtbeginsel; met witten of witbehaarden
stijl.
leucohybos
leucohýbos (-os, -on), – van Gr. leukos, wit; hūbos, knobbel: met
een witten knobbel.
Leucoium / Leucojum
Leucóïum L. [C. Linnaeus] / Leucójum L. [C.
Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam leukoĭon [van leukos, wit;
ĭon (Lat. viŏla), naam van enkele fraaie, geurige bloemen, o.a. het welriekend viooltje
(Viŏla odorāta L. [C. Linnaeus]), de muurbloem (Cheiranthus cheiri L. [C. Linnaeus]),
de violier (Matthiōla incāna R. Br. [Robert Brown])], wit viooltje, dwz. plant met
fraaie, witte bloemen.
Leucolaena / Leucolena
Leucoláéna Ridl. [H. N. Ridley] / Leucoléna, – van
Gr. leukos, wit; laina, mantel: de onderlip draagt een paarse vlek, welke wordt
omsloten door een bij een mantel vergeleken, witten band.
leucolepis
leucólepis, – van Gr. leukos, wit; lĕpis, schub: wit beschubd.
leucolophotus
leucolophótus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; lophôtos (van
lŏphos, helmkam), een kam dragend: een witten kam dragend.
leucomela
leucómela, – van Gr. leukos, wit; mĕlas, zwart: wit met zwart.
leuconeurus
leuconéúrus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; neuron, nerf: wit
generfd.
leuconota
leuconóta, – zie leuconōtus.
Leuconotis
Leucónotis Jack [W. Jack], – van Gr. leukos, wit; nŏtis, vocht:
plant met wit melksap.
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leuconotus
leuconótus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; nôtos, rug: met witten
rug, met witte rugzijde, met witte bladonderzijde.
leucopetalus leucopétalus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; petălon, kroonblad:
met witte kroonbladen.
leucophaes
leucóphaës, – van Gr. leukos, wit; phăos (stam phăës), licht: wit
licht afgevend, wit, glanzend.
leucophaeus
leucopháéus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; phaios, donker
van kleur: tusschen wit en donkergekleurd in, grijsachtig wit; wit met donker.
leucophlebius leucophlébius (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; phleps (phlĕbos),
ader: witgeaderd.
leucophloeus / leucophloius leucophlóéus (-a, -um) / leucophlóíus (-a, -um),
– van Gr. leukos, wit; phloios, bast: met witten bast, met witte schors.
leucophorus
leucóphorus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. leukophŏros (van
leukos, wit, pherein, dragen), witte kleeding dragend, bij uitbreiding: wit berijpt, wit
behaard, wit beschubd.
leucophotus leucophótus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; phôs (phôtos), licht:
wit licht afgevend, helderwit.
leucophyllus
leucophýllus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. leukophullos (van
leukos, wit; phullon, blad), witbladig.
leucopleurus
leucopléúrus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; pleuron, ribbe,
bladribbe, nerf: witnervig.
leucopodus
leucópodus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; pous (pŏdos), voet,
steel: witvoetig, witstelig.
Leucopogon Leucopógon R. Br. [Robert Brown], – van Gr. leukos, wit; pôgôn,
baard: witgebaarde plant. De naam zinspeelt op de lange, witte haren binnen in de
kroonbuis.
leucopterus
leucópterus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; ptĕron, vleugel:
witvleugelig; met witte, bij vleugels vergeleken bladeren.
leucopus léúcopus, – van Gr. leukos, wit; pous, voet, steel: witvoetig, witstelig.
leucopyrus
leucopýrus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; pūros, tarwe,
overdrachtelijk = vrucht: met witte vruchten.
Leucorchis
Leucórchis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. leukos, wit; Orchis, gesl.
dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: witbloemige Orchidacĕa.
leucorhizus
leucorhízus (-a, -um), – zie leucorrhizus.
leucorrhizus
leucorrhízus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; rhiza, wortel:
witwortelig.
leucorrhodus
leucórrhodus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; rhŏdon, roos:
wit met rozerood.
leucosceptrum
leucoscéptrum, – van Gr. leukos, wit; skêptron, staf: met een
witten staf, dwz. met een lange, smalle, witte bloeiwijze.
leucosiphon
leucosíphon, – van Gr. leukos, wit; sīphôn, buis: met witte kelk-,
kroon- of bloemdekbuis.
leucospermus
leucospérmus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; sperma, zaad:
witzadig.
leucostachya
leucostáchya, – zie leucostachўus.
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Leucostachys
Leucóstachys Hoffmsgg. [J. C. graaf Von Hoffmannsegg], –
van Gr. leukos, wit; stăchus, aar: plant met witte bloemaren.
leucostachys / leucostachyus
leucóstachys / leucostáchyus (-a, -um), – van
Gr. leukos, wit; stăchus, aar: witarig, met witte aartjes.
Leucostegia
Leucostégia K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. leukos, wit;
stegê, dek. – De naam zinspeelt op de witte dekvliesjes.
leucostele leucostéle, – van Gr. leukos, wit; stêlê, zuil: met witte (stempel)zuil.
leucostictus
leucostíctus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; stiktos, gestippeld:
wit gestippeld.
leucostomus
leucóstomus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; stŏma, mond:
witmondig.
Leucosyce
Leucosýce, – zie Leucos ke.
Leucosyke
Leucosýke Mor. [A. Moritzi], – van Gr. leukos, wit; sūkê,
vijgeboom: aan een vijgeboom verwante plant (de Moracĕae maakten vroeger deel
uit van de Urticacĕae) met witbehaarde bladeren.
leucotaenius
leucotáénius (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; tainĭa, band: met
een witten band.
Leucothoe
Leucóthoë D. Don [David Don], – genoemd naar de mytische
prinses Leukothŏê, de schoone geliefde van den zonnegod Apollôn (Apollo). De
naam zinspeelt op de schoonheid der plant.
leucothrix léúcothrix, – Lat. transcr. van Gr. leukŏthrix (van leukos, wit; thrix,
haar), witharig.
leucothyrsus
leucothýrsus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; thursos, (als bot.
term) bloempluim: met witte bloempluimen, met witte bloeiwijzen.
leucotomus
leucótomus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; atŏmos, atoom, stip,
punt: wit gestippeld.
leucotrichus
leucótrichus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; thrix (trĭchos),
haar: witharig.
leucotyle
leucótyle, – van Gr. leukos, wit; tŭlê, bult, kussen: met een witten
bult, met een wit kussen.
leucoxanthus
leucoxánthus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; xanthos, geel:
geelwit, wit met geel, geel met wit.
Leucoxylon Leucóxylon Bl. [C. L. Blume], – van Gr. leukos, wit; xŭlon, hout,
boom: boom met wit hout.
leucoxylon
leucóxylon, – van Gr. leukos, wit; xŭlon, hout, boom: met wit
hout, met witte schors, met witte beharing der twijgen.
Leucoxylum
Leucóxylum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. leukos, wit; xŭlon,
hout, boom: boom met wit hout.
leucurus leucúrus (-a, -um), – van Gr. leukos, wit; oura, staart: met een witten
staart of daarbij vergelijkbaar orgaan, een naald bv.
leukophaes
leukóphaës, – = leucophăës. Zie aldaar.
leuzeanus
leuzeánus (-a, -um) (Pleocnemĭa – K. B. Presl [K. B. Presl]), –
genoemd naar J. Ph. Fr. Deleuze (1753, Sisteron, O.N.O. van Avignon; 1835, Parijs),
auteur eener geschiedenis en beschrijving van het Museum voor Natuurlijke Historie
te Parijs.
leve
lēve, – zie lēvis.
leve
lĕve, – zie lĕvis.
levicaulis
levicáúlis (-is, -e), – van Lat. lēvis, glad, kaal; caulis, stengel:
gladstengelig, kaalstengelig.
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levidensis
levidénsis (-is, -e), – (Lat.) licht, dun, gering, onbeduidend.
Levieria
Leviéria Becc. [Odoardo Beccari], – genoemd naar E. Levier (1839,
Bern; 1911, Florence), geneesheer te Florence, bevriend met Beccari (zie
beccariānus), den auteur van het gesl., die hem in 1877 een uitnemend en
hartstochtelijk beoefenaar der plantkunde noemde. Hij heeft zich verdienstelijk
gemaakt voor de kennis der flora van Italië, Spanje, Portugal en den Kaukăsus, was
een uitnemend kenner van levermossen, een goed litterator en de schrijver van vele
bot. verhandelingen.
levigatus
levigátus (-a, -um), – van Lat. levigāre (van lēvis, glad, kaal), glad
maken, kaal maken: glad gemaakt, glad; kaal gemaakt, kaal.
levis
lēvis (-is, -e), – (Lat. = laevis), glad, kaal.
levis
lĕvis (-is, -e), – (Lat.) licht (niet zwaar).
levissimus
lēvíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. lēvis, glad, kaal: zeer
glad, volkomen kaal. Vgl. laevissimus.
levissimus
lĕvíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. lĕvis, licht: zeer licht.
Levisticum
Levísticum J. Hill [J. Hill], – verbasterd uit Gr. libustĭkon of
ligustĭkon), (en dit weer van Lat. ligustĭcus, Ligurisch), naam eener in het landschap
Ligurĭa (a/d golf van Genua) inheemsche, schermbloemige plant. – De Ned. naam
der plant lubbestok is een verbastering van libustĭkon.
Lewisia
Lewísia Pursh [Fr. Tr. Pursh], – genoemd naar Meriwether Lewis
(1774, Charlottesville, W.N.W. van Richmond, Virginia; 1809, Nashville, Tenn.),
die na van 1801-03 particulier secretaris van president Jefferson geweest te zijn, in
1803 met Clark (zie Clarkĭa) een tocht ondernam dwars door N.-Amerika (van St.-
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Louis a/d Missisippi op ruim 38° N.B. de Missouri op tot in het Z.W. van den
tegenwoordigen staat Montana, vandaar te paard naar den mond der Columbia-rivier
a/d W. kust op ruim 46° N.B., waar zij in Nov. 1805 aankwamen; vandaar terug naar
St.-Louis, dat zij 23 Sept. 1806 bereikten), op welken tocht belangrijke verzamelingen
planten werden bijeengebracht, waaronder de naar Lewis genoemde. – In 1807 werd
Lewis benoemd tot gouverneur van Louisiana.
lewisii
lewísii, – 2e nv. van Lewisĭus, Latinizeering van Lewis: van Lewis,
gevonden door Lewis, genoemd naar Lewis: 1. (Philadelphus – Pursh [Fr. Tr. Pursh]),
– genoemd naar Meriwether Lewis (zie Lewisĭa). 2. (Appendicŭla – Griff. [W.
Griffith]), – genoemd naar T. Lewis, plaatselijk bestuursambtenaar in Malaka, waar
hij in 1844/45 verzamelde voor den auteur der soort, W. Griffith (zie Griffithĭa).
Overigens is mij niets van hem bekend.
Leycesteria
Leycestéria Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – in 1824 genoemd naar W. Leycester, opperrechter in Bengalen, van wien
mij niets bekend is.
leysianus
leysiánus (-a, -um) (Bulbophyllum – Burb. [Fr. W. Th. Burbidge]),
– in 1879 genoemd naar P. Leys, medicus op het eiland Laboean (voor de baai van
Broenei, a/d N.W. kust van Borneo op ruim 5° N.B.), die Fr. W. Th. Burbidge (zie
Burbidgĕa), den vinder der plant en tevens auteur der soort, krachtig had bijgestaan
toen deze Laboean exploreerde en hem op een zijner tochten had vergezeld.
leysii
léýsii, – 2e nv. van Leysĭus, Latinizeering van Leys: van Leys, genoemd
naar Leys. – Polypodĭum – Baker [J. G. Baker] is genoemd naar P. Leys (zie
leysiānus).
leytensis
leyténsis (-is, -e), – afkomstig van Leyte (een van de eilanden der
Philippijnen; ±125° O.L., ±11° N.B.) of daar het eerst gevonden.
lianantherus
liananthérus (-a, -um), – van Gr. lian, zeer; anthêros, bloeiend:
rijk bloeiend.
lianatherus
lianátherus (-a, -um), – van Gr. lian, zeer; athêr (athĕros), naald:
zeer lang genaald.
Liatris
Liátris Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – afleiding en beteekenis
onbekend.
libani líbani, – 2e nv. van Lat. Libănus (Gr. Libănos), Libanon, gebergte langs
het midden van de oostkust der Middellandsche Zee, in de Oudheid beroemd om
zijn prachtige ceders, welke o.a. het hout voor Salomo’s tempel (zie Koningen V; –
Chronycken II) leverden: (afkomstig) van den Líbanon of daar het eerst gevonden.
libaniticus / libanoticus libaníticus (-a, -um) / libanóticus (-a, -um), afkomstig
van den Libănon (zie libăni) of daar het eerst gevonden.
Libanotis / libanotis
Libanótis Crantz [H. J. N. von Crantz] / libanótis, –
Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam libanôtis (van libanôtos, wierook). De
naam zinspeelt op den geur van den wortel der in de Oudheid aldus genaamde plant.
liber
líber (-a, -um), – (Lat.) vrij.
libericus
libéricus (-a, -um), – afkomstig van Liberĭa (negerrepubliek a/d W.
kust van Afrika; ±4 1/2 – ±8 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden. Liberĭa (van Lat.
liber, vrij) beteekent “land der vrijen”; de staat werd in 1822 gesticht door vrijgelaten
negerslaven en hun afstammelingen.
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Libertia
Libértia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – genoemd naar A. M. Libert
(1782, Malmédy, Z.O. van Verviers; 1865, Malmédy), verdienstelijk onderzoekster
der lagere Cryptogamen van de omgeving harer woonplaats.
liberum
líberum, – zie liber.
Libidibia
Libidíbia Schltd. [D. Fr. L. von Schlechtendal], -Latinizeering van
libidibi, een der Westind. volksnamen van de thans Caesalpinĭa coriarĭa Willd. [K.
L. Willdenow] genoemde plant.
Libocedrus
Libócedrus Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. libos, droppel;
kĕdros, ceder, naaldboom: droppelende naaldboom. De naam zinspeelt op de hars,
welke vaak droppelsgwijs door den stam wordt uitgezweer. Vgl. Dacrydĭum.
libonianus
liboniánus (-a, -um) (Billbergĭa – De Jonghe [J. de Jonghe,
bloemkweeker]), – genoemd naar Joseph Libon (1821, Verviers; 1861, Insainna,
Brazilië), die van 1841-45 een reis door Brazilië maakte om levende planten te
verzamelen. In 1846 en volgende jaren maakte hij in opdracht van den Brusselschen
kweeker De Jonghe een tweede reis, waarop hij in 1848 bij Petropŏlis (N. van Rio
de Janeiro) de later door De Jonghe naar hem genoemde plant ontdekte, in 1859
eindelijk een derde reis, waarop hij overleed.
Licania
Licánia Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – door metathĕsis gevormd
uit caligni, volksnaam van den boom in Fr. Guiana.
lichenicola
lichenícola (znw.), – van Lat. lichen (lichēnis), korstmos; cŏlĕre,
wonen, bewonen: tusschen korstmossen groeiende plant.
lichenicolus
lichenícolus (-a, -um), – van Lat. lichen (lichēnis), korstmos;
cŏlĕre, wonen, bewonen: tusschen korstmossen groeiend.
lichenoides lichenoídes, – van Lat. lichen (lichēnis), korstmos; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: korstmosachtig.
lichi
lichi, – Chin. naam eener vrucht (ten rechte li-tsji).
lichiangensis
lichiangénsis (-is, -e), – afkomstig van Lichiang [= Likiang,
gebergte in Yun-nan (Z.-China) op ±27 1/2° N.B.] of daar het eerst gevonden.
Licuala / licuala
Licuála Wurmb [F. von Wurmb] / licuála, – Latinizeering
van lèko wala, Mak. volksnaam der plant.
Liebigia Liebígia Endl. [St. L. Endlicher], – genoemd naar J. von Liebig (1803,
Darmstadt; 1873, München), hoogleeraar eerst te Giessen, later te München, beroemd
scheikundige, uitvinder van het naar hem genoemde vleeschextract.
lietzei liétzei, – 2e nv. van Lietzĕus, latinizeering van Lietz: van Lietz, genoemd
naar Lietz. – Calathĕa – Morr. [Ch. J. E. Morren] is in 1875 genoemd naar Lietz, een
der Braziliaansche correspondenten van de Luiksche kweekersfirma Jacob Makoy
& Co (zie makoyānus). Overigens is mij van hem niets bekend.
ligericus ligéricus (-a, -um), – van Lat. Liger, de Loire: aan de Loire groeiend.
Lightfootia
Lightfoótia L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle (1746, Parijs;
1800, Parijs, met sabelhouwen op straat vermoord door onbekend gebleven daders)],
– genoemd naar J. Lightfoot (1735, Newent bij Gloucester, Engeland; 1788, Uxbridge,
Middlesex, Engeland), geestelijke, schrijver eener flora van Schotland en de Hebriden.
lignescens
lignéscens, – van Nieuwlat. lignescĕre (van lignum, hout), houtig
worden: houtig wordend, eenigzins houtig.
lignosus
lignósus (-a, -um), – van Lat. lignum, hout: houtig.
ligulare
liguláre, – zie ligulāris.
Ligularia
Ligulária Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Lat. ligŭla
(verkleinw. van lingŭa, tong), tongetje. – De naam zinspeelt op het feit, dat de
hoofdjes tongvormige (dwz. lintvormige) randbloemen dragen.
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ligularia
ligulária (znw.), – van Lat. ligŭla, hier = lepeltje: plant met
lepelvormige bladeren. Vgl. Rumphius, Herbarium Amboinense IV, 88: “de bladeren
zijn gelijk de lepels hier te landen (dwz. op Ambon) zijn, en in oude tyden waren,
die niet ront maar lankwerpig, gelyk een tong, agter smal, en voor ront, diergelyke
de Latijnen ligŭlas noemen” [ongeveer in den vorm van een schoenhoorn dus, die
in het Mal. sèndok sapátoe (schoenlepel) heet].
ligularius ligulárius (-a, -um), – van Lat. ligŭla, hier = lepeltje: op een lepeltje
gelijkend.
ligularis
liguláris (-is, -e), – van Lat. ligŭla (verkleinw. van lingŭa,
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tong, tongetje, riem: tongvormig, riemvormig.
ligulatus
ligulátus (-a, -um), – van Lat. ligŭla (verkleinw. van lingŭa, tong),
tongetje, (schoen)riem: een of meer tongetjes dragend, tongvormig, riemvormig.
ligulifer / ligulíferus
ligúlifer (ligulífera, ligulíferum) / ligulíferus (-a, -um),
– van Lat. ligŭla (verkleinw. van lingŭa, tong), tongetje; ferre, dragen: een tongvormig
orgaan dragend.
ligulifolius
ligulifólius (-a, -um), – van Lat. ligŭla (verkleinw. van lingŭa,
tong), tongetje; folĭum, blad: met tongvormige bladeren.
ligustica
ligústica, – zie ligustĭcus.
Ligusticum
Ligústicum L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, afgeleid
van Ligus (Ligŭris), Liguriër, inwoner van Ligurĭa (kustgebied der golf van Genua):
in Ligurĭa inheemsche plant.
ligusticus
ligústicus (-a, -um), – van Lat. Ligus (Ligŭris), Liguriër, inwoner
van Ligurĭa (Ligurië, kustgebied der golf van Genua): Ligurisch.
ligustrifolius ligustrifólius (-a, -um), – van Ligustrum, plantengesl. (Oleacĕae),
liguster; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een liguster.
ligustrinus
ligustrínus (-a, -um), – van Ligustrum, plantengesl. (Oleacĕae),
liguster: op een liguster gelijkend, ligusterachtig.
Ligustrum
Ligústrum L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, welks
afleiding niet vaststaat.
Lijndenia
Lijndénia Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi], in 1845 genoemd
naar D. W. J. C. baron Van Lijnden (1813, Wageningen; 1852, Koepang, Timor), in
1841 aangesteld tot bestuursambtenaar op Java, in 1842 te Buitenzorg geplaatst en
ter beschikking gesteld van den Algemeenen Secretaris der Ind. Regeering, in 1843
benoemd tot hoofdcommies ter Algemeene Secretarie, in 1845 tot referendaris, in
1846 tot assistent-resident van Pontianak, in 1848 tot lid van den Raad van Justitie
te Batavia, datzelfde jaar tot resident van Timor, waar hij enkele jaren later overleed,
beschermer van bot. reizigers, o.a. van een der auteurs van het gesl., Zollinger (zie
zollingēri), die te Buitenzorg herhaaldelijk bij hem logeerde [zie Flora XXX (1847),
p. 593 in ann.].
lijndenianus
lijndeniánus (-a, -um) (Loranthus – Zoll. [H. Zollinger]), –
genoemd naar D. W. J. C. baron Van Lijnden (zie Lijndenĭa).
likiangensis
likiangénsis (-is, -e), – afkomstig van Likiang [= Lichiang,
gebergte in Yun-nan (Z.-China) op ±27 1/2° N.B.] of daar het eerst gevonden.
lilacinus
lilácinus (-a, -um), – van Perz. lilak, blauwachtig, lila: lila.
Liliaceae
Liliáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Lilĭum (lelie)
geldt.
liliago
liliágo, – van Lat. lilĭum, lelie: lelieachtige plant.
lilianae
liliánae, – 2e nv. van Liliāna, Latinizeering van Lilian: van Lilian,
gevonden door Lilian, genoemd naar Lilian. – Diplycosĭa – J. J. S. [J. J. Smith] is
genoemd naar mej. Lilian Suzette Gibbs (zie gibbsĕae).
liliastrum
liliástrum, – van Lilĭum, plantengesl. (Liliacĕae), lelie; astrum,
uitgang met kleineerende beteekenis: onechte lelie. – Zie voorts alsinastrum.
liliflorus
liliflórus (-a, -um), – van Lat. lilĭum, lelie; flos (flōris), bloem: met
lelieachtige bloemen.
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liliifer / liliiferus
lilíifer (liliífera, liliíferum) / liliíferus (-a, -um), – van Lat.
lilĭum, lelie; ferre, dragen, leliën of daarop gelijkende bloemen dragend.
liliiflorus
liliiflórus (-a, -um), – van Lat. lilĭum, lelie; flos (flōris), bloem: met
lelieachtige bloemen.
liliifolius liliifólius (-a, -um), – van Lat. lilĭum, lelie; folĭum, blad: met bladeren
als die eener lelie.
Lilium
Lílium L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, lelie.
lima
lima, – 1. (Lat.) vijl. Als soortnaam gebezigd voor planten, welker
bladeren overeenkomst met een vijl vertoonen. 2. Latinizeering van Eng. of Fr. lime,
limmetje, djeroek nipis.
Limacia
Limácia Lour. [J. Loureiro], – van Lat. limax (limācis), kelderslak,
weekdier met vlakke onder- en gewelfde bovenzijde en rudimentair rugschild. – De
naam zinspeelt op de eenerzijds bolle, anderzijds vlakkere steenkernen.
limaeformis
limaefórmis (-is, -e), – zie limiformis.
limans, – van Lat. limāre (van lima, vijl), vijlen: vijlend, als vijl bruikbaar. De
naam zinspeelt op de zeer ruwe bladeren.
limapes
límapes, – van Lat. lima, vijl; pes, voet, steel: met een voet of een
steel, welke zoo ruw is als een vijl.
Limatodes / Limatodis
Limatódes Lindl. [J. Lindley] / Limatódis Bl. [C. L.
Blume], – van Lat. limātus, verfijnd, kunstig. De naam zinspeelt op de “kunstige”
bloemen.
limbatus
limbátus (-a, -um), – van Lat. limbus, zoom, rand: omzoomd; met
een zoom of rand van een andere kleur of consistentie.
limetta
limétta, – verkleiningsvorm van E. en Fr. lime, limmetje, djeroek
nipis: kleine djeroek.
limiformis
limifórmis (-is, -e), – van Lat. lima, vijl; forma, vorm: van den
vorm eener vijl, op een vijl gelijkend.
limitaneus
limitáneus (-a, -um), – (Lat.) [van limes (limĭtis), grens], bij de
grens behoorend, bij de grens groeiend. – Aster – W. W. Smith et Farrer [Sir William
Wright Smith en R. J. Farrer] werd gevonden in O.-Tibet, nabij de Chin. grens.
limnaeus
limnáéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. limnaios (van limnê,
stilstaand water, vijver, poel), in poelen levend, poel-.
Limnanthaceae
Limnantháceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Limnanthes geldt.
Limnanthemum
Limnánthemum S. G. Gmel. [Samuel Gottlieb Gmelin
(1743-74), plantkundige], – van Gr. limnê, stilstaand water, vijver, poel; anthĕmon,
bloem: in vijvers of poelen groeiende bloemplant.
Limnanthes
Limnánthes R. Br. [Robert Brown], – van Gr. limnê, stilstaand
water, vijver, poel; anthos, bloem: poelplant, in of aan poelen groeiende bloemplant.
Limnia
Límnia L. [C. Linnaeus], – van Gr. limnê, stilstaand water, vijver,
poel: poelplant.
Limnocharis / Limnocharis / limnocharis
Limnócharis H. B. K. [Fr. W. H.
Alexander von Humboldt] / Limnócharis Kth. [K. S. Kunth] / limnócharis, – van
Gr. limnê, stilstaand water, vijver, poel; chăris, bekoorlijkheid, lieftalligheid: sieraad
der poelen, fraaie moerasplant.
Limnochloa Limnóchloa Kth. [K. S. Kunth], – van Gr. limnê, stilstaand water,
vijver, poel; chlŏa, gras: in poelen groeiende, grasachtige Cyperacĕa.
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Limnophila
Limnóphila R. Br. [Robert Brown], – van Gr. limnê, stilstaand
water, vijver, poel; phĭlein, beminnen: poelen beminnende, dwz. in poelen groeiende
plant.
limnophilus
limnóphilus (-a, -um), – van Gr. limnê, stilstaand water, vijver,
poel; phĭlein, beminnen: stilstaand water beminnend, in stilstaand water groeiend.
Limnophyton
Limnóphyton Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. limnê,
stilstaand water, vijver, poel; phŭton, plant: in stilstaand water groeiende plant.
Limodorum Limodórum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. Λιμόδωρον
(Limodôron), door een schrijffout ontstaan uit ιμόδωρον (Haimodôron), oude naam
eener roodbloemige woekerplamt [van Gr. haima, bloed; dôron, geschenk, gave:
bloedige gave (der aarde)].
limon
limon, – van Ital. limóne, citroen.
limonella / limonellus
limonélla / limonéllus, – verkleinw. van Nieuwlat.
limon (zie aldaar), citroen: kleine citroen.
limonensis
limonénsis (-is, -e) (Dalbergĭa – Bth. [G. Bentham]), – foutief
voor luzonensis.
Limonia / limonia
Limónia L. [C. Linnaeus] / limónia, – van Nieuwlat.
limōn(um), citroen: plant met op (kleine) citroenen gelijkende vruchten. – Ook als
soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het gesl. Limonĭa gerekend
werd.
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Limonium / limonium
Limónium Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng.
tuinbouwkundige] / limónium, – Lat. transcr. van den ouden Gr. naam leimônĭon
[van leimôn (leimônos), vochtig, grasrijk oord, weide], weidebloem. In de Oudheid
werd deze naam aan verschillende planten gegeven.
limonorhizus
limonorhízus (-a, -um), – bastaardsamenstelling van Nieuwlat.
limōn(um), citroen; Gr. rhiza, wortel: met naar citroen(schillen) smakende wortels.
limonum
limónum, – Latinizeering van Ital. limone, citroen.
limosa
limósa, – zie limōsus.
Limosella Limosélla L. [C. Linnaeus], – vr. verkleiningsvorm van Lat. limōsus
(zie aldaar), slijkerig. Kleine, op slijkerig terrein groeiende plant.
limosus
limósus (-a, -um), – van Lat. limus, slijk: slijkerig, op slijkerig terrein
groeiend.
limpato
limpáto, – Mal. plantennaam (limpatoe).
Linaceae
Lináceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Linum geldt.
Linaria Linária Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige], – van
Lat. linum, vlas: vlasachtige plant. – Dit geldt inzonderheid voor de Europ. Linária
vulgāris Mill. [Ph. Miller (1691-1771)], welke vroeger wel “Wildt Vlas” werd
genoemd en thans nog den naam vlasleeuwenbek draagt.
lindaueanus lindaueánus (-a, -um) (Hoya – Kds [S. H. Koorders]), – genoemd
naar G. Lindau (1866, Dessau in Anhalt; 1923, Berlijn-Dahlem), die in 1892 benoemd
werd tot assistent aan den bot. tuin van Berlijn, in 1899 tot custos aan die instelling
en in 1902 den titel van professor ontving. Hij schreef vele bot. publicaties, vooral
over lagere planten en over Acanthacĕae.
lindauianus
lindauiánus (-a, -um) (Rhododendron – Kds [S. H. Koorders]),
– genoemd naar G. Lindau (zie lindaueānus).
lindawianus
lindawiánus (-a, -um) (Clerodendron -Laut. [C. G. A.
Lauterbach]), – genoemd naar G. Lindau (zie lindaueānus).
Lindenbergia
Lindenbérgia Lehm. [J. G. Chr. Lehmann (1792-1860),
directeur van den bot. tuin te Hamburg], – genoemd naar J. B. W. Lindenberg (1781,
Lübeck; 1851, Bergedorf bij Hamburg), jurist, eerst werkzaam te Lübeck, daarna te
Hamburg, eindelijk te Bergedorf, verdienstelijk schrijver over levermossen.
lindeni
lindéni, – 2e nv. van Lindēnus, Latinizeering van Linden: van Linden,
gevonden door Linden, genoemd naar Linden. – Vanda – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]
is genoemd naar haar ontdekker, Auguste Charles Joseph Linden (1850, in
Luxemburg; 1894, in Luxemburg), zoon en medewerker van den beroemden
tuinbouwkundige J. J. Linden (zie lindeniānus). Hij bereisde den O.I. Archipel (1886),
den Kongostaat en Spanje.
lindenianus
lindeniánus (-a, -um) (Anthurĭum – Koch et Augustin [C. (K.)
H. E. Koch (1809-79), hoogleeraar te Berlijn, en Carl Sigismund Augustin (?, ?;
1864, ?), lid van het gerechtshof te Potsdam]; – Calathĕa – Wallis [G. Wallis]), –
genoemd naar haar ontdekker, J. J. Linden (1817, Luxemburg; 1898, Brussel), die
als 18-jarige van de Belg. Regeering de opdracht ontving onderzoekings- en
verzamelreizen in trop. Amerika te ondernemen. Driemaal toog hij derwaarts: van
1835-37 bereisde hij Brazilië, van 1837-41 Cuba, Mexico, Yucatan en Guatemala,
van 1841-45 Venezuela, Columbia, Jamaica en Cuba, vanwaar hij via N.-Amerika
naar België terugkeerde. Hij bracht een groot aantal levende en gedroogde planten
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naar Europa over. Na zijn laatsten terugkeer stichtte hij te Luxenburg een
etablissement voor den invoer van levende planten; van 1852-61 was hij directeur
van den Jardin Royal d’Horticulture et de Zoologie te Brussel. In 1870 nam hij de
kweekerij over van A. C. A. Verschaffelt (zie Verschaffeltĭa) te Gent, welke later in
een naamlooze vennootschap werd omgezet. Hij was een der meest beroemde
kweekers van Europa.
Lindera
Lindéra Thunb. [C. P. Thunberg], – genoemd naar Johann Linder
(1678, Karlstad, Zweden; 1723, Stockholm), in den adelstand verheven onder den
naam Lindestolpe, schrijver eener bot. publicatie.
Lindernia
Lindérnia All. [C. Allioni], – genoemd naar Fr. B. von Lindern
(1682, Buchsweiler, Elzas; 1755, Straatsburg), arts te Straatsburg, schrijver over de
flora van den Elzas.
lindheimeri
lindheiméri, – 2e nv. van Lindheimērus, Latinizeering van
Lindheimer: van Lindheimer, gevonden door Lindheimer, genoemd naar Lindheimer.
– Gaura – Engelm. [G. Engelmann] is genoemd naar den ontdekker der plant, F. J.
Lindheimer (1801, Frankfort a.M.; 1879, Neu-Braunfels, Texas), die in 1834 als
politiek vluchteling naar N.-Amerika trok en zich in 1840 in Texas vestigde, waar
hij van 1843-51 groote verzamelingen planten voor handelsdoeleinden bijeenbracht.
lindigii
lindígii, – 2e nv. van Lindigĭus, Latinizeering van Lindig: van Lindig,
gevonden door Lindig, genoemd naar Lindig. – Cattleya -Karst. [G. K. W. Karsten
(1817-1908), hoogleeraar te Weenen] is genoemd naar haar ontdekker, A. Lindig,
die van 1859-63 planten verzamelde in Columbĭa. Overigens is mij niets van hem
bekend.
lindleyanus
lindleyánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar John Lindley (1799, Catton, Norfolk; 1865, Turnham Green, Middlesex,
Engeland), van 1829-1860 hoogleeraar in de plantkunde te Londen, beroemd kenner
van orchideeën, schrijver van zeer vele bot. publicaties, van 1829-47 redacteur van
The Botanical Register, eersten redacteur (sinds 1841) van The Gardeners’ Chronicle.
lindleyi
lindléýi, – 2e nv. van Lindleyus, Latinizeering van Lindley: van
Lindley, genoemd naar Lindley. – Dendrobĭum – Steud. [C. G. Steudel]; Mentzelĭa
– Torr. et Gray [J. Torrey en A. Gray] en Nieuwiedĭa – Rolfe [R. A. Rolfe] zijn
genoemd naar John Lindley (zie lindleyānus).
Lindsaea
Lindsáéa, – zie Lindsaya.
Lindsaya
Lindsáýa Dryand. [J. Dryander], – genoemd naar John Lindsay (?,
?; 1803, op Jamaica), medicus-botanicus, schrijver over de kieming van varensporen.
lindsayae
lindsáýae, – 2e nv. van Lindsaya, plantengesl. (Polypodiacĕae):
van (de gedaante eener) Lindsaya, op een Lindsaya gelijkend.
lineale
lineále, – zie lineālis.
linealifolius
linealifólius (-a, -um), – van Lat. lineālis, uit een lijn bestaand,
gestreept: met lijnvormige bladeren, met gestreepte bladeren.
linealis
lineális (-is, -e), – van Lat. linēa, lijn: uit een lijn bestaand, met lijnen
bezet, gestreept.
lineare
lineáre, – zie lineāris.
lineariflorus
lineariflórus (-a, -um), – van Lat. lineāris, lijnvormig; flos
(flōris), bloem: met lijnvormige bloemen; met lijnvormige kroon- of bloemdekbladen.
linearifolius
linearifólius (-a, -um), – van Lat. lineāris, lijnvormig; folĭum,
blad: met lijnvormige bladeren.
linearilabius
linearilábius (-a, -um), – van Lat. lineāris, lijnvormig; labĭum,
lip: met lijnvormige lip(pen).
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linearilobus linearílobus (-a, -um), – van Lat. lineāris, lijnvormig; lŏbus, lob:
met lijnvormige lobben of slippen.
linearipetalus linearipétalus (-a, -um), – van Lat. lineāris, lijnvormig; petălum,
kroonblad: met lijnvormige kroonbladen.
linearis
lineáris (-is, -e), – van Lat. linĕa, lijn: lijnvormig.
lineata
lineáta, – zie lineātus.
lineatipilus
lineatípilus (-a, -um), – van Lat. lineātus, van lijnen voorzien;
pílus, haar: met in lijnen (of smalle rijen) geplaatste haren bezet.
lineatus lineátus (-a, -um), – van Lat. linĕa, lijn: van lijnen voorzien, gestreept.
lineistipulus
lineistípulus (-a, -um), – van Lat. linĕa, lijn; stipŭla, steunblad:
met lijnvormige steunbladen.
lineolatus
lineolátus (-a, -um), – van Lat. lineŏla (verkleinw. van linĕa, lijn),
lijntje: van lijntjes voorzien, fijn gestreept.
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lingganus / linggensis
linggánus (-a, -um) / linggénsis (-is, -e), – afkomstig van
den Lingga-Archipel (uit ruim 300 eilanden bestaand, gelegen op en bij den aequātor
op 104-105° O.L.) of daar het eerst gevonden.
lingua
língua, – (Lat.) tong.
linguaefolius
linguaefólius (-a, -um), – zie linguifolĭus.
linguaeformis
linguaefórmis (-is, -e), – zie linguiformis.
lingua felis
lingua felis, – (Lat.) lingŭa, tong; felis (2e nv. enkv. van felis,
kat), van een kat: kattetong. Als een soortnaam gebezigd voor planten, waarvan eenig
deel door dichte, korte, ruwe beharing op een kattetong gelijkt.
linguatus
linguátus (-a, -um), – van Lat. lingŭa, tong: van een tong voorzien.
linguella
linguélla, – verkleiningsvorm van Lat. lingŭa, tong: tongetje.
linguifolius
linguifólius (-a, -um), – van Lat. lingŭa, tong; folĭum, blad: met
tongvormige bladeren.
linguiformis
linguifórmis (-is, -e), – van Lat. lingŭa, tong; forma, vorm:
tongvormig.
lingulatus
lingulátus (-a, -um), – van Lat. lingŭla (verkleinw. van lingŭa,
tong), tongetje: met een goed ontwikkeld tongetje of tongvormig orgaan.
liniatus liniátus (-a, -um), – van Lat. linĭa, lijn: van lijnen voorzien, gestreept.
linicola
linícola (znw.), – van Lat. linum, vlas; cŏlĕre, wonen, bewonen:
tusschen het vlas groeiende plant.
linicolus
linícolus (-a, -um), – van Lat. linum, vlas; cŏlĕre, wonen, bewonen:
tusschen het vlas groeiend.
liniflorus
liniflórus (-a, -um), – van Lat. linum, vlas; flos (flōris), bloem: met
bloemen als die der vlasplant.
linifolius linifólius (-a, -um), – van Lat. linum, vlas, folĭum, blad: met bladeren
als die der vlasplant (lang en smal).
linkianus
linkiánus (-a, -um). – planten van dezen naam zijn genoemd naar
H. Fr. Link (1767, Hildesheim, Hannover; 1851, Berlijn), in 1793 benoemd tot
hoogleeraar in de nat. historie te Rostock, in 1811 tot hoogleeraar in de schei- en
plantkunde te Breslau, in 1815 tot hoogleeraar in de natuurwetenschappen en directeur
van den bot. tuin te Berlijn, een der beste plantenkenners van zijn tijd, schrijver van
zeer vele bot. publicaties. In 1797 bereisde hij met graaf Von Hoffmannsegg (zie
comĭtis) Portugal, van welk land zij te zamen een flora schreven; in 1833 bereisde
hij Griekenland.
linkii
línkii, – 2e nv. van Linkĭus, Latinizeering van Link: van Link, gevonden
door Link, genoemd naar Link. – Piper – Miq. [F. A. W. Miquel] is genoemd naar
H. Fr. Link (zie linkiānus).
Linnaea
Linnáéa Gronov. [J. Fr. Gronovius], – genoemd naar Carl Linnaeus
(na zijn verheffing in den adelstand Carl von Linné) (1707, Råshult bij Stenbrohult,
Småland; 1778, Hammarby bij Upsala), die te Lund en te Upsala studeerde, in 1731/32
Lapland, in 1734 Dalekarlië (= Dalarne, N.W. van Stockholm) bereisde en zich in
1734 naar Nederland begaf, waar hij in 1735 te Harderwijk promoveerde tot Med.
Dr. Van Harderwijk ging hij naar Leiden, waar Boerhaave (zie Boerhaavĭa) hem
onder zijn bescherming nam en waar hij op kosten van Gronovius (zie gronovĭi) en
Lawson (zie Lawsonĭa) in 1735 zijn Systēma Natūrae, dat hem beroemd zou maken,
uitgaf. Boerhaave gaf hem een aanbeveling mede aan den Amsterdamschen

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

hoogleeraar J. Burman (zie Burmannĭa), dien hij hielp bij de samenstelling van diens
Thesaurus zeylanicus (1737; een flora van Ceylon) en met behulp van wiens rijke
bibliotheek hij zijn Bibliothēca Botanĭca (1736), een catalogus van meer dan 1000
bot. werken, samenstelde. Door bemiddeling van Boerhaave kwam hij in aanraking
met Clifford (zie Cliffortĭa), wiens medicus en gast hij van 1735-38 was op het nog
bestaande landgoed De Hartekamp bij Heemstede. In die jaren gaf hij een aantal
belangrijke werken uit, o.a. Hortus Cliffortianus (1737), Critica Botanica (1737),
Flora Lapponica (1737). Ten behoeve van Clifford’s tuin bezocht hij in 1736
Engeland. In 1738 reisde hij naar Parijs, waar hij op eervolle wijze ontvangen werd
en benoemd tot correspondeerend lid der Academie van Wetenschappen. Datzelfde
jaar keerde hij naar Zweden terug en vestigde zich te Stockholm als arts; in 1741
werd hij benoemd tot hoogleeraar in de geneeskunde te Upsala, in 1742 tot hoogleeraar
in de plantkunde aldaar, in 1747 tot lijfarts des konings. In Zweden schreef hij nog
vele bot. publicaties, die zijn naam wereldberoemd maakten (vgl. Baltimōra),
waaronder de voornaamste zijn de Flora zeylanĭca (1747), de Philosophĭa Botanĭca
(1751), waarin een goede bot. terminologie werd ingevoerd en de Specĭes Plantārum
(1753), waarin de ongeveer 10 000 toen bekende plantensoorten volgens een op
sexueele kenmerken berustend systeem zijn geordend en waarin hij tevens de zoo
praktisch gebleken binaire nomenclatuur bezigde, welke later algemeen werd
aangenomen en nog heden wordt toegepast. In 1774 kreeg hij tijdens een college een
beroerte; hoewel hij herstelde, ging hij sinds dien tijd eerst lichamelijk, later ook
geestelijk achteruit. De laatste jaren zijns levens hield hij verblijf op zijn landgoed
Hammarby bij Upsala, thans het eigendom der Zw. Regeering, die het zooveel
mogelijk in den staat heeft doen terugbrengen, waarin het verkeerde, toen het nog
het eigendom van Linnaeus was. Zijn herbarium werd door zijn weduwe clandestien
naar Engeland verkocht; thans berust het bij de Linnean Society te Londen.
linnaeanus
linnaeánus (-a, -um) (Dryoptĕris – Christensen [C. Fr. A.
Christensen]; – Leptochīlus – Fée [A. L. A. Fée]), – genoemd naar Carl Linnaeus
(zie Linnaea).
linnaei
linnáéi, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam
Linnaeus: van Linnaeus, genoemd naar Linnaeus. – Planten van dezen naam zijn
genoemd naar Carl Linnaeus (zie Linnaea).
linnaeifolius
linnaeifólius (-a, -um), – van Linnaea, plantegesl.
(Caprifoliacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Linnaea.
linnaeoides
linnaeoídes, – van Linnaea, plantengesl. (Caprifoliacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Linnaea-achtig.
linneanus
linneánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
Carl von Linné (zie Linnaea).
Linociera
Linociéra Sw. [O. Swartz], – genoemd naar Geoffroy Linocier
(±1550, Tournon, a/d Rhone, ±45° N.B.; ?, ?), medicus, daarbij beoefenaar der botanie
en der fraaie letteren, die zich in 1584 vestigde te Ferté-sous-Jouarre (a/d Marne,
boven Meaux) en datzelfde jaar een werk uitgaf over aromatische planten. In 1619
verscheen nog van zijn hand een publicatie over de planten op (het mij onbekende)
“Isle de Virginie”. Overigens is mij niets van hem bekend.
linoides
linoídes, – van Linum, plantengesl. (Linacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Linum-achtig, vlasachtig.
Linospadix Linospádix H. Wendl. et Drude [H. Wendland en C. G. O. Drude],
– van Lat. linum, koord; spādix, kolf. Palm met koordvormige kolven.
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Linostoma
Linóstoma Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Gr. linon, vlas (plant met lange, smalle bladeren); stŏma, mond. De
(aan den mond der bloemdekbuis geplaatste) bloemdekslippen zijn lang en smal.
linosyris
linósyris, – van Lat. linum (Gr. linon), vlas; Osўris, plantengesl.
(Santalacĕae) met gele bloemen: geelbloemige plant met op die van vlas gelijkende
bladeren.
Linum
Linum L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam (Latinizeering van
Gr. linon), vlas, in het Angelsaksisch lin, –
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Vgl. linnen (d.i. van lin, van vlas), lijndotter, lijnkoek, lijnmeel, lijnolie, lijnplant,
lijnwaad, lijnzaad, en D. Lein, – Fr. lin, – Ital. lino.
linza linza, – Asplenĭum – Ces. [V. Cesati] (= Triphlebĭa – Baker [J. G. Baker])
ontving dien soortnaam wegens de lintvormige bladeren, waardoor de plant
overeenkomst vertoont met het wier Enteromorpha linza J. G. Ag. [J. G. Agardh
(1813-1901), hoogleeraar te Lund] = Ulva linza L. [C. Linnaeus] – De soortnaam is
oorspronkelijk afkomstig van Johann Bauhin (zie Bauhinĭa), die in zijn Historia
Plantārum Universālis III (1651), Lib. XXXIX, p. 801 het wier opneemt als Fucus
Linza dictus (het Linza genoemde wier) met de toelichting: “Lactūcae marīnae simĭlis
sed in eo differt quod tota in fascĭas (Linze) longa divīsa sit” [het gelijkt op zeesalade
(een ander wier) met dit verschil, dat het geheel verdeeld is in lange linten (Linze)].
liophyllus
liophýllus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; phullon, blad:
gladbladig, kaalbladig.
liospathus lióspatus (-a, -um), – van Gr. leios, glad, kaal; spăthê, hier gebezigd
in de beteekenis van Lat. spătha, kolfscheede: met gladde of kale kolfscheeden.
liparidiflorus
liparidiflórus (-a, -um), – van Lipăris (Liparĭdis), plantengesl.
(Orchidacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Lipăris.
Liparis
Líparis L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. lipăros (van
lipos, vet), vettig. De naam zinspeelt op de glanzende, als met vet ingesmeerde
bladeren van sommige soorten van het gesl.
Lipocarpha
Lipocárpha R. Br. [Robert Brown], – van Gr. leipein, verlaten;
karphê, stroo, kaf. Bij de vruchtrijpheid verlaten de kafjes den halm, dwz. zij vallen
af.
Lippaya
Lippáýa Endl. [St. L. Endlicher], – in 1833 genoemd naar de
gebroeders Lippay, baronnen van Szomboe (Hongarije), nl. George, aartsbisschop
van Gran (= Esztergom = Lat. Strigonĭa, aan den Donau boven Budapest) en kardinaal,
stichter van een bot. tuin, en Johannes, priester, die een catalogus samenstelde der
planten van den tuin zijns broeders. Overigens is mij van hen niets bekend.
Lippia
Líppia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar A. Lippi (1678, Parijs; 1705,
vermoord in Sennar, landschap aan den Blauwen Nijl, Soedan), plantkundige, die
o.a. in Egypte planten verzamelde, waarvan er toen meer dan 200 nieuw waren voor
de wetenschap.
Liquidambar
Liquidámbar L. [C. Linnaeus], – in het Lat. overgenomen Sp.
woord (van liquido, vloeibaar; ambar, amber, een vooral vroeger hoog geschatte,
zeer geurige stof, welke in tropische zeeën drijvende wordt gevonden en voortkomt
uit het lichaam van walvischachtige dieren), vloeibare amber. – Boom, welke
vloeibare, zeer geurige hars oplevert.
Liriodendron
Liriodéndron L. [C. Linnaeus], – van Gr. lirĭon of leirĭon,
lelie; dendron, boom: leliënboom. De naam zinspeelt op den vorm der bloemen van
dezen boom.
lisophyllus
lysophýllus (-a, -um), – foutief voor lissophyllus.
lissocarpus
lissocárpus (-a, -um), – van Gr. lissos, glad; karpos, vrucht:
gladvruchtig.
lissochila
lissochíla, – zie lissochīlus.
lissochiloides
lissochiloídes, – van Lissochīlus, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lissochīlus-achtig.
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lissochilum
lissochílum, – zie lissochīlus.
Lissochilus Lissochílus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. lissos, glad; cheilos,
lip: gladlippig.
lissophyllus
lissophýllus (-a, -um), – van Gr. lissos, glad; phullon, blad:
gladbladig.
Listera
Listéra R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar M. Lister (?1638,
Radclive, Bucks., Engeland; 1712, Londen of Epsom), medicus-zoöloog, sinds 1709
lijfarts van koningin Anna van Engeland, een der eerste wetensch. onderzoekers van
versteeningen.
listeri
listéri, – 2e nv. van Listērus, Latinizeering van Lister: van Lister,
gevonden door Lister, genoemd naar Lister. – Bulbophyllum – King [G. King] en
Primŭla -King [G. King] werden genoemd naar den ontdekker der planten, J. L.
Lister, omstreeks 1898 werkzaam bij de Bhotan Cinchona Association (a/d Z. voet
van den Himálaya, N. van Assam), vóór dien tijd verbonden geweest aan den bot.
tuin van Calcutta. Overigens is mij niets van hem bekend.
listeroides
listeroídes, – van Listēra, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Listēra-achtig.
listrophorus
listróphorus (-a, -um), – van Gr. listron, spade, lepel; pherein,
dragen: een spade- of lepelvormig orgaan dragend.
Litchi / li-tchi / litchi Litchi Sonn. [P. Sonnerat] / li-tchi / lítchi, – Chin. naam
eener vrucht (ten rechte li-tsji).
literatus
literátus (-a, -um), – van Lat. litĕra, letter: van letters voorzien,
beschreven; bij uitbreiding: van strepen voorzien, gestreept.
Lithagrostis Lithagróstis Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. lithos, steen; agrôstis,
gras: gras met steenharde schijnvruchten.
Lithobrochia
Lithobróchia, – foutief voor Litobrochĭa.
Lithocarpus
Lithocárpus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. lithos, steen; karpos,
vrucht: plant met steenharde vruchten.
lithoneurus
lithonéúrus (-a, -um), – van Gr. lithos, steen; neuron, nerf: met
steenachtige (dwz. cystolithen dragende) nerven.
lithophilus
lithóphilus (-a, -um), – van Gr. lithos, steen; phĭlein, beminnen:
steenen beminnend; op steenachtig terrein groeiend.
Lithosanthes
Lithosánthes, – foutief voor Litosanthes.
lithosperma
lithospérma, – zie lithospermus.
lithospermifolius
lithospermifólius (-a, -um), – van Lithospermum,
plantengesl. (Borraginacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een
Lithospermum.
Lithospermum
Lithospérmum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcriptie van Gr.
lithospermon (van lithos, steen; sperma, zaad), steenzaad, dwz. plant met steenharde
zaden. De als zaden beschouwde vruchtnootjes van het tegenwoordig Lithospermum
genoemde gesl. zijn steenhard.
lithospermus
lithospérmus (-a, -um), – van Gr. lithos, steen; sperma, zaad:
met steenharde zaden (of als zaden beschouwde vruchten).
litiensis
litiénsis (-is, -e), – afkomstig van de omstreken van Li-ti inYun-nan
(China) of daar het eerst gevonden.
litigiosus
litigiósus (-a, -um), – van Lat. litigĭum, strijd, twist: vol strijd, vol
twist, een twistpunt zijnd.
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Litobrochia
Litobróchia K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. litos,
onbeduidend, gering; brŏchos, strop, lus. Varen met kleine lussen, dwz. met
kleinmazig adernet.
litorlitor-, – zie lit(t)or-.
Litosanthes
Litosánthes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. litos, onbeduidend,
gering; anthos, bloem: plant met niet in het oog vallende bloemen.
Litsaea / Litsea
Litsáéa Pers. [Chr. H. Persoon (1755-1837), beroemd
mykoloog] / Litséa Lmk [J. B. P. A. Monet de Lamarck], – Latinizeering van een
Jap. (of Chin.) plantennaam (li-tsai?).
litteratus
litterátus (-a, -um), – van Lat. littĕra, letter: van letters voorzien,
beschreven; bij uitbreiding: van strepen voorzien, gestreept.
littonianus
littoniánus (-a, -um) (Primŭla – G. Forr. [G. Forrest]), – in 1908
genoemd naar den toen reeds overleden consul Litton van Tengyueh (in Yun-nan),
die den auteur der soort, G. Forrest (zie forrestĭi), tijdens diens verblijf in China vele
diensten bewezen had en van wien mij overigens niets bekend is.
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lit(t)oralis lit(t)orális (-is, -e), – van Lat. lit(t)us [lit(t)ŏris], strand: aan het strand
groeiend, strand-.
lit(t)oratus
lit(t)orátus (-a, -um), – (Nieuwlat.) van Lat. lit(t)us [lit(t)ŏris],
strand. – Bedoeld wordt aan het strand groeiend. De klassieke woorden zijn lit(t)orālis
en lit(t)orĕus.
lit(t)orea
lit(t)órea, – zie lit(t)orĕus.
Lit(t)orella
Lit(t)orélla Berg. [P. J. Bergius], – van Lat. lit(t)us [lit(t)ŏris],
strand, oever; verkleiningsuitgang ella: kleine oeverplant.
lit(t)oreus
lit(t)óreus (-a, -um), – van Lat. lit(t)us [lit(t)ŏris], strand: aan het
strand groeiend, strand-.
lituratus
liturátus (-a, -um), – van Lat. liturāre, (het geschrevene) doorhalen,
doorschrappen: doorgehaald, van streepjes voorzien, gestreept.
liveus
líveus (-a, -um), – van Lat. livēre, loodgrauw zijn: loodgrauw,
loodkleurig.
livia
lívia, – zie livĭus.
livida
lívida, – zie livĭdus.
lividulus
livídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. livĭdus, loodgrauw,
loodkleurig: loodgrauwachtig.
lividus
lívidus (-a, -um), – van Lat. livēre, loodgrauw zijn: loodgrauw,
loodkleurig.
Livistona Livistóna R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar P. Murray, baron
van Livingston(e), die op zijn landgoed Livingston(e), ±30 K.M. W. van Edinburgh,
een bot. tuin had aangelegd, welke meer dan 1000 soorten bevatte. Den door zijn
vriend Andrew Balfour in 1670 gestichten bot. tuin van Edinburgh verrijkte hij met
vele planten; hij bereisde voor bot. doeleinden geheel Frankrijk en overleed daar aan
kwaadaardige koortsen, toen hij op weg was naar Italië.
livius lívius (-a, -um), – van Lat. livēre, loodgrauw zijn: loodgrauw, loodkleurig.
lixivius
lixívius (-a, -um), – van Lat. lix, loog: voor loogbereiding gebezigd,
bij uitbreiding: de kleur van voor loogbereiding gebezigde plantenasch hebbend,
donker aschgrauw, naar het bruine zweemend.
Llanosia Llanósia Blanco [M. Blanco], – genoemd naar Antonio Llanos (1806,
Sarriegos, prov. Leon, Spanje; 1881, Calumpit op Luzon, Philippijnen), R.C.
geestelijke, die in 1829 als missionaris op de Philippijnen aankwam en daar tot aan
zijn dood op verschillende plaatsen werkzaam bleef. Hij verzamelde er vele planten,
mede ten behoeve van den tweeden druk der flora van Blanco (zie Blancŏa) en deed
verscheidene publicaties over de flora der Philippijnen het licht zien.
llanosii llanósii, – 2e nv. van Llanosĭus, Latinizeering van Llanos: van Llanos,
gevonden door Llanos, genoemd naar Llanos. – Phyllanthus – M. A. [J. Müller van
Aargau]; – Quercus – A. DC. [A. L. P. P. de Candolle] en Saurŏpus – Gage [A. Th.
Gage (1871 – X), oud-directeur van den bot. tuin te Calcutta] zijn genoemd naar A.
Llanos (zie Llanosĭa).
Lloydia
Lloýdia Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), een van
de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – genoemd naar den ontdekker
van het gesl., E. Lloyd (of Lhuyd) (1660, Llanfihangel, Cardigan, Wales; 1709,
Oxford), oudheidkundige, custos van het Ashmolean (Oudheidkundig) Museum te
Oxford, verdienstelijk kenner der flora van Wales.
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lloydiaefolius
lloydiaefólius (-a, -um), – zie lloydiifolĭus.
lloydiifolius
lloydiifólius (-a, -um), – van Lloydĭa, plantengesl. (Liliacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Lloydĭa.
Loasa
Lóasa Adans. [M. Adanson], – afleiding onbekend, misschien een
Zuidamer. plantennaam of anders, als vele der door Adanson (zie Adansonĭa)
geschonken namen, een letterverbinding zonder beteekenis.
Loasaceae
Loasáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Loăsa geldt.
lobata
lobáta, – zie lobātus.
lobatipetalus
lobatipétalus (-a, -um), – van Lat. lobātus, gelobd; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met gelobde kroonbladen.
lobatocallosus
lobatocallósus (-a, -um), – van Lat. lobātus, gelobd; callum
of callus, knobbel: met gelobde knobbels.
lobato-crenatus
lobáto-crenátus (-a, -um), – van Lat. lobātus, gelobd;
crenātus, gekarteld: gelobd-gekarteld.
lobatopetalus
lobatopétalus (-a, -um), – van Lat. lobātus, gelobd; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met gelobde kroonbladen.
lobatus
lobátus (-a, -um), – van Lat. lobus, lob: gelobd.
Lobbia
Lóbbia Planch. [J. E. Planchon], – genoemd naar de gebroeders
William Lobb (1809, Perran-ar-worthal, Cornwall; 1863, San Francisco) en Thomas
Lobb (?, in Cornwall; 1894, Devoran, Cornwall), waarvan de eerste van 1840-57 als
plantenverzamelaar werkzaam was voor de kweekersfirma Veitch & Sons (zie
Veitchĭa) en van 1840-48 planten verzamelde in Z.-Amerika, van 1849-57 in
Californië, de tweede van 1843-65 als verzamelaar voor de firma werkte in Ned.
Indië [o.a. Java (1845, 1846) en Borneo], voorts sedert 1848 in Eng. Indië en in de
Philippijnen; hij bracht ook een groote hoeveelheid herbariummateriaal bijeen. Toen
hij het ongeluk had gehad een zijner beenen te verliezen, staakte hij het inzamelwerk
en vestigde hij zich te Devoran, waar hij tot aan zijn dood woonachtig bleef.
lobbianus
lobbiánus (-a, -um), – 1. (Tropaeŏlum – Hort. Veitch. [Horti
Véitchii, d.i. van den tuin (kweekerij) van Veith] ex W. J. Hook [W. J. Hooker]), –
genoemd naar William Lobb, die de plant in 1843 in Columbia ontdekte (zie Lobbĭa).
2. de talrijke Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar Thomas
Lobb (zie Lobbĭa).
lobbii
lóbbii, – 2e nv. van Lobbĭus, Latinizeering van Lobb: van Lobb,
gevonden door Lobb, genoemd naar Lobb. – De talrijke Nederlandschind. planten
van dezen naam zijn genoemd naar Thomas Lobb (zie Lobbĭa).
Lobelia / lobelia Lobélia L. [C. Linnaeus] / lobélia, – genoemd naar Matthias
de l’Obel (1538, Rijssel = Lille; 1616, Londen), die, de gewoonte van zijn tijd
volgende, zijn naam Latinizeerde tot Lobelĭus. – Hij schreef een groot bot. plaatwerk,
trad in dienst van Jacobus I, koning van Engeland, en voerde in dat land vreemde
planten in. – Als soortnaam gebezigd voor planten met Lobelia-achtige bloemen.
lobelii
lobélii, – 2e nv. van Lobelĭus, Latinizeering van De l’Obel: van De
l’Obel, gevonden door De l’Obel, genoemd naar De l’Obel. – Acer – Ten. [M. Tenore]
is genoemd naar Matthias de l’Obel (zie Lobelĭa).
lobifer / lobiferus
lóbifer (lobífera, lobíferum) / lobíferus (-a, -um), – van
Lat. lobus, lob; ferre, dragen: een of meer lobben dragend, gelobd.
Lobogyne / lobogyne
Lobógyne Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter] / lobógyne,
– van Gr. lobos, lob; gŭnê, vrouw. – De stempelzuil (vr. orgaan) draagt aan
weerszijden een tandvormig lobje. Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke
vroeger tot het gesl. Lobogўne gerekend werd.
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lobongensis
lobongénsis (-is, -e), – afkomstig van het Lobong-hol
(Lobong-cave) op den Kinabaloe (Br. N.-Borneo) of daar het eerst gevonden.
Lobophyllum Lobophýllum F. v. M. [Ferdinand von Müller], – van Gr. lobos,
lob; phullon, blad: plant met gelobde bladeren.
Lobularia
Lobulária Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – van Lat. lobŭlus (verkleinwoord van lobus, lob), lobje. De naam zinspeelt
op de tweearmige (als het ware tweelobbige) haren, waarmede de plant bekleed is.
lobulatus
lobulátus (-a, -um), – van Lat. lobŭlus (verkleinw. van lobus, lob),
lobje: met lobjes, ondiep gelobd.
lobulosus
lobulósus (-a, -um), – van Lat. lobŭlus (verkleinw. van lobus, lob),
lobje: met verscheidene lobjes.
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locellatus
locellátus (-a, -um), – van Lat. locellus (verkleinw. van locus, plaats),
vakje, hokje: van vakjes of hokjes voorzien; in vakjes of hokjes verdeeld.
lochmius
lóchmius (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. lochmĭos (van lochmos,
kreupelbosch, struikwildernis), zich in kreupelbosch ophoudend, in struikwildernissen
groeiend, struikwildernissen vormend, struweelen vormend = Lat. dumōsus.
Lochnera
Lochnéra Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – genoemd naar M. F.
Lochner (1662, Fürth, bij Neurenberg; 1720, Neurenberg) te Neurenberg, schrijver
van eenige bot. publicaties.
Lockhartia
Lockhártia W. J. Hook. [W. J. Hooker], – in 1827 genoemd naar
D. Lockhart (?, Cumberland; 1846, Trinidád), tuinman van den bot. tuin van Kew,
die in 1816 deelnam aan een expeditie naar den Kongo, zich in 1821 op Trinidad
vestigde en in 1823 de eerste directeur werd van den bot. tuin van dat eiland. Hij had
het eerste exemplaar der eerstbekende soort van het gesl. naar Engeland gezonden.
lockhartioides
lockhartioídes, – van Lockhartĭa, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lockhartĭa-achtig.
loculosus loculósus (-a, -um), – van Lat. locŭlus (verkleinw. van locus, plaats),
vakje, hokje: met vele vakjes, met vele hokjes.
locuples
lócuples (-es, -es), – (Lat.) rijk.
loddigesii
loddigésii, – 2e nv. van Loddigesĭus, Latinizeering van Loddiges:
van Loddiges, genoemd naar Loddiges. – Cattleya – Lindl. [J. Lindley] is genoemd
naar G. Loddiges (1784, Hackney, Londen; 1846, Londen), te Londen, bloemkweeker
en importeur van vreemde planten, uitgever (1817-34) van The Botanical Cabinet,
een bot. plaatwerk, waarvoor hij de meeste platen zelf teekende.
loderi
lodéri, – 2e nv. van Lodērus, Latinizeering van Loder: van Loder,
genoemd naar Loder. – Gentiāna – Hook. f. [J. D. Hooker] is omstreeks 1884 genoemd
naar E. G. Loder, een enthousiast kweeker van winterharde, kruidachtige planten.
De naar hem genoemde soort had hij ontvangen uit Kashmir (zie cachemirĭcus).
Lodhra
Lodhra Guill. [A. Guillemin (1796-1842), plantkundige te Parijs], –
Latinizeering van den Engelschind. plantennaam lodar.
Lodicularia
Lodiculária P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], –
van Lat. lodicŭla [verkleinw. van lodix (lodĭcis), deken], dekentje. De naam zinspeelt
op de groeiwijze der plant, welke groote pollen vormt met aan den voet liggende
halmen.
Lodoicea Lodoícea Comm. [Ph. Commerson], – genoemd naar Lodewijk (Lat.:
Ludovĭcus, Lodovĭcus, Lodoĭcus) (1710, Versailles; 1774, Versailles), van 1715 tot
aan zijn dood als Lodewijk XV koning van Frankrijk, op wiens last Bougainville
(zie Bougainvillĕa) van 1766-69 een scheepstocht om de aarde maakte, waaraan tot
1768 werd deelgenomen door Commerson (zie commersōni), den auteur van het
gesl. Lodoicĕa.
loerzingii loerzíngii, – 2e nv. van Loerzingĭus, Latinizeering van Lörzing: van
Lörzing, gevonden door Lörzing, genoemd naar Lörzing. – De talrijke
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar J. A. Lörzing (1872,
Häselrieth, Thüringen; X), in 1896 als fuselier in Indië gekomen, in 1903 werkzaam
gesteld bij het Boschwezen aldaar, waar hij zich deed kennen als een ijverig en
uitmuntend plantenverzamelaar, waarom hij in 1915 door J. C. Koningsberger (zie
koningsbergēri), toen directeur van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, belast werd
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met het aanleggen van een bot. tuin (filiaal van dien te Buitenzorg) te Sibolangit
(Deli). Van die opdracht kweet hij zich met grooten ijver en overleg. Hij beheerde
dien tuin, die van veel belang beloofde te worden voor de studie der flora van
N.-Sumatra, tot aan zijn pensionneering in 1924, in welk jaar onder den opvolger
van Koningsberger (zie doctersĭi) het filiaal, zeer tot schade der bot. wetenschap,
werd opgeheven. Ook in Deli bracht Lörzing groote en goed geëtiketteerde
plantenverzamelingen bijeen.
loeselii
loesélii, – 2e nv. van Loeselĭus, Latinizeering van Loesel: van Loesel,
gevonden door Loesel, genoemd naar Loesel. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. Loesel (1607, Brandenburg; 1657, Koningsbergen), hoogleeraar in de
geneeskunde te Koningsbergen, schrijver eener flora van Pruisen.
loeseneri loesenéri, – 2e nv. van Loesenērus, Latinizeering van Loesener: van
Loesener, genoemd naar Loesener. – Celastrus – Rehd. et Wils. [A. Rehder en E. H.
Wilson] is genoemd naar Theodor Loesener (1865, Berlijn; X), eerst assistent aan
het Bot. Museum te Berlijn-Dahlem, daarna kustos aan die instelling, in 1920 op
verzoek gepensionneerd en sedert als vrijwillig medewerker daar bezig, schrijver
van een monographie van de fam. der Aquifoliacĕae (1902, 1908), van een Prodrŏmus
Florae Tsingtauensis (1918) en van verscheidene kleinere publicaties.
loesenerianus
loeseneriánus (-a, -um) (Dendrobĭum – Schltr. [F. R. Rudolf
Schlechter]; – Dischidĭa – Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter]), – genoemd naar Th.
Loesener (zie loesenēri).
loewoeng loewoeng, – D. schrijfwijze van Soend. leuweung, bosch, wildernis,
attributief gebezigd in de beteekenis van: in het wild groeiend.
Logania
Logánia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar J. Logan (1674,
Lurgan, Z.W. van Belfast, Ierland; 1751, Stenton, Penns. U.S.A.), die in 1699 William
Penn (zie pennsilvanĭcus) vergezelde naar Amerika en in 1701 gouverneur van
Pennsylvanië werd. Van 1731-39 was hij daar opperrechter, van 1736-38 waarnemend
gouverneur. Hij nam proeven over de voortplanting van planten (o.a. van mais),
waarover bij in 1739 te Leiden een publicatie uitgaf.
Loganiaceae
Loganiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Loganĭa
geldt.
loganioides loganioídes, – van Loganĭa, plantengesl. (Loganiacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Loganĭa-achtig.
logavensis
logavénsis (-is, -e), – afkomstig van Logaueng in Kaiser
Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
logemanianus logemaniánus (-a, -um) (Thrixspermum – Schltr. [F. R. Rudolf
Schlechter]), – genoemd naar Ch. H. G. B. Logeman, in 1910 tijdelijk
civielgezaghebber te Toli toli (N.W.-Celebes op ±1° N.B.), die den auteur der soort,
F. R. Rudolf Schlechter (zie rudolphi), veel hulp verleende bij diens bot. onderzoek
der streek. Overigens is mij niets van hem bekend.
loheri
lohéri, – 2e nv. van Lohērus, Latinizeering van Loher: van Loher,
gevonden door Loher, genoemd naar Loher. – Dioscorēa – Prain [D. Prain] en
Naravelĭa – Merr. [E. D. Merrill] zijn genoemd naar August Loher (?, Simbach in
Beieren; 1930, ?), die zich in 1889 in de Philippijnen vestigde als groothandelaar in
pharmaceutische middelen en daar vele jaren lang planten verzamelde.
loherianus
loheriánus (-a, -um) (Pleurogramme – Christ [H. Christ]), –
genoemd naar A. Loher (zie lohēri).
Loiseleuria
Loiseléúria Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – genoemd naar J. L. A. Loiseleur-Deslongchamps (1774, Dreux, W. van
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Versailles; 1849, Parijs), geneesheer te Parijs, schrijver van verscheidene bot. werken,
waaronder een flora van Frankrijk.
lokonensis
lokonénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Lokon
in de Minahasa of daar het eerst gevonden.
loliaceus
loliáceus (-a, -um), – van Lolĭum, plantengesl. (Graminĕae):
Lolĭum-achtig.
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lolin
lolin, – Alf. plantennaam.
Lolium
Lólium L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. naam voor de dolik (Lólium
temulentum L. [C. Linnaeus]). De afleiding van den naam is onbekend.
lologensis
lologénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving van Lago (meer)
Lolog (in Argentinië op ±40° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Lomagramma / Lomagramma
Lomagrámma J. Sm. [J. Smith] /
Lomagrámme, – van Gr. lŏma, zoom, rand; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie.
– De bij een opschrift vergeleken sori vormden bij het eerstbeschreven exemplaar
een zoom langs den bladrand.
Lomaria
Lomária Willd. [K. L. Willdenow], – van Gr. lŏma, zoom. De sori
zijn langs den rand van het blad geplaatst en worden, zoolang zij jong zijn, door den
omgeslagen zoom daarvan overdekt.
lomarioides
lomarioídes, – van Lomarĭa, plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lomarĭa-achtig.
Lomariopsis
Lomariópsis Fée [A. L. A. Fée], – van Lomarĭa, plantengesl.
(Polypodiacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Lomarĭa gelijkend gesl.
Lomatia
Lomátia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. lôma (lômătos), zoom.
– De vleugel der zaden is dik gerand.
lomatocarpus
lomatocárpus (-a, -um), – van Gr. lôma (lômătos), zoom;
karpos, vrucht: met omzoomde vruchten.
Lomatogonium Lomatogónium A. Br. [A. Braun], – van Gr. lôma (lômătos),
zoom; gŏnê, voortbrengster: omzoomde voortbrengster. – De naam zinspeelt op het
feit, dat de top van het vruchtbeginsel (dat de zaden voortbrengt) door den zittenden,
lijstvormigen stempel wordt omzoomd.
lomatopus lomátopus, – van Gr. lôma (lômătos), zoom; pous, voet, steel: met
gezoomden, dwz. smal gevleugelden steel.
lombasangensis
lombasangénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng
(berg) Lombasang in Z.-Celebes of daar het eerst gevonden.
lombokensis
lombokénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Lombok (115
3/4 – 116 3/4° O.L.; 8 – 9° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Lomboksch.
lompobatangensis / lompohensis
lompobatangénsis (-is, -e) / lompohénsis
(-is, -e), – afkomstig van den Lompo Batang (ook wel Piek van Bonthain en Bantaëng
genoemd; een ruim 3000 M hoogen, rustenden vulkaan in het Z. van het Z.W.
schiereiland van Celebes) of daar het eerst gevonden.
lonchiger / lonchigerus
lónchiger (lonchígera, lonchígerum) / lonchígerus
(-a, -um), – van Gr. lonchê, lanspunt; Lat. gĕrĕre, dragen: iets dragend, dat aan een
lanspunt doet denken; een of ander lancetvormig orgaan dragend.
lonchites
lonchítes, – Lat. transcr. van Gr. lonchītês (van lonchê, lanspunt),
van een lanspunt (of iets daarop gelijkends) voorzien; met lancetvormige bladeren.
lonchitideus
lonchitídeus (-a, -um), – van Lonchītis, plantengesl.
(Polypodiacĕae); idĕus,uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lonchītis-achtig.
lonchitiformis
lonchitifórmis (-is, -e), – van Lonchītis, plantengesl.
(Polypodiacĕae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Lonchītis,
Lonchītis-achtig.
Lonchitis
Lonchítis L. [C. Linnaeus], – oude, Gr. plantennaam, van lonchê,
lanspunt. – De naam zinspeelt op den vorm der bladslippen.
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lonchocarpa / lonchocarpum
lonchocárpa / lonchocárpum, – zie
lonchocarpus.
Lonchocarpus Lonchocárpus H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt],
– van Gr. lonchê, lanspunt; karpos, vrucht. Plant met lanspuntvormige, dwz.
lancetvormige peulen.
lonchocarpus
lonchocárpus (-a, -um), – van Gr. lonchê, lanspunt; karpos,
vrucht: met lanspuntvormige, dwz. lancetvormige vruchten.
lonchophyllus
lonchophýllus (-a, -um), – van Gr. lonchê, lanspunt; phullon,
blad: met lanspuntvormige, dwz. lancetvormige bladeren.
longa
longa, – zie longus.
longaevus
longáévus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; aevum, leeftijd: van
hoogen leeftijd, bejaard, lang levend.
longan / longana
longan / longána, – verhaspeling van long-yen, den Chin.
naam der vrucht. – Long-yen beteekent drakenoog; de naam zinspeelt op het
donkergekleurde zaad in den bleeken zaadrok.
longantherus
longanthérus (-a, -um), – van Lat. longus,lang; Nieuwlat.
anthēra, helmknop: met lange helmknoppen.
longanum longánum, – verhaspeling van long-yen, den Chin. naam der vrucht.
Zie voorts longan.
longaristatus
longaristátus (-a, -um), – van lat. longē, lang (bijw.); aristātus,
genaaid: lang genaald.
longeacuminatus
longeacuminátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
acuminātus, toegespitst: lang toegespitst.
longearistatus
longearistátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
aristātus, genaald: lang genaald.
longebarbatus
longebarbátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
barbātus, gebaard: lang gebaard.
longebracteatus
longebracteátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
bracteātus, van schutbladen voorzien: van lange schutbladen voorzien; over groote
lengte van schutbladen voorzien.
longebracteolatus longebracteolátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
bracteolātus, van schutblaadjes voorzien: van lange schutblaadjes voorzien; over
groote lengte van schutblaadjes voorzien.
longecalcaratus
longecalcarátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
calcarātus, gespoord: lang gespoord.
longeciliatus
longeciliátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.); ciliātus,
gewimperd: lang gewimperd.
longecuspidatus
longecuspidátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
cuspidātus, een spits dragend: een lange spits dragend.
longepaleatus longepaleátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.); paleātus,
met kafschubben bezet: met lange kafschubben bezet.
longepaniculatus
longepaniculátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
paniculātus, (als bot. term) pluimvormig, tot pluimen vereenigd: lang pluimvormig,
tot lange pluimen vereenigd.
longepedicellatus
longepedicellátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
pedicellātus, gesteeld (van bloemen): lang gesteeld, met lang gesteelde bloemen.
longepedunculatus
longepedunculátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang
(bijw.); peduculātus, gesteeld (van bloemen en bloeiwijzen): lang gesteeld, met lang
gesteelde bloemen of bloeiwijzen.
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longepetiolatus
longepetiolátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
petiolātus, gesteeld (van bladeren): lang gesteeld, met lang gesteelde bladeren.
longepetiolulatus
longepetiolulátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
petiolulātus, gesteeld (van blaadjes), met bladsteeltjes: met lange bladsteeltjes.
longepinnatus
longepinnátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
pinnātus, gevind: over groote lengte gevind, gevind met lange hoofdspil.
longeracemosus
longeracemósus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
racemōsus, tot een tros vereenigd: over groote lengte tot een tros vereenigd, tot een
langen tros vereenigd, lang trosvormig.
longerepens
longerépens, – van Lat. longē, lang, ver (bijw.); rēpens (van
rēpĕre, kruipen), kruipend: ver voortkruipend.
longespicatus longespicátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.); spicātus,
tot een aar vereenigd: over aanzienlijke lengte tot een aar vereenigd, lang aarvormig.
longestipitatus
longestipitátus (-a, -um), – van Lat. longē, lang (bijw.);
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stipitātus, gesteeld: lan gesteeld.
longestipulatus
longestipulátus (-a, -um), – van Lat. longé, lang; stipulātus,
steunbladen dragend: lange steunbladen dragend, met lange steunbladen.
Longetia
Longétia Baill. [H. E. Baillon], – afleiding onbekend.
longhutensis
longhuténsis (-is, -e), – afkomstig van Long Hoet in Midden
O.-Borneo of daar het eerst gevonden.
longialatus
longialátus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; ala, vleugel: lang
gevleugeld.
longiaristatus
longiaristátus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; arista, naald:
lang genaald.
longibarbatus longibarbátus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; barba, baard:
lang gebaard.
longibractea
longibráctea, – zie longibractĕus.
longibracteatus / longibracteus
longibracteátus (-a, -um) / longibrácteus
(-a, -um), – van Lat. longus, lang; bractĕa, schutblad: met lange schutbladen.
longicalcaratus
longicalcarátus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; calcar,
spoor: lang gespoord.
longicalyx
longícalyx, – van Lat. longus, lang; călyx, kelk: met langen kelk.
longicarpus longicárpus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; Gr. karpos, vrucht:
met lange vruchten. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter waren
geweest macrocarpus, dolichocarpus.
longicauda
longicáúda, – zie longicaudus.
longicaudatus / longicaúdus longicaudátus (-a, -um) / longicaúdus (-a, -um),
– van Lat. longus, lang; cauda, staart: lang gestaart.
longicaulis
longicáúlis (-is, -e), – van Lat. longus, lang; caulis, stengel, steel:
langstengelig, lang gesteeld.
longiceps lóngiceps, – van Lat. longus, lang; caput, hoofd: met lange hoofdjes,
met langen top, lang toegespitst.
longiciliatus
longiciliátus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; cilĭum, (als bot.
term) wimper: lang gewimperd.
longicollis longicóllis (-is, -e), – van Lat. longus, lang; collis, hals: langhalzig.
longicomus
longícomus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; cŏma, kuif (van
haren, schutbladen, bloemen, bladeren): lang gekuifd.
longicornis / longicornutus
longicórnis (-is, -e) / longicornútus (-a, -um),
– van Lat. longus, lang; cornu, hoorn: langhoornig.
longicruris
longicrúris (-is, -e), – van Lat. longus, lang; crus (crūris), been,
poot: langpootig, langarmig (fig.).
longiculmis
longicúlmis (-is, -e), – van Lat. longus, lang; culmus, halm:
langhalmig.
longicuspis
longicúspis (-is, -e), – van Lat. longus, lang; cuspis, spits (znw.):
met een lange spits.
longicymus
longicýmus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; c ma, (als bot.
term) bijscherm: met lange bijschermen.
longidens / longidentatus
lóngidens / longidentátus (-a, -um), – van Lat.
longus, lang; dens (dentis), tand: langtandig.
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longiflorus
longiflórus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; flos (flōris), bloem:
langbloemig.
longifolius
longifólius (-a, -um), – van Lat. longus, lang; folĭum, blad: met
lange bladeren of blaadjes, langbladig.
longifrons
lóngifrons, – van Lat. longus, lang; frons, loof, gebladerte:
langbladig.
longigemma
longigémma, – zie longigemmus.
longigemmis / longigemmus
longigémmis (-is, -e) / longigémmus (-a, -um),
– van Lat. longus, lang; gemma, knop: met lange knoppen.
longigluma
longiglúma, – zie longiglūmus.
longiglumis / longiglumus
longiglúmis (-is, -e) / longiglúmus (-a, -um), –
van Lat. longus, lang; glūma, kafje: met een of meer lange kafjes.
longihamatus
longihamátus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; hamus, haak:
met lange haken.
longilabris
longílabris (-a, -um), – van Lat. longus, lang; lăbrum, lip:
langlippig.
longilobus longílobus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; lŏbus, lob: met lange
lobben.
longimammus
longimámmus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; mamma,
vrouwenborst: met lange, vrouwenborst- of tepelvormige uitwassen; met lange
knobbels.
longinoda
longinóda, – zie longinōdus.
longinodis / longinodus longinódis (-is, -e) / longinódus (-a, -um), – van Lat.
longus, verwijderd, uiteengeplaatst; nōdus, knoop: met uiteengeplaatste knoopen,
langledig.
longipaleaceus
longipaleáceus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; palĕa,
kafschub: met lange kafschubben.
longipecten
longipécten, – van Lat. longus, lang; pecten, (haar)kam: met een
lang, haarkamachtig orgaan.
longipedicellatus
longipedicellátus (-a, -um), – van Lat. longus, lang;
pedicellus, bloemsteel(tje): met lange bloemstelen of bloemsteeltjes.
longipeduculatus
longipeduculátus (-a, -um), – van Lat. longus, lang;
peduncŭlus, steel eener bloem of eener bloeiwijze: met lang gesteelde bloemen of
bloeiwijzen.
longipes
lóngipes, – van Lat. longus, lang; pes, voet, steel: langvoetig, lang
gesteeld.
longipetalus longipétalus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; Nieuwlat. petălum,
kroonblad: met lange kroonbladen.
longipetiolatus
longipetiolátus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; petiŏlus,
bladsteel: met lange bladstelen.
longipila
longípila, zie longipĭlus.
longipilifer / longipiliferus
longipílifer (longipilífera, longipilíferum) /
longipilíferus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; pilus, haar; ferre, dragen: langharig.
longipilosus / longipilus
longipilósus (-a, -um) / longípilus (-a, -um), – van
Lat. longus, lang; pĭlus, haar: langharig.
longipinna
longipínna, – zie longipinnus.
longipinnulus
longipínnulus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; pinnŭla, vin
der tweede of lagere orde (van een samengesteld blad): met lange vinnen der tweede
of lagere orde.
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longipinnus
longipínnus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; pinna, vin (van
een samengesteld blad): met lange vinnen.
longiracemosus
longiracemósus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; racēmus,
tros: met lange trossen.
longirachis
longírachis, – zie longirhăchis.
longirhachis
longírhachis, – van Lat. longus, lang; Gr. rhăchis, spil eener
bloeiwijze of van een gevind tot meervoudig gevind blad: met lange spil(len). – Deze
samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; dolichorrhăchis en macrorrhăchis zijn
beter.
longirostra
longiróstra, – zie longirostrus.
longirostris / longirostrus
longiróstris (-is, -e) / longiróstrus (-a, -um), –
van Lat. longus, lang; rostrum, snavel: lang gesnaveld.
longiscapus longiscápus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; scāpus, steel eener
bloeiwijze: met lang gesteelde bloeiwijzen.
longisegmentus longisegméntus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; segmentum,
(als bot. term) slip: met lange slippen.
longisepalus
longisépalus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met lange kelkbladen.
longiserpens
longisérpens, – van Lat. longe, ver (bijw.); serpens, kruipend:
ver voortkruipend.
longiseta
longiséta, – zie longisētus.
longisetiger / longisetigerus
longisétiger (longisetígera, longisetígerum) /
longisetígerus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; seta, borstel; gĕrĕre, dragen: lange
borstels dragend.
longisetus
longisétus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; sēta, borstel (lang
haar): lange borstels dragend.
longisiliquus
longisíliquus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; silĭqua, peul,
hauw: met lange peulen, met lange hauwen.
longispadix
longispádix, – van Lat. longus, lang; spādix, kolf: met lange
kolven.
longispathus
longíspathus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; spătha,
kolfscheede: met lange kolfscheeden.
longispica
longispíca, – zie longispīcus.
longispicatus
longispicátus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; spica, aar:
langarig.
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longispiculatus
longispiculátus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; spicŭla, (als
bot. term) aartje: met lange aartjes.
longispicus longispícus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; spīca, aar: langarig.
longispinus
longispínus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; spīna, doorn: lang
gestekeld, lang gedoornd.
longissimus
longíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. longus, lang: zeer
lang.
longistipes / longistipitatus
longistípes / longistipitátus (-a, -um), – van Lat.
longus, lang; stīpes (stipĭtis), steel: lang gesteeld.
longistipula
longistípula, – zie longistipŭlus.
longistipulatus / longistípulus
longistipulátus (-a, -um) / longistípulus (-a,
-um), – van Lat. longus, lang; stipŭla, steunblad: met lange steunbladen.
longistolon
longístolon, – van Lat. longus, lang; stŏlo (stŏlōnis), uitlooper:
met lange uitloopers.
longistylus
longístylus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; stўlus, stijl: met
langen stijl, met lange stijlen.
longitubus
longítubus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; tŭbus, buis: met
lange buis.
longiusculus
longiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. longus, lang:
tamelijk lang.
longivagans
longívagans, – van Lat. longe, ver (bijw.); văgans, zwervend,
rond kruipend: ver voortkruipend, kruipend met langen wortelstok.
longivaginatus
longivaginátus (-a, -um), – van Lat. longus, lang; vagīna,
scheede: met lange scheede(n).
longulus lóngulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. longus, lang: tamelijk lang,
vrij lang.
longus
longus (-a, -um), – (Lat.) lang.
long yan
long yan, – verbastering van long-yen, den Chin. naam der vrucht.
Zie voorts longan.
Lonicera / lonicera
Lonicéra L. [C. Linnaeus] / lonicéra, – genoemd naar
A. Lonitzer (1528, Marburg; 1586, Frankfort a/M.), medicus, die, de gewoonte van
zijn tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot Lonicērus, schrijver van een groot werk
over nat. historie. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Lonicēra
uittedrukken.
Lonitzera
Lonitzéra, – zie Lonicēra.
lonko batu
lonko batu, – Mal. plantennaam (lonko batoe).
lontaroides
lontaroídes, – van Lontărus, voormalig plantengesl. (Palmae),
lontar; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: lontarachtig.
Lontarus
Lóntarus Adans. [M. Adanson], – Latinizeering van den Mal.
palmnaam lontar.
loogemanianus
loogemaniánus (-a, -um), – foutief voor logemaniānus.
lopadanthus lopadánthus (-a, -um), – van Gr. lopas (lopădos), schotel; anthos,
bloem: met schotelvormige bloemen.
Lopezia
Lopézia Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar Thomas Lopez, van
Burgos, die onder keizer Karel V (1519-55) gedurende eenige jaren een
bestuursfunctie vervulde in Sp. Amerika, en na zijn terugkeer in zijn vaderland een
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korte natuurlijke geschiedenis van N.-Amerika schreef onder den titel: De tribus
elementis aëre, aqua et terra (De drie elementen, lucht, water en aarde).
lophantha / lophanthum
lophántha / lophánthum, – zie lophanthus.
Lophanthus
Lophánthus Bth. [G. Bentham], – van Gr. lophos, helmbos,
helmkam; anthos, bloem: kambloem. – De naam zinspeelt op de gekartelde middenslip
der onderlip.
lophanthus
lophánthus (-a, -um), – van Gr. lophos, helmbos, vederkuif;
anthos, bloem: met op een helmbos of vederkuif gelijkende bloemen.
Lophatherum
Lophátherum Brongn. [A. Th. Brongniart], – van Gr. lophos,
helmbos; athêr (athĕros), naald. De spil van het aartje draagt aan den top twee of
meer dicht opeengedrongen, kleine, bloemlooze glumae, welker korte naalden als
een (hier bij een helmbos vergeleken) kwastje uit den top der oudere aartjes naar
buiten steken.
Lophiaris
Lophiáris Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr. lophĭa of
lophĭê, manen, rugborstels, rugvin. – De stempelzuil draagt twee, hier bij vinnen
vergeleken wordende, vleugels.
Lophiocarpus
Lophiocárpus Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. lophĭa of
lophĭê, manen, rugborstels, rugvin; karpos, vrucht. – De vruchtjes dragen langs den
rand een in vele korte slippen verdeelden, hier bij een rugvin vergeleken kam.
Lophopetalum Lophopétalum Wight [R. Wight], – van Gr. lophos, helmbos,
helmkam; petălon, kroonblad. De kroonbladen dragen aan den voet der binnenzijde
een veelspletige, hier bij een helmbos vergeleken schub.
Lophopyxis
Lophopýxis Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. lophos, helmbos,
helmkam; puxis, doos. De vrucht draagt vijf vleugelachtige kammen.
lophospermus lophospérmus (-a, -um), – van Gr. lophos, helmbos, helmkam;
sperma, zaad: met kamdragende zaden.
lophostachyoides
lophostachyoídes, – van Lophostăchys, plantengesl.
(Acanthacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Lophostāchys-achtig.
Lophostachys
Lophóstachys Pohl [J. E. Pohl], – van Gr. lophos, helmbos,
helmkam; stăchus, aar. De as der éénzijdig-aarvormige bloeiwijze draagt aan de van
de bloemen afgewende zijde een dubbele rij schutbladen, welke te zamen een soort
van kam vormen.
Lophostylis
Lophostýlis Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter], – van Gr. lophos,
helmbos, helmkam; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), stijl. De stijl is aan den top
verbreed tot een getanden kam.
Lophotocarpus
Lophotocárpus Durand [Th. A. Durand (1855-1912),
plantkundige], – van Gr. lophôtos (van lophos, helmbos, helmkam), een helmkam
dragend; karpos, vrucht. De vruchtjes dragen langs den rand een kam.
Loranthaceae
Lorantháceae, – plantenfam. als type waarvan het voormalige
gesl. Loranthus geldt.
loranthi
loránthi, – 2e nv. van Loranthus, voormalig plantengesl.
(Loranthacĕae): van Loranthus, op een Loranthus parasiteerend.
loranthifolius loranthifólius (-a, -um), – van Loranthus, voormalig plantengesl.
(Loranthacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Loranthus.
Loranthus Loránthus L. [C. Linnaeus], – van Gr. lôros of lôron, riem; anthos,
bloem: riembloem. De naam zinspeelt op den vorm en de consistentie der
bloemdekslippen.
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loratus
lorátus (-a, -um), – van Lat. lorum, riem: 1. (als het ware) met riemen
gebonden, dwz. vele hechtwortels voortbrengend. 2. riemvormig.
lorea
lórea, – zie lorĕus.
lorentzianus
lorentziánus (-a, -um) (Bulbophyllum – J. J. S. [J. J. Smith]; –
Erĭa – J. J. S. et Kränzl. [J. J. Smith en Fr. Kränzlin (1847-1934), bekend D. schrijver
over orchideeën]), – genoemd naar H. A. Lorentz (1869, Oudewater; X), die in 1903
deelnam aan de expeditie van Wichmann (zie wichmanni) naar N.-Nieuw-Guinea
en in 1907 en 1909/10 zelf als leider van expedities op dat eiland optrad. Op de laatste
dezer expedities gelukte het hem en Van Nouhuys (zie Nouhuysĭa) op den
Wilhelminatop op 4500 M boven zee de sneeuwgrens te bereiken (8 Nov. 1909); dit
was de eerste keer, dat op Niew-Guinea Europeanen er in slaagden tot die grens
doortedringen. Op den terugtocht deed Lorentz een zwaren val, welke hem schier
het leven kostte en het hem eenige weken lang onmogelijk maakte den tocht
voorttezetten. – In Nederland teruggekeerd deed hij examen voor den consulairen
dienst; daarop werd hij eerst consul te Kaapstad, vervolgens consul-generaal te
Pretoria. Sedert 1929 is hij buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister der
Nederlanden te Pretoria. Hij schreef een aantal publicaties over Nieuw-Guinea.
lorentzii
loréntzii, – 2e nv. van Lorentzĭus, Latinizeering van Lorentz: van
Lorentz, gevonden door Lorentz, genoemd naar Lorentz – Nederlandschind. planten
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van dezen naam zijn genoemd naar H. A. Lorentz (zie lorentziānus).
loreus
lóreus (-a, -um), – van Lat. lorum, riem: uit riemen bestaand,
riemvormig.
loriae
lóriae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam
Loria: van Loria, gevonden door Loria, genoemd naar Loria. – Phreatĭa – Schltr [F.
R. Schlechter] is genoemd naar Lamberto Loria (1855, Alexandrië, Egypte; 1913,
Rome), wereldreiziger-ethnograaf. – Hij bereisde in 1883 Turkestan, van 1889-92
Z.O. Nieuw-Guinea, in 1905 Eritrea (= Erythraea, van Gr. eruthraios, roodachtig,
het land aan de Roode Zee). Hij bracht groote zoöl., anthropol. en ethnogr.
verzamelingen bijeen, stichtte in 1906 te Florence het Ital. Ethnographische Museum,
in 1910 het Ital. Ethnographische Genootschap en richtte in 1912 het tijdschrift Lares
op. – De naar hem genoemde plant had hij in 1892 op Nieuw-Guinea verzameld.
loriai loríai, – 2e nv. van Loriăüs, Latinizeering van Loria: van Loria, gevonden
door Loria, genoemd naar Loria. – Selaginella – Hier. [G. Hieronymus] is genoemd
naar Lamberto Loria (zie lorĭae).
loricatus
loricátus (-a, -um), – van Lat. lorīca, pantser: gepantserd.
loriceus
loríceus (-a, -um), – (Nieuwlat.) van Lat. lorum, riem: riemvormig;
riemen of daarop gelijkende organen (riemvormige bladeren bv.) dragend.
lorifolius
lorifólius (-a, -um), – van Lat. lorum, riem; folĭum, blad: met
riemvormige bladeren.
loriformis
lorifórmis (-is, -e), – van Lat. lorum, riem; forma, vorm:
riemvormig.
Loroglossum
Loroglóssum L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr.
lôros of lôron, riem; glôssa, tong of (bij orchideeën) lip. De naam zinspeelt op de
riemvormige middenslip der lip.
lotoides
lotoídes, – van Lotus, plantengesl. (Leguminōsae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lotus-achtig.
lotsyanus
lotsyánus (-a, -um) (Oberonĭa – J. J. S. [J. J. Smith]), – genoemd
naar J. P. Lotsy (1867, Dordrecht; 1931, Voorburg), in 1890 gepromoveerd te
Göttingen, daarna tot 1895 als lector werkzaam aan de John Hopkins University te
Báltimore, van 1896-1900 als botanicus verbonden aan het kina-proefstation te
Tjinjiroean (op de Z. helling van den Malábar, Z. van Bandoeng, Java), waar hij
onderzoekingen verrichtte over kina, stikstofassimilatie en de woekerplant
Balanophŏra. In Europa teruggekeerd stichtte hij de Association internationale des
Botanistes en nam hij de redactie van het Botanisches Centralblatt op zich. In 1904
werd hij benoemd tot lector in de systematische botanie te Leiden; in 1906 daarnaast
tot directeur van ’s Rijks Herbarium aldaar, welke betrekking hij tot 1909 bekleedde.
Uit deze periode dateeren zijn Botanische Stammesgeschichte en
Descendenz-theorien. – Na zijn aftreden legde hij zich toe op experimenteele
afstammingsleer; van 1909-19 was hij secretaris der Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen. Uit dezen tijd dateeren zijn Evolution by means of hybridisation en
de oprichting der tijdschriften Genetica, Bibliographia Genetica en Resumptio
Genetica. – Daarnaast vond hij tijd tot het schrijven van talrijke wetensch. en populaire
artikelen [Noot: Bewerkt naar gegevens mij verstrekt door W. A. Goddijn, toen
assistent aan het Rijksherbarium te Leiden, thans (1935) hoogleeraar te dier stede].
Lotus Lotus L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam
lôtos, waarmede verschillende planten werden aangeduid, nl.: 1. eenige boomen en
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heesters met eetbare steenvruchten. 2. eenige Nymphaea-soorten benevens Nelumbĭum
nelumbo Druce [G. Cl. Druce (1850-1932), hoogleeraar te Oxford]. 3. als
paardenvoeder gebezigde Leguminosen.
loudonii
loudónii, – 2e nv. van Loudonĭus, Latinizeering van Loudon: van
Loudon, genoemd naar Loudon. – Lagerstroemĭa – T. et B. [J. E. Teysmann en S.
Binnendijk] is genoemd naar A. Loudon (1822, ’s Gravenhage; 1868, Batavia), die
in 1848 in Indië aankwam en werd aangesteld tot griffier bij den landsraad van
Batavia. In 1851 werd hij referendaris ter Algemeene Secretarie, in 1858 Algemeen
Secretaris, in 1863 lid, in 1867 vice-president van den Raad van Indië. In 1862 maakte
hij als gouvernements-commissaris van Nederlandsch Indië een reis naar Siam.
Teysmann (zie teysmanni), die in zijn gevolg de reis medemaakte, ontdekte bij die
gelegenheid in Siam de later door hem en Binnendijk naar Loudon genoemde soort.
louisiana
louisiána, – zie louisiānus.
louisianicus / louisianus
louisiánicus (-a, -um) / louisiánus (-a, -um), –
afkomstig van Louisiāna of daar het eerst gevonden. – Louisiana, een van de zuidelijke
der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, oorspronkelijk een Fr. kolonie, gesticht
in 1682, is genoemd naar Lodewijk (Louis) XIV (1638-1715), van 1643 tot aan zijn
dood koning van Frankrijk. – In 1803 verkocht de Fr. regeering het gebied aan de
Vereenigde Staten voor 15 000 000 $.
Lourea Louréa Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige], – genoemd
naar J. Loureiro S. J. (1715, Lissabon; 1796, Lissabon), die als missionaris naar
Cochinchina ging en 30 jaren daar (tevens als wis- en natuurkundige) en 3 jaren in
China werkzaam was, vele planten verzamelde en een flora van Cochinchina uitgaf
(1790).
loureiri
louréíri, – 2e nv. van Loureirus, Latinizeering van Loureiro: van
Loureiro, gevonden door Loureiro. – Lonicēra – A. P. DC. [A. P. de Candolle], –
genoemd naar J. Loureiro (zie Lourēa).
loureirianus
loureiriánus (-a, -um) (Spathodĕa – A. P. DC. [A. P. de
Candolle]), – genoemd naar J. Loureiro (zie Lourēa).
loureirii
louréírii, – 2e nv. van Loureirĭus, Latinizeering van Loureiro: van
Loureiro, gevonden door Loureiro, genoemd naar Loureiro. – Vitex – Wight [R.
Wight] is genoemd naar J. Loureiro (zie Lourēa).
lowei
lówei, – 2e nv. van Lowĕus, Latinizeering van Low: van Low, gevonden
door Low, genoemd naar Low. 1. [Anecochīlus – Hort. [onder dezen naam in tuinen
gekweekt]; – Arachnis -Rchb. f. [H. G. Reichenbach] (= Renanthēra – Rchb. f. [H.
G. Reichenbach])], – genoemd naar de beroemde kweekersfirma Hugh Low & Co,
gesticht te Upper Clapton (Londen) door Hugh Low Sr. (1793, in of nabij Montrose,
Schotland; 1863, Clapton), die door zijn inzamelaars planten en zaden van O.-Azië,
Indië, Australië, Nieuw-Zeeland en N.-Amerika naar zijn kweekerij deed overbrengen.
In het begin van de vijftiger jaren der 19de eeuw associeerde hij zich met zijn tweeden
zoon, Henry Stuart Low (1826, Clapton; 1890, Clapton), die een begin maakte met
het geleidelijk overbrengen der kweekerijen naar het meer noordelijk gelegen Enfield.
Omstreeks 1896 was dit werk voltooid en werden de kweekerijen te Upper Clapton
verlaten. Toen door de uitbreiding van Londen de orchideeën te veel te lijden kregen
van rook en mist, werden zij (1909) overgebracht naar Jarvisbrook, Z. van Tunbridge
Wells, waar zij zich nog bevinden, ±250 M. boven de zee “in up-to-date houses in
the beautiful clear air, away from fog smoke.” – Tevens werd toen de naam der firma
gewijzigd in Stuart Low & Co. 2. (Calophyllum – Planch. et Triana [J. E. Planchon
en J. Triana]; – Cypripedĭum
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– Lindl. [J. Lindley]), – genoemd naar Hugh Low Jr. (1824, Clapton, Londen; 1905,
Alassio a/d Riviera), later Sir Hugh Low, oudsten zoon van den bovenvermelden
Hugh Low Sr., enthousiast plantenliefhebber. Als 16-jarige knaap vertrok hij (1840)
naar Borneo, waar hij door tusschenkomst van James Brooke (later Sir James Brooke,
radja van Serawak; zie Brookĕa) een bestuursbetrekking verwierf. Hij werd Colonial
Secretary van Laboean (voor de baai van Broenei a/d N.W. kust van Borneo op ruim
5° N.B.) en was later (1877-87) British Resident in Perak. Liefde voor natuurstudie
bleef hem bij; hij verzamelde vele planten, waaronder de naar hem genoemde (zie
ook lowi en lowĭi), zond levende planten aan de firma Hugh Low & Co (zie boven),
was Burbidge (zie Burbidgĕa) in 1877/78 van dienst bij diens onderzoek van Borneo
en beklom tweemaal (1851, 1858) den Kinabaloe. Naar hem is boenga lau (d.w.z.
bloem van Lau) in W.-Borneo en de Anambas en Natoena-eilanden een algemeene
volksnaam geworden voor orchideeën.
lowi, – 2e nv. van Lowus, Latinizeering van Low: van Low, gevonden door Low,
genoemd naar Low. – Brugmansĭa – Becc. [Odoardo Beccari] is genoemd naar Sir
Hugh Low (zie lowĕi 2).
lowianus
lowiánus (-a, -um) (Abĭes – Andr. Murr. [Andrew Murray]), –
genoemd naar de kweekersfirma Hugh Low & Co (zie lowĕi 1).
lowii
lówii, – 2e nv. van Lowĭus, Latinizeering van Low: van Low, gevonden
door Low, genoemd naar Low. 1. [Arachnis – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] (ook
vermeld als lowĕi); – Coelogўne – Paxt. [J. Paxton]; – Plocoglottis – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]]; – genoemd naar de kweekersfirma Hugh Low & Co (zie lowĕi 1; de
naam der firma wordt soms verkeerdelijk als Lowe gegeven). 2. [Dyēra – Hook. f.
[J. D. Hooker]; – Hopĕa -Dyer [W. T. Thiselton-Dyer]; – Loranthus – King [G. King]
(= Macrosōlen – V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr. plantkundige]); –
Paphiopedīlum – Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar en directeur van
den bot. tuin te Heidelberg]; – Quercus – King [G. King]; – Vatĭca – King [G. King]],
– genoemd naar Sir Hugh Low (zie lowĕi 2).
lowong
lowong (Cubēba – Miq. [F. A. W. Miquel]), – foutief voor loewoeng.
loxa-beccarii
loxa-beccárii (Loranthus – Boerl. [J. G. Boerlage]), –
verhaspeling van den naam Loxanthēra beccarĭi. Zie onder deze beide woorden.
Loxanthera
Loxanthéra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. loxos, scheef; anthêra,
(als bot. term) helmknop. De helmknop staat scheef op den helmdraad.
loxantherus
loxanthérus (-a, -um), – van Gr. loxos, scheef; anthêra, (als bot.
term) helmknop: met scheef op den helmdraad staanden helmknop.
loxia
lóxia, – wetensch. naam van den kruisbek (Loxĭa, van Gr. loxos, scheef),
een vogel, bij welken de punten van boven- en ondersnavel kruiselings langs elkander
staan. Als soortnaam voor een Microst lis gebezigd met toespeling op den vorm
der lip.
Loxocarpus
Loxocárpus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. loxos, scheef;
karpos, vrucht. Tengevolge der aanwezigheid van een verbreeding of een knobbel
zijn de vruchten aan den voet scheef.
Loxogramma
Loxográmma, – zie Loxogramme.
Loxogramme / loxogramme
Loxográmme K. B. Presl [K. B. Presl] /
loxográmme, – van Gr. loxos, scheef; grammê, lijn. – Varen met lijnvormige, scheef
op de middenrif staande sori.
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loxogrammoides
loxogrammoídes, – van Loxogramme, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Loxogramme-achtig.
Loxonia
Loxónia Jack [W. Jack], – van Gr. loxos, scheef. De bladvoet is zeer
scheef (ongelijkzijdig).
loxophylla
loxophýlla, – zie loxophyllus.
Loxophyllum
Loxophýllum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. loxos, scheef;
phullon, blad. – De bladeren zijn scheef, dwz. ongelijkzijdig.
loxophyllus
loxophýllus (-a, -um), – van Gr. loxos, scheef; phullon, blad: met
scheeve bladeren, scheefbladig, met ongelijkzijdige bladeren.
Loxoscaphe
Loxóscaphe Th. Moore [Th. Moore], – van Gr. loxos, scheef;
skăphê, nap, boot. – De sori zijn nap- of bootvormig en staan schuin op de aderen.
loxoscaphoides
loxoscaphoídes, – van Loxoscăphe, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Loxoscăphe-achtig.
Loxotis
Lóxotis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. loxŏtês (van loxos, scheef),
scheefheid. – De bladvoet is zeer scheef (ongelijkzijdig).
lubbersianus
lubbersiánus (-a, -um) (Ctenanthe – Eichl. [A. W. Eichler]), –
genoemd naar C. Lubbers (1832, Ixelles, Brussel; 1905, Ixelles), van 1870-95 chef
de culture aan den Jardin Botanique de l’Etat te Brussel, gedurende meer dan een
halve eeuw secretaris van de Societé de Flore, schijver van eenige tuinbouwkundige
publicaties.
Lucaea Lucáéa Kth. [K. S. Kunth], – genoemd naar Aug. Lucae (1800, Berlijn;
1848, Berlijn), apotheker te Berlijn, vriend van natuurstudie.
lucbanensis
lucbanénsis (-is, -e), – afkomstig van Lucban (= Lukban, Z.O.
van Manila, op Luzon) of daar het eerst gevonden.
lucens lucens, – van Lat. lucēre [van lux (lucis), licht, glans], glanzen: glanzend.
lucerna
lucérna, – (Lat.) lamp.
lucescens
lucéscens, – van Lat. lucescĕre (inchoativum van lucēre, glanzen),
beginnen te glanzen: zwak (of althans niet sterk) glanzend.
lucianus luciánus (-a, -um) (Sida – A. P. DC. [A. P. de Candolle]), – afkomstig
van het eiland Santa Lucĭa (een der Kleine Antillen; ±61° W.L.; ±14° N.B.) of daar
het eerst gevonden. – Het eiland is genoemd ter eere der Heilige Lucĭa, een
aanzienlijke Syracusische, welke omstreeks 303 ter dood werd gebracht wegens het
omhelzen van het Christelijk geloof. Haar naamdag is de 13de December. Of het
eiland Santa Lucĭa op dien datum werd ontdekt, heb ik niet kunnen uitvorschen.
lucida
lúcida, – zie lucĭdus.
lucidulus
lucídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. lucĭdus, glanzend: zwak
glanzend.
lucidus
lúcidus (-a, -um), – van Lat. lucēre [van lux (lucis), licht], licht zijn,
glanzen: helder, glanzend, glimmend.
luciliae
lucíliae, – 2e nv. van Lucilĭa, Latinizeering van Lucile: van Lucile,
gevonden door Lucile, genoemd naar Lucile. – Chionodoxa – Boiss. [E. Boissier]
werd door E. Boissier (zie boissiēri) genoemd naar zijn echtgenoote en metgezellin
op eenige zijner reizen, Lucile Boissier, geb. Butini (1822, Genève; 1849, Granáda).
Lucinaea
Lucináéa A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Lat. Lucīna [van lux
(lucis), licht], de (levens)lichtschenkster, bijnaam van Juno als godin, die bevallingen
voorspoedig maakte: de Lucinische, dwz. de gunstelinge van Lucīna, de plant met
rijken kinderzegen. De naam zinspeelt op de veelzadige hokjes der vrucht.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

lucombeanus
lucombeánus (-a, -um) (Quercus – Holw. [J. Z. Holwell
(1711-98), Iersch medicus-botanicus]), – in 1792 genoemd naar Lucombe, kweeker
te Éxeter (Z.-Engeland), in wiens kweekerij deze hybride ontstond en van wien mij
overigens niets bekend is.
luçonianus
luçoniánus (-a, -um), – afkomstig van Luçon (= Luzon, het
noordelijkste van de groote eilanden der Philippijnen) of daar het eerst gevonden.
lucorum
lucórum, – 2e nv. mv. van Lat. lucus, woud: der wouden, in wouden
groeiend.
luctuosus
luctuósus (-a, -um), – van Lat. luctus (van lugēre, rouwen), rouw:
in vollen rouw zijnd, droevig, bij uitbreiding: met hangende bloeiwijzen. Men denke
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aan treurboomen.
lucubensis
lucubénsis (-is, -e), – afkomstig van de Lukuba-eilanden (tropisch
Afrika, in het Victoria-meer, nabij den O. oever op ±1 1/2° Z.B.) of daar het eerst
gevonden.
Luculia
Lucúlia Sweet [R. Sweet (1783-1835), Eng. tuinbouwkundige], –
Latinizeering van lukuli swa, Nepalschen volksnaam van Luculĭa gratissĭma Sweet.
Lucuma
Lucúma A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – Peruaansche
plantennaam.
ludens ludens, – van Lat. ludĕre, spelen: spelend, dwz. veranderlijk. Vgl. Ned.
speling.
Ludia Lúdia Comm. [Ph. Commerson], – van Lat. ludĕre, spelen, veranderlijk
zijn. – De naam zinspeelt op de veranderlijkheid in bladvorm van Lúdia heterophylla
Lmk. [J. B. P. A. Monet De Lamarck]
Ludisia
Ludísia A. Rich. [A. Richard], – afleiding onbekend.
Ludolfia
Ludólfia Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar M. M. Ludolff
(1705, ?; 1756, Berlijn), hoogleeraar te Berlijn, schrijver van een plantencatalŏgus.
ludovicianus ludoviciánus (-a, -um) (Artemisĭa – Spreng. [K. P. J. Sprengel]),
– afkomstig van Louisiāna, een van de zuidelijke der Vereenigde Staten van
N.-Amerika, of daar het eerst gevonden. Louisiana is genoemd naar Lodewijk (Fr.
Louis, Nieuwlat. Ludovĭcus) XIV van Frankrijk. – Zie voorts louisianĭcus.
Ludvigia
Ludvígia, – zie Ludwigĭa.
Ludwighia
Ludwíghia N. L. Burm. [N. L. Burman], – foutief voor Ludwigĭa.
Ludwígia Ludwígia L. [C. Linnaeus], – in 1737 genoemd naar Chr. G. Ludwig
(1709, Brieg, Silezië; 1773, Leipzig). Hij nam van 1731-33 als botanicus deel aan
een wetensch. reis naar N.-Afrika, werd in 1740 hoogleeraar te Leipzig en schreef
vele bot. publicaties.
ludwigii
ludwígii, – 2e nv. van Ludwigĭus, Latinizeering van Ludwig: van
Ludwig, gevonden door Ludwig, genoemd naar Ludwig. – Galeopsis – Hausskn. [H.
K. Haussknecht (1838-1903), D. plantkundige] werd in 1884 genoemd naar F. Ludwig,
die de plant bij Greiz (Z.W. van Zwickau, bij de grens van Thüringen) ontdekt had.
Overigens is mij van hem niets bekend.
lueddemannianus
lueddemanniánus (-a, -um) (Phalaenopsis – Rchb. f. [H.
G. Reichenbach]), – in 1865 genoemd naar Gustave Adolphe Lüddemann (?, ?; 1884,
Bourg-la-Reine, Z. van Parijs), eerst tuinman der serres van den heer Pescatore te
La Celle-Saint-Cloud (W. van Parijs), later eigenaar eener kweekerij te Parijs. In
1878 trok hij zich uit de zaken terug en vestigde hij zich te Bourg-la-Reine. Hij was
een beroemd kweeker van orchideeën, vermaard wegens zijn plantenkennis en groote
bekwaamheid. De naar hem genoemde Phalaenopsis-soort, die bij hem voor het eerst
in Europa bloeide, had hij uit de Philippijnen ingevoerd.
Luehea Luéhea Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar Karl Emil vrijheer
Von der Lūhe (1751, in Holstein; 1801, Weenen), hooggeplaatst Oostenr.
staatsambtenaar, die te vergeefs de ooftteelt in Neder-Oostenrijk trachtte te
bevorderen, dichter van hymnen aan Flora en Ceres.
Luerssenia / Luerssenia Luerssénia Kuhn [Fr. A. M. Kuhn (1842-94), leeraar
te Berlijn, varenkundige] / Luerssénia O. K. [C. E. Otto Kuntze], – genoemd naar
Chr. Luerssen (1843, Bremen; 1916, Charlottenburg), in 1884 benoemd tot
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hoogleeraar aan de Bot. Forstakademie te Eberswalde, N.O. van Berlijn, van
1888-1910 hoogleeraar te Koningsbergen, uitnemend pteridoloog, bewerker der
varens in Rabenhorst’s Kryptogamenflora, schrijver van goede leerboeken.
Luffa / luffa
Luffa Adans. [M. Adanson] / luffa, – Latinizeering van luf, loûf
of loofah, Arab. volksnamen der plant.
lugens, – van Lat. lugēre, in den rouw zijn: in den rouw gekleed, in het zwart
gekleed, zwart, donker van kleur.
Luisia
Luísia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar Don Luis
de Torres, dien van Gaudichaud (zie gaudichaudi), de auteur van het gesl., in 1826
den merkwaardigsten man der Marianen (zie mariannensis) noemde, zoowel wegens
zijn aanzienlijke afkomst en hoogen rang in het land, als wegens zijn geest, zijn
kennis en zijn menschenliefde.
luma
luma, – Chil. volksnaam van Myrtus – Barn. [John Hendley Barnhart]
Lumanaja
Lumanája Blanco [M. Blanco], – latinizeering van den Philipp.
plantennaam lumanai.
lumbriciformis
lumbricifórmis (-is, -e), – van Lat. lumbrīcus, regenworm,
pier; forma, gedaante: van de gedaante van een regenworm, wormvormig.
lumbricoides
lumbricoídes, – van Lat. lumbrīcus, regenworm; īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: regenwormachtig, wormvormig.
Lumnitzera / Lumnitzera
Lumnitzéra Willd. [K. L. Willdenow] /
Lumnitzéra Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar St. Lumnitzer (1750,
Schemnitz, N. van Budapest; 1806, Pressburg), schrijver eener flora van Pressburg.
lunare
lunáre, – zie lunāris.
Lunaria
Lunária L. [C. Linnaeus], – van Lat. lunārius (zie aldaar), bij de
maan behoorend, op de maan gelijkend. De naam zinspeelt op de groote, ronde,
bleeke tusschenschotten der hauwtjes, welke tot lang na het afvallen der kleppen en
zaden op de bloemsteel blijven staan.
lunaria
lunária (znw.), – van Lat. lunarĭus (zie aldaar), halvemaanvormig:
plant met halvemaanvormige blaadjes.
lunaria
lunaria (bnw.), – zie lunarĭus.
lunarifolius
lunarifólius (-a, -um), – zie lunariifolĭus.
lunariifolius lunariifólius (-a, -um), – van Lunarĭa, plantengesl. (Crucifĕrae),
judaspenning; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Lunarĭa.
lunarioides
lunarioídes, – van Lunarĭa, plantengesl. (Crucifĕrae) of van de
soortnamen lunāris of lunarĭus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: 1. Lunarĭa-achtig. 2. op de soort lunāris of lunarĭus gelijkend.
lunaris / lunarius
lunáris (-is, -e) / lunárius (-a, -um), – van Lat. luna, maan:
maanvormig, halvemaanvormig.
Lunasia
Lunásia Blanco [M. Blanco], – Latinizeering van den Philipp.
plantennaam lunas.
lunatus
lunátus (-a, -um), – van Lat. luna, maan: een (halve) maan dragend,
halvemaanvormig.
lunduensis
lunduénsis (-is, -e), – afkomstig van Lundu (in Br. N.-Borneo, W.
van Serawak) of daar het eerst gevonden.
lunifer / luniferus
lúnifer (lunífera, luníferum) / luníferus (-a, -um), – van
Lat. luna, maan; ferre, dragen: een of meer (halve)maanvormige organen dragend.
lunulatus
lunulátus (-a, -um), – van Lat. lunŭla (verkleinw. van luna, maan),
halvemaan: halvemaanvormig.
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lupinoides
lupinoídes, – van Lupīnus, plantengesl. (Leguminōsae), lupine;
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: lupineachtig.
Lupinus Lupínus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam (van lupus, wolf),
wolfsboon, dwz. minderwaardige boon, voedingsmiddel voor geringe lieden en vee.
lupulifolius
lupulifólius (-a, -um), – van Lat. lupŭlus, hop; folĭum, blad: met
bladeren als die der hop.
lupuliformis
lupulifórmis (-is, -e), – van Lat. lupŭlus, hop; forma, gedaante,
vorm: van de gedaante der hop, hopachtig.
lupulinus lupulínus (-a, -um), – van Lat. lupŭlus, hop: op hop gelijkend, meer
in het bijzonder op hopbellen (de ♀ bloeiwijzen van hop) gelijkend, hopachtig.
lupulus
lúpulus, – Latinizeering van Ital. lúppolo, hop.
luridus
lúridus (-a, -um), – (Lat.) lijkkleurig, lijkbleek, vaal.
lusitanicus lusitánicus (-a, -um), – (Lat.) van Lusitanĭa, Portugal: Portugeesch.
Lussacia
Lussácia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – genoemd naar J. L.
Gay-Lussac (zie Gaylussacĭa).
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lutea
lútea, – zie lutĕus.
luteo-albus
lúteo-álbus (-a, -um), – van Lat. lutĕus, geel: albus, wit: geel met
wit. – Gnaphalĭum lutĕo-album L. [C. Linnaeus] is bekleed met wit vilt en heeft gele
bloemhoofdjes.
luteocarpus
luteocárpus (-a, -um), – van Lat. lutĕus, geel; karpos, vrucht:
met gele vruchten. Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter is
xanthocarpus.
luteo-coccineus
lúteo-coccíneus (-a, -um), – van Lat. lutĕus, geel; coccinĕus,
karmijnrood: geel met karmijnrood.
luteo-fuscus lúteo-fúscus (-a, -um), – van Lat. lutĕus, geel; fuscus, donkerbruin:
geel met donkerbruin.
luteoglandulosus luteoglandulósus (-a, -um), – van Lat. lutĕus, geel; glandŭla,
klier: met gele klieren bezet.
luteola
lutéola, – als znw. gebezigde vr. vorm van het Lat. bnw. luteŏlus (zie
aldaar), geelachtig, ten einde een plant (Resēda – L. [C. Linnaeus]; wouw)
aanteduiden, waarvan alle bovenaardsche deelen vroeger gebezigd werden om geel
te verven.
luteolus
lutéolus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. lutĕus, geel: geelachtig.
luteo-purpureus lúteo-purpúreus (-a, -um), – van Lat. lutĕus, geel; purpurĕus,
purperrood: geel met purperrood.
luteo-virens / luteovirens
lúteo-vírens / luteóvirens, – van Lat. lutĕus, geel;
vĭrens, groen: geel met groen, geelgroen.
lutescens
lutéscens, – van Lat. lutescĕre (van lutum, wouw, Resēda luteŏla
L. [C. Linnaeus], een plant, waarvan alle bovenaardsche deelen vroeger gebezigd
werden om geel te verven), geel worden: geel wordend, dwz. geelachtig, lichtgeel.
lutetianus
lutetiánus (-a, -um), – van Lat. Lutetĭa (Parisiōrum), Parijs:
afkomstig van Parijs of daar het eerst gevonden, Parijsch.
luteus
lúteus (-a, -um), – van Lat. lutum, wouw (Resēda luteŏla L. [C.
Linnaeus]), een plant, waarvan alle bovenaardsche deelen vroeger gebezigd werden
om geel te verven: de kleur der uit wouw bereide verfstof hebbend, geel.
Luvunga
Luvúnga Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – naamsafleiding
onbekend, mogelijk een volksnaam der plant of de latinizeering van een volksnaam.
Luxemburgia
Luxembúrgia A. St.-Hil. [A. Fr. C. de Saint-Hilaire
(1779-1853), Fr. plantkundige], – genoemd naar den hertog van Luxemburg (duc de
Luxembourg), Fransch gezant in Brazilië, in wiens gevolg de auteur van het gesl.,
Auguste de Saint-Hilaire, in 1816 den overtocht naat Rio de Janeiro maakte en van
wien mij overigens niets bekend is.
Luxemburgiaceae
Luxemburgiáceae, – plantenfam. als type waarvan het
gesl. Luxemburgĭa geldt.
luxurians
luxúrians, – van Lat. luxurĭāre [van luxurĭa (dit weer van luxus,
weelde), geilheid, weelderige groei], weelderig groeien, geil groeien: weelderig
groeiend, forsch, grooter dan gewoonlijk.
luzonensis / luzonianus / luzonicus / luzoniensis
luzonénsis (-is, -e) /
luzoniánus (-a, -um) / luzónicus (-a, -um) / luzoniénsis (-is, -e), – afkomstig van
Luzon (het noordelijkste van de groote eilanden der Philippijnen) of daar het eerst
gevonden.
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Luzula
Lúzula A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Ital. lúcciola, volksnaam
eeniger Luzŭla-soorten. Lúcciola beteekent eigenlijk glimworm (Lampўris noctilūca
L. [C. Linnaeus]); de naam zou op het gesl. Luzŭla zijn overgedragen, omdat de
behaarde bloeiwijzen daarvan in de ochtenduren vaak glinsterende dauwdroppels
dragen.
luzulae lúzulae, – 2e nv. van Luzŭla, plantengesl. (Juncacĕae): van (de gedaante
eener) Luzŭla, Luzŭla-achtig.
luzulaefolius
luzulaefólius (-a, -um), – zie luzulifolĭus.
luzulifolius luzulifólius (-a, -um), – van Luzŭla, plantengesl. (Juncacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Luzŭla.
Luzuriaga
Luzuriága Ruiz. et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd
naar Don Ignacio Maria Ruiz de Luzuriaga (1763, Villaro, Z.O. van Bilbao,
N.-Spanje; 1822, Madrid), medicus te Madrid, in zijn tijd zeer beroemd, schrijver
van vele medische en hygienische publicaties.
lyallii
lyállii, – 2e nv. van Lyallĭus, Latinizeering van Lyall: van Lyall,
gevonden door Lyall, genoemd naar Lyall: 1. (Veronĭca -Baker [J. G. Baker]), –
genoemd naar Robert Lyall (178., in Schotland; 1831, Port Louis, Mauritius), medicus,
die van 1815-23 in Rusland verblijf hield, in 1827 naar Mauritius vertrok en zich in
1828 in Madagaskar vestigde. Hij schreef publicaties over de prikkelbaarheid bij
planten. 2. (Hoherĭa – Hook. f. [J. D. Hooker] = Plagianthus – A. Gray [Asa Gray]),
– genoemd naar David Lyall (1817, Auchinblae, Z.W. van Aberdeen, Schotland;
1895, Cheltenham bij Gloucester, Engeland), medicus, die van 1839-42 als
plantkundige op de Terror deelnam aan de zuidpoolexpeditie van Ross, in 1847 als
medicus en natuurhistoricus op de Acheron in de Nieuwzeelandsche wateren
vertoefde, in 1852 met Belcher naar het noordpoolgebied ging en van 1858 -61
toegevoegd was aan de grenscommissie van Britsch Columbia, in welke hoedanigheid
hij het grensgebied tusschen dit land en de Vereenigde Staten van den Stillen Oceaan
tot het Rotsgebergte bereisde en een verzameling van 1375 plantensoorten
bijeenbracht.
Lycaste / lycaste
Lycáste Lindl. [J. Lindley] / lycáste, – mogelijk een
gelatinizeerde Gr. persoonsnaam, willekeurig op een orchideeëngesl. overgedragen.
– Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Lycaste uittedrukken.
lychnidifolius lychnidifólius (-a, -um), – van Lychnis (Lychnĭdis), plantengesl.
(Caryophyllacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Lychnis.
Lychnis
Lychnis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam luchnis, welke wel wordt afgeleid van luchnos, lamp. – De naam zou
zinspelen op de helroode bloemen der in de Oudheid luchnis genoemde plant (Lychnis
coronarĭa Desr. [L. A. J. Desrousseaux] = Coronarĭa tomentōsa A. Br. [A. Braun];
prikneus) of op het gebruik, dat van haar gedroogde bladeren werd gemaakt voor de
vervaardiging van lampepitten.
lychnitis
lychnítis, – oude Lat. naam (van Gr. luchnos, lamp) eener plant,
waarvan lampepitten werden vervaardigd.
lyciaefolius
lyciaefólius (-a, -um), – zie lyciifolĭus.
Lycianthes
Lyciánthes Hassl. [Emile Hassler (1861, Aarau; X), medicus], –
van Lycĭum, plantengesl. (Solanacĕae); Gr. anthos of anthê, bloem: plant, welker
bloemen op die van een Lycĭum gelijken.
lyciifolius
lyciifólius (-a, -um), – van Lycĭum, plantengesl. (Solanacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die van een Lycĭum.
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lycioides
lycioídes, – van Lycĭum, plantengesl. (Solanacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Lycĭum gelijkend, Lycĭum-achtig.
Lycium / lycium
Lýcium L. [C. Linnaeus] / lýcium, – Lat. transcr. van den
ouden Gr. plantennaam lukĭon. De in de Oudheid zoo genoemde plant (thans Rhamnus
infectorĭa L. [C. Linnaeus]) zou dien naam ontvangen hebben, omdat zij veel
voorkwam in het landschap Lukĭa (Lat. Lycĭa, – Ned. Lycië) in Klein-Azië. Pas later
is de naam overgedragen op het hem tegenwoordig voerende gesl. – Als soortnaam
gebezigd om overeenkomst met het gesl. Lycĭum uittedrukken.
Lycoctonum / lycoctonum
Lycóctonum A. P. DC. [A. P. de Candolle] /
lycóctonum, – Latinizeering van Gr. lukoktŏnon [van lukos, wolf; ktŏnos (van
kteinein, dooden), (in samenstellingen) moord], wolvenmoord, dwz. voor wolven
giftige plant. Vgl. Cynoctŏnum.
Lycopersicum / lycopersicum Lycopérsicum J. Hill [J. Hill] / lycopérsicum,
– Lat. transcr. van den Gr. plantennaam lukopersĭkon of lukopersĭon, waarmede in
de Oudheid een Egypt.
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plant werd aangeduid, welke een onaangenaam riekend sap bevatte. Later werd de
naam overgedragen op de tomaat, welke uit Amerika stamt en, voorzoover bekend,
pas in 1596 voor het eerst in Europa werd gekweekt (als siervrucht); een der motieven
voor het overbrengen van den naam was mogelijk de onaangename geur der
tomaatplant. Vroeger werd de tomaat alleen als siervrucht gekweekt; men hield haar
bessen voor giftig; ik herinner mij nog zeer goed, dat ik in mijn vroege jeugd (±1880)
met klem gewaarschuwd werd tegen het eten der verleidelijke vruchten van dit
gevaarlijke gewas, waaraan wij den naam gaven van appeltjes der liefde. Wel was
men reeds omstreeks 1870 elders in Europa begonnen de tomaat als eetbare vrucht
te verbouwen, doch het duurde nog vele jaren voor het vooroordeel tegen de bessen
van het Nederlandsche platteland verdwenen was.
Lycopodiaceae
Lycopodiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Lycopodĭum geldt.
lycopodioides lycopodioídes, – van Lycopodĭum, plantengesl. (Lycopodiacĕae),
wolfsklauw; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lycopodĭum-achtig,
wolfsklauwachtig.
Lycopodium
Lycopódium L. [C. Linnaeus], – van Gr. lukos, wolf; podĭon
[verkleinwoord van pous (pŏdos), voet, poot], voetje, pootje: wolfspootje, dwz.
wolfsklauw. De naam zinspeelt op de spitse punt der bladeren van Lycopódium
clavātum L. [C. Linnaeus].
lycopsidioides
lycopsidioídes, – van Lycopsis (Lycopsĭdis), plantengesl.
(Borraginacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lycopsis-achtig.
Lycopsis
Lycópsis L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam lukopsis (met de varianten lukopsos, lukapsos), waarmede een
Borraginacĕa (doch niet de tegenwoordig Lycopsis genoemde plant) werd aangeduid
en waarvan de afleiding niet vaststaat. Indien de naam afgeleid mocht zijn van Gr.
lukos, wolf; opsis, vookomen, uiterlijk, beteekent hij: plant waarvan eenig deel
overeenkomst vertoont met (eenig deel van) een wolf.
Lycopus
Lýcopus L. [C. Linnaeus], – van Gr. lukos, wolf; pous, poot:
wolfspoot. De wetensch. naam is een 18de-eeuwsche vertaling van den Fr. volksnaam
patte de loup (Vgl. den Ned. boekennaam wolfspoot en D. Wolfsfuss). Waarop de
volksnamen zinspelen, is onbekend. Dodoens [Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p. 226;
afbeelding (met onjuist opschrift) op p. 119] noemt de plant Marrubĭum palustre en
zegt van haar, dat zij “hier te lande water Andoren en van sommighen Heydens cruyt
of Egyptenaers cruyt ghenaempt wordt, omdat die lantloopers die heur voor
Egyptenaers wtgheuen” (dwz. Zigeuners) “met desen cruyde huer swert maken.” –
Vgl. den Eng. volksnaam gipsy-wort (gypsy-wort), d.i. zigeunerkruid.
Lycoris
Lycóris Herb. [W. Herbert], – naam eener vrijgelaten slavin, die
eigenlijk Cythēris (zie aldaar) heette, bijzit van den triumvir Marcus Antonĭus. – De
naam zal wel gekozen zijn met het oog op de schoonheid der plant.
lycostomus
lycóstomus (-a, -um), – van Gr. lukos, wolf; stŏma, mond: met
een mond als een wolf, op een (geopenden) wolfsmuil gelijkend.
lydius
lýdius (-a, -um), – van Lat. Lydĭa, Lydië, landschap aan de W.-kust
van Klein-Azië, ongeveer op de breedte van het tegenwoordige Smyrna: afkomstig
van Lydië of daar het eerst gevonden, Lydisch.
Lygeum
Lýgeum L. [C. Linnaeus], – van Gr. lugoun, vlechten. De taaie
bladeren van dit gras worden gebezigd voor het vlechten van matten.
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Lygodium
Lygódium Sw. [O. Swartz], – van Gr. lugôdês, lenig, taai. De
naam zinspeelt op de taaie bladspillen.
Lymnophila
Lymnóphila, – foutief voor Limnophĭla.
Lynd- / lynd-, – zie Lijnd-, lijnd-.
Lyonia
Lyónia Nutt. [Th. Nuttall], – genoemd naar John Lyon (?, ? Gillogie,
Forfarsh., Schotland; vóór 1818, N.-Carolina), tuinman, die zich tegen het einde der
18de eeuw in N.-Amerika vestigde, in 1796 in Philadelphia werkzaam was en in
1802 belast werd met het beheer van een groot park aldaar. In 1806 bracht hij een
aantal levende planten naar Engeland over, welke op een veiling nabij Londen werden
verkocht, waarop hij naar N.-Amerika terugkeerde en Carolina, Georgia en Florida
voor bot. doeleinden bereisde. In 1811 of 12 bracht hij anderwerf een aantal levende
planten en zaden naar Engeland over. Daarop vestigde hij zich wederom in Amerika,
waar hij overleed “aan een gevaarlijke, epidemische ziekte.”
lyonii lyónii, – 2e nv. van Lyonĭus, Latinizeering van Lyon: van Lyon, gevonden
door Lyon, genoemd naar Lyon: 1. (Chelōne – Pursh [Fr. Tr. Pursh]; – Tradescantĭa
– Steud. [C. G. Steudel]), – genoemd naar John Lyon (zie Lyonĭa). 2. (Mucūna –
Merr. [E. D. Merrill]), – genoemd naar W. S. Lyon (1852, White Plains, New York,
U.S.A.; 1916, Manila), van 1902-16 als tuinbouwkundige verbonden aan het
Philippine Bureau of Agriculture te Manila.
Lyonsia
Lyónsia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar Israel Lyons (1739,
Cambridge; 1775, Londen), plant- en sterrenkundige, deelnemer (1773) aan een
noordpoolexpeditie, schrijver van een catalŏgus van om Cambridge in het wild
groeiende planten.
lyperanthiflorus
lyperanthiflórus (-a, -um), – van Lyperanthus, plantengesl.
(Orchidacĕae): Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een Lyperanthus.
Lyperanthus Lyperánthus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. lupêros, droefenis
veroorzakend, droevig; anthos, bloem: plant met somber gekleurde (zwartbruine)
bloemen.
lyratus lyrátus (-a, -um), – van Lat. lyra, lier (muziekinstrument): liervormig,
dwz. (als bot. term) spatelvormig en aan den voet vindeelig met smalle slippen.
Lysias
Lýsias Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige], – Lat. transcr. van Gr. Lusĭas, naam van een beroemden, Atheenschen
redenaar (±400 v. Chr.) en van eenige steden in Klein-Azië en Syrië. – De naam
schijnt willekeurig op het hem thans voerende gesl. overgedragen te zijn.
Lysichitum
Lysíchitum Schott [H. W. Schott], – van Gr. luein, losmaken;
chĭtôn, hemd. – Het bij een hemd vergeleken, bovenste deel der (gele) kolfscheede
valt aan het einde van den bloei af.
Lysimachia
Lysimáchia L. [C. Linnaeus], – “Dit cruyt” (dwz. Lysimachĭa
vulgāris L. [C. Linnaeus]) “heeft zynen naem naer den vromen ende eedelen
Lysimăchus vrint ende neue van Alexander Magnus” (d.i. den Grooten) “Coninck
van Macedonien, die dit cruyt alder ierst ghevonden ende ghebruyct heeft, ende den
naecomelinghen ghewesen... Tsap van den bladeren stelpt alderhande bloetganck,
ende dat Root melizoen” (d.i. dysenterie) “int lichaem ghenomen, oft andersins van
buyten ghebruyckt. Het stelpt die overvloedighe vrouwelijcke cranckheyt met wolle
oft cattoen oft andersins in die moeder” (uterus) “ende in die scamelheyt” (vagina)
“ghedaen. Tcruyt ghestooten ende in die nuese ghedaen, stelpt dat bloeyen wt die
nuese. Het heylt oock alle wonden, en stelpt dat bloet daert op gheleyt wordt.”
[Dodoens, Cruydeboeck, 2de dr. (1563), p. 69].
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lysimachiodes
lysimachiódes, – van Lysimachĭa, plantengesl. (Primulacĕae);
ōdes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lysimachĭa-achtig.
lysimachioides lysimachioídes, – van Lysimachĭa, plantengesl. (Primulacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lysimachĭa-achtig.
Lysionotus
Lysionótus D. Don. [David Don], – van Gr. luein, losmaken,
loslaten, doen splijten; nôtos, rug. De kleppen der vrucht splijten aan de rugzijde
over de geheele lengte in twee helften.
Lysionutus
Lysionútus, – foutief voor Lysionōtus.
lysipetalus
lysipétalus (-a, -um), – van Gr. luein, losmaken, loslaten; petălon,
kroonblad: met als het ware losgemaakte, dwz. onderling vrije kroonbladen.
Lythraceae
Lythráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Lythrum
geldt.
lythroides
lythroídes, – van Lythrum, plantengesl. (Lythracĕae), kattenstaart;
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Lythrum-achtig,
kattenstaart-achtig.
Lythrum
Lythrum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. luthron, geronnen
bloed. – De naam zinspeelt op de roode bloemen.

M.
Maackia
Maáckia Rupr. [Fr. J. Ruprecht], – genoemd naar R. Maack (1825,
Arensburg op het eiland Oesel voor de golf van Riga; 1886, Irkoetsk), sedert 1852
leeraar in de nat. historie aan het gymnasium te Irkoetsk, later directeur dier instelling,
die in opdracht van het Aardrijkskundig Genootschap te St.-Petersburg in 1855 het
Amoergebied en in 1859 het stroomgebied der Ussuri (rechterzijrivier der Amoer,
in deze uitmondend bij Chabarowsk; ±135º O.L., ±48º N.B.) bereisde. Hij bracht
vele planten van daar over in den bot. tuin van St.-Petersburg en gaf in 1861 te zamen
met Regel (zie Aregelĭa) een flora van het stroomgebied der Ussuri uit.
maackianus maackiánus (-a, -um) (Potamogēton – A. Benn. [A. W. Bennett]),
– genoemd naar R. Maack (zie Maackĭa).
maackii maáckii, – 2e nv. van Maackĭus, Latinizeering van Maack: van Maack,
gevonden door Maack, genoemd naar Maack. – Lonicēra – Rupr. [Fr. J. Ruprecht]
is genoemd naar R. Maack (zie Maackĭa).
Maba
Maba Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – op de
Tongatabu-eilanden (±175º W.L.; ±21º Z.B.) gebruikelijke plantennaam.
mabolo
mabólo, – Philipp. plantennaam.
maboroensis
maboroénsis (-is, -e), – afkomstig van het Maboro-gebergte in
Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
Maburnia
Mabúrnia Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – anagram van
Burmannĭa.
Macadamia Macadámia F. V. M. [Ferdinand von Müller], – in 1858 genoemd
naar John Macadam (1827, Northbank bij Glasgow; 1865, aan boord van de Alhambra
tusschen Melbourne en Nieuw-Zeeland), medicus-chemicus, die zich in 1855 te
Melbourne vestigde als lector in de chemie en de natuurwetenschappen aan The
Philosophical Institution (sinds 1859 Royal Society) of Victoria, waarvan hij tevens
secretaris was. Daarnaast was hij hoofd van den Gezondheidsdienst van Melbourne.
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Macaranga
Macaránga Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – zou de
Latinizeering zijn van een Malg. plantennaam.
macarthuri
macárthuri, – 2e nv. van Macarthŭrus, Latinizeering van Mac
Arthur: van Mac Arthur, genoemd naar Mac Arthur. – Actinophloeus – Becc.
[Odoardo Beccari] en Randĭa – F. v. M. [Ferdinand von Müller] zijn genoemd naar
Sir William Macarthur (1800, Paramatta, N.S. Wales; 1882, Cambden Park, N.S.
Wales), samensteller van een catalŏgus der op de Parijsche Wereldtentoonstelling
van 1855 geëxposeerde Austral. houtsoorten, verder van een catalŏgus van
Zuidaustral. houtsoorten.
macassarensis macassarénsis (-is, -e), – afkomstig van Makassar (= Makasar,
Makasser, plaats aan de W. kust van het Z.W. schiereiland van Celebes op ±5º Z.B.)
of daar het eerst gevonden, Makasaarsch.
macbainii
macbáínii, – 2e nv. van Macbainĭus, Latinizeering van Mac Bain:
van MacBain, genoemd naar MacBain. – Vaccinĭum – F. v. M. [Ferdinand von
Müller] is genoemd naar (sinds 1886 Sir) James MacBain (1828, Kinrives, Ross-shire,
N.-Schotland; 1892, Scotsburn bij Toorak; ubi?) die zich in 1853 in Melbourne
vestigde en daar in 1858 bankdirecteur werd. Sedert 1884 was hij president van den
Wetgevenden Raad van Victoria.
Macclellandia
Macclellándia Wight [R. Wight], – genoemd naar John
Mac-clelland (= M’Clelland; 1805, ?; 1883, St. Leonards, Hastings), van 1846-65
werkzaam bij den Geneeskundigen Dienst in Bengalen, verzamelaar van planten,
schrijver van eenige bot. publicaties, uitgever der nagelaten werken van William
Griffith (zie Griffithĭa). Hij is superintendent geweest van den bot. tuin van Calcutta.
macdonaldii
macdonáldii, – 2e nv. van Macdonaldĭus, Latinizeering van
Macdonald: van Macdonald, gevonden door Macdonald, genoemd naar Macdonald.
– Glossorrhyncha – Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter] werd in 1889 genoemd naar
den geestelijke Macdonald, die de plant op de Nieuwe Hebriden (±166 – 169º O.L.;
±14 – 19º Z.B.) had ontdekt en van wien mij overigens niets bekend is.
macedonicus macedónicus (-a, -um), – van Lat. Macedonĭa, Macedonië, land
op het Balkan-schiereiland, grenzende aan het N.W. der Aegaeïsche Zee:
Macedonisch.
macer / macerus
macer (-ra, -rum) / mácerus (-a, -um), – (Lat.) mager,
schraal.
Macfadyena
Macfadyéna A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – genoemd naar
James Macfadyen (1800, Glasgow; 1850, Kingston, Jamaica), arts, die in 1825 naar
Jamaica ging om te Bath (O. van Kingston) een bot. tuin te stichten en te leiden. Daar
de tuin door gebrek aan fondsen kwijnde, legde Macfadyen in 1827 zijn betrekking
neder en vestigde hij zich als arts te Kingston, vanwaaruit hij het eiland floristisch
onderzocht. Hij schreef een flora van Jamaica en overleed aan de cholera, toen het
tweede deel van dat werk ter perse was.
macfarlanei
macfarlánei, – 2e nv. van Macfarlanĕus, Latinizeering van
Macfarlane: van Macfarlane, gevonden door Macfarlane, genoemd naar Macfarlane:
1. (Nepenthes – Hemsl. [W. Botting Hemsley]), – genoemd naar John Muirhead
Macfarlane (1855, Kirkaldy bij Edinburgh; X), van 1881-91 belast met het geven
van onderwijs in de botanie aan de universiteit te Edinburgh, van 1893-1920
hoogleeraar in de plantkunde te Philadelphia (Penss. U.S.A.), van 1897-1920 tevens
directeur van den bot. tuin aldaar, schrijver van vele bot. publicaties, inzonderheid
over insectenetende planten. Hij bewerkte de Nepenthacĕae voor Das Pflanzenreich,
Heft 36 (1908). 2. (Dendrobĭum – F. v. M. [Ferdinand von Müller]), – in 1882
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genoemd naar den Eng. geestelijke Macfarlane, die op Nieuw-Guinea planten
verzameld had, waaronder de naar
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hem genoemde. Overigens is mij niets van hem bekend.
macgregorii
macgregórii, – 2e nv. van Macgregorĭus, Latinizeering van
Macgregor: van Macgregor, gevonden door Macgregor, genoemd naar Macgregor:
1. (Cyathĕa – F. v. M. [Ferdinand von Müller]; -Gentiāna – Hemsl. [W. Botting
Hemsley]; – Lycopodĭum – Baker [J. G. Baker]; – Nephrodĭum -Baker [J. G. Baker]),
– genoemd naar Sir William Macgregor, gouverneur (administrator) van Eng.
Nieuw-Guinea, die in 1889 het Owen-Stanley-gebergte (in het Z.O. schiereiland van
Nieuw-Guinea) exploreerde en bij die gelegenheid de naar hem genoemde planten
ontdekte. Overigens is mij van hem niets bekend. 2. (Columbĭa – Merr. [E. D.
Merrill]), – in 1912 genoemd naar Richard Crittenden Macgregor (1871, Sydney,
Australië; X), ornitholoog, sinds 1901 in de Philippijnen gevestigd, verbonden aan
het Bureau of Science te Manila, die de plant op Luzon verzameld had. Hij is de
auteur veler ornithol. publicaties.
machadonis
machádonis, – 2e nv. van den als een Lat. woord behandelden
persoonsnaam Machádo: van Machádo, gevonden door Machádo, genoemd naar
Machádo. Saccolabĭum – Ridl. [H. N. Ridley] (= Sarcanthus – J. J. S. [J. J. Smith])
is genoemd naar A. Dent Machado (?, ?; 1910, ?), mijnbouwkundige, van 1902-03
verbonden aan den bot. tuin van Singapore, later planter in Perak en te Singapore.
Hij verzamelde een aantal planten.
Machaerium
Macháérium Pers. [Chr. H. Persoon (1755, Zuid-Afrika; 1837,
Parijs), beroemd mykoloog], – van Gr. machaira, slachtmes, vleeschmes. – De naam
zinspeelt op den vorm der peul.
machaeroides
machaeroídes, – van Gr. machaira, slachtmes, vleeschmes;
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: (slacht)mesvormig.
machaerophyllus machaerophýllus (-a, -um), – van Gr. machaira, slachtmes,
vleeschmes; phullon, blad: met (slacht)mesvormige bladeren.
Macharisia
Macharísia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – van Gr. machairis
(verkleinw. van machaira, slachtmes, vleeschmes), klein mes. De gevleugelde zaden
doen aan een mes denken.
Machilus
Machílus Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – Latinizeering van
den Mol. plantennaam makilo.
macilentus maciléntus (-a, -um), – van Lat. macĭes, magerheid: mager, schraal.
mackayanus
mackayánus (-a, -um) (Erīca – Bab. [Ch. C. Babington]), –
genoemd naar James Townsend Mackay (±1775, Kirkcaldy, N. van Edinburgh; 1862,
Dublin), stichter en, sinds 1806, hortulanus van den bot. tuin van Trinity College te
Dublin, verdienstelijk onderzoeker der flora van Ierland, schrijver eener flora van
dat eiland.
mackenii
mackénii, – 2e nv. van Mackenĭus, Latinizeering van MacKen: van
MacKen, gevonden door MacKen, genoemd naar MacKen. – Cyrtanthus – Hook. f.
[J. D. Hooker] is genoemd naar M. John MacKen (= M’Ken; 1823, Maxwelltown
bij Dumfries, Z.-Schotland; 1872, Pietermaritzburg; ±30 1/2º O.L.; ±29 1/2º Z.B.,
in Natal, Z.-Afrika), van 1851-53 en van 1860-72 hortulanus van den bot. tuin van
Pietermaritzburg, verdienstelijk onderzoeker der flora van Z.-Afrika, inzonderheid
wat de varens betreft. In 1847 verzamelde hij planten op Jamaica.
Mackinlaya
Mackinláýa F. v. M. [Ferdinand von Müller], – genoemd naar
J. Mackinlay (1819, Sandbank on the Clyde, W. van Glasgow; 1872, Gawlertown,
Z.-Australië), die zich in 1836 in Australië vestigde en zich daar gedurende vele
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jaren met schapenfokkerij geneerde. In 1861 werd hij aan het hoofd geplaatst eener
expeditie, waarmede hij Australië van Adelaide (aan de Z. kust, bijna 139° O.L.)
doorkruiste tot aan de golf van Carpentaria, welke hij het volgende jaar bereikte;
vandaar trok hij naar Port Denison (a/d O. kust op ±20º Z.B.), waar hij nog in 1862
aankwam. Over dien tocht publiceerde hij een verslag. In 1866 exploreerde hij
gedeelten der N.W. en W. kust van Arnhemsland.
Mackleya
Mackléýa Walp. [W. G. Walpers (1816-53) D. plantkundige], –
foutief voor Macleaya.
Macklottia
Macklóttia Korth. [P. W. Korthals], – genoemd naar H. Chr.
Macklot (1799, Frankfort a/M.; 1832, Poerwakarta, Java), arts en ontleedkundige,
eerst werkzaam aan het Museum voor Natuurlijke Historie te Leiden, in 1823 benoemd
tot lid der Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië, waar hij pas in 1826 aankwam.
Hij maakte zich verdienstelijk voor het zoöl. onderzoek van West-Java, Nieuw-Guinea
en Timor en werd geprezen als een bekwaam en zeer ijverig man. Alle resultaten
van zijn arbeid gingen door brand verloren bij het Chineezenoproer van 8/9 Mei
1832 in Poerwakarta; hij zelf werd enkele dagen later door oproerlingen met
lanssteken afgemaakt. 22 Juli 1831 beklom hij den Salak.
macklottianus
macklottiánus (-a, -um) (Loranthus – Korth. [P. W. Korthals]
= Phoenicanthĕmum – Miq. [F. A. W. Miquel]), – genoemd naar H. Chr. Macklot
(zie Macklottĭa).
macklottii
macklóttii, – 2e nv. van Macklottĭus, Latinizeering van Macklot:
van Macklot, gevonden door Macklot, genoemd naar Macklot. Manglietĭa – Korth.
[P. W. Korthals] is genoemd naar H. Chr. Macklot (zie Macklottĭa).
maclayanus
maclayánus (-a, -um) (Illīpe – F. v. M. [Ferdinand von Müller]),
genoemd naar Nikolaj Miklucho-Maclay (1846, in de Oekraïne, Z.-Rusland; 1888,
St.-Petersburg), geograaf-ethnoloog, die eerst Europa, in 1866 Madeira, in 1867 de
Kanarische eilanden, in 1869 Marokko bereisde en zich daarna over Z.-Amerika,
Tahiti en de Samoa-eilanden naar de N.O. kust van Nieuw-Guinea begaf. Hij was
de eerste Europeaan, die daar (1871) voet aan wal zette; het gedeelte oostelijk van
146º O.L. tot 6º Z.B. werd later te zijner eere Maclay-kust genoemd. Van 1871-72
verrichtte hij daar onderzoekingen, vervolgens aan de Z.W.-kust; in 1874/75 bereisde
hij het binnenland van het Mal. Schiereiland, daarna de Admiraliteits-eilanden (146
– 148º O.L.; 2-3º Z.B.), van 1876-78 wederom Nieuw-Guinea. Na tot herstel zijner
gezondheid vertoefd te hebben te Singapore en te Sydney, in welke laatste plaats hij
een zoöl. station en een naar hem genoemd museum stichtte, bereisde hij van 1879-82
nogmaals Nieuw-Guinea, daarna andere eilanden in den Grooten Oceaan. In 1882
bezocht hij Rusland, werwaarts hij in 1886 voor goed vertrok. Hij bracht belangrijke
ethnol. verzamelingen bijeen (thans berustend te St.-Petersburg = Leningrad) en
schreef vele publicaties (een aantal ethnol. o.a. in het Natuurkundig Tijdschrift voor
Ned. Indië XXXIII, XXXIV, XXXVI), voorts zoöl. en meteorol.; verder stelde hij
een lijst samen van door de inboorlingen der Maclay-kust gebruikte planten.
Macleania
Macleánia W. J. Hook. [W. J. Hooker], – in 1837 genoemd naar
John Maclean, handelaar te Lima (Perú), die tusschen 1832 en 1854 vele levende
planten vandaar aan den bot. tuin van Kew zond. Overigens is mij niets van hem
bekend.
macleaniaefolius
macleaniaefólius (-a, -um), – zie macleaniifolĭus.
macleaniifolius
macleaniifólius (-a, -um), – van Macleanĭa, plantengesl.
(Ericacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Macleanĭa.
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Macleaya
Macleáýa R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar A. Macleay
(1767, in Ross-shire, Schotland; 1848, Sydney, Australië), entomoloog, van 1798-1825
secretaris van de Linnean Society, van 1825-36 Colonial Secretary van N.S.
Wales,vriend van tuinbouw.
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macleayii
macleáýii, – 2e nv. van Macleayĭus, Latinizeering van Macleay: van
Macleay, gevonden door Macleay, genoemd naar Macleay. – Lecanoptĕris – Baker
[J. G. Baker] is genoemd naar Alexander Macleay (zie Macleaya), die de plant op
Java, mogelijk op doorreis naar of van Australië, verzameld had.
Maclellandia
Maclellándia, – foutief voor Macclellandĭa.
macleyanus
macleyánus (-a, -um) (Bureavella – Pierre [L. Pierre]), – foutief
voor maclayānus. Zie aldaar.
Maclura Maclúra Nutt. [Th. Nuttall], – genoemd naar William Maclure (1763,
Ayr, Schotland; 1840, Mexico), zeer vermogend handelaar, die vele jaren te
Philadelphia, Penns. (U.S.A.) woonde, van 1817 tot aan zijn dood president van de
Academy of Natural Sciences aldaar, aan welke hij meer dan 5000 boekwerken en
meer dan f 60 000 schonk. Hij verrichtte geol. onderzoekingen in de Vereenigde
Staten, waarvan hij in 1809 de resultaten publiceerde. – Mede op zijn kosten bereisde
Th. Nuttall (zie Nuttallĭa), de auteur van het gesl., N.-Amerika.
Macodes Macódes Lindl. [J. Lindley], – van Gr. makos (Dorisch voor mêkos),
lengte. – De middenslip der lip is lang.
macra
macra, – zie macer.
macracanthus
macracánthus (-a, -um), – van Gr. makros, lang; akantha,
stekel, doorn: langstekelig, langdoornig.
macradena
macrádena, – zie macradĕnus.
macradenius / macradenus
macradénius (-a, -um) / macrádenus (-a, -um),
– van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot);
adên (adĕnos), klier: met lange klieren; met groote klieren.
Macraea
Macráéa Wight [R. Wight], – genoemd naar James Macrae (?, ?;
1830, op Ceylon), tuinbouwkundige, in 1823 verbonden aan den bot. tuin van St.
Vincent (Kleine Antillen; ruim 61º W.L.; ruim 13º N.B.). Van 1824-26 maakte hij
in opdracht der Horticultural Society of Londen een verzamelreis naar Brazilië, Chili,
de Galapagos-eilanden en Hawaii; van 1827-30 was hij directeur van den bot. tuin
van Peradeniya (Ceylon).
macraei
macráéi, – 2e nv. van Macraeus, Latinizeering van Macrae: van
Macrae, gevonden door Macrae, genoemd naar Macrae. – Dendrobĭum – Lindl. [J.
Lindley] is genoemd naar James Macrae (zie Macraea).
macrandrus
macrándrus (-a, -um), – van Gr. makros, lang; anêr (andros),
man: met lange mann. organen, met lange meeldraden.
macrantha
macrántha, – zie macranthus.
macrantherus
macranthérus (-a, -um), – van Gr. makros, lang; anthêra, (als
bot. term) helmknop: met lange helmknoppen.
macranthoides macranthoídes, – van den soortnaam macranthus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort macranthus gelijkend.
macranthus macránthus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk
gebezigd in de beteekenis van groot); anthos, bloem: langbloemig, grootbloemig.
macraporum
macráporum, – van Gr. makros, lang; Apŏrum, (voormalig)
plantengesl. (Orchidacĕae), thans als afdeeling beschouwd van het gesl. Dendrobĭum:
tot de afdeeling Apŏrum van het gesl. Dendrobĭum behoorende orchidacĕa met lange
stengels.
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macrifolius
macrifólius (-a, -um), – van Lat. macer (macri), mager, dun,
schraal; folĭum, blad: smalbladig, dunbladig.
macrior
mácrior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. macer (macri), mager, dun,
schraal: magerder, dunner, schraler (dan gewoonlijk); de magerste, dunste, schraalste
van twee; tamelijk mager, tamelijk dun, tamelijk schraal.
macroblepharis macroblépharis, – van Gr. makros, lang; blephăris, wimper:
lang gewimperd.
macrobolbos
macrobólbos (-os, -on), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); bolbos, bol: met lange bollen (of
schijnknollen), met groote bollen (of schijnknollen).
macrobotrya
macrobótrya, – zie macrobotrўus.
macrobotrys / macrobotryus
macrobótrys / macrobótryus (-a, -um), – van
Gr. makros, lang; bŏtrus, (als bot. term) tros: met lange trossen.
macrobulba
macrobúlba, – zie macrobulbus.
macrobulbos
macrobúlbos (-os, -on), – foutief voor macrobolbos.
macrobulbus
macrobúlbus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (dikwerf
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); Lat. bulbus, bol: met lange bollen
(of schijnknollen); met groote bollen (of schijnknollen). – Deze samenkoppeling van
Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn dolichobolbos, longibulbus en macrobolbos.
macrocalyx macrócalyx, – van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk gebezigd
in de beteekenis van groot); kălux, kelk: met langen kelk, met grooten kelk.
macrocarpa
macrocárpa, – zie macrocarpus.
macrocarpos / macrocárpus
macrocárpos (-os, -on) / macrocárpus (-a,
-um), – van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van
groot); karpos, vrucht: met lange vruchten, met groote vruchten, met lange of groote
sori.
macrocaryus
macrocáryus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); karŭon, noot: met lange noten,
met groote noten.
macrocentrus
macrocéntrus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); kentron, stekel, spoor: lang
gestekeld, lang gespoord.
macrocephalus
macrocéphalus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (dikwerf
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); kephălê, hoofd: met lange of
groote hoofdjes.
macroceras macróceras, – van Gr. makros, lang; kĕras, hoorn: lang gehoornd,
lang gespoord.
Macrochaeta
Macrocháéta Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. makros, lang;
chaitê, borstel. Aan den voet der aartjes bevinden zich lange borstels.
macrochaeta
macrocháéta, – zie macrochaetus.
macrochaetos / macrocháétus
macrocháétos (-os, -on) / macrocháétus (-a,
-um), – van Gr. makros, lang; chaitê, borstel: met lange borstels.
macrochasmus
macrochásmus, – van Gr. makros, lang; chasma, gaping,
spleet: met lange, dwz. diepe spleten.
macrochilus
macrochílus (-a, -um), – van Gr. makros, lang; (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); cheilos, lip: langlippig, grootlippig.
Macrochiton
Macróchiton M. J. Roem. [M. J. Roemer], – van Gr. makros,
lang; chĭtôn, hemd: De bloemen bezitten een lange, buisvormige schijf, welke gelijk
een hemd het vruchtbeginsel omsluit.
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macrochlamys
macróchlamys, – van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk
gebezigd in de beteekenis van groot); chlămus, mantel: met langen (grooten) mantel
(bladscheeden, schutbladen, kelk, bloemkroon, bloemdek, dekvliesjes en dgl.).
macroclada / macrocladum macróclada / macrócladum, – zie macroclădus.
Macrocladus
Macrócladus Griff. [W. Griffith], – van Gr. makros, lang;
klădos, twijg, spruit. De naam zinspeelt op de lange kolven.
macrocladus
macrócladus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); klădos, spruit, twijg: met lange
(groote) spruiten (bloeiwijzen of bladeren bv.); met lange twijgen.
Macrococculus
Macrocócculus Becc. [Odoardo Beccari], – van Gr. makros,
lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot);
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Coccŭlus, plantengesl. (Menispermacĕae). De plant gelijkt op een Coccŭlus doch
heeft veel grootere vruchten.
macrocomus
macrócomus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); kŏmê, kuif (van haren, bladeren,
schutbladen, bloemen): lang gekuifd.
macrodactylus
macrodáctylus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); daktŭlos, vinger: langvingerig,
met lange (groote), als de vingers eener hand gerangschikte organen.
macrodiscus macrodíscus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk
gebezigd in de beteekenis van groot); diskos (Lat. discus), schijf: met lange schijf,
met groote, schijfvormige (platte en tamelijk ronde) peulen.
macrodon / macrodontus
mácradon / macrodóntus (-a, -um), – van Gr.
makros, lang; ŏdous (ŏdontos), tand: langtandig.
macrogenios
macrogeníos (-os, -on), – van Gr. makros, lang; geneion, kin,
baard: met lange kin, lang gebaard.
macroglossa
macroglóssa, – zie macroglossus.
Macroglossum
Macroglóssum Copel. [E. B. Copeland], – van Gr. makros,
lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); glôssa, tong: De naam
zinspeelt op de groote blaadjes.
macroglossus
macroglóssus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); glôssa, tong: langtongig; (bij
Orchidacĕae en Zingiberacĕae) langlippig.
Macrogyne
Macrógyne Link et Otto [H. Fr. Link en Fr. Otto], – van Gr.
makros, lang (dikwerf verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); gŭnê,
vrouw. De naam zinspeelt op den grooten stempel (vr. orgaan).
Macrolenes
Macrolénes Naud. [Ch. Naudin], – van Gr. makros, lang: lênos,
wol. – De naam zinspeelt op de lange, haarvormige, bij wol vergeleken aanhangsels
der helmknoppen.
macrolepis
macrólepis, – van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk gebezigd
in de beteekenis van groot); lĕpis, schub: met lange schubben, met groote schubben.
Macrolinum
Macrolínum Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr. makros,
lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); Līnum, plantengesl.
(Linacĕae), vlas: aan Linum verwante, grootbloemige plant.
macroloba
macróloba, – zie macrolŏbus.
Macrolobium
Macrolóbium Schreb. [J. Chr. D. van Schreber], – van Gr.
makros, lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); lobos, peul.
De naam zinspeelt op de groote peulen.
macrolobus
macrólobus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (dikwerf
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); lŏbos, lob, peul, vrucht; met
lange (groote) lobben; met lange (groote) peulen (vruchten).
macromerus
macrómerus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); mĕros, deel: met lange (groote)
deelen.
Macromyrtus
Macromýrtus Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. makros, lang;
Myrtus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Myrtacĕae: Myrtacĕa met zeer lange
kelkbuis.
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Macropanax
Macrópanax Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. makros, lang;
Pănax, plantengesl. (Araliacĕae): aan Panax verwant gesl. met langen stijl.
macropetalus
macropétalus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); petălon, kroonblad: met lange
kroonbladen, met groote kroonbladen.
Macrophthalma
Macrophthálma Gasp. [G. Gasparrini], – van Gr. makros,
lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); ophthalmos, oog (ook
in de beteekenis van bladknop). De naam zinspeelt op de lange bladknoppen van
Ficus elastĭca Roxb. [W. Roxburgh] (Macrophthálma elastĭca Gasp. [G. Gasparrini]).
macrophthalmos
macrophthálmos (-os, -on), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); opthalmos, oog (ook in de
beteekenis van bladknop): met groote oogen (of iets dat daarbij vergeleken kan
worden); met lange bladknoppen.
Macrophthalmum
Macrophthálmum, – zie Macrophthalma.
macrophylla
macrophýlla, – zie macrophyllus.
macrophyllos / macrophyllus
macrophýllos (-os, -on) / macrophýllus (-a,
-um), – van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van
groot); phullon, blad: langbladig, grootbladig.
macrophysus
macrophýsus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); phūsa, (water)blaas; bel (vgl.
zeepbel): met lange of groote blaas of blazen.
Macropiper
Macrópiper Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. makros, lang
(vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); Pĭper, plantengesl.
(Piperacĕae): aan Piper verwant gesl. met (doorgaans) groote bladeren.
Macroplacis
Macróplacis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. makros, lang; plăkis,
rustbed. De naam zinspeelt op de lange zaadlijsten, de “bedden” der eitjes.
Macroplectrum
Macropléctrum Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906),
hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg], – van Gr. makros, lang:
plêktron, spoor. – Orchidacĕa met lange spoor.
macropodus
macrópodus (-a, -um), – van Gr. makros, lang; pous (pŏdos),
voet, steel: met langen (zuil)voet, met langen steel, met lange bladdragers
(bladdragende knobbels op den wortelstok by varens, o.a. bij vele soorten van
Polypodĭum).
Macropsidium
Macropsídium Bl. [C. L. Blume], – van Gr. makros, lang
(vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); Psidĭum, plantengesl.
(Myrtacĕae): op een groote Psidĭum gelijkende plant.
Macropsychanthus Macropsychántus Harms [H. Harms], – van Gr. makros,
lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); psuchê, ziel, bij
uitbreiding vlinder (als symbool van de onsterfelijkheid der ziel); anthos, bloem:
plant met groote vlinderbloemen.
macropterus
macrópterus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); ptĕron, vleugel: met lange (groote)
vleugels.
macropus
mácropus, – van Gr. makros, lang; pous, voet, steel: met langen
(zuil)voet, lang gesteeld.
macropycnanthus
macropycnánthus (-a, -um), – van Gr. makros, lang;
puknos, dicht aaneengesloten; anthos, bloem: met lange, dichte bloeiwijzen.
macrorhmacrorh-, – zie macrorrh-
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macrorrhachis
macrórrhachis, – van Gr. makros, lang; rhăchis, spil van een
bloeiwijze of van een gevind tot meervoudig gevind blad: met lange spil(len).
macrorrhinus
macrorrhínus (-a, -um), – van Gr. makros, lang; rhis (rhīnos),
neus: langneuzig.
macrorrhiza
macrorrhíza, – zie macrorrhizus.
macrorrhizos / macrorrhizus
macrorrhízos (-os, -on) / macrorrhízus (-a,
-um), – van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van
groot); rhiza, wortel: met langen wortel of wortelstok; met grooten wortel of
wortelstok.
macrorrhopalos
macrorrhópalos (-os, -on), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); rhopălon, knots; met lange
(groote) knotsvormige organen.
macrorrhynchus
macrorrhýnchus (-a, -um), – van Gr. makros, lang;
rhunchos, snavel: lang gesnaveld.
macrosciadeus / macrosciadion
macrosciádeus (-a, -um) / macrosciádion,
– van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot);
skiadĭon, zonnescherm: met lange (groote) zonneschermachtige organen (handvormig
samengestelde bladeren; schermvormige bloeiwijzen).
macroscyphus
macróscyphus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot);
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skŭphos, beker: met lange (groote), bekervormige organen.
macrosepalus
macrosépalus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); Nieuwlat. sepălum, kelkblad:
met lange (groote) kelkbladen.
macrosiphon
macrosíphon, – van Gr. makros, lang; sīphôn, buis: met lange
buis.
Macrosolen
Macrosólen Bl. [C. L. Blume], – van Gr. makros, lang; sôlên,
buis. De naam zinspeelt op de lange bloemdekbuis.
macrosolen
macrosólen, – van Gr. makros, lang; sôlên, buis: met lange
(bloemdek- of bloemkroon-)buis.
macrosorus
macrosórus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (dikwerf
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); sôros, hoop(je): met lange (groote)
sporenhoopjes of sori.
macrospermus
macrospérmus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); sperma, zaad: langzadig,
grootzadig.
macrosphaerion macrospháérion, – van Gr. makros, lang (hier verkeerdelijk
gebezigd in de beteekenis van groot); sphairĭon (verkleinwoord van sphaira, bol),
bolletje: met groote bolletjes (bolvormige vruchten bv.).
macrostachya
macrostáchya, – zie macrostachўus.
macrostachys / macrostachyus
macróstachys / macrostáchyus (-a, -um),
– van Gr. makros, lang; stăchus, aar: met lange aren of aartjes.
macrostegius
macrostégius (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); stegê, dak, dek: met een lang
(groot) dek, met groote schutbladen bv.
macrostemma
macrostémma, – van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk
gebezigd in de beteekenis van groot); stemma, krans: met groote kransen.
macrostemon
macrostémon, – van Gr. makros, lang; stêmôn, draad: met
lange (meel)draden.
macrostephanus
macrostéphanus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (dikwerf
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); stephănos, krans, kroon: met
groote kransen of kronen.
macrostigma
macrostígma, – van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk
gebezigd in de beteekenis van groot); stigma, (als bot. term) stempel: met langen
(grooten) stempel.
macrostipulaceus macrostipuláceus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (dikwerf
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); Lat. stipŭla, steunblad: met lange
(groote) steunbladen. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn
longistipulātus, longistipŭlus, grandistipulātus, grandistipŭlus, magnistipulātus,
magnistipŭlus.
macrostoma
macróstoma, – zie macrostŏmus.
Macrostomium
Macrostómium Bl. [C. L. Blume], – van Gr. makros, lang
(dikwerf verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); stoma, mond: plant
welker bloemen een wijden mond hebben.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

macrostomus
macróstomus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (dikwerf
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); stŏma, mond: langmondig,
grootmondig, wijdmondig.
macrostyla
macrostýla, – zie macrost lus.
macrostyle
macrostýle, – zie macrost lis.
Macrostylis
Macrostýlis Breda [J. G. S. van Breda (1788-1867)] (Kuhl et
Van Hasselt [H. Kuhl en J. C. van Hasselt]), – van Gr. makros, lang; stūlis (verkleinw.
van stūlos, zuil), zuiltje. De naam zinspeelt op de lange stempelzuil.
macrostylis / macrostylus
macrostýlis (-is, -e) / macrostýlus (-a, -um), –
van Gr. makros, lang; stūlis, (verkleinw. van stūlos, zuil) zuiltje, stijl: met langen
stijl, met lange stempelzuil.
macrota
macróta, – zie macrōtus.
macrotaenius
macrotáénius (-a, -um), – van Gr. makros, lang; tainĭa, band,
lint: met lange, bandvormige organen (platte wortels bv.).
macrothecus
macrothécus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (dikwerf
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); thêkê, doos: met lange (groote)
bij doozen vergelijkbare organen (helmknoppen, vruchten, schutbladen).
macrothelis
macrothélis (-is, -e), – van Gr. makros, lang (vaak verkeerdelijk
gebezigd in de beteekenis van groot); thêlê, tepel, vrouweborst: met lange tepels;
met lange, tepelvormige uitwassen.
macrothyrsus
macrothýrsus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (vaak
verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); thursos, (als bot. term) pluim:
met lange of groote pluimen.
macrotis
macrótis, – van Gr. makros, lang (dikwerf verkeerdelijk gebezigd
in de beteekenis van groot); ous (ôtos), oor: langoorig, grootoorig.
Macrotomia
Macrotómia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr.
makrotŏmos [van makros, lang (vaak verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van
groot); temnein, snijden], lang gesneden, in lange slippen verdeeld. – De naam
zinspeelt op de lange, smalle kelkslippen.
macrotrichus macrótrichus (-a, -um), – van Gr. makros, lang; thrix (trĭchos),
haar: langharig.
Macrotropis
Macrótropis A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. makros,
lang; trŏpis, (scheeps)kiel: vlinderbloemige met lange kiel.
macrotus
macrótus (-a, -um), – van Gr. makros, lang (dikwerf verkeerdelijk
gebezigd in de beteekenis van groot); ous (ôtos), oor: met lange (groote) ooren of
oortjes.
macrourus
macroúrus (-a, -um), – van Gr. makros, lang; oura, staart: lang
gestaart.
Macrozamia
Macrozámia Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. makros, lang
(dikwerf verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); Zamĭa, plantengesl.
(Cycadacĕae): op Zamĭa gelijkende plant, doch met grootere bladeren en kegels.
Macrozanonia
Macrozanónia Cogn. [A. Cogniaux], – van Gr. makros, lang
(dikwerf verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van groot); Zanonĭa, plantengesl.
(Cucurbitacĕae): op Zanonĭa gelijkende plant, doch met grootere vruchten.
macrum
macrum, – zie macer.
macrurus
macrúrus (-a, -um), – van Gr. makros, lang; oura, staart: lang
gestaart.
maculatus
maculátus (-a, -um), – van Lat. maculāre (van macŭla, vlek),
bevlekken: bevlekt, gevlekt.
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maculiflorus
maculiflórus (-a, -um), – van Lat. macŭla, vlek; flos (flōris),
bloem: gevlektbloemig.
maculifolius
maculifólius (-a, -um), – van Lat. macŭla, vlek; folĭum, blad:
gevlektbladig.
maculiformis
maculifórmis (-is, -e), – van Lat. macŭla, vlek: forma, vorm:
vlekvormig.
maculosus
maculósus (-a, -um), – van Lat. macŭla, vlek: vol vlekken, bont.
madablota
madablóta, – gelatinizeerde Beng. plantennaam (madhubuluta).
madagascarensis / madagascariensis
madagascarénsis (-is, -e) /
madagascariénsis (-is, -e), – afkomstig van Madagascar (groot eiland ten O. van
Z.-Afrika) of daar het eerst gevonden, Malgassisch.
madang
madang, – Soend. Plantennaam (hoeroe madang).
maddeni
maddéni, – 2e nv. van Maddēnus, Latinizeering van Madden: van
Madden, gevonden door Madden, genoemd naar Madden. – Rhododendron – Hook.
f. [J. D. Hooker], is genoemd naar Edward Madden (?, ?; 1856, Edinburgh), officier
in het Eng. leger, die van 1830-45 Eng. Indië bereisde en planten verzamelde bij
Simla (zie simlensis) en in Kumaon (landstreek aan den
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Z. voet van den Himálaya; ±78 – ±80° O.L.)
maderaspatanus / maderaspatensis
maderaspatánus (-a, -um) /
maderaspaténsis (-is, -e), – afkomstig van Madras (landschap langs de O. kust van
Voor-Indië met gelijknamige hoofdplaats op ±13° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Madhuca
Madhúca j. fr. gmel. [Johann Friedrich Gmelin (1748-1804),
hoogleeraar, eerst te Tübingen, daarna te Göttingen], – Engelschind. plantennaam
(madhúka).
Madia Mádia Molina [J. I. Molina], – Latinizeering van madi, Chil. volksnaam
van Mádia satīva Molina [J. I. Molina].
madidus
mádidus (-a, -um), – van Lat. madēre, nat zijn, druipen: nat, op
vochtig terrein groeiend.
madiunensis
madiunénsis (-is, -e), – afkomstig van Madioen (residentie in
Midden-Java) of daar het eerst gevonden, Madioensch.
madonnae
madónnae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde,
Ital. woord Madonna (d.i. mevrouw of Mylady), naam van de reine maagd Maria,
de moeder van Christus: van de Madonna, als het ware door de Madonna geschonken,
rein, bij uitbreiding: helderwit.
madritensis
madriténsis (-is, -e), – van Nieuwlat. Madrītum, Madrid:
Madridsch, Madrileensch.
madurensis
madurénsis (-is, -e), – 1. afkomstig van Madoera (eiland N. van
O.-Java; ruim 112 1/2° – ruim 114° O.L.; ±7° N.B.) of daar het eerst gevonden,
Madoereesch. 2. afkomstig van Madura (landstreek in het Z.O. van Voor-Indië; ±78
– 79° O.L.; ±10° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Madvigia
Madvígia liebm. [Fr. M. Liebmann (1813-56), Deensch
plantkundige], – in 1854 genoemd naar “den zeer beroemden philoloog (F. M.)
Madvig.” – Bedoeld wordt waarschijnlijk J. N. Madvig (1804, Svaneke, op het
Deensche eiland Bornholm, nabij de Z.-punt van Zweden; 1886, Kopenhagen),
philoloog en staatsman, hoogleeraar in de Lat. taal en letterkunde te Kopenhagen,
bekend door zijn kritische uitgaven van Cicĕro en Titus Livĭus, zijn Lat. spraakkunst
(1841) en Gr. syntaxis (1846). Hij is lid van den Rijksdag, minister van eeredienst
en minister van onderwijs geweest. In 1879 trok hij zich wegens blindheid uit het
openbare leven terug.
Maelenia
Maelénia Dum. [B. Ch. Dumortier (1797-1878), Belg.
staatsman-plantkundige], – genoemd naar Ph. M. G. van der Maelen (1795, Brussel;
1869, Brussel), beroemd kartograaf, vervaardiger van verscheidene groote atlassen.
De naar hem genoemde plant had hij op een tentoonstelling te Brussel ingezonden.
Maesa
Maesa forsk. [P. Forskål], – Latinizeering van den Arab. plantennaam
maas.
Maesopsis
Maesópsis Engl. [H. G. A. Engler], – van Maesa, plantengesl.
(Myrsinacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Maesa gelijkend gesl.
magellanicus
magellánicus (-a, -um), – 1. genoemd naar F. de Magelhaens
[±1480, Sab(o)rosa, Tras os Montes, Portugal; 1521, eiland Matan, Philippijnen],
zeevaarder, die den eersten tocht om de aarde maakte (1519-22), doch sneuvelde
vóór hij dien geheel volbracht had. In 1520 ontdekte hij de naar hem genoemde straat.
2. afkomstig van de landen langs de straat van Magelhaens, dwz. Patagonië aan de
noordzijde, Vuurland aan de zuidzijde.
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magicus
mágicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. magikos (van magos,
toovenaar), betooverend, magisch.
magna
magna, – zie magnus.
magnebracteatus magnebracteátus (-a, -um), – van Lat. magne, groot (bijw.);
bracteātus, van schutbladen voorzien: van groote schutbladen voorzien.
magnicallosus
magnicallósus (-a, -um), – van Lat. magnus, groot; callum of
callus, knobbel: met groote knobbels.
magnificus
magníficus (-a, -um), – van Lat. magnus, groot; facĕre, handelen,
zich voordoen: zich groot voordoend, prachtig.
magnifolia
magnifólia, – zie magnifolĭus.
magnifoliolus
magnifolíolus (-a, -um), – van Lat. magnus, groot; foliŏlum,
blaadje (onderdeel van een samengesteld blad): met groote blaadjes.
magnifolius
magnifólius (-a, -um), – van Lat. magnus, groot; folĭum, blad:
grootbladig.
magnifoveus magnifóveus (-a, -um), – van Lat. magnus, groot; fovĕa, groeve:
met een of meer groote groeven.
magnilobus
magnílobus (-a, -um), – van Lat. magnus, groot; lŏbus, lob: met
groote lobben.
magnipedunculus
magnipedúnculus (-a, -um), – van Lat. magnus, groot;
peduncǔlus, steel eener bloeiwijze: met lang gesteelde bloeiwijzen.
magnispathus
magníspathus (-a, -um), – van Lat. magnus, groot; spătha,
scheede (eener bloeiwijze): met groote scheeden; met groote, scheedevormige
schutbladen.
magnistipula
magnistípula, – zie magnistipŭlus.
magnistipulatus / magnistipulus magnistipulátus (-a, -um) / magnistípulus
(-a, -um), – van Lat. magnus, groot; stipŭla, steunblad: met groote steunbladen.
magnivaginatus magnivaginátus (-a, -um), – van Lat. magnus, groot; vagīna,
scheede: met groote scheeden.
Magnolia
Magnólia l. [C. Linnaeus], – genoemd naar P. Magnol (1638,
Montpellier; 1715, Montpellier), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te
Montpellier, schrijver van verscheidene bot. werken.
Magnoliaceae
Magnoliáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Magnolĭa geldt.
magnoliaefolius
magnoliaefólius (-a, -um), – zie magnoliifolĭus.
magnoliifolius
magnoliifólius (-a, -um), – van Magnolĭa, plantengesl.
(Magnoliacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Magnolĭa.
magnus
magnus (-a, -um), – (Lat.) groot.
magnusianus
magnusiánus (-a, -um) (Lycopodĭum – Hert. [Wilhelm Herter
(1894, Berlijn; X), thans hoogleeraar te Montevídeo (Uruguay)]), – genoemd naar
P. W. Magnus (1844, Berlijn; 1914, Berlijn), sinds 1880 hoogleeraar in de plantkunde
te Berlijn, bekend mycoloog en kenner van het gesl. Najas. – In 1909 bereisde hij
Java.
mahagoni
mahágoni, – Zuidamer. plantennaam (ten rechte mahogani)
mahakamensis
mahakaménsis (-is, -e), – afkomstig van Mahakam [a/d
Soengei (rivier) Bloe-oe in Borneo] of daar het eerst gevonden.
mahaleb
máhaleb, – Arab. plantennaam.
mahassan
mahássan, – Mal. plantennaam (ten rechte mahasan).
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Mahawoa
Maháwoa Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – genoemd naar den
Goenoeng (berg) Mahawo in de Minahasa (N.-Celebes), waar de plant het eerst
gevonden werd.
mahawoensis
mahawoénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg)
Mahawo in de Minahasa (N.-Celebes) of daar het eerst gevonden.
Mahonia Mahónia Nutt. [Th. Nuttall], – genoemd naar B. Macmahon (±1775,
in Ierland: ±1816, Philadelphia, Penns. U.S.A.), die in 1796 wegens medeplichtigheid
aan een opstand tegen de Eng. regeering uitweek naar Amerika en zich in Philadelphia
vestigde, waar hij in 1809 een bot. tuin aanlegde en twee jaar later een anderen. Hij
was een goed kweeker en gaf een almanak (The American Gardeners’ Calendar)
voor tuinlieden uit, welke vele drukken beleefde. Hij was bevriend met Th. Nuttall
(zie Nuttallĭa), den auteur van het gesl.
maialis
maiális (-is, -e), – van Lat. Maius, Mei: tot de maand Mei behoorend,
in Mei bloeiend, Mei-.
maidenii
maidénii, – 2e nv. van Maidenĭus, Latinizeering van Maiden: van
Maiden, gevonden door Maiden, genoemd naar Maiden. – Medinilla – F. v. M.
[Ferdinand von Müller] is genoemd naar J. H. Maiden (1859, St. John’s Wood,
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Londen; 1925, Turramurra, Sydney), van 1881-96 conservator van het Technologisch
Museum te Sydney, van 1896-1924 gouvernementsplantkundige van N.S. Wales en
directeur van den bot. tuin van Sydney, inzamelaar van tal van planten en schrijver
van vele bot. publicaties, vooral over de gesl. Acacĭa en Eucalyptus, voorts van een
Forest Flora of N.S. Wales en Useful native Plants of Australia.
maierae
maiérae, – 2e nv. van Maiēra, Latinizeering (vr. vorm) van Maier:
van mevr. (mej.) Maier, genoemd naar mevr. (mej.) Maier. – Dendrobĭum – J. J. S.
[J. J. Smith], is genoemd naar mevr. Nelly Maier-Uljee (1890, Rembang, Java; X),
in 1911 gehuwd met R. E. Ph. Maier (1887, Batavia; X). Deze laatste, in 1908
benoemd tot 2den luitenant in het Nederlandschind. leger, in 1933 bevorderd tot
kolonel, maakte in 1918 een tocht over Bali. Op dien tocht werd hij vergezeld door
een beambte van den Buitenzorgschen plantentuin, Sarip, welke bij die gelegenheid
de naar mevr. Maier genoemde plant ontdekte en naar Buitenzorg overbracht.
Maieta
Maiéta Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa), in
1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting.
maijenensis maijenénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der rivier
Maijen in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
maingayi
maingáýi, – 2e nv. van Maingayus, Latinizeering van Maingay:
van Maingay, gevonden door Maingay, genoemd naar Maingay. – De talrijke planten
van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker A. C. Maingay (1836, Great
Ayton, Yorksh., Engeland; 1869, vermoord bij een gevangenenoproer in Rangoon),
arts, die in 1859 in den Engelschind. Geneeskundigen Dienst trad, in 1860 in China
diende en van 1863-68 Malaka bereisde. In China en Malaka verzamelde hij vele
thans in het Kew-Herbarium berustende planten.
maior
maíor, – zie major.
mairei
máírei, – 2e nv. van Mairĕus, Latinizeering van Maire: van Maire,
gevonden door Maire, genoemd naar Maire. – Aeginetĭa – Léveillé [A. A. H. Léveillé
(1863-1918), Fr. missionaris-plantkundige] is genoemd naar Edouard Ernest Maire
(1848, Troudes, Dépt. Meurthe-et-Moselle, Frankrijk;) R.C. missionaris, die in 1872
naar Yun-nan (China) vertrok en daar vele planten verzamelde, waaronder de naar
hem genoemde.
maius
maius, – zie majus.
majadum májadum, – 2e nv. mv. van het als een Lat. substantief behandelde,
Dajaksche woord majas (= orang-oetan, Simĭa satўrus L. [C. Linnaeus]): der
orang-oetans. Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke in Borneo, het land der
orang-oetans groeit.
majalis
majális (-is, -e), – van Lat. Majus, Mei: tot de maand Mei behoorend,
in Mei bloeiend, MeiMajanthemum
Majánthemum Web. [G. H. Weber], – van Lat. Majus, Mei;
Gr. anthĕmon, bloem: in de maand Mei bloeiende plant, Meibloem.
majas
majas, – Dajaksche naam voor den orang-oetan (Simĭa satўrus L. [C.
Linnaeus]), – Palaquĭum – H. J. Lam [H. J. Lam] werd zoo genoemd, omdat de
beharing der twijgen gelijkt op die der armen van den orang-oetan.
majesticus
majésticus (-a, -um), – (Nieuwlat.) van majestas, verhevenheid
(fig.), eerwaardigheid, majesteit: verheven, eerwaardig, majestueus.
Majeta
Majéta Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – zie Maiēta.
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major
major (-or, -us), – vergr. trap van Lat. magnus, groot: grooter (dan
gewoonlijk), de grootste van twee, tamelijk groot.
Majorana / majorana Majorána / majorána, Moensch [K. Moench], – oude
plantennaam, mogelijk verbasterd uit Arab. marjamie.
majoriflorus
majoriflórus (-a, -um), – van Lat. major, grooter; flos (flōris),
bloem: met grootere bloemen of bloeiwijzen dan gewoonlijk.
majus
majus, – zie major.
majusculus
majúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. major, vrij groot:
tusschen niet groot en vrij groot in.
makassaricus makassáricus (-a, -um), – afkomstig van Makassar (Makasser,
Makasar; plaats aan de W. kust van het Z.W. schiereiland van Celebes op ±5° Z.B.)
of daar het eerst gevonden.
makinoi
makínoi, – 2e nv. van Makinŏus, Latinizeering van Makino: van
Makino, gevonden door Makino, genoemd naar Makino. – Rhododendron – Tagg
[H. Fr. Tagg] ex Nakai [Takenoshin Nakai, hoogleeraar en directeur van den bot.
tuin te Tokyo] is genoemd naar T. Makino, Jap. plantkundige.
makoyanus
makoyánus (-a, -um) (Bulbophyllum – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), – in 1879 genoemd naar de firma Jacob Makoy & Co, bloemkweekers
te Luik, die planten zonden aan den bot. tuin van Hamburg, waarvan Reichenbach
(zie reichenbachiānus), de auteur der soort, toen directeur was. – De firma werd
gesticht door Lambert Jacob (1790, Luik; 1873, Luik), eerst tuinman bij den bloemist
Makoy te Luik. Na zijn huwelijk in 1810 met diens dochter vestigde hij zich als
kweeker voor eigen rekening te Luik; na eenigen tijd nam hij den naam Jacob Makoy
aan. Hij wist zijn zaak tot een der eerste van België optewerken en wordt beschouwd
als een van de voornaamste grondleggers der Belg. horticultuur. In 1861 trok hij zich
uit de zaken terug.
makrophyllus
makrophýllus (-a, -um), – zie macrophyllus.
mala
mala (znw.), – Beng. plantennaam (ma-la).
mala
mala (bnw.), – zie malus (bnw.).
malaanonan
malaanónan, – Philipp. plantennaam (malaanonang).
malabarensis
malabarénsis (-is, -e), – afkomstig van den 2350 M. hoogen
vulkaan Malábar (W.-Java, Z. van Bandoeng) of daar het eerst gevonden.
malabaricus
malabáricus (-a, -um), – afkomstig van Malabár (W. kust van
Voor-Indië, van kaap Comorín tot ±12 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden,
Malabaarsch.
malabathra
malabáthra, – zie malabāthrus.
malabathricus / malabathrus / malabatrus / malabratus
malabáthricus
(-a, -um) / malabáthrus (-a, -um) / malabátrus (-a, -um) / malabrátus (-a, -um),
– afkomstig van Malabár (W. kust van Voor-Indië, van kaap Comorín tot ±12 1/2°
N.B.) of daar het eerst gevonden, Malabaarsch.
malaccanus / malaccensis
malaccánus (-a, -um) / malaccénsis (-is, -e), –
afkomstig van Malaka of daar het eerst gevonden. Malaksch.
malaccocaulos
malaccocáúlos (-os, -on), – foutief voor malacocaulos.
Malachium
Maláchium E. M. Fries [E. M. Fries], – van Gr. malăkos, week,
zacht: zachte plant.
Malachodendron / malachodendron
Malachodéndron / malachodéndron,
Mitch. [John Mitchell (?1680-1768), Eng. plantkundige], – van Gr. malăchê, malva;
dendron, boom. – Boom, welks 5-tallige bloemen door het bezit van talrijke aan den
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voet onderling en met de kroonbladen vergroeide meeldraden aan die van Malva
doen denken.
Malachra – Málachra L. [C. Linnaeus], – van Gr. malăchê, malva: aan Malva
verwante plant.
malacocarpus
malacocárpus (-a, -um), – van Gr. malăkos, zacht; karpos,
vrucht: met zachte vruchten.
malacocaulos
malacocáúlos (-os, – on), – van Gr. malăkos, zacht; kaulos,
stengel, steel: zachtstengelig, zachtstelig.
Malacochaete
Malacocháéte Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
malăkos, zacht; chaitê, borstel. De borstels om de vrucht zijn zacht.
malacoides
malacoídes, – van Gr. malăchê, malva; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: in een of ander opzicht (bladvorm bv.) op een Malva
gelijkend, Malva-achtig.
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malacophyllus
malacophýllus (-a, -um), – van Gr. malăkos, zacht; phullon,
blad: zachtbladig.
malaianus / malaicus / malaiensis
malaiánus (-a, -um) / maláicus (-a, -um)
/ malaiénsis (-is, -e), – van Nieuwlat. Malaia, het door een Maleisch sprekende
bevolking bewoonde gebied: afkomstig van dat gebied of daar het eerst gevonden,
Maleisch.
malainus
maláínus (-a, -um), – foutief voor malaiānus.
Malaisia
Maláísia Blanco [M. Blanco], – Latinizeering van den Philipp.
plantennaam malais-is.
malajanus
malajánus (-a, -um), – van Nieuwlat. Malāja (= Malaia), het door
een Maleisch sprekende bevolking bewoonde gebied: afkomstig van dat gebied of
daar het eerst gevonden, Maleisch.
malalucban
malalúcban, – Philipp. plantennaam (malalukban).
malam
malam, – Born. plantennaam (malam; kajoe malam).
malamiri
malamíri, – Malab. plantennaam (= melamiri).
Malaparius
Malapárius Miq. [F. A. W. Miquel], – Latinizeering van den
Mal. plantennaam malapari.
malasicus
malásicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Malasĭa (= Malaia, Malaja,
Malaya), het door een Maleisch sprekende bevolking bewoonde gebied: afkomstig
van dat gebied of daar het eerst gevonden, Maleisch.
Malaspinaea / malaspinaea
Malaspináéa / malaspináéa, K. B. Presl [K. B.
Presl], – genoemd naar A. Malaspina (1754, Mulazzo, N. van Spezia, Italië; 1809,
Pontremoli, N. van Spezia), die, in Sp. zeedienst getreden, van 1789-94 als
commandant der corvet Descubierta (= ontdekking) een Sp. wetensch. expeditie om
de aarde leidde. Als natuuronderzoekers vergezelden hem op dien tocht Th. Hänke
(zie haenkeānus), wiens planten later door K. B. Presl, den auteur van het naar
Malaspina genoemde gesl., werden bewerkt, L. Née en A. Pineda, welke laatste
tijdens de reis overleed. Malaspina werd later uit zijn betrekking ontzet. Een gletscher
in Alaska, een straat in Britisch Columbia, een baai in Z.-Amerika en een berg op
Negros (Philippijnen) dragen zijn naam. – Het woord malaspinaea wordt als
soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het gesl. van denzelfden naam
gerekend werd.
malatensis
malaténsis (-is, -e), – afkomstig van Malate (Philippijnen) of daar
het eerst gevonden.
Malaxis
Maláxis Sol. [D. Solander], – (Gr.) zachtheid, weekheid. De geheele
plant is zacht.
malayanus / malayensis / malayicus
malayánus (-a, -um) / malayénsis (-is,
-e) / malaýicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Malaya (= Malaia, Malāja, Malasĭa), het
door een Maleisch sprekende bevolking bewoonde gebied: afkomstig van dat gebied
of daar het eerst gevonden, Maleisch.
Malcolmia
Malcólmia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – zie Malcomĭa.
malcolmii
malcólmii, – 2e nv. van Malcomĭus, Latinizeering van Malcolm:
van Malcolm gevonden door Malcolm, genoemd naar Malcolm. – Convolvŭlus –
Roxb. [W. Roxburgh] is genoemd naar Sir John Malcom (1769, Westerkirk, Dumfries,
Schotland; 1833, Londen), die op twaalfjarigen leeftijd in dienst trad bij de Eng. O.I.
Compagnie en tot hooge ambten opklom; hij was gouverneur van Bombay van
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1827-30; in dit laatste jaar vertrok hij voor goed naar Engeland. – Wegens zijn kennis
der Perz. taal was hij van 1800-1801 Eng. gezant aan het Perz. hof; toen hij in 1801
vandaar naar Eng. Indië terugkeerde, bracht hy voor den bot. tuin van Calcutta zaden
der later naar hem genoemde plant mede.
Malcomia Malcómia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar William Malcolm
(bloeitijd 1769-1820), kweeker te Kennington bij Ashford, O.Z.O. van Londen, of
mogelijk naar diens gelijknamigen zoon (1769-1835).
maldivicus
maldívicus (-a, -um), – afkomstig van de Mal(e)diven (groep
koraaleilanden, ±800 K.M. Z.W. van Ceylon, op ±73° O.L., reikende van den aequātor
tot het Acht Graden Kanaal) of daar het eerst gevonden.
malelensis
malelénsis (-is, -e), – afkomstig van Malele (bij Priaman, N.W.
van Padang) of daar het eerst gevonden.
maleolens maléolens, – van Lat. male, slecht (bijw.); ŏlens (van ŏlēre, rieken),
riekend: kwalijk riekend, onwelriekend, stinkend.
malesicus
malésicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Malesĭa (=Malasĭa, Malaia,
Malaja, Malaya), het door een Maleisch sprekende bevolking bewoonde gebied:
afkomstig van dat gebied of daar het eerst gevonden, Maleisch.
malianus / maliensis maliánus (-a, -um) / maliénsis (-is, -e), – afkomstig van
het stroomgebied der rivier Malia (in Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst
gevonden.
maliformis
malifórmis (-is, -e), – van Lat. malum, appel; forma, vorm:
appelvormig.
maliliensis
maliliénsis (-is, -e), – afkomstig van Malili (aan het noordelijkste
deel der W. kust van het Z.O. schiereiland van Celebes, op ±2 2/3° Z.B.), of daar het
eerst gevonden.
malintana
malintána, – zie malintānus.
malintangensis
malintangénsis (-is, -e), – afkomstig van den Malintang (=
Melintang, een ±2260 M hoogen berg op Sumatra, nabij de W. kust op ±1/2° N.B.)
of daar het eerst gevonden.
malintanus
malintánus (-a, -um), – afkomstig van Malinta (Philippijnen) of
daar het eerst gevonden.
Mallea
Mállea A. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te Parijs],
– van Lat. mallĕus, knuppel. De naam zinspeelt op den vorm van den stijl.
malleifer / malleiferus
malléifer (malleífera, malleíferum) / mallleíferus (-a,
-um), – van Lat. mallĕus, hamer, knuppel: ferre, dragen: een of meer op hamers of
knuppels gelijkende organen dragend.
malleimentus
malleiméntus (-a, -um), – van Lat. mallĕus, hamer, knuppel,
mentum, kin: met hamervormige kin.
Malleola
Malléola J. J. S. et Schltr. [J. J. Smith en F. R. Rudolf Schlechter],
– van Lat. malleŏlus, (verkleinw. van mallĕus, hamer), hamertje. – De naam zinspeelt
op den vorm der stempelzuil.
Mallococca
Mallocócca Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
mallos, wol; kokkos, vrucht. Plant met wollig behaarde vruchten.
mallococcus
mallocóccus (-a, -um), – van Gr. mallos, wol; kokkos, vrucht.
met wollig behaarde vruchten.
mallota
mallóta, – zie mallōtus.
malloticarpus
malloticárpus (-a, -um), – van Mallōtus, plantengesl.
(Euphorbiacĕae) of van Gr. mallôtos, wollig; Gr. karpos, vrucht: 1. met vruchten als
die van een Mallōtus. 2. met wollig behaarde vruchten.
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mallotiformis
mallotifórmis (-is, -e), – van Mallōtus, plantengesl.
(Euphorbiacĕae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Mallōtus,
Mallōtus-achtig.
mallotum
mallótum, – zie mallōtus.
Mallotus
Mallótus Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. mallôtos (van
mallos, wol), wollig. De naam zinspeelt op de beharing der vrucht van de
eerstbeschreven soort (Mallótus cochinchinensis Lour. [J. Loureiro]).
mallotus
mallótus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. mallôtos (van mallos,
wol), wollig behaard.
Malope
Málope l. [C. Linneaeus], – oude Lat. naam voor een Malva-achtige
plant.
malouianus
malouiánus (-a, -um) (Labisĭa – L. Linden et Rod. [L. Linden
en E. Rodigas]), – in 1885 genoemd naar J. E. Fr. X. Malou (1810, Yperen; 1886,
Saint Lambert), Belgisch staatsman, herhaaldelijk minister, voorzitter van den Raad
van Beheer der Compagnie Continentale d’Horticulture.
Malpighia
Malpíghia l. [C. Linneaeus], – genoemd naar Marcello Malpighi
(1628, Crevalcuore, N.W. van Bologna; 1694, Rome), medicus-anatoom en
plantkundige, hoogleeraar in de geneeskunde te Bologna, Pisa en Mes-
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sina, sinds 1691 lijfarts van paus Innocentĭus XII te Rome. Hij deed vele belangrijke
waarnemingen en is de auteur van verscheidene wetensch. verhandelingen.
Malpighiaceae
Malpighiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Malpighĭa geldt.
maluensis
maluénsis (-is, -e), – afkomstig van het kamp Malu (in het
stroomgebied der Keizerin Augusta-rivier in Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst
gevonden.
malum
malum, – zie malus (bnw.).
Malus / malus
Malus Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige]
/ malus (znw.), – (Lat.) appelboom.
malus
malus (-a, -um) (bnw.), – (Lat.) slecht, schadelijk.
Malva
Malva L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, verbasterd uit Gr.
malăchê, malva. Het Gr. woord is afgeleid van malăkos, week, zacht, en zinspeelt
op den slijmrijkdom der plant.
malvacea
malvácea, – zie malvacĕus.
Malvaceae
Malváceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Malva geldt.
malvaceus
malváceus (-a, -um), – van Malva, plantengesl. (Malvacĕae),
kaasjeskruid: op een Malva gelijkend, Malva-achtig.
malvaeflorus
malvaeflórus (-a, -um), – zie malviflōrus.
Malvastrum
Malvástrum A. Gray [Asa Gray], – van Malva, plantengesl.
(Malvacĕae), kaasjeskruid; astrum, uitgang met kleineerende beteekenis: onechte
Malva, wilde Malva. Zie voorts alsinastrum.
Malvaviscus
Malvavíscus Adans. [M. Adanson], – van Malva, plantengesl.
(Malvacĕae); Gr. iskein, gelijk(end) maken: Malva-achtige plant.
malvicolor
malvícolor, – van Malva, plantengesl. (Malvacĕae), kaasjeskruid
(Fr. mauve); Lat. cŏlor, kleur: de kleur van Malva-bloemen hebbend, mauve, paars.
malviflorus
malviflórus (-a, -um), – van Malva, plantengesl. (Malvacĕae),
kaasjeskruid; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Malva.
malvifolius
malvifólius (-a, -um), – van Malva, plantengesl. (Malvacĕae),
kaasjeskruid; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Malva.
malvinus
malvínus (-a, -um), – van Malva, plantengesl. (Malvacĕae),
kaasjeskruid (Fr. mauve): (in kleur) met de bloemen van Malva overeenkomend,
mauve, paars.
malybo
malýbo, – Columbiaansche plantennaam.
mambae
mambae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde woord
Mamba, naam eener plaats in Eng. Nieuw-Guinea: afkomstig van Mamba of daar
het eerst gevonden.
mambaris
mambáris (-is, -e), – afkomstig van Mamba (plaats in Eng.
Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
mamberama
mamberáma, – zie mamberāmus.
mamberamamus / mamberamensis / mamberamicus
mamberamámus
(-a, -um) / mamberaménsis (-is, -e) / mamberamicus (-a, -um), – afkomstig van
het stroomgebied der rivier Mamberamo (in Ned. Nieuw-Guinea, uitmondende aan
de N. kust bij kaap D’Urville op schier 138° O.L.) of daar het eerst gevonden.
mamberamo
mamberámo, – Mamberamo, naam eener rivier in Ned.
Nieuw-Guinea, uitmondende aan de N. kust bij kaap D’Urville op schier 138° O.L.
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– Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke het eerst in het stroomgebied dier
rivier gevonden werd.
mamberamus
mamberámus (-a, -um), – afkomstig van het stroomgebied
der rivier Mamberamo (in Ned. Nieuw-Guinea, uitmondende a/d N. kust bij kaap
D’Urville op schier 138° O.L.) of daar het eerst gevonden.
Mamboga
Mambóga Blanco [M. Blanco], – Latinizeering van den Philipp.
plantennaam mambog.
mamei
mámeï, – 2e nv. van Mamĕus, Latinizeering van Mame: van Mame,
genoemd naar Mame. Sonerīla – J. J. Linden [J. J. Linden] is genoemd naar Alfred
Henri Armand Mame (1811, Tours; 1893, Tours), boekhandelaar en boekdrukker te
Tours, “wiens park en serres op zijn landhuis Les Touches een der wonderen van
Europa” (waren).
Mamillaria Mamillária Haw. [A. W. Haworth], – van Lat. mamilla (verkleinw.
van mamma, vrouwenborst), tepel, speen. – De stam is met tepelvormige uitwassen
bezet.
mamillaris / mamillatus
mamilláris (-is, -e) / mamillátus (-a, -um), – van
Lat. mamilla (verkleinw. van mamma, vrouwenborst), tepel, speen: tepelvormig, met
tepelvormige uitwassen bezet.
mamillifer / mamilliferus
mamíllifer (mamillífera, mamillíferum) /
mamillíferus (-a, -um), – van Lat. mamilla (verkleinw. van mamma, vrouwenborst),
tepel, speen; ferre, dragen: een of meer tepelvormige uitwassen dragend.
mamillosus mamillósus (-a, -um), – van Lat. mamilla (verkleinw. van mamma,
vrouwenborst), tepel, speen: met vele tepelvormige uitwassen.
Mammea
Mamméa L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van mamei of mamey,
een Westind. volksnaam der plant.
mammillmammill-, zie mamill-.
mammosa
mammósa, – zie mammōsus.
mammosisetosus mammosisetósus (-a, -um), – van Lat. mammōsus, (als bot.
term) met op vrouwenborsten gelijkende organen; sēta, borstel: met borstels
(brandharen), welke op vrouwenborstachtige knobbels zijn ingeplant.
mammosus mammósus (-a, -um), – van Lat. mamma, vrouwenborst: (als bot.
term) met vrouwenborstachtige organen (knollen bv.); met tepelvormige uitwassen.
mampuanus
mampuánus (-a, -um), – afkomstig van den Goenoeng (berg)
Mampoe (of Tafelberg in het Z.W. schiereiland van Celebes) of daar het eerst
gevonden.
manan
manan (Calămus – Miq. [F. A. W. Miquel]), – verkeerd weergegeven
Mal. plantennaam (ten rechte manau).
mancus
mancus (-a, -um), – (Lat.) verminkt, gebrekkig, beschadigd.
mandaharan
mandáharan, – Westsum. plantennaam.
mandalojonensis
mandalojonénsis (-is, -e), – afkomstig van Mandalojon of
Mandaloyon (gehucht aan de Pasig-rivier eenige mijlen boven Manila) of daar het
eerst gevonden.
mandarinus
mandarínus (-a, -um), – (Nieuwlat.) van Portug. mandarin,
mandarijn, hooggeplaatst Chin. ambtenaar: in zijn soort een mandarijn zijnd,
uitblinkend, zeer fraai, zeer lekker.
Mandelorna Mandelórna Steud. [C. G. Steudel], – anagram van Lenormandĭa.
Mandevilla
Mandevílla Lindl. [J. Lindley], – in 1840 genoemd naar Henry
John Mandeville, toen Eng. minister te Buenos Aires (Argentinië), die de naar hem
genoemde plant in Europa had geïmporteerd. Overigens is mij van hem niets bekend.
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Mandioca
Mandióca Link [H. Fr. Link], – Braz. plantennaam.
Mandragora
Mandrágora L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden
Gr. plantennaam mandragŏras, de alruin, een slaapwekkende en bedwelmende plant.
Zie voorts Circaea.
mandschuricus / mandshuricus
mandschúricus (-a, -um) / mandshúricus
(-a, -um), – afkomstig van Mandsjoerije (landschap in O.-Azië aan den benedenloop
der Amoer, tusschen 116 en 135° O.L. en 39 en 52 1/2° N.B.) of daar het eerst
gevonden, Mandsjoereesch.
manescavii
manescávii, – 2e nv. van Manescavĭus, Latinizeering van
Manescau: van Manescau, gevonden door Manescau, genoemd naar Manescau. –
Erodĭum – Coss. [E. Saint-Charles Cosson (1819-89), Fr. plantkundige, kenner der
flora van N.-Afrika] werd in 1847 genoemd naar Manescau († 1875), koopman te
Pau, die vaak in de Pyreneeën botaniseerde, waar hij ook de naar hem genoemde
plant ontdekt had. Zijn naam wordt ook wel Manescaut geschreven.
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mangachapoi
mangachápoi, – Philipp. plantennaam (manggachapoi).
mangaloricus
mangalóricus (-a, -um), – afkomstig van Mangalore (a/d W.
kust van Voor-Indië op ±13° N.B.) of daar het eerst gevonden.
mangga mangga, – Mal. naam eener tropische vrucht. Als soortnaam gebezigd
voor planten, welke in het Mal. den soortnaam mangga dragen, omdat deelen ervan
in geur, kleur of smaak met mangga’s overeenkomen.
manghas
manghas, – Portug. volksnaam (manga brava, d.i. wilde mangga)
van Cerbĕra manghas L. [C. Linnaeus]. – De naam zinspeelt op den vorm der
vruchten.
mangifer
mángifer (mangífera, mangíferum), – van mango (Mal. mangga),
een tropische vrucht; Lat. ferre, dragen: mangga’s of daarop gelijkende vruchten
dragend.
Mangifera
Mangífera L. [C. Linnaeus], – van mango (Mal. mangga), een
tropische vrucht; Lat. ferre, dragen, voortbrengen: mangga’s voortbrengende boom,
manggaboom.
mangiferae mangíferae, – 2e nv. van Mangifĕra, plantengesl. (Anacardiacĕae),
manggaboom: van een manggaboom (afkomstig), op manggaboomen groeiend.
mangiferifolius
mangiferifólius (-a, -um), – van Mangifĕra, plantengesl.
(Anacardiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Mangifĕra.
mangiferus mangíferus (-a, -um), – van mango (Mal. mangga), een tropische
vrucht; Lat: ferre, dragen, voortbrengen: mangga’s of daarop gelijkende vruchten
dragend.
mangium
mángium, – Latinizeering van den op het eilandje Oma (of
Haroekoe, O. van Ambon; ±128 1/2° O.L.; ruim 3 1/2° Z.B.) gebruikelijken
plantennaam manggi-mangi-oetan.
manglesii
manglésii, – 2e nv. van Manglesĭus, Latinizeering van Mangles:
van Mangles, genoemd naar Mangles. – Rhodanthe – Lindl. [J. Lindley] (= Heliptĕrum
– F. v. M. [Ferdinand von Müller]) is genoemd naar James Mangles (1786, ?; 1867,
Fairfield, Exeter), kapitein op de Eng. oorlogsvloot, die in de dertiger jaren der 19de
eeuw de plant uit Australië in Engeland importeerde, schrijver over tuinbouwkundige
onderwerpen.
Manglietia
Mangliétia Bl. [C. L. Blume], – Latinizeering van den Soend.
plantennaam manglid [door Blume (zie Blumĕa), den auteur van het gesl.,
verkeerdelijk mangliet gespeld].
mangostana
mangostána (znw.), – Latinizeering van mangústán, een der
Engelschind. volksnamen van de manggistan.
mangostanus mangostánus (-a, -um), – van mangústán, een der Engelschind.
volksnamen der manggistan. – De bedoeling schijnt te zijn: afkomstig uit het land
van de manggistan, Indisch.
manicatus
manicátus (-a, -um), – van Lat. manĭca, (lange) mouw, manchet:
mouwen, manchetten of iets daarop gelijkends (bladscheeden, rijen van schubben,
enz.) dragend.
manifestans
maniféstans, – van Lat. manifestāre (van manifestus, openbaar,
duidelijk zichtbaar), openbaren, duidelijk zichtbaar maken: duidelijk zichtbaar (de
bloeiwijze bv.).
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Manihot / manihot
Mánihot Adans. [M. Adanson] / mánihot, – Braz.
volksnaam der cassave. – Als soortnaam gebezigd voor de cassave en voor daarop
in bladvorm gelijkende planten.
manila
maníla, – Manila, hoofdplaats der Philippijnen (op het eiland Luzon,
het noordelijkste der groote eilanden). Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke
in overvloed bij Manila voorkwam. – Volgens Blanco [M. Blanco] (Flora de
Filippinas, 2e dr., 42) beteekent Manila een plaats, waar de mangroveheester nilad
(Ixōra manīla Blanco [M. Blanco] = Scyphiphŏra hydrophyllacĕa Gaertn. [J. Gärtner])
in overvloed voorkomt. De spelling Manilla is foutief.
manilanus / manilensis manilánus (-a, -um) / manilénsis (-is, -e), – afkomstig
van Manila (hoofdplaats der Philippijnen, op Luzon, het noordelijkste der groote
eilanden) of daar het eerst gevonden.
Manilkara
Manilkára Adans. [M. Adanson], – Malab. plantennaam.
manillmanill-, – zie manilManiltoa
Maníltoa Scheff. [R. H. C. C. Scheffer], – Latinizeering van
maniltoe, volksnaam der plant op Salawati (W. van den “vogelkop” van
Nieuw-Guinea; ±131° O.L.; ±1° Z.B.).
manipetalus
manipétalus (-a, -um), – van Lat. manus, hand; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met handvormig ingesneden kroonbladen.
manis
manis, – Nieuwlat. Manis, wetensch. naam van het schubdier, als
soortnaam gebezigd voor planten met opvallende, schubvormige organen. – Het
woord is afgeleid van Lat. manes, de schimmen der afgestorvenen, die in het duister
der onderwereld ronddolen. Het schubdier verschuilt zich overdag in holen en zwerft
in het nachtelijk duister rond gelijk een schim.
Manisuris
Manisúris Sw. [O. Swartz], – van Nieuwlat. Manis (zie manis),
schubdier; Gr. oura, staart: schubdierstaart. – De naam zinspeelt op den vorm der
bloeiwijze.
mannifer / manniferus mánnifer (mannífera, manníferum) / manníferus (-a,
-um), – van Gr. manna (Hebr. mân, hemelgave), volgens het bijbelsche verhaal
(Exŏdus XVI, 4-36) het uit den hemel gevallen voedsel, waarmede de Israëlieten
door den Heer 40 jaren lang in de woestijn gevoed werden; Lat. ferre, dragen: manna
dragend, manna leverend – Tot in het begin der 19de eeuw hielden velen, met
zinloozen klinkklank tevreden, het manna nog voor “ein guter und saftiger Dampf
der Erden, welcher durch die Hitz der Sonnen herauf gezogen, in der Luft zu einem
süssen Saft ausgekocht, durch die Kälte der Nacht zusammengedrungen und wie ein
Tau auf den Blättern der Bäume, Stauden wie auf den Kräutern, dem Erdboden und
Steinen gefunden wird.” Tegenwoordig verstaat men onder manna het ingedroogde,
zoete sap van enkele boomen en heesters [o.a. Fraxĭnus ornus L. [C. Linnaeus]
(manna-esch) en Tamărix mannifĕra Ehrenb. [Chr. G. Ehrenberg (1795-1876),
hoogleeraar te Berlijn]].
mannii
mánnii, – 2e nv. van Mannĭus, Latinizeering van Mann: van Mann,
gevonden door Mann, genoemd naar Mann. – Niphobŏlus – Gies. [K. Giesenhagen
(1860-1928), hoogleeraar te München], is genoemd naar Gustav Mann (1835,
Rickensdorff, Brunswijk; 1916, München), tuinman, eerst aan den bot. tuin van
Herrenhausen (Hannover), later aan dien van Hamburg, sedert 1859 aan dien van
Kew, voor welke instelling hij, als opvolger van Charles Barter (zie Barterĭa), van
1859-62 vele planten, waaronder verscheidene nieuwe soorten en gesl., verzamelde
in het Niger-kustgebied (Baikie’s Niger-expeditie). – In 1863 werd hij benoemd tot
ambtenaar bij het Boschwezen in Eng. Indië; van 1868-91 was hij als zoodanig
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werkzaam in Assam (±90 – ±97 1/2° O.L.; 24 – 28° N.B.). – Ook in Eng. Indië
verzamelde hij tal van planten; hij zond vandaar vele varens en orchideeën aan den
bot. tuin van Kew. Na zijn terugkeer in Europa was hij werkzaam bij het boschwezen
in Beieren.
manobolbos / manobolbus
manobólbos (-os, -on) / manobólbus (-a, -um),
-van Gr. manos, uiteengeplaatst; bolbos, bol: met uiteengeplaatste bollen of
schijnbollen.
manobulbus
manobúlbus (-a, -um), – van Gr. manos, uiteengeplaatst; Lat.
bulbus, bol: met uiteengeplaatste bollen of schijnknollen. Deze samenkoppeling van
Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn manobolbos en manobolbus.
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manok
manok, – (Soend.) vogel.
manostachyus
manostáchyus (-a, -um), – van Gr. manos, los, ijl; stachus,
aar: met losse of ijle aren.
mansfeldianus
mansfeldiánus (-a, -um) (Erĭa – J. J. S. [J. J. Smith]), –
genoemd naar Rudolf Mansfeld (1901, Berlijn, Weissensee; X), sinds 1925 assistent
voor de systematiek der Phanerogamen aan het Bot. Museum te Berlijn-Dahlem. Hij
is den auteur der soort, J. J. Smith (zie smithiānus 3), herhaaldelijk van dienst geweest
bij diens studiën over orchideeën en schreef een aantal bot. publicaties.
mantegazzianus
mantegazziánus (-a, -um) (Heraclēum – Somm. et Lev. [St.
Sommier en E. Levier]), -genoemd naar Paolo Mantegazzi (1831, Monza, N.O. van
Milaan; 1910, San Terenzo), physioloog-anthropoloog, hoogleeraar eerst te Pavia,
later te Florence, waar hij een anthropol. museum, een anthropol. vereeniging en een
tijdschrift voor anthropologie stichtte. Hij bereisde Europa [ten deele te zamen met
Sommier (zie Sommiēra), den auteur der soort], voorts Z.-Amerika en Indië en schreef
vele wetensch. publicaties.
mantis
mantis, – Nieuwlat. Mantis, wetensch. naam van den bidsprinkhaan,
als soortnaam gebezigd om gelijkenis met dit dier uittedrukken. Het woord is eigenlijk
Gr. en beteekent: de in geestverrukking geraakte; de profeet.
manubriatus
manubriátus (-a, -um), – van Lat. manubrĭum (van manus,
hand), handvat, heft, gevest: voorzien van iets, wat op een handvat (heft, gevest)
gelijkt.
manubriolifer / manubrioliferus
manubriólifer (manubriolífera,
manubriolíferum) / manubriolíferus (-a, -um), – van Lat. manubriŏlum (verkleinw.
van manubrĭum, handvat, heft, gevest), klein handvat, klein heft, klein gevest; ferre,
dragen: iets dragend, dat op een klein handvat (heft, gevest) gelijkt.
Manungala Manungála Blanco [M. Blanco], – Latinizeering van manunggál,
Philipp. plantennaam.
manzanita
manzaníta, – (Sp.) verkleinw. van manzána, appel: appeltje.
maotiensis
maotiénsis (-is, -e), – afkomstig van den Maoti-pas op Ceram of
daar het eerst gevonden.
Maoutia Maoútia Wedd. [H. A. Weddell], – genoemd naar E. le Maout (1800,
Guingamp, Bretagne; 1877, ?), hoogleeraar te Parijs, schrijver van bot. werken.
Mapania
Mapánia Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa),
in 1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting. Mogelijk
is hij een gelatinizeerde Guiaansche volksnaam der plant.
mapaniifolius
mapaniifólius (-a, -um), – van Mapanĭa, plantengesl.
(Cyperacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Mapanĭa.
Mappa / mappa
Mappa A. Juss [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], / mappa, – (Lat.) tafellaken, servet (Vgl. Fr. nappe). De eerstbeschreven
soort (Mappa glabra A. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te Parijs]
= Macaranga tanarĭus M. A. [J. Müller van Aargau]) werd door Rumphius (Herbarium
Amboinense III, 172) Folium mappa of Tafellakensbladt-Boom genoemd met de
verklaring: “De bladeren worden gebruikt van de Inlanders der Moluxe en Amboinze
eylanden in plaats van Tafel-lakens en Servetten, in publicque maaltyden voor yder
mensch een blad leggende.” – Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger
tot het gesl. Mappa gerekend werd.
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mappaceus
mappáceus (-a, -um), – van Mappa, voormalig planten gesl.
(Euphorbiacĕae), thans ingelijfd bij Macaranga: Mappa-achtig.
mappan
mappan, – op het eiland Banka gebruikelijke plantennaam.
Mappia
Máppia Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar M. Mappus
(1632, Straatsburg; 1701, Straatsburg), hoogleeraar te Straatsburg, schrijver van
eenige bot. publicaties, waaronder een pas na zijn dood uitgegeven flora van den
Elzas.
marambong
marámbong, – Mal. plantennaam.
Maranta
Maránta L. [C. Linnaeus], – genoemd naar B. Maranta (?, Venosa,
Italië, ±41° N.B., bijna 16° O.L.; in of na 1570, Venetië), arts te Venetië, schrijver
over geneeskrachtige planten.
Marantaceae Marantáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Maranta
geldt.
marantaefolius
marantaefólius (-a, -um), – zie marantifolĭus.
Maranthes Maránthes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. marainein, doen kwijnen,
vernielen, zwaar beschadigen; anthos, bloem: plant met (schijnbaar) zwaar
beschadigde bloemen. De naam zinspeelt op het feit, dat de meeldraden slechts aan
één zijde der bloem goed ontwikkeld zijn, terwijl zij aan de andere zijde
vertegenwoordigd worden door staminodiën of kleine tandjes, tengevolge waarvan
de bloemen er uitzien, alsof zij beschadigd waren. – Vgl. Exitelĭa.
maranti
maránti, – Mal. plantennaam (mĕránti).
marantifolius
marantifólius (-a, -um), – van Maranta, plantengesl.
(Marantacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Maranta.
marantina
marantina, – zie marantīnus.
marantinoides
marantinoídes, – van den soortnaam marantīnus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort marantīnus gelijkend.
marantinus marantínus (-a, -um), – van Maranta, plantengesl. (Marantacĕae):
Maranta-achtig.
marapiensis
marapiénsis (-is, -e), – afkomstig van den vulkaan Marápi (=
Mĕrápi, op Sumatra, bij Fort de Kock, op ±1/2° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Marattia
Maráttia Sw. [O. Swartz], – genoemd naar Gaetano Maratti (?,
Rome; 1777, Rome), in 1721 onder den naam Francesco opgenomen in de orde der
Benedictijnen in de beroemde abdij Vallombroso, O. van Florence, sedert 1747
hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Rome, schrijver van
bot. publicaties.
Marattiaceae Marattiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Marattĭa
geldt.
marcescens
marcéscens, – van Lat. marcescĕre (inchoativum van marcēre,
verwelkt zijn, verlept zijn), verwelken, verleppen: verwelkend, verleppend.
Marchantia
Marchántia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar N. Marchant (?,
?; 1678, Parijs), geneesheer van hertog Gaston van Orleans (zie Gastonĭa) en directeur
van den door dezen te Blois gestichten bot. tuin, schrijver der in 1676 verschenen
bot. publicatie: Description des Plantes données par l’Académie.
marchantioides
marchantioídes, – van Marchantĭa een levermos; īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Marchantĭa-achtig.
marckii
márckii, – 2e nv. van Marckĭus, Latinizeering van (La)marck: van
(La)marck, genoemd naar (La)marck. – Strophanthus dichotŏmus A. DC. [A. L. P.
P. de Candolle] var. -A. DC. [A. L. P. P. de Candolle] is genoemd naar J. B. P. A.
Monet de Lamarck (zie lamarckiānus).
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Marcuccia
Marcúccia Becc. [Odoardo Beccari], – in 1871 genoemd naar E.
Marcucci (1837, Bibbiena, O. van Florence; 1890, Bibbiena), “wiens naam innig
verbonden is met de redactie van de Nuovo Giornale Botanico Italiano.” – In den
eersten jaargang van dat door Beccari (zie beccariānus), den auteur van het gesl.,
opgerichte tijdschrift, schreef Marcucci een artikel over Salvinĭa natans All. [C.
Allioni] – Hij hield zich bezig met de flora van Italië en beoefende daarbij de
architectuur.
margarethae
margaréthae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief
behandelden naam Margarētha: van Margaret(h)a, genoemd naar Margaret(h)a:
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1. (Alsophĭla – C. Schroet. [C. Schroeter]), – genoemd naar Margarete J. T.
Nieuwenhuis, geb. baronesse Uexküll Gūldenband (1873, Kowno, tusschen
Koningsbergen en Wilna; X), die, na te Zürich onder leiding van Schröter (zie
schroeteriānus), den auteur der soort, volbrachte studiën, in 1899 het einddiploma
verwierf der Naturwissenschaftliche Abteilung des Eidgenössischen Polytechnikums
aldaar. Haar studiën in 1899/1900 onder leiding van Göbel en Radlkofer (zie
radlkofēri) te München voortgezet hebbende verwierf zij in 1900 te Zürich den
doctorsgraad. Van Dec. 1900 tot Sept. 1901 verrichtte zij onderzoekingen in het
Vreemdelingenlaboratorium te Buitenzorg; datzelfde jaar huwde zij met A. W.
Nieuwenhuis (zie nieuwenhuisĭi), den vinder der naar zijn echtgenoote genoemde
plant. – Zij schreef een aantal bot. publicaties, waaronder: Phylogenie der
Blütenformen und der Geschlechterverteilung bei den Compositen (dissertatie), –
Die Schwimmvorrichtung der Früchte von Thuarĕa sarmentōsa Pers. [Chr. H. Persoon
(1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs), beroemd mykoloog], (Thuarĕa involūta R. Br.
[Robert Brown]), – Extraflorale Zuckerausscheidungen und Ameisenschutz, e.a. 2.
(Mastixĭa – Wang. [Walther Wangerin (1884, ?; X), thans hoogleeraar te Danzig]),
– door den D. plantkundige W. Wangerin in 1907 genoemd naar mej. Margaretha
Thomas (1883, Frankfort a/d Oder; X), toen zijn verloofde, sedert 1908 zijn
echtgenoote en, zooals zij mij met gerechtvaardigden trots schreef, thans de moeder
van zes gezonde kinderen en de hulp van haar man bij zijn bot. werk.
margarita
margaríta, – (Lat.) parel.
margaritaceus
margaritáceus (-a, -um), – van Lat. margarīta, parel: op
eenigerlei wijze tot paarlen in betrekking staand, parelgrijs, met op parelen gelijkende,
bleeke vlekken.
margaritae
margarítae, – 2e nv. van den vrouwennaam Margarīta (= parel),
Margareta, Marguerite: van Marguerite, genoemd naar Marguerite. – Alocasĭa –
Linden et Rod. [J. J. Linden en Rodigas] werd in 1886 genoemd naar de echtgenoote
van Lucien Linden, een van de auteurs der soort.
margaritifer / margaritiferus
margarítifer (margaritífera, margaritíferum)
/ margaritíferus (- a, -um), – van Lat. margarīta, parel; ferre, dragen: iets dragend,
dat aan paarlen doet denken.
Margarocarpus Margarocárpus Wedd. [H. A. Weddell], – van Gr. margăron
of margăros, parel; karpos, vrucht: plant met parelachtige vruchten.
marginalis marginális (-is, -e), – van Lat. margo (margĭnis), rand: randstandig;
met een of ander randstandig orgaan (een nerf bv.).
marginatus marginátus (-a, -um), – van Lat. margo (margĭnis), rand: gerand;
met een rand van andere kleur, dikte of consistentie; met een rand van haren.
marginellus
marginéllus (-a, -um), – (Nieuwlat.) door middel van den
verkleiningsuitgang ellus gevormd van margo (margĭnis), rand: smal gerand.
marginifer / marginiferus
marginífer (marginífera, marginíferum) /
marginíferus (-a, -um), – van Lat. margo (margĭnis), rand; ferre, dragen: een rand
dragend, gerand.
mariae / mariae
máriae / maríae, – 2e nv. van Marĭa (Marīa), graecizeering
van den Hebr. vrouwennaam Mirjam (de wederspannige, de bittere), Maria, Marie,
Mary: van Maria (Marie, Mary), genoemd naar Maria (Marie, Mary): 1. (Anaphălis
– F. v. M. [Ferdinand von Müller]), – genoemd naar Mary Macgregor, een dochtertje

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

van Sir William Macgregor (zie macgregorĭi 1), den vinder der plant. 2.
(Bulbophyllum – Burb. [Fr. W. Th. Burbidge]), – door den ontdekker der plant, Fr.
W. Th. Burbidge (zie Burbidgĕa), genoemd naar zijn echtgenoote Mary (zie
burbidgĕae).
mariana
mariána, – zie mariānus.
mariannensis
mariannénsis (-is, -e), – afkomstig van de Marianen
[eilandengroep op 144 – 146° O.L.; 13 – 21° N.B.; in 1668 genoemd naar Maria,
weduwe van Philips IV (†1665) van Spanje] of daar het eerst gevonden.
marianus
mariánus (-a, -um), – 1. (Silўbum – Adans. [M. Adanson]), –
genoemd naar de maagd Marīa, de moeder van Christus. – Volgens een oude legende
zijn de witte vlekken op de bladeren veroorzaakt door melk, welke uit de borsten der
maagd Maria nederdroppelde op deze plant, welke daardoor heilig en geneeskrachtig
werd. Inderdaad was de Maria-distel in vroegeren tijd een gewaardeerd geneesmiddel
tegen long- en baarmoederbloedingen, lever- en miltaandoeningen en waterzucht. 2.
(Cappăris – Jacq. [N. J. baron Von Jacquin]; – Lycopodĭum – Willd. [K. L.
Willdenow]), – afkomstig van de Marianen (zie mariannensis) of daar het eerst
gevonden. 3. (Andromĕda – L. [C. Linnaeus]; – Picĕa – O. K. [C. E. Otto Kuntze]),
– afkomstig van Maryland (Nieuwlat. Terra Mariāna: zie voorts marilandĭcus) of
daar het eerst gevonden, Marylandsch.
Marica
Maríca Ker [John Gawler], – naam eener nimf, aan wie een
eikenboschje bij de oude stad Minturnae, op de grens van Campanĭa en Latĭum, was
gewijd. – De naam is door Bellenden Ker (zie keriānus) willekeurig overgedragen
op het hem thans voerende gesl. van fraaibloemige planten.
mariesii
mariésii, – 2e nv. van Mariesĭus, Latinizeering van Maries: van
Maries, gevonden door Maries, genoemd naar Maries. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar Charles Maries (?, Stratford on Avon; 1902, Gwalior, Voor-Indië;
ruim 78° O.L., ruim 26° N.B.), die van 1877-79 voor de firma Veitch & Sons (zie
Veitchĭa) planten verzamelde in Japan en China en later directeur van een park te
Gwalior werd. Hij ontdekte verscheidene nieuwe soorten, voerde ongeveer 500
levende planten naar Engeland over, zond groote hoeveelheden zaad van Coniferen,
eiken en eschdoorns derwaarts en schreef een publicatie over zijn reizen.
Marignia
Marígnia Comm. [Ph. Commerson], – door Commerson (zie
commersōni) genoemd naar zijn vriend A. Fr. Poisson, markies de Marigny (1727,
Parijs; 1781, Parijs), directeur-generaal der gebouwen, tuinen, kunstvoortbrengselen
en fabrieken des konings (van Frankrijk).
marilandicus
marilándicus (-a, -um), – afkomstig van Maryland [een der
Vereenigde Staten van N.-Amerika, a/d O.-kust van de Chesapeake-baai, genoemd
naar Henriette Maria (1609-66), gemalin van Karel I van Engeland (vgl. Baltimōra)]
of daar het eerst gevonden.
marinus
marínus (-a, -um), – van Lat. mare, zee: tot de zee behoorend, aan
of in zee groeiend, zee-.
mariscoides
mariscoídes, – van Mariscus, (voormalig) planten-gesl.
(Cyperacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Mariscus-achtig.
Mariscus / mariscus
Maríscus Gaertn. [J. Gärtner] / maríscus, – het als znw.
gebezigde Lat. bnw. mariscus [van mas (maris), mannelijk], tot het mann. gesl.
behoorend, dwz. grover dan de zg. vr. plant. Wanneer de oudere schrijvers, zoo ook
nog Rumphius (zie Rumphĭa), bij planten een “manneken” (mas) en een “wijfken”
(femĭna) onderscheidden, was dat verschil niet gegrond op geslachtskenmerken, doch
op de meerdere of mindere forschheid of hardheid der plant; de grovere of hardere
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van twee in hun oog verwante soorten was het mannetje, de fijnere of zachtere het
wijfje (vgl. filix mas; filix feinĭna; Cornus mas, met hard hout; Cornus femĭna, met
zachter hout). – Met juncus mariscus duidden de Oude Romeinen een grove soort
bies aan. – Als
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soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Mariscus uittedrukken.
maritimus
marítimus (-a, -um), – van Lat. mare, zee: tot de zee behoorend,
aan of in zee groeiend, zee-.
marivelensis
marivelénsis (-is, -e), – afkomstig van het Mariveles-gebergte
(a/d N. zijde van den mond der baai van Manila) of daar het eerst gevonden.
marjolletii marjollétii, – 2e nv. van Marjolletĭus, Latinizeering van Marjollet:
van Marjollet, genoemd naar Marjollet. – Tulĭpa – Perrier et Songeon [Baron P. E.
Perrier de la Bâthie [1825, Conflans (Savoie); 1916, Conflans], leeraar in de
landbouwkunde te Albertville (Savoie), en André Songeon] is genoemd naar J. M.
Marjollet (1823, Mâcot, Savoie, in het Isère-dal; 1894, Aime, nabij Mâcot), notaris
te Aime, die een studie der daar groeiende tulpen maakte.
markgrafianus
markgrafiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar Fr. Markgraf (1897, Berlijn; X), sinds 1920 verbonden aan het Bot.
Museum te Berlijn, thans hoofdassistent. In 1924 en 28 bereisde hij Albanië. Hij is
de schrijver van vele bot. publicaties, o.a. over de eiken, de Gnetacĕae en de
Apocynacĕae van Nieuw-Guinea, de Gnetacĕae en de Apocynacĕae der flora van
Suriname, de Gnetāles in den tweeden druk der Natürlichen Pflanzenfamilien, een
monographie van het gesl. Gnetum, een Plantengeographie van Albanië en tal van
andere.
Markhamia Markhámia Seem. [B. C. Seemann], – genoemd naar Sir Clements
Robert Markham (1830, Stillingfleet bij York; 1916, Londen), die zijn loopbaan
begon als marineofficier, in welke hoedanigheid hij deelnam aan een expeditie ter
opsporing van den in 1845 verdwenen (in 1847 bezweken) noordpoolreiziger Franklin.
Later wijdde hij zich geheel aan wetensch. onderzoek en bereisde o.a. Perú (1852-54;
1859) en Abyssinië. Van 1899-1905 was hij voorzitter der Royal Geographical
Society, in welke hoedanigheid hij zich verdienstelijk maakte door de voorbereiding
eeniger Eng. Noord- en Zuidpoolexpedities. In 1862 bracht hij in opdracht der Eng.
Regeering de kina van Perú via Europa naar Eng. Indië over. Men zie hiervoor Watt,
Dictionary of the Economic Products of India II, 292, seq.
Marlea
Márlea Roxb. [W. Roxburgh], – Engelschind, plantennaam.
marlothhii
marlóthii, – 2e nv. van Marlothĭus, Latinizeering van Marloth:
van Marloth, gevonden door Marloth, genoemd naar Marloth. – Cypērus – Boeck.
[O. Boeckeler] is genoemd naar den ontdekker der plant, H. W. R. Marloth (1855,
Lübben, in het Spreewald, Z.Z.O. van Berlijn; 1931, Caledon bij Kaapstad, Z.-Afrika),
apotheker met voorliefde voor botanie, die zich in 1883 in Z.-Afrika vestigde en zich
terstond met grooten ijver aan het onderzoek naar de flora van dat land wijdde, waar
hij tal van planten verzamelde, schrijver van vele bot. publicaties, waaronder een
geīllustreerde flora van Z.-Afrika.
marmarophilus
marmaróphilus (-a, -um), – van Gr. marmăros, marmer;
phĭlein, beminnen: van marmer houdend, op marmerrotsen groeiend.
marmelos
marmélos, – van Portug. marmélo, kweepeer (gebezigd voor de
bereiding van marmelade). Het woord marmélo, dat via Lat. melimēlum verbasterd
zou zijn uit Gr. melimêlon (van meli, honig; mélon, appel), honigappel, wordt als
soortnaam gebezigd om gelijkenis met de kweepeer uittedrukken.
marmoratus
marmorátus (-a, -um), – van Lat. marmorāre (van marmor,
marmer), met marmer bekleeden, op marmer doen gelijken, marmeren (ww.):
gemarmerd.
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marmoreus
marmóreus (-a, -um), – van Lat. marmor, marmer: marmeren
(bnw.), op marmer gelijkend.
marmorophilus
marmoróphilus (-a, -um), – van Lat. marmor, marmer; Gr.
phĭlein, beminnen: van marmer houdend, op marmerrotsen groeiend. – Deze
samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter is marmarophĭlus.
maroccanus
maroccánus (-a, -um), – afkomstig van Marokko (stad in
N.W.-Afrika) of daar het eerst gevonden, Marokkaansch.
marosensis / marosianus
marosénsis (-is, -e) / marosiánus (-a, -um), –
afkomstig van Maros (plaats in het Z.W. schiereiland van Celébes, nabij deW. kust
op ±5° Z.B., ruim 20 K.M. N.O. van Makasar) of daar het eerst gevonden.
Marquartia
Marquártia Hassk. [J. K. Hasskarl], – genoemd naar C. Cl.
Marquart (1804, Osnabrück; ?, ?), apotheker te Bonn, schrijver over de kleuren der
bloemen en van een leerboek der pharmacie.
Marrubiastrum / marrubiastrum
Marrubiástrum Moench [K. Moench] /
marrubiástrum, – van Marrubĭum, plantengesl. (Labiātae); astrum, uitgang met
kleineerende beteekenis: onechte Marrubĭum; op een Marrubĭum gelijkende plant.
– Zie voorts alsinastrum.
marrubiodes
marrubiódes, – van Marrubĭum, plantengesl. (Labiātae); ōdes
(Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Marrubĭum-achtig.
marrubioides
marrubioídes, – van Marrubĭum, plantengesl. (Labiātae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Marrubĭum-achtig.
Marrubium
Marrúbium L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, welks
afleiding en beteekenis niet vaststaan.
Marsana
Marsána Sonn. [P. Sonnerat], – genoemd naar prinses De Marsan,
bevorderaarster van kunsten en wetenschappen, die in 1765 bij Versailles een fraaien
tuin bezat met vele uitheemsche gewassen.
marschallii
marschállii, – 2e nv. van Marschallĭus, Latinizeering van
Marschall: van Marschall, gevonden door Marschall, genoemd naar Marschall. –
Corispermum – Stev. [Chr. (von) Steven] is genoemd naar Fr. A. vrijheer Marschall
von Bieberstein (zie biebersteiniānus).
Marsdenia
Marsdénia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar W. Marsden
(1754, Verval, Wicklow, Ierland; 1836, Edgegrove, Hertford, Engeland), orientalist
en penningkundige, van 1771-79 als ambtenaar der Eng. O.I. Compagnie werkzaam
te Benkoelen, waar hij planten verzamelde, schrijver van een geschiedenis van
Sumatra, een Mal. woordenboek en een Mal. spraakkunst. In 1795 werd hij secretaris
der Eng. admiraliteit.
marsdenii
marsdénii, – 2e nv. van Marsdenĭus, Latinizeering van Marsden:
van Marsden, gevonden door Marsden, genoemd naar Marsden. – Ixōra – Ridl. [H.
N. Ridley] is genoemd naar W. Marsden (zie Marsdenĭa).
marshallianus
marshalliánus (-a, -um) (Thunĭa – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), – in 1877 genoemd naar W. Marshall van Clay Hall te Enfield (N.
van Londen), uit wiens verzameling H. G. Reichenbach (zie reichenbachiānus), de
auteur der soort, de plant ontvangen had.
marshallii
marshállii, – zie marschallĭi.
Marsilea Marsílea L. [C. Linnaeus]- genoemd naar graaf L. F. Marsigli (1656,
Bologna; 1730, Bologna), eerst officier, later natuuronderzoeker en geograaf, schrijver
van eenige bot. werken.
Marsileaceae Marsileáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Marsilĕa
geldt.
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MarsiliMarsili-, – zie Marsile-.
marsupialis marsupiális (-is, -e), – van Lat. marsupĭum, buidel: buidelachtig,
een buidel dragend.
marsupium
marsúpium, – (Lat.) buidel. – Bij Pterocarpus – Roxb. [W.
Roxburgh] zinspeelt de soortnaam op den vorm der peul.
Marsypianthes
Marsypiánthes Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr.
marsupĭon (van marsŭpos, buidel), buideltje; anthos, bloem: buidelbloem. De naam
zinspeelt op den vorm van de middenslip der onderlip.
Marsypopetalum
Marsypopétalum Scheff. [R. H. C. C. Scheffer], – van Gr.
marsŭpos, bui-
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del, zak; petălon, kroonblad. De naam zinspeelt op de zakvormig uitgeholde
kroonbladen.
martabanicus
martabánicus (-a, -um), – afkomstig van Martabán (in
Achter-Indië; ±97 1/2º O.L., ±16 1/2º N.B.) of daar het eerst gevonden.
martagon mártagon, – Zuideurop. plantennaam (Fr. martagon; Sp. martagón;
Ital. martagóne), Turksche lelie.
marthae
marthae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden,
Hebr. vrouwennaam Martha (d.i. huisbestierster): van Martha, genoemd naar Martha:
1. (Polypodĭum – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh];
Antrophўum semicostātum Bl. [C. L. Blume] var. – V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh]), – genoemd naar Martha C. L. Lang (1875, Buitenzorg;
X), in 1910 als daggeldster werkzaam gesteld bij het Buitenzorgsche Herbariumin,
in 1912 benoemd tot waarnemend amanuensis, in 1916 tot assistent-conservatrice,
in hetzelfde jaar tot waarnemend conservatrice, in 1922 tot conservatrice, in 1932
gepensionneerd. Het Buitenzorgsche herbarium, dat zij bij haar ambtsaanvaarding
in desolaten toestand aantrof, werd door haar met onvermoeiden ijver geëtiketteerd
en geordend. 2. (Dryoptĕris – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh]), – genoemd naar mevrouw Martha Backer-Van der Ley (1875,
Amsterdam; X), echtgenoote van C. A. Backer, den vinder der plant.
martialis
martiális (-is, -e), – van Lat. Mars (Martis), de oorlogsgod, of van
(mensis) Martĭus, de (aan Mars gewijde) maand Maart: 1. bij Mars behoorend,
krijgshaftig. 2. bij de maand Maart behoorend, in Maart bloeiend.
martianus
martiánus (-a, -um) (Brassavōla – Lindl. [J. Lindley]; – Oxălis –
Zucc. [J. G. Zuccarini]; – Trachycarpus – H. Wendl. [H. Wendland]), – genoemd
naar K. Fr. Ph. von Martius (1794, Erlangen; 1868, München), die van 1817-20
Brazilië bereisde, sinds 1826 hoogleeraar te München, schrijver van vele wetensch.
werken, waaronder vooral bekend zijn Reise nach Brasilien, – Historĭa naturālis
Palmārum (Natuurlijke Geschiedenis der Palmen), – en, met medewerking van vele
andere botanici, het reusachtige, pas na zijn dood voltooide plaatwerk, Flora
Brasiliensis.
martii
mártii, – 2e nv. van Martĭus: van Martĭus, gevonden door Martĭus,
genoemd naar Martĭus. – Marīca – Baker [J. G. Baker] is genoemd naar K. Fr. Ph.
von Martius (zie martiānus).
Martinezia
Martinézia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – in 1794
genoemd naar B. J. Martinez Compañon, aartsbisschop van Truxillo (deel van Perú;
hoofdplaats Truxillo a/d W. kust, ±8º Z.B.), die in zijn diocees vele planten en andere
natuurhistorische voorwerpen deed verzamelen en naar Spanje zond.
martini martíni, – 2e nv. van Martīnus, Latinizeering van Martin: van Martin,
gevonden door Martin, genoemd naar Martin. – Andropōgon – Roxb. [W. Roxburgh]
is genoemd naar Claude Martin (1731, Lyon; 1800, Lucknow, Eng. Indië; ±81º O.L.;
bijna 27º N.B.), die in 1751 in dienst trad bij het Engelschind. leger en in 1776 te
Lucknow werd geplaatst, waar hij planten verzamelde (waaronder de naar hem
genoemde), welke hij aan Roxburgh (zie Roxburghĭa), den auteur der soort, directeur
van den bot. tuin van Calcutta, zond.
martinianus
martiniánus (-a, -um), – 1. (Shorĕa – Scheff. [R. H. C. C.
Scheffer]), – in 1873 genoemd naar Martin, koffieplanter op Java en administrateur
eener onderneming in Sarawak (N.-Borneo), die de plant uit Borneo aan den bot.
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tuin van Buitenzorg had gezonden. Overigens is mij van hem niets bekend. 2.
(Rhododendron – Balf. f. et G. Forr. [I. Bailey Balfour en G. Forrest]), – in 1919
genoemd naar J. Martin, tuinman van J. C. Williams (zie williamsiānus) op Caerhays
Castle bij Saint Austell, Cornwall, Engeland, en belast met de verzorging der fraaie
Rhodondendron-verzameling aldaar.
martinicensis
martinicénsis (-is, -e), – afkomstig van Martinique (een der
Kleine Antillen; ±61° W.L.; ±14 1/2º N.B.) of daar het eerst gevonden.
Martynia
Martýnia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Martyn (1699,
Londen; 1768, Chelsea, Londen), medicus, van 1733-61 hoogleeraar in de plantkunde
te Cambridge, schrijver van eenige bot. werken.
Martyniaceae
Martyniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Martynĭa geldt.
maruba
marúba, – in Junghuhn’s (zie Junghuhnĭa) herbarium aangetroffen
naam van onbekende beteekenis.
marum
marum, – Lat. transcr. van Gr. maron, oude naam eener geurige,
Egyptische Labiaat, mogelijk een Origănum-soort. De naam is willekeurig
overgedragen op de hem thans voerende plant.
Marumia Marúmia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar M. van Marum (1750,
Delft; 1837, Haarlem), medicus-natuurkundige, in 1780 benoemd tot directeur van
het Physisch Kabinet en tot bibliothecaris van Teyler’s Stichting (opgericht 1778)
te Haarlem, in 1795 daarnaast tot Secretaris der Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen, beroemd door zijn studiën over vetplanten en over electriciteit.
Volgens zijn plannen werden de reusachtige electriseermachine (1784) en de batterij
van 25 groote Leidsche flesschen (1789), welke zich nog in Teyler’s Museum
bevinden, vervaardigd door den Amsterdamschen instrumentmaker Cuthbertson. In
1802 kocht hij voor het museum der stichting den “homo diluvĭi testis” (zie
Scheuchzerĭa) aan. Zijn verwaarloosd, door een in goeden staat gebleven zerk gedekt
graf bevond zich tot October 1934 op het oude, reeds in 1837 door Nicolaas Beets
(zie Camera Obscura, Begraven) vermelde, sedert vervallen en in 1917 gesloten
kerkhofje op een duintje aan de W. zijde van den Korten Zijlweg, onmiddellijk N.
van de buitenplaats Duin-en-Vaart te Overveen. In Oct. 1934 gaven Burgemeester
en Wethouders van Bloemendaal den Directeur van Publieke Werken opdracht van
dit kerkhof de “steenresten” te doen verwijderen en het kerkhof aftegraven en te
egaliseeren. Zo geschiedde. Met een enkele uitzondering werden de zerken, waaronder
die van Van Marum, zonder eenige piëteit voor de nagedachtenis van dien geleerde,
afgestaan aan een Haarlemsche steenhouwerij, welke de meest beschadigde tot gruis
klopte, een ander deel verzaagde. Door tijdig ingrijpen van particuliere zijde gelukte
het echter de zerk van Van Marum te redden, welke later overging aan de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen. L’histoire se répète. Men herinnere zich het
vandalisme, in 1825 gepleegd door de Nederlandsche Regeering, welke in dat jaar
de grafzerken der Graven van Holland uit de Abdij van Egmond voor f 200,00 aan
een metselaar verkwanselde, terwijl hun gebeente op een vuilnishoop werd geworpen.
(Zie M. F. van Lennep, Het Leven van Mr. Jacob van Lennep II, 82, en D. J. van
Lennep, Hollandsche Duinzang, couplet 24-27).
marumioides marumioídes, – van Marumĭa, plantengesl. (Melastomatacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Marumĭa-achtig.
marunda
marúnda, – Mal. plantennaam (mangga maroenda). – Maroenda
is eigenlijk de naam van een klein
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plaatsje, eenige K.M. ten O. van Tandjong Priok, waar vrij goede mangga’s gekweekt
worden, welke naar haar afkomst den naam mangga maroenda dragen.
marunga
marúnga, – Soend. plantennaam (mangga maroenga).
marylandicus
marylándicus (-a, -um), – zie marilandĭcus.
mas
mas, – (Lat.) van het mann. gesl., mannelijk. – Zie ook Mariscus.
masangaricus
masangáricus (-a, -um), – foutief voor masarangĭcus.
masarangensis / masarangicus
masarangénsis (-is, -e) / masarángicus (-a,
-um), – afkomstig van den Masarang (vulkaantje ten N.W. van het meer van Tondano
in de Minahasa) of daar het eerst gevonden.
Mascarenhasia
Mascarenhásia A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – genoemd
naar den Portug. zeevaarder Mascarenhas, die in 1505 het eiland Bourbon (= Réunion)
ontdekte. Naar hem heeten Bourbon (Réunion), Mauritius en Rodriguez de
Mascarenhas-eilanden of Mascarenen.
maschalanthus
maschalánthus (-a, -um), – van Gr. maschălĕ, oksel; anthos,
bloem: met okselstandige bloemen.
mascula
máscula, – zie mascŭlus.
masculinus
masculínus (-a, -um), -van Lat. mascŭlus, mannelijk: mannelijk.
masculus
másculus (-a, -um), – (Lat.) verkleinw. van mas, van het mann.
gesl., mannelijk: van het mann. gesl., mannelijk, bij uitbreiding: als het ware van het
mann. gesl. (door het bezit van twee ongedeelde, op teelballen gelijkende knollen),
krachtig. – Zie ook Mariscus.
Masdevallia Masdevállia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – in 1794
genoemd naar José Masdevall (?, Figueras in het uiterste N.O. van Spanje; 1801,
Trujillos in Estramadura), lijfarts van Karel III (1759-88) en Karel IV (1788-1808)
van Spanje, bevorderaar der bot. wetenschappen.
masdevalliaceus
masdevalliáceus (-a, -um), – van Masdevallĭa, plantengesl.
(Orchidacĕae): Masdevallĭa-achtig.
masocarpus
masocárpus (-a, -um), – van Gr. mazos, borsttepel; karpos,
vrucht: met een of meer tepelvormige uitwassen op de vrucht.
Massangea
Massángea Morr. [Ch. J. E. Morren], – in 1877 genoemd naar
den Belg. plantenliefhebber F. Massange de Louvrex op het kasteel St. Gilles bij
Luik. Hij interesseerde zich vooral voor planten van de warme kas. Overigens is mij
niets van hem bekend.
massangeanus
massangeánus (-a, -um), – 1. (Calathĕa – Morr. [Ch. J. E.
Morren]), – in 1876 genoemd naar F. Massange de Louvrex (zie Massangĕa). 2.
(Coelogўne – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]), – genoemd naar D. Massange,
enthousiast orchideeënkweeker, die in 1878 de plant bij zijn woonhuis (Château de
Baillonville, bij Marche, O. van Dinant, België) kweekte. Overigens is mij van hem
niets bekend.
massangei massángei, – 2e nv. van Massangĕus, Latinizeering van Massange:
van Massange, genoemd naar Massange. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar D. Massange (zie massangeānus 2).
massartianus
massartiánus (-a, -um) (Pellionĭa – Boerl. [J. G. Boerlage],
msc.), – genoemd naar J. Massart (1865, Ettersbeek, Brussel; 1925, Houx-Yvoir),
hoogleeraar aan de hoogeschool te Brussel, conservator bij den Jardin Botanique de
l’Etat aldaar. Hij bereisde o.a. Java (1894/95, reisverslag in Un Botaniste en Malaisie),
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Algerië en Brazilië, hield zich vooral bezig met ethologie en plantengeographie, gaf
in 1924 in Amerika een reeks lezingen over biologie en schreef eenige belangrijke
plantengeographische werken over België.
Massoia / massoia Massóia / massóia Becc. [Odoardo Beccari], – Latinizeering
van Mal. masoi, naam van een geurigen bast, welke in het bergland van Nieuw-Guinea
van den naar hem genoemden boom wordt gewonnen. – Als soortnaam gebezigd
voor een plant, welke vroeger tot het gesl. Massoia werd gerekend.
massoni
massóni, – 2e nv. van Massōnus, Latinizeering van Masson: van
Masson, gevonden door Masson, genoemd naar Masson. – Ornithogălum – J. Fr.
Gmel. [Johann Friedrich Gmelin (1748-1804), hoogleeraar, eerst te Tübingen, daarna
te Göttingen] en Erythraea – Sweet [R. Sweet (1783-1835), Eng. tuinbouwkundige]
zijn genoemd naar Francis Masson (1741, Aberdeen, Schotland; 1805 of 1806,
Montreal, Canada), tuinman van den bot. tuin van Kew. Hij was de eerste
plantenverzamelaar, die door deze instelling werd uitgezonden, en bereisde de
Kaapkolonie [1772-73, tegelijk met Thunberg (zie Thunbergĭa)], de Kanarische
eilanden en de Azoren (1778-82), Spanje en Portugal (1783-85), wederom de
Kaapkolonie (1786-95), New York en Montreal (1798). Voorts schreef hij eenige
publicaties, o.a. over door hem aan de Kaap ontdekte Stapelĭa-soorten.
Massowia
Massówia C. Koch [C. (K) H. E. Koch (1809-79), hoogleeraar te
Berlijn], – in 1852 genoemd naar Von Massow, toen generaal-intendant der Pruis.
Koninklijke tuinen. Overigens is mij van hem niets bekend.
mastacanthus
mastacánthus (-a, -um), – van Gr. mastos, vrouwenborst, bij
uitbreiding: ronde verhevenheid, akantha, doorn, stekel: met op een ronde
verhevenheid geplaatste doornen of stekels.
Mastersia
Mastérsia Bth. [G. Bentham], – in 1865 genoemd naar John White
Masters (±1792, ?; 1873, Faversham, Kent), tot 1838 hoofdtuinman van den bot.
tuin van Calcutta, verzamelaar van planten, waaronder het naar hem genoemde gesl.
mastersianus
mastersiánus (-a, -um) (Cypripedĭum – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach] = Paphiopedīlum – Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar
en directeur van den bot. tuin te Heidelberg]; – Leptonychĭa glabra Turcz. [N. St.
Turczaninow] var. – King [G. King]; – Pinus – Hayata [Β. Hayata (?-1934), directeur
van het bot. instituut te Tokyo]), – genoemd naar Maxwell Tylden Masters (1833,
Canterbury; 1907, Ealing, Middlesex), medicus-plantkundige, van 1865 tot een
maand voor zijn dood redacteur van The Gardeners’ Chronicle, medewerker aan het
eerste deel van Hooker’s Flora of British India en aan de Flora of Tropical Africa,
schrijver over teratologie, voorts over Passifloracĕae en Conifĕrae.
mastersii
mastérsii, – 2e nv. van Mastersĭus, Latinizeering van Masters: van
Masters, genoemd naar Masters. – Elaeocarpus – King [G. King] en Schoutenĭa –
King [G. King] zijn genoemd naar Maxwell T. Masters (zie mastersiānus).
Mastigopetalum
Mastigopétalum Hall. f. [Johann Gottfried (Hans) Hallier,
(1868, Jena; 1932, Oegstgeest)], – van Gr. mastix (mastīgos), zweep; petălon,
kroonblad. Orchidee met zweepvormige zijdelingsche kroonbladen.
Mastixia
Mastíxia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. mastix, zweep. – De top der
kroonbladen is binnenwaarts omgeslagen; het geheele kroonblad doet daardoor aan
een zweep denken.
masuca masúca, – afkorting van den Nepalschen plantennaam zoduba masuca.
masuria masúria (Striga – Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton]), – afleiding
en beteekenis onbekend.
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matanganus / matangensis
matangánus (-a, -um) / matangénsis (-is, -e), –
afkomstig van den Goenoeng (berg) Matang (bij Koetjing, in Br. Borneo) of daar
het eerst gevonden.
materialis
materiális (-is, -e), – van Lat. materia, grondstof, bouwhout:
bouwhout leverend.
Matonia Matónia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar W. G. Maton (1774,
Salisbury; 1835, Londen), plantkundige, schrijver van eenige natuurhistorische
werken.
Matoniaceae Matoniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Matonĭa
geldt.
matoniiformis
matoniifórmis (-is, -e), – van Matonĭa, plantengesl.
(Matoniacĕae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Matonĭa,
Matonĭa-achtig.
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matrella
matrélla, – verkleinw. van Lat. mater (matris), moeder: moedertje.
Waarom Linnaeus (zie Linnaea) dezen soortnaam koos voor een stijfbladig en vaak
scherp gras, is mij onbekend.
Matricaria
Matricária L. [C. Linnaeus], – van Lat. matrix (matrīcis),
baarmoeder: plant, welke werd aangewend tegen ongesteldheden (o.a. kramp) der
baarmoeder. – Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p. 167: “Die stinkende
Camille es goed den vrouwen als die moedere wt huer plaetse es ende van der eender
zyden in die andere valt.” – Met deze nuchtere opmerking vergelijke men de
dichterlijke fantasie van Van Eeden [Onkruid II (1867), 18]: “Vooral de planten, die
als geneesmiddelen werkelijk goede diensten bewezen, hadden heilige namen, en
onder deze staat onze kamille bovenaan; deze heette voorheen en thans nog
moederkruid; de naam is niet veranderd; het woord moeder is even heilig voor het
heidendom als voor het Christelijk geloof.” Met de naam Matricarĭa werd lang geleden
niet, zooals thans, de kamille aangeduid, doch de tegenwoordige Chrysanthĕmum
parthenĭum Bernh. [J. J. Bernhardi] geheeten plant. Men zie in dit boekje onder
parthenĭum, en trachte daar de heiligheid te vinden, waarover Van Eeden zoo roerend
fantaseert. Zie ook eglanterĭa en Valeriāna.
matricarioides matricarioídes, – van Matricarĭa, plantengesl. (Composĭtae),
kamille; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Matricarĭa-achtig,
kamilleachtig.
matronalis
matronális (-is, -e), – van Lat. matrōna, deftige, gehuwde dame:
bij deftige, gehuwde dames passend; statig en stemmig, als gehuwde dames plachten
te zijn.
matsumurae
matsumúrae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief
behandelden naam Matsumūra: van Matsumura, gevonden door Matsumura, genoemd
naar Matsumura. Malus – Koidzumi [Gen-ichi Koidzumi (1883-X), Japans botanist]
werd in 1909 genoemd naar den Jap. plantkundige Jinzo Matsumura (1856-1928),
die in Japan planten verzamelde en over Oost-aziatische planten schreef.
mattanensis / mattangensis / mattangianus
mattanénsis (-is, -e) /
mattangénsis (-is, -e) / mattangiánus (-a, -um), – afkomstig van den Goenoeng
(berg) Matang (bij Koetjing, in Br. N.-Borneo) of daar het eerst gevonden.
Matteuccia
Mattéúccia Tod. [A. Todaro (1818-92), hoogleeraar te Palermo],
– genoemd naar C. Matteucci (1800, Forli, tusschen Bologna en Rimini; 1868,
Florence), hoogleeraar in de physica aan de universiteit te Florence, schrijver o.a.
over den invloed der electriciteit op de kieming.
Matthaea
Mattháéa Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar Pietro Foglia (1617,
nabij Aversa, N. van Napels; 1691, Tatta, O. van Karachi; bijna 68º O.L.; ruim 24
1/2º N.B.), in de orde der Karmelieten opgenomen onder den naam Matteo di S.
Giuseppe (Matthaeus van Sint Josef), uitnemend kenner van Malab. planten en hare
geneeskrachtige werking, daarbij ijverig plantenverzamelaar en -teekenaar, die in de
tweede helft der 17de eeuw aan Van Rheede (zie rheedĕi) tijdens diens verblijf in
Cochin (a/d W. kust van Voor-Indië) groote diensten bewees bij het schrijven van
den Hortus Malabarĭcus.
matthewi
matthéwi, – 2e nv. van Matthēwus, Latinizeering van Matthew:
van Matthew, gevonden door Matthew, genoemd naar Matthew. – Geophĭla – Ridl.
[H. N. Ridley] en Pleopeltis – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh] zijn genoemd naar Charles Geekie Matthew (1862, Newmiln. Perth,
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Schotland; X), sinds 1908 arts op de Eng. vloot, die overal, waar zijn schip heenvoer,
varens verzamelde, o.a. op Hongkong en omliggende eilanden en op Sumatra,
schrijver van eenige publicaties over varens.
matthewianus
matthewiánus (-a, -um) (Polypodĭum – V. A. v. R. [C. R. W.
K. van Alderwerelt van Rosenburgh]), – genoemd naar den vinder der plant, C. G.
Matthew (zie matthēwi).
Matthiola
Matthióla R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar Pierandrea
Mattióli (1500, Siena in Toscane, Z. van Florence; 1577, Trente = Trient, in Tirol),
die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam Latinizeerde tot Matthiólus, lijfarts
van Maximiliaan II (1527-76; van 1564 tot aan zijn dood keizer van Oostenrijk),
schrijver van verscheidene genees- en plantkundige werken, waaronder een
commentaar op Dioscorīdes (zie Dioscorēa).
matthioli
matthióli, – 2e nv. van Matthiōlus, Latinizeering van Mattioli: van
Mattioli, genoemd naar Mattioli. – Cortūsa – L. [C. Linnaeus] is genoemd naar P.
Mattioli (zie Matthiōla).
matutinus
matutínus (-a, -um), – van Lat. Matūta, de godin der
uchtendschemering: in den uchtend geschiedend, in de ochtenduren bloeiend.
maulei
máúlei, – 2e nv. van Maulĕus, Latinizeering van Maule: van Maule,
gevonden door Maule, genoemd naar Maule. – Chaenomēlus – Schn. [C. K.
Schneider] is genoemd naar Maule, in 1874 bezitter eener kweekerij te Bristol, die
de plant uit Japan in Europa had geïmporteerd.
Maurandia
Maurándia Ortega [C. G. Ortega (1740-1818), directeur van den
bot. tuin te Madrid], – in 1797 genoemd naar mevrouw Catharina Pancratia
Maurandy, echtgenoote van een hoogleeraar te Carthagéna (in Z.O.-Spanje), die haar
echtgenoot bijstond in diens bot. studiën. Overigens is mij van geen van beiden iets
bekend.
maurandioides
maurandioídes, – van Maurandĭa, plantengesl.
(Scrophulariacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Maurandĭa-achtig.
maurevertii
maurevértii, – 2e nv. van Maurevertĭus, Latinizeering van
Maurevert: van Maurevert, gevonden door Maurevert, genoemd naar Maurevert. –
Goodyēra – Bl. [C. L. Blume] is genoemd naar den ontdekker der plant, Maurevert
of Maureverd, die van 1823-26 als kunstteekenaar verbonden was aan de
Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië. Overigens is mij omtrent hem niets
bekend.
Mauria
Máúria Kth. [K. S. Kunth], – genoemd naar E. Mauri (1791, Rome;
1836, Rome), hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Rome,
schrijver over de flora van Italië.
mauritanicus
mauritánicus (-a, -um), – afkomstig van Mauritanĭa (het land
der Mauri, Mooren, dwz. Marokko en W.-Algerije) of daar het eerst gevonden,
Moorsch.
Mauritia
Maurítia L. f. [C. von Linné (1741-83)], – genoemd naar Johan
Maurits van Nassau (1604, Dillenburg; 1679, Berg-en-Dal bij Nijmegen), van 1636-44
gouverneur van de bezittingen der Ned. W.I. Compagnie in Brazilië, later in
Brandenburgschen, daarna wederom in Ned. dienst, deelnemer aan den in 1672
aangevangen oorlog tegen Frankrijk, bevorderaar van wetenschap en kunst, stichter
van het Mauritshuis te ’s Gravenhage (1633-42).
mauritiaeformis
mauritiaefórmis (-is, -e), – zie mauritiiformis.
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mauritianus
mauritiánus (-a, -um), – afkomstig van het eiland Mauritĭus
(±57 1/2º O.L.; 20 – 21 1/2º Z.B.) of daar het eerst gevonden, Mauritiaansch.
Mauritiella
Mauritiélla Burr. [M. Burret (1883, Saffig bij Coblenz; X),
professor bot. museum te Berlijn-Dahlem], – van Mauritĭa, plantengesl. (Palmae);
Lat. verkleiningsuitgang ella: aan Mauritĭa verwant plantengesl. met dunnere stammen
dan die van Mauritĭa.
mauritiiformis mauritiifórmis (-is, -e), – van Mauritĭa, plantengesl. (Palmae);
Lat. forma, gedaante: van de gedaante eener Mauritĭa, op een Mauritĭa gelijkend,
Mauritĭa-achtig.
Maurocena / Maurocenia Maurocéna L. [C. Linnaeus] / Maurocénia Adans.
[M. Adanson], – genoemd naar G. Fr. Morosini (1658, Venetië; 1739, Venetië), die,
de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot Maurocenus, raadsheer
te Venetië, bezitter van een fraaien bot. tuin te Padua.
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mauruensis
mauruénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Mauru [op de
Gezelschapseilanden (hoofdeiland Tahiti; zie tahitensis)] of daar het eerst gevonden.
maweanus maweánus (-a, -um) (Calochortus – Hort. Leichtl. [Horti Leichtlíni,
d.i. van den (bot.) tuin te Berlijn]; – Muscari – Hort. Leichtl. [Horti Leichtlíni, d.i.
van den (bot.) tuin te Berlijn]), – genoemd naar George Maw (1832, Londen; 1912,
Kenley, Surrey), tegelfabrikant, die in Griekenland, Spanje, Marokko en Klein-Azië
planten verzamelde, schrijver over sierplanten, o.a. over het gesl. Crocus, waarvan
hij 67 soorten onderscheidde, die hij alle in zijn tuin kweekte.
mawii
máwii, – 2e nv. van Mawĭus, Latinizeering van Maw: van Maw,
gevonden door Maw, genoemd naar Maw. – Chrysanthĕmum – Hook. f. [J. D. Hooker]
en Draba – Hook. f. [J. D. Hooker] zijn genoemd naar G. Maw, die ze kweekte (zie
maweānus).
max
max, – wordt door Linnaeus (zie Linnaea) in zijn Flora Zeylanĭca (1737)
vermeld als een Sp. plantennaam.
maxillare
maxilláre, – zie maxillāris.
Maxillaria
Maxillária Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – van Lat.
maxilla, kinnebak, onderkaak, kin. – De beide onderste kelkbladen zijn met den voet
der stempelzuil vergroeid tot een soort van kin (mentum).
maxillarioides
maxilarioídes, – van Maxillarĭa, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Maxillarĭa-achtig.
maxillaris
maxilláris (-is, -e), – van Lat. maxilla, kinnebak, onderkaak, kin:
op een kin of onderkaak gelijkend.
maxima
máxima, – zie maxĭmus.
Maximiliana
Maximiliána Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – genoemd naar
Maximiliaan A. Ph. prins von Wied-Neuwied (1782, Neuwied; 1867, Neuwied), die
van 1815-17 een natuuwetensch. reis door Brazilië en van 1832-34 door de Vereenigde
Staten maakte, schrijver van eenige wetensch. publicaties over zijn reizen.
maximilianus
maximiliánus (-a, -um) (Mentha – Fr. W. Schultz [Fr. W.
Schultz (1804-76), D. medicus-plantkundige]), – in 1854 genoemd naar de plaats,
waar de plant destijds veelvuldig voorkwam, nl. de Max-bahn, een toen in aanleg
zijnde spoorbaan in de Pfalz. De baan is genoemd naar Maximiliaan Jozef (1811, ?;
1864, München), van 1848 tot aan zijn dood koning van Beieren.
Maximowiczia
Maximowíczia Cogn. [A. Cogniaux], – genoemd naar K. J.
Maximowicz (1827, Toela, Z. van Moskou; 1891, St.-Petersburg), conservator van
den bot. tuin van St.-Petersburg, die voor bot. doeleinden O.-Azië en Japan (1854-56;
1859-64) bereisde en vele publicaties over de flora dier landen schreef.
maximowiczii maximowíczii, – 2e nv. van Maximowiczĭus, Latinizeering van
Maximowicz: van Maximowicz, gevonden door Maximowicz, genoemd naar
Maximowicz. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar K. J. Maximowicz (zie
Maximowiczĭa).
maximus máximus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. magnus, groot: zeer groot,
de grootste.
maxwelliae
maxwélliae, – 2e nv. van Maxwellĭa, Latinizeering (vr. vorm)
van Maxwell: van mevr. (mej.) Maxwell, gevonden door mevr. (mej.) Maxwell,
genoemd naar mevr. (mej.) Maxwell. – Porphyroglottis – Ridl. [H. N. Ridley] werd
in 1896 genoemd naar mevr. Maxwell (echtgenoote van F. R. O. Maxwell; zie
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maxwellĭi), die de plant in de bosschen van Sarawak aantrof, in haar tuin kweekte
en aan Ridley (zie ridleyānus), den auteur der soort, zond.
maxwellianus
maxwelliánus (-a, -um), – 1. (Loranthus – Gibbs [mej. L. S.
Gibbs]), – genoemd naar D. R. Maxwell, ambtenaar der North-Borneo Company, die
in 1910 aan mej. Gibbs (zie gibbsĕae), de vindster der plant en auteur der soort, hulp
verleende bij haar beklimming van den Kinabalu (in N.-Borneo). 2. (Begonĭa – King
[G. King]), – afkomstig van Maxwell’s Hill in Perak of daar het eerst gevonden.
maxwellii
maxwéllii, – 2e nv. van Maxwellĭus, Latinizeering van Maxwell:
van Maxwell, gevonden door Maxwell, genoemd naar Maxwell. – Polypodĭum –
Baker [J. G. Baker] werd in 1893 genoemd naar F. R. O. Maxwell, Eng.
bestuursambtenaar in Sarawak, die bij het inzamelen der plant tegenwoordig was.
may
may, – afleiding en beteekenis onbekend, mogelijk een
Nieuwguineaansche plantennaam.
Mayepea
Mayépea Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa),
in 1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geen toelichting. Mogelijk is hij
een volksnaam der plant in Guiana of de latinizeering daarvan.
mayeri
mayéri, – 2e nv. van Mayērus, Latinizeering van Mayer: van Mayer,
gevonden door Mayer, genoemd naar Mayer: 1. (Selaginella – Hier. [G. Hieronymus]),
– genoemd naar S. Mayer, van wien mij niets bekend is, dan dat hij in 1896/97 planten
verzamelde in Eng. Indië (Plantae Indĭae trans Gangen). 2. (Coelogўne – Schltr. [F.
R. Rudolf Schlechter]), – foutief voor Coelogўne mayeriāna Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]
mayerianus mayeriánus (-a, -um) (Coelogўne – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]),
– genoemd naar den parkinspecteur Mayer te Karlsruhe, bij wien de plant in 1877
voor het eerst in Europa bloeide. Overigens is mij niets van hem bekend.
mayrii
máýrii, – 2e nv. van Mayrĭus, Latinizeering van Mayr: van Mayr,
gevonden door Mayr, genoemd naar Mayr. – Bulbophyllum – J. J. S. [J. J. Smith];
– Calămus – Burret [M. Burret (1883, Saffig bij Coblenz; X), – custos en professor
aan het bot. museum te Berlijn-Dahlem, schrijver over palmen]; – Ceratost lis – J.
J. S. [J. J. Smith]; – Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith]; – Kentĭa – Burret [M. Burret
(1883, Saffig bij Coblenz; X)]; – Leptophoenix – Burret [M. Burret (1883, Saffig
bij Coblenz; X)]; en Rhododendron – J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd naar haar
ontdekker Ernst Mayr (1904, Kempten, Beieren; X), bioloog, eerst assistent aan het
zoöl. museum te Berlijn, later associate curator of the American Museum of Natural
History te New York. In 1928 bereisde hij Ned. Nieuw-Guinea, in 1928/29 Kaiser
Wilhelmsland en in 1929/30, als lid der Whitney South Sea expeditie, de
Salomo-eilanden. Hij is de auteur van ±35 ornithol. publicaties, waarvan de
voornaamste zijn: Die Ausbreitung des Girlitz, in Journ. f. Ornithologie 1926 en Die
Vogel des Saruwaged-gebirges in Mitt. Zoöl. Museum Berlin XVII (1931).
Mays / mays
Mays Gaertn. [J. Gärtner] / mays, – verbastering van maiz,
Mexic. volksnaam der plant.
maysorensis
maysorénsis (-is, -e), – afkomstig van Maysore (ten rechte
Mysore, vazalstaat in Voor-Indië, ±74 1/2 – 78 1/2º O.L.; ±11 2/3 – ±15º N.B.) of
daar het eerst gevonden.
ma-yuen
ma-yúen, – (Chin.) naam van een Chin. generaal, die het eerst met
nadruk de aandacht vestigde op de sedert (1881) naar hem genoemde Coïx-soort.
Mazus
Mazus Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. mazos, tepel. De
naam zinspeelt op den vorm der klierharen in de keel der bloemkroon.
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Meadia / meadia
Meádia Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng.
tuinbouwkundige] / meádia, – genoemd naar Richard Mead (1673, Stepney; 1754,
Londen), lijfarts van den koning van Engeland, schrijver over vergiften.
Mearnsia
Meárnsia Merr. [E. D. Merrill], – genoemd naar Edgar Alexander
Mearns (1856, Highland Falls, New York U.S.A.; 1916, Washington D.C. U.S.A.),
van 1883-1909 officier van gezondheid in het Amer. leger, in 1909 gepensionneerd
als luitenant-kolonel, schrijver van vele zoöl. publicaties. In 1906 beklom hij te zamen
met Merrill (zie Elmerrillĭa) den bijna 2600 M hoogen berg Halcon op het eiland
Mindoro (Z. van Manila).
mearnsii
meárnsii, – 2e nv. van Mearnsĭus, Latinizeering van
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Mearns, van Mearns, gevonden door Mearns, genoemd naar Mearns. – Marsilĕa –
Christ [H. Christ] en Polygŏnum – Elm. [A. D. E. Elmer] zijn genoemd naar E. A.
Mearns (zie Mearnsĭa).
measuresianus
measuresiánus (-a, -um) (Grammatophyllum – Weathers
[John Weathers (1867, New Market, Graafschap Cork, Ierland; 1928, Isleworth bij
Londen)]), in 1889 genoemd naar R. H. Measures te Streatham (Londen), door wien
de plant gekweekt werd en van wien mij overigens niets bekend is.
meccanus
meccánus (-a, -um), – afkomstig van Mekka (stad in het W. van
Arabië; bijna 40º O.L.; ruim 21º N.B.; bedevaartsplaats der Mohammedanen) of daar
het eerst gevonden.
mecistopteryx
mecistópteryx, – van Gr. mêkistos, zeer lang; ptĕrux, vleugel:
met zeer lange vleugels.
meconanthus
meconánthus (-a, -um), – van Gr. mêkôn (mêkônos), papaver;
anthos, bloem: met papaverachtige bloemen.
Meconopsis
Meconópsis Viguier [L. G. A. Viguier, medicus te Montpellier,
schrijver (1814) eener publicatie over Papaveracĕae], – van Gr. mêkon (mêkonos),
papaver; opsis, voorkomen, uiterlijk: op Papāver gelijkend gesl.
Mecopus
Mécopus Benn. [J. J. Bennett], – van Gr. mêkos, lengte, pous, voet,
steel. De peulen zijn boven de kelkinplanting lang gesteeld.
Mecosa
Mecósa Bl. [C. L. Blume], – van Gr. mêkos, lengte. Orchidee met
lange lip.
Mecostylis
Mecostýlis Kurz [S. Kurz], – van Gr. mêkos, lengte; stūlis
(verkleinw. van stūlos, zuil), zuiltje, stijl. Plant met lange stijlen.
meddianus
meddiánus (-a, -um) (Rhododendron – G. Forr. [G. Forrest]), –
in 1920 genoemd naar G. Medd, agent der Irawady Flotilla Company Ltd te Bhamo
(in Upper-Burma; ruim 97º O.L.; ±24 1/4º N.B.), die den auteur der soort, tevens
vinder der plant, George Forrest (zie forrestĭi) bij zijn reizen vele diensten bewezen
had.
Medeola
Medeóla L. [C. Linnaeus], – tezelfdertijd afgeleid van Medēa en
van Lat. medēri, genezen. – Medēa (Gr. Medeia) was een Colchische prinses, tevens
kruidenkenster, gifmengster en toovenares, die Jason hielp het Gulden Vlies te
bemachtigen, met hem vluchtte, hem kinderen schonk en later door hem verstooten
werd. – De afleiding van medēri, genezen, zinspeelt op de geneeskrachtige
eigenschappen van den dikken, witten wortelstok, Indian Cucumber (Indiaansche
komkommer), welke in N.-Amerika beschouwd wordt als geneesmiddel tegen
waterzucht.
medeoloides
medeoloídes, – van Medeŏla, plantengesl. (Liliacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Medeŏla-achtig.
media
média, – zie medĭus.
medialis
mediális (-is, -e), – van Lat. medĭus, zich in het midden bevindend:
zich in het midden bevindend, middelste.
medica
médica, – zie medĭcus.
medicagineus
medicagíneus (-a, -um), – van Madicāgo (Medicagĭnis),
plantengesl. (Leguminōsae): Medicāgo-achtig.
Medicago
Medicágo L. [C. Linnaeus], – van Lat. medĭca (Gr. mêdikê), de
Medische, dwz. de uit Medië ingevoerde plant, een oude naam voor de Lucerne.
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Medicia
Medícia Gardn. [G. Gardner], – genoemd naar Lorenzo de Medici
(1448, Florence; 1492, Careggi bij Florence), sinds 1469 hoofd van den
Florentijnschen staat, eerst te zamen met zijn broeder Giuliano (vermoord 1478),
later alleen, prachtlievend beschermer van kunsten en wetenschappen, “die bij zijn
villa te Careggi een der eerste plantenverzamelingen in Europa bezat, welke den
naam botanischen tuin verdienen.”
medicus
médicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. mêdĭkos (van Mêdoi, de
Meden, oude volksstam in W.-Azië): afkomstig uit het land der Meden, Medisch,
bij uitbreiding Perzisch.
medinensis medinénsis (-is, -e), – afkomstig uit de omgeving van het landhuis
Medíni [op de N. helling van den Oengaran (Midden-Java) ongeveer 1100 M boven
zee; zie Junghuhn, Java, Ned. uitgave, 2e dr. II, 375] of daar eerst gevonden.
Medinilla
Medinílla Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar J. de
Medinilla y Pineda, omstreeks 1820 gouverneur der Marianen, toen een Sp. bezitting.
Een van de eilanden der Marianen heet eveneens Medinilla. – Of er verband bestaat
tusschen den naam van het eiland en dien van den gouverneur is mij onbekend.
medinilliformis
medinillifórmis (-is, -e), – van Medinilla, plantengesl.
(Melastomatacĕae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Medinilla,
Medinilla-achtig.
Medinillopsis
Medinillópsis Cogn. [A. Cogniaux], – van Medinilla,
plantengesl. (Melastomatacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Medinilla
gelijkend gesl.
Mediocalcar
Mediocálcar J. J. S. [J. J. Smith], – van Lat. medĭum, midden;
calcar, spoor. De lip is in het midden gespoord.
medio-pictus médio-píctus (-a, -um), – van Lat. medĭo, 6den nv. van medĭum,
midden: in het midden; pictus, bont, gevlekt: in het midden met een vlek.
medioximus
medióximus (-a, -um), – (Lat.) zich in het midden bevindend,
het midden houdend, middelste.
mediterraneus mediterráneus (-a, -um), – 1. van Lat. medĭus, midden; terra,
land: midden in het land voorkomend, middellandsch, in het binnenland groeiend.
2. van Lat. (Mare) mediterranĕum, de Middellandsche Zee: in het kustgebied der
Middellandsche Zee gevonden.
medium
médium (znw), – van Ital. erba média, volksnaam van Campanŭla
medĭum L. [C. Linnaeus], een kruid met aanhangsels tusschen de kelkslippen. Als
soortnaam ook gebezigd voor een plant (Convolvŭlus – L. [C Linnaeus]), welker
kelk aan dien van Campanŭla- L. [C Linnaeus] doet denken.
medius
médius (-a, -um), – (Lat.) middelste, het midden houdend.
medullaris
medulláris (-is, -e), – van Lat. medulla, merg: op eenigerlei wijze
met merg in verband staand, merg bevattend.
medulossus
medulóssus (-a, -um), – van Lat. medulla, merg: vol merg.
Medusa / Medusa / medusa
Medúsa Lour. [J. Loureiro] / Medúsa Pfitz. [E.
H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg],
/ medúsa, – (Lat.) de verschrikkelijkste der drie Gorgonen, vr. monsters met woest
gelaat, wier hoofd omkranst was met slangen. Bij Medūsa Lour. [J. Loureiro],
zinspeelt de naam op de lange aanhangsels der vrucht, bij Medūsa Pfitz. [E. H. H.
Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg], op
de lange, smalle kelkbladen, bij Habenarĭa – Kränzl. [Fr. Kränzlin (1847-1934),
bekend D. schrijver over orchideeën] op de in lange, smalle slippen verdeelde lip.
Vgl. Euryăle.
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medusae
medúsae, – 2e nv. van Medūsa (zie aldaar): van (de gedaante van)
Medūsa, op een Medūsa-hoofd gelijkend, met slangachtige organen.
medusaecalyx
medusáécalyx, – zie medusicălyx.
medusea
medúsea, – zie medusĕus.
medusella
medusélla, – verkleiningsvorm van den soortnaam medūsa (zie
aldaar): op de soort medūsa gelijkend, doch met kleinere bloemen.
meduseus
medúseus (-a, -um), – van Medūsa (zie aldaar): met een
Medūsa-hoofd overeenkomend, lange, smalle aanhangsels dragend, in lange, smalle
slippen gedeeld.
medusicalyx
medusícalyx, – van Lat. Medūsa, de verschrikkelijkste der drie
Gorgonen, vr. monsters met woest gelaat, wier hoofd omkranst was met slangen;
călyx, kelk: met een kelk, welke slangachtige organen draagt.
medwediewi
medwediéwi, – 2e nv. van Medwediēwus, Latinizeering van
Medwiediew: van Medwiediew, gevonden door Medwiediew, genoemd naar
Medwiediew. – Betŭla – Regel [E. A. von Regel] werd in 1887 genoemd naar
Medwiediew, van wien mij niets bekend is, dan dat hij de plant in 1886 aan de
zuidzijde van den Kaukasus gevonden had.
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mega
mega, – zie megas.
megacalyx
megácalyx, – van Gr. megas, groot; kălux, kelk: met grooten kelk.
megacanthus megacánthus (-a, -um), – van Gr. megas, groot; akantha, stekel,
doorn: met groote stekels of doornen.
megacarpus
megacárpus (-a, -um), – van Gr. megas, groot; karpos, vrucht:
grootvruchtig.
megacephalus
megacéphalus (-a, -um), – Gr. megas, groot; kephălê, hoofd:
met een groot hoofd, met groote bloemhoofdjes.
megacomus
megácomus (-a, -um), – van Gr. megas, groot; kŏmê, kuif (van
haren, bladeren, schutbladen, bloemen): met een groote kuif.
Megadendron Megadéndron Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige],
– van Gr. megas, groot; dendron, boom: groote boom.
megaladenus megaládenus (-a, -um), – van Gr. megas (megălou), groot; adên
(adênos), klier: met groote klieren.
megalantha
megalántha, – zie megalanthus.
megalanthelius
megalanthélius (-a, -um), – van Gr. megas (megălou), groot;
anthêlĭon (verkleinw. van anthêlê, bloempluim), bloempluim: met groote
bloempluimen, met groote bloeiwijzen.
megalanthoides
megalanthoídes, – van den soortnaam megalanthus (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort megalanthus
gelijkend.
megalanthus
megalánthus (-a, -um), – van Gr. megas (megălou), groot;
anthos, bloem: grootbloemig.
megalaster
megaláster, – van Gr. megas (megălou), groot; astêr, ster: groote
ster, met groote, stervormige bloemen.
megalobotrys
megalóbotrys, – van Gr. megas (megălou), groot; bŏtrus, (als
bot. term) tros: met groote trossen.
megalocalyx
megalócalyx, – van Gr. megas (megălou), groot; kălux, kelk:
met grooten kelk.
megalocarpus
megalocárpus (-a, -um), – van Gr. megas (megălou), groot;
karpos, vrucht: met groote vruchten of (bij varens) sori.
megalocephalus megalocéphalus (-a, -um). – van Gr. megas (megălou), groot;
kephălê, hoofd: met een groot hoofd; met groote bloemhoofdjes.
megalocheilos / megalochilus
megalochéílos (-os, -on) / megalochílus (-a,
-um), – van Gr. megas (megălou), groot; cheilos, lip: grootlippig.
megalocrater
megalocráter, – van Gr. megas (megălou), groot; krātêr,
mengvat, kom: met een of meer groote, komvormige organen (omwindsel,
schutbladen, kelk).
megalophus megálophus (-a, -um), – van Gr. megas, groot; lŏphos, helmkam:
met een groote kam.
megalophyllus
megalophýllus (-a, -um), – van Gr. megas (megălou), groot;
phullon, blad: grootbladig.
megalopus
megálopus, – van Gr. megas (megălou), groot; pous, voet, steel:
met grooten (langen) voet of steel.
megalosora
megalosóra, – zie megalosōrus.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

megalosoroides
megalosoroídes, – van den soortnaam megalosōrus (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort megalosōrus
gelijkend.
megalosorus megalosórus (-a, -um), – van Gr. megas (megălou), groot; sôros,
hoop(je): met groote sporenhoopjes of sori.
megalospermus megalospérmus (-a, -um), – van Gr. megas (megălou), groot;
sperma, zaad: grootzadig.
megalurus
megalúrus (-a, -um), – van Gr. megas (megălou), groot; oura,
staart: langstaartig.
megaphylla
megaphýlla, – zie megaphyllus.
megaphylloides
megaphylloídes, – van den soortnaam megaphyllus (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort megaphyllus
gelijkend.
megaphyllus
megaphýllus (-a, -um), – van Gr. megas (megălou), groot;
phullon, blad: grootbladig.
megapotamicus
megapotámicus (-a, -um), – van Gr. megas, groot; potămos,
rivier: afkomstig uit het stroomgebied eener groote rivier, bv. van de Rio Grande
(Sp. = groote rivier) in Brazilië.
megaptera
megáptera, – zie megaptĕrus.
megapteroidea
megapteroídea, – zie megapteroidĕus.
megapteroides megapteroídes, – van den soortnaam megaptĕrus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort megaptĕrus gelijkend.
megapteroideus megapteroídeus (-a, -um), – van den soortnaam megaptĕrus
(zie aldaar); idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort megaptĕrus
gelijkend.
magapterus
magápterus (-a, -um), – van Gr. megas, groot; ptĕron, vleugel:
grootvleugelig.
megas
megas, megăla, mega, – Lat. transcr. van Gr. megas (megălê, mega),
groot.
megaspermus megaspérmus (-a, -um), – van Gr. megas, groot; sperma, zaad:
grootzadig.
Megastachya
Megastáchya P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois],
– van Gr. megas, groot; stăchus, aar. Gras met groote aartjes.
megastachya
megastáchya, – zie megastachўus.
megastachys / megastachyus
megástachys / megastáchyus (-a, -um), – van
Gr. megas, groot; stăchus, aar: met groote aren of aartjes.
megastigma
megastígma, – van Gr. megas, groot; stigma, (als bot. term)
stempel: met een of meer groote stempels.
megista
megísta, – zie megistos.
megistocarpus
megistocárpus (-a, -um), – van Gr. megistos, zeer groot;
karpos, vrucht: met zeer groote vruchten.
megiston
megíston, – zie megistos.
megistophyllus
megistophýllus (-a, -um), – van Gr. megistos, zeer groot;
phullon, blad: met zeer groote bladeren.
megistos
megístos (-a, -on), – Lat. transcr. van Gr. megistos (megistê,
megiston), overtr. trap van megas, groot: zeer groot, de grootste.
mehembethene / mehenbethene
mehembethéne / mehenbethéne, – naam
door schrijvers uit de 16de en de 17de eeuw geschonken aan een Canarĭum-achtige,
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oliehoudende, van buiten Europa ingevoerde vrucht, welker identiteit niet vaststaat.
Mogelijk ook werd niet steeds dezelfde vrucht bedoeld.
mehipitensis mehipiténsis (-is, -e), – afkomstig van den Boekit (berg) Mehipit
(W. van den Boekit Raja, in het Schwanergebergte, op de grens tusschen de Westeren de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo) of daar het eerst gevonden.
meiacanthus
meiacánthus (-a, -um), – van Gr. meiôn (vergr. trap bij mikros,
klein), kleiner, geringer; tamelijk klein, tamelijk gering; akantha, stekel, doorn: met
vrij kleine of een vrij gering aantal stekels of doornen.
Meibomia
Meibómia Adans. [M. Adanson], – genoemd naar Brandan(us)
Meibom (1678, Helmstedt, tusschen Brunswijk en Maagdenburg; 1740, Helmstedt),
medicus, in 1707 benoemd tot hoogleeraar in de pathologie en symptomenleer te
Helmstedt, in 1717 tot hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin
aldaar, schrijver eender bot. publicatie.
Meiena
Meiéna Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – genoemd naar?
meifolius
meïfólius (-a, -um), – van Meūm, plantengesl. (Umbellifĕrae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die van een Meüm.
meiogyna
meiógyna, – zie meiogўnus.
Meiogyne
Meiógyne Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. meiôn (vergr. trap bij
mikros, klein), kleiner, geringer; tamelijk klein, tamelijk gering; gŭnê, vrouw: plant
met (vergeleken bij andere gesl. derzelfder fam.) een gering aantal vr. organen
(vruchtbeginsels).
meiogynus
meiógynus (-a, -um), – van Gr. meiôn (vergr. trap bij mikros,
klein), kleiner, geringer; tamelijk klein, tamelijk gering; gŭnê, vrouw: met tamelijk
kleine of tamelijk weinige vr. organen (vruchtbeginsels, stijlen).
meizocarpus meizocárpus (-a, -um), – van Gr. meizôn (vergr. trap van megas,
groot), grooter, tamelijk groot; karpos,
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vrucht: met grootere vruchten (dan gewoonlijk), met tamelijk groote vruchten.
mekynosepalus
mekynosépalus (-a, -um), – van Gr. mêkūnein, verlengen;
Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met een of meer verlengde kelkbladen.
melaina
meláína, – zie melas.
Melaleuca
Melaléúca L. [C. Linnaeus], – van Gr. melas, zwart; leukos, wit:
zwart-met-witte boom. De keuze van den naam wordt voldoende verklaard door het
volgende citaat uit Rumphius, Herbarium Amboinense II, 72: “De stam is bekleed
met een zagte schorsse, omtrent een vinger dik, uit ontelbare zeer dunne en teere
velletjes gemaakt, gelyk men aan onze Berke-boomen ziet, digt op malkander
leggende, vuil-wit of vaal. Het onderste van deze stam ziet men altyd meest zwart,
alsof het verbrant was, daar aan men ook alle de teekenen van brant bemerken kan,
en dat te verwonderen is, niemant heeft ooit dezen boom zien branden.”
melaleuca
melaléúca, – zie melaleucus.
melaleucae
melaléúcae, – 2e nv. van Melaleuca, plantengesl. (Myrtacĕae):
van (de gedaante van) Melaleuca, Melaleuca-achtig, op Melaleuca groeiend of
woekerend.
melaleucus
melaléúcus (-a, -um), – van Gr. melas, zwart; leukos, wit: zwart
met wit; wit met zwart.
melamiri / melamiris melamíri / melamíris, – Malab. plantennaam (malamiri).
melamphorus
melámphorus (-a, -um), – mogelijk van Gr. mêlon, appel;
amphŏra, (tweeoorige) kruik: met appelkleurige (donkerroode) kruiken (of bekers).
– Ook een afleiding van Gr. melas (melănos), zwart en amphŏra, kruik is denkbaar;
de bekers zijn echter niet zwart.
Melampodium
Melampódium L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den
ouden Gr. plantennaam melampodĭon, waarmede de kerstroos (Hellebŏrus niger L.
[C. Linnaeus]) werd aangeduid, waarop het tegenwoordige gesl. Melampodĭum in
het minst niet gelijkt. – De naam wordt wel afgeleid van Gr. melas (melănos), zwart;
podĭon [verkleinw. van pous (pŏdos), voet], voetje, en zou dan zinspelen op de zwarte
wortels der kerstroos. – Of ook in het tegenwoordige gesl. Melampodĭum soorten
met zwarte wortels voorkomen, is mij onbekend.
Melampyrum
Melampýrum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam melampūron (van melas, zwart; pūros, tarwe), zwartkoorn, een
onkruid in graanvelden. – Melampýrum arvensis L. [C. Linnaeus] is een graanonkruid
(wilde weit), welks zwarte zaden op graankorrels gelijken, door wannen en zeven
daarvan moeilijk te scheiden zijn, en, wanneer zij met het graan vermalen worden,
het meel bederven: immers het daarvan gebakken brood wordt onaangenaam van
smaak en door zwarte vlekken wankleurig.
melan
melan, – zie melas.
melanacanthus
melanacánthus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
akantha, stekel, doorn: zwartstekelig, zwartdoornig.
melanantha
melanántha, – zie melananthus.
melanantherus
melananthérus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
anthêra, (als bot. term) helmknop: met zwarte helmknoppen.
melananthus
melanánthus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
anthos, bloem: zwartbloemig.
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melancholicus melanchólicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. melancholĭkos
[van melas (melănos), zwart; cholê of cholos, gal], zwartgallig, droefgeestig,
melancholisch, melankoliek. – Als soortnaam gebezigd voor planten met hangende
bloeiwijzen of met somber gekleurde bloemen.
Melandrium / Melandryum
Melándrium Roehl. [J. Chr. Roehling
(1757-1813), D. geestelijke-plantkundige] / Melándryum Rchb. [H. G. L.
Reichenbach], – oude Lat. naam, behalve aan mooten gezouten tonijn, ook gegeven
aan de door Plinĭus (Historĭa Naturālis XXVI, 24) malundrum genoemde plant,
waarvan hij slechts het volgende zegt: “Jocinĕri autem herba malundrum nascens in
segĕte ac pratis flore albo odorāto. Ejus caulicŭlus conterĭtur ex vino vetĕre” (tegen
leveraandoeningen echter wordt de plant malundrum (aangewend), welke op akkers
en in weiden groeit en witte, geurige bloemen bezit. Haar spruiten worden met ouden
wijn fijngewreven). – Op grond dezer schaarsche gegevens verklaarden Clusĭus (zie
Clusĭa) en na hem Sprengel (zie sprengēli) de plant voor een Lychnis. Roehling heeft
later den naam overgedragen op eenige soorten uit dit laatste gesl.
melanesicus melanésicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Melanesĭa (van Gr. melas,
zwart; nêsos, eiland: zwart eilandenrijk; eilandenrijk met een zwarte bevolking),
Melanesië, dwz. het westelijk deel van Oceanië (den Bismarck-Archipel,
Nieuw-Caledonië, de Nieuwe Hebriden, de Salomo-eilanden en de Fidsji-eilanden
omvattend): afkomstig van Melanesië of daar het eerst gevonden, Melanesisch.
melanidus
melanídus (-a, -um), – van Gr. melaneidein (van melas, zwart;
eidos, gedaante), er zwart uitzien: er zwart uitziend, zwart.
Melanium
Melánium P. Br. [P. Browne], – Lat. transcr. van Gr. melanĭon
[van melas (melănos), zwart; ĭon, viooltje], donkerkleurig (donkerblauw) viooltje.
– De eerstbeschreven Melanĭum-soort had donkerblauwe bloemen.
melanocarpa
melanocárpa, – zie melanocarpus.
melanocarpoides
melanocarpoídes, – van den soortnaam melanocarpus (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort melanocarpus
gelijkend.
melanocarpus
melanocárpus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
karpos, vrucht: zwartvruchtig.
melanocaula
melanocáúla, – zie melanocaulus.
melanocaule
melanocáúle, – zie melanocaulis.
melanocaulis / melanocaulos / melanocaulus
melanocáúlis (-is, -e) /
melanocáúlos (-os, -on) / melanocáúlus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
kaulos, stengel, steel: zwartstengelig, zwartstelig.
melanocephalus melanocéphalus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
kephălê, hoofd: met zwarte hoofdjes.
melanocerasus
melanocérasus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
kerăsos, kerseboom: op zwarte kersen gelijkende vruchten dragend.
melanochaetes
melanocháétes, – van Gr. melas (melănos), zwart; chaitê,
borstel (dik haar): met zwarte borstels of daarbij vergelijkbare organen, lange, zwarte
stekels bv.
melanochrysus
melanochrýsus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
chrūsos, goud: donkergoudgeel; zwart met gelen gloed.
Melanochyla Melanochýla Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. melas (melănos),
zwart; chūlos, sap. Plant met zwart (opdrogend) sap.
Melanococca
Melanocócca Bl. [C. L. Blume], – van Gr. melas (melănos),
zwart; kokkos, bes, vrucht. Plant met zwarte vruchten.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

melanoglossus
melanoglóssus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
glôssa, tong: zwarttongig of (bij orchideeën) zwartlippig.
melanolepia
melanolépia, – zie melanolepĭus.
Melanolepis Melanólepis Rchb. f. et Zoll. [H. G. Reichenbach en H. Zollinger],
– van Gr. melas (melănos), zwart; lĕpis, schub: plant met zwarte schubben. – De
naam zinspeelt op de (bij gedroogd materiaal) zwarte klieren op het helmbindsel.
melanolepis / melanolepius
melanólepis / melanolépius (-a, -um), – van Gr.
melas (melănos), zwart; lĕpis, schub: zwartschubbig.
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melanoloma
melanolóma, – van Gr. melas (melănos), zwart; lôma, zoom: met
een zwarten zoom, zwart gerand.
melanomiscus
melanomíscus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
miskos, steel: zwartstelig.
melanoneura
melanonéúra, – zie melanoneurus.
melanoneuros / melanoneurus
melanonéúros (-os, -on) / melanonéúrus
(-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart; neuron, nerf: zwartnervig.
melanopes melánopes, – van Gr. melas (melănos), zwart; Lat. pes, voet, steel:
zwartvoetig, zwartstelig. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter
zijn: nigrĭpes, melanopŏdus, melanŏpus.
melanophlebius melanophlébius (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
phleps (phlebos), ader: zwart geaderd.
melanophloeus
melanophlóéus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
phloios, schors: met zwarte schors.
melanophyllus
melanophýllus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
phullon, blad: zwartbladig.
melanopodus melanópodus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart; pous
(pŏdos), voet, steel: zwartvoetig, zwartstelig
melanops
mélanops, – van Gr. melas (melănos), zwart; ôps, oog: zwartoogig,
met een zwarte (oog)vlek.
melanopus
melánopus, – van Gr. melas (melănos), zwart; pous, voet, steel:
zwartvoetig, zwartstelig.
melanor- / melanorhmelanor- / melanorh-, – zie melanorrh-.
melanorrhachis
melanórrhachis, – van Gr. melas (melănos), zwart; rhăchis,
spil van een gevind tot meervoudig gevind blad of van een bloeiwijze: met zwarte
spillen.
melanorrhizus
melanorrhízus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
rhiza, wortel: zwartwortelig.
Melanorrhoea
Melanorrhóéa Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. melas (melănos), zwart; rhoia (van rhein, vloeien),
(in samenstellingen) vloed: boom met zwarten vloed, dwz. uit welks stam bij
verwonding sap vloeit, dat zwart opdroogt.
melanorrhynchus
melanorrhýnchus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos),
zwart; rhunchos, snavel: zwartsnavelig.
melanospermus melanospérmus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
sperma, zaad: zwartzadig.
melanostachya
melanostáchya, – zie melanostch us.
melanostachys / melanostachyus melanóstachys / melanostáchyus (-a, -um),
– van Gr. melas (melănos), zwart; stăchus, aar: zwartarig; met zwarte aartjes.
melanostemon
melanostémon, – van Gr. melas (melănos), zwart; stêmôn,
draad: met zwarte (meel)draden.
melanosticta
melanostícta, – zie melanostictus.
melanosticticus
melanostícticus (-a, -um), – foutief voor melanostictus.
melanostictus
melanostíctus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
stiktos (van stizein, prikken, steken), gestippeld: zwart gestippeld.
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melanostomus
melanóstomus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
stŏma, mond: zwartmondig.
melanothyrsus
melanothýrsus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
thursos, (als bot. term) pluim: met zwarte pluimen.
melanotrichus
melanótrichus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
thrix (trĭchos), haar: zwartharig.
melanoxylon
melanóxylon, – van Gr. melas (melănos), zwart; xŭlon, hout:
met zwart hout, met donkerkleurig kernhout.
melantherus
melanthérus (-a, -um), – van Gr. melas (melănos), zwart;
anthêra, (als bot. term) helmknop: met zwarte helmknoppen.
Melanthesa
Melánthesa Bl. [C. L. Blume], – van Gr. melanthês (stam
melanthĕs), zwart. De naam zinspeelt op het feit, dat de plant bij het drogen
blauwzwart wordt.
melanthesoides
melanthesoídes, – van Melanthĕsa, (voormalig) plantengesl.
(Euphorbiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Melanthĕsa-achtig.
Melanthesopsis
Melanthesópsis M. A. [J. Müller van Aargau], – van
Melanthĕsa, (voormalig) plantengesl. (Euphorbiacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk:
op Melanthĕsa gelijkend gesl.
Melanthium Melánthium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. melanthĭon
(van melas, zwart; anthos, bloem), plant met zwarte, dwz. donkerkleurige bloemen.
melas
melas, meláína, melan, – (Gr.) zwart.
Melasma
Melásma Berg. [O. K. Berg (1815-66), hoogleeraar te Berlijn], –
(Gr.) [van melainein, zwart maken, en dit weer van melas (melănos), zwart], het
zwart gemaakte. – De naam zinspeelt op het feit, dat de plant bij droging zwart wordt.
Melastoma
Melástoma L. [C. Linnaeus], – van Gr. melas, zwart; stŏma,
mond. Het woord zou moeten beteekenen: plant, welke zwart is, wat haar mond
betreft, zwart van mond is, plant met zwarten mond, doch geen deel der plant, dat
bij een mond zou kunnen worden vergeleken, is zwart. De naam zal wel gekozen
zijn met het oog op het feit, dat het vleesch (dwz. de sappige zaadlijsten) der rijpe
vruschten “de lippen zwart verft gelijk kraakbeziën”, als Rumphius (Herbarium
Amboinense IV, 173) schrijft. (Kraakbeziën zijn boschbessen, Vaccinĭum myrtillus
L. [C. Linnaeus]).
Melastomaceae
Melastomáceae, – zie Melastomatacĕae.
melastomaefolius melastomaefólius (-a, -um), – van Melastŏma, plantengesl.
(Melastomatacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Melastŏma.
Melastomataceae Melastomatáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Melastŏma (Melastomătis) geldt.
melastomatifolius
melastomatifólius (-a, -um), – van Melastŏma
(Melastomătis), plantengesl. (Melastomatacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als
die van een Melastŏma.
melastomatoides
melastomatoídes, – van Melastŏma (Melastomătis),
plantengesl. (Melastomatacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Melastŏma-achtig.
melastomifolius
melastomifólius (-a, -um), – van Melastŏma, plantengesl.
(Melastomatacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Melastŏma.
melastomoides
melastomoídes, – van Melastŏma, plantengesl.
(Melastomatacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Melastŏma-achtig.
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melchiorianus melchioriánus (-a, -um) (Tetradenĭa -Teschn. [Hans Teschner,
hedendaagsch plantkundige te Berlijn]), – genoemd naar H. Melchior (1884, Berlijn;
X), botanicus, sinds 1920 assistent aan het Bot. Museum te Berlijn-Dahlem, sedert
1932 custos aan die instelling, schrijver van verscheidene bot. publicaties op
anatomisch, systematisch, physiol. en phyto-geogr. gebied. Hij bereisde verschillende
deelen der Alpen.
meleagridiflorus
meleagridiflórus (-a, -um), – van meleăgris (meleagrĭdis),
naam eener soort van het gesl. Fritillarĭa, met klokvormige, schaakbordachtig gevlekte
bloemen; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen, welke in vorm en teekening met die
van Fritillarĭa meleăgris L. [C. Linnaeus] overeenkomen.
meleagris meléagris, – (Gr.) parelhoen, poule pintade, poelepetaat. – De naam
is afgeleid van Meleăgros, volgens de sage koning van Kalŭdôn in Aitôlia
(Griekenland; 21 – 22° O.L.; ±39° N.B.). Door het Noodlot was bepaald, dat hij
slechts zoo lang leven zou, als een op den haard vlammend houtblok niet geheel door
het vuur verteerd zou zijn. Zoodra zijn moeder dit vernam, greep zij het blok van
den haard, doofde het en borg het weg. Toen echter Meleăgros, volwassen geworden,
in een twist haar broeders gedood had, wierp zij in een oplaaiing van woede het blok
wederom in de vlammen en het noodlot ging in vervulling. De moeder pleegde uit
wroeging zelfmoord; de zusters van Meleăgros jammerden hevig en werden eindelijk
door Artĕmis veranderd in parelhoenders, welke nog altijd, voor-
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al in de ochtend- en avonduren, een onwelluidend geschrei doen hooren. – Als
soortnaam gebezigd voor bloemen, welke gevekt zijn als parelhoenders.
Melhania
Melhánia Forsk. [P. Forskål], – genoemd naar den berg Melhân in
Arabië, waar de eerste soort van het gesl. gevonden werd.
Melia
Mélia L. [C. Linnaeus], – (Gr.) esch. – De overeenkomst tusschen het
tegenwoordig Melĭa genoemde gesl. en den esch is gering, bestaat eigenlijk alleen
in den vorm der blaadjes.
Meliaceae
Meliáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Melĭa geldt.
meliaefolius
meliaefólius (-a, -um), – zie meliifolĭus.
Melianthus
Meliánthus L. [C. Linnaeus], – van Gr. meli, honig; anthos,
bloem. – De bloemen bevatten een groote, zak- of pantoffelvormige honigschijf.
Melica
Mélica L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, welks afleiding
niet vast staat.
melichrous
melíchrous (-a, -um), – van Gr. meli, honig; chrŏa, kleur:
honigkleurig, honiggeel.
Melicocca
Melicócca L. [C. Linnaeus], – van Gr. meli, honig; kokkos, bes,
vrucht: plant met honigzoete vruchten. De zaadrok is zoet van smaak.
Melicope
Melícope Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr. meli,
honig; kŏpê, houw. De honigschijf is diep 4-deelig; elk der deelen is aan den
bovenrand ingesneden; er zijn, als het ware, houwen in gegeven.
melicopoides
melicopoídes, – van Melicŏpe, plantengesl. (Rutacĕae): īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Melicŏpe-achtig.
meliifolius
meliifólius (-a, -um), – van Melĭa, plantengesl. (Meliacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Melĭa.
Melilotus / melilotus
Melilótus Adans. [M. Adanson] / melilótus, –
Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam melilôtos (van meli, honig; lôtos, naam
van onderscheidene planten, waaronder ook klaverachtige), honigklaver. De naam
zinspeelt op den zoeten cumarine-geur der verwelkende plant. – Als soortnaam
gebezigd voor planten, welke in eenig opzicht overeenkomen met Melilōtus, welke
bv., evenals de soorten van dit gesl., bij het verwelken naar cumarine rieken.
melilotus-coeruleus
melilótus-coerúleus, – van Melilōtus (zie aldaar),
honigklaver; coerulĕus, (donker)blauw. – Als soortnaam gebezigd voor een plant,
welke vroeger den naam Melilōtus coerulĕus Desr. [L. A. J. Desrousseaux] droeg.
melinanthus
melinánthus (-a, -um), – van Gr. mêlĭnos, kweegeel; anthos,
bloem: met kweegele bloemen, met geelroode bloemen.
Melinis / melinis
Mélinis P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois] /
mélinis, – van Gr. melĭnê, gierst: op gierst gelijkend gras.
melinocalyx
melinócalyx, – van Gr. mêlĭnos, kweegeel; kălux, kelk: met
kweegelen kelk.
melinocarpus
melinocárpus (-a, -um), – van Gr. mêlĭnos, kweegeel; karpos,
vrucht: met kweegele vruchten (of vijgen). (Bij Ficus melinocarpa Bl. [C. L. Blume]
zijn de ♂ vijgen geel, de ♀ rood). 2. van Gr. melĭnê, gierst; karpos, vrucht: met op
gierst gelijkende vruchten.
melinoglossus
melinoglóssus (-a, -um), – van Gr. mêlĭnos, kweegeel; glôssa,
tong: met kweegele tong of (bij orchideeën) lip.
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melinosema melinoséma, – van Gr. mêlĭnos, kweegeel; sêma, kenteeken: met
een kweegeel kenteeken (een streep of een vlek bv.).
melintangensis
melintangénsis (-is, -e), – afkomstig van den Melíntang (=
Malíntang, een ±2260 M. hoogen berg op Sumatra, nabij de W. kust, op ±1/2° N.
B.) of daar het eerst gevonden.
meliocarpus
meliocárpus (-a, -um), – van Melĭa, plantengesl. (Meliacĕae);
Gr. karpos, vrucht; met vruchten als die eener Melĭa.
meliodorus
meliodórus (-a, -um), – van Gr. meli, honig; Lat. odōrus, geurig:
naar honig riekend. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn
mellĕus en mellīnus.
Melioschinzia
Melioschínzia K. Schum. [K. M. Schumann], – van Melĭa,
gesl., dat als type geldt van de fam. der Meliacĕae; H. Schinz (zie schinzĭi): ter eere
van Schinz genoemde Meliacĕa.
Meliosma
Meliósma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. meli, honig; osmê, geur:
plant met honigachtig riekende bloemen.
meliosmaefolius
meliosmaefólius (-a, -um), – zie meliosmifolĭus.
meliosmifolius
meliosmifólius (-a, -um), – van Meliosma, plantengesl.
(Sabiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Meliosma.
meliphagidum
meliphágidum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. meliphăgis
(meliphagĭdis) (van Gr. meli, honig; phăgein, eten), honig etende vogel, honigzuiger:
der honigzuigers, door honigzuigers bezocht.
Melissa
Melíssa L. [C. Linnaeus], – (Gr.) (van meli, honig), honigbij, hier:
door bijen geliefde bloem. – Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 223: “Melissa
aen die biekoruen gheleyt oft ghestrecken, hout die bien by een ende doet ander daer
by comen.”
melissaefolius
melissaefólius (-a, -um), – zie melissifolĭus.
melissifolius
melissifólius (-a, -um), – van Melissa, plantengesl. (Labiātae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Melissa.
melissoides
melissoídes, – van Melissa, plantengesl. (Labiātae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Melissa-achtig.
melissophylla
melissophýlla, – zie melissophyllus.
Melissophyllon / Melissophyllum
Melissophýllon Adans. [M. Adanson] /
Melissophýllum Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door den
oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.)], –
van Gr. melissa (van meli, honig), honigbij; phullon, blad: bijenblad, door bijen druk
bezochte plant.
melissophyllus
melissophýllus (-a, -um), – van Melissa, plantengesl.
(Labiātae); Gr. phullon, blad: met bladeren als die eener Melissa.
melitensis meliténsis (-is, -e), – van Lat. Melĭta (Gr. Melĭtê), Malta: Maltesisch,
Maltezer.
melitocarpus melitocárpus (-a, -um), – van Gr. meli (melĭtos), honig; karpos,
vrucht: met honiggele of honigzoete vruchten.
Melittis
Melíttis L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, synoniem van
melissa (zie Melissa): bijenbloem, door bijen geliefde bloem.
melleus
mélleus (-a, -um), – van Lat. mel (mellis), honig: van honig gemaakt,
honigzoet, naar honig riekend, honiggeel.
mellicolor mellícolor, – van Lat. mel (mellis), honig; cŏlor, kleur: honigkleur,
honiggeel.
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mellifer / melliferus
méllifer (mellífera, mellíferum) / mellíferus (-a, -um),
– van Lat. mel (mellis), honig; ferre, dragen: honig dragend, honig bevattend.
mellinus mellínus (-a, -um), – van Lat. mel (mellis), honig; van honig gemaakt,
honigzoet, naar honig riekend.
mellitus
mellítus (-a, -um), – (Lat.) mel (mellis), honig: van honig gemaakt,
met honig bereid, honigzoet, naar honig riekend, honiggeel.
melo
melo, – (Lat.) meloen.
Melocanna
Melocánna Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. mêlon, appel; kanna,
riet: rietachtig gras (bamboe) met groote, appelachtige vruchten.
melocarpus
melocárpus (-a, -um), – van Gr. mêlon, appel; karpos, vrucht:
met appelachtige vruchten.
Melochia
Melóchia L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den Arab.
plantennaam melochiech.
Melodinus
Melodínus Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
mêlon, appel; dīnein, in een kring ronddraaien; slingerplant met appelachtige vruchten.
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Melodorum
Melodórum Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th. Thomson], – van
Lat. mel, honig; odor (odōris), geur. De naam zinspeelt op den zoetigen geur der
rijpe vruchten.
melongena
melongéna, – Latinizeering van den Sp. (en Ital.), waarschijnlijk
uit het Arab. verbasterden plantennaam melanzāna.
melopepo
melópepo, – Latinizeering van Gr. mêlopĕpŏn (van mêlon, appel;
pĕpôn, meloen), appelvormige meloen.
Melothria Melóthria L. [C. Linnaeus], – van Gr. mêlôthron, oude naam eener
klimmende Cucurbitacĕa met op druiven gelijkende vruchten. De naam Melothrĭa
zinspeelt op de overeenkomst der aldus genoemde plant met de mêlôthron der Ouden.
membranaceus membranáceus (-a, -um), – van Lat. membrāna, vlies: vliezig.
membranifolius
membranifólius (-a, -um), – van Lat. membrāna, vlies;
folĭum, blad: met vliezige bladeren.
membranulosus
membranulósus (-a, -um), – van Lat. membranŭla
(verkleinw. van membrāna, vlies), vliesje: van vliesjes voorzien; met dunvliezige
dekvliesjes.
memecyloides
memecyloídes, – van Memecўlon, plantengesl.
(Melastomatacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Memecўlon-achtig.
Memecylon
Memécylon L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. memêkŭlon
(= mimaikŭlon, mimakŭlon, maimakŭlon, memaikŭlon), naam voor de eetbare
sappig-melige vrucht van den aardbezieboom (Arbŭtus unĕdo L. [C. Linnaeus]). De
naam is door Linnaeus (zie Linneae) willekeurig overgedragen op het hem thans
voerende gesl., dat in bloem noch blad op Arbŭtus gelijkt.
memnonius memnónius (-a, -um), – van Lat. Memnon (Gr. Memnôn), mythisch
koning van Aethiopië (Abyssinië), die aan de zijde der Trojanen tegen de Grieken
streed: de kleur van koning Memnon hebbend, bruinzwart.
Memorialis
Memoriális Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – van Lat.
memorĭa, herinnering: herinneringskruid. – Het tegenwoordige gesl. Memoriālis
maakte vroeger deel uit van Pouzolzĭa, waarvan één (echter niet tot het tegenwoordige
gesl. Memoriālis behoorende) soort, Pouzolzĭa zeylanĭca Benn. [George Bennett
(1804-93), Eng. medicus-natuuronderzoeker], door Rumphius (Herbarium
Amboinense VI, 29) werd beschreven als Herba memorĭae of Gedenkkruid, met de
toelichting: “om dat het met zyn blaadjes aan de kleeren blyft kleeven, als of ’t den
voorbygaande van iets wilde indagtig maken.” De thans tot het gesl. Memoriālis
behoorende soorten hebben niets met de Herba memorĭae te maken; de naam is op
de verkeerde soorten overgebracht.
memphiticus memphíticus (-a, -um), – afkomstig van Memphis, in de oudheid
stad in Egypte, ±18 K.M. Z. van het tegenwoordige Kaĭro, of daar het eerst gevonden,
Memphitisch, bij uitbreiding Egyptisch.
menabaiensis
menabaiénsis (-is, -e), – afkomstig van Bidang Menabai in
W.-Borneo of daar het eerst gevonden.
menadanus / menadensis / menadonensis menadánus (-a, -um) / menadénsis
(-is, -e) / menadonénsis (-is, -e), – afkomstig van Menado (plaats in N.O.-Celébes;
±124 3/4° O.L.; ±1 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
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mendelii
mendélii, – 2e nv. van Mendelĭus, Latinizeering van Mendel: van
Mendel, genoemd naar Mendel. – Aërīdes – Hort. [onder dezen naam in tuinen
gekweekt] en Cattleye – Backh. [J. Backhouse] zijn genoemd naar Mendel, een
amateur-orchideeënkweeker in Engeland, bij wien de planten voor het eerst in Europa
bloeiden. Overigens is mij van hem niets bekend.
mendoanensis
mendoanénsis (Portulāca -), – foutief voor mendocinensis.
mendocinensis
mendocinénsis (-is, -e), – afkomstig van Mendóza (in
Argentinië), O. van Valparaiso, of daar het eerst gevonden.
mengarawan
mengaráwan, – Mal. plantennaam (mĕngĕráwan).
Menichea
Meníchea Sonn. [P. Sonnerat], – Sonnerat (zie sonnerāti), in 1776
de auteur van het gesl., geeft bij den naam, welks afleiding duister is, geen toelichting.
menisciicarpa
menisciicárpa, – zie menisciicarpus.
menisciicarpos / menisciicarpus
menisciicárpos (-os, -on) / menisciicárpus
(-a, -um), – van Meniscĭum, (voormalig) plantengesl. (Polypodiacĕae); Gr. karpos,
vrucht: met vruchten (dwz. sori) als die van een Meniscĭum.
meniscioides
meniscioídes, – van Meniscĭum, (voormalig) plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Meniscĭum-achtig.
Meniscium
Meníscium Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – van Gr. mêniskos
(verkleinw. van mênê, maan), halve maan. De naam zinspeelt op den vorm der sori.
Meniscosta / meniscosta
Meniscósta Bl. [C. L. Blume] / meniscósta, – van
Gr. mêniskos (verkleinw. van mênê, maan), halve maan. De naam zinspeelt op den
vorm der vruchtjes.
menispermacea
menispermácea, – zie menispermacĕus.
Menispermaceae
Menispermáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Menispermum geldt.
menispermaceus menispermáceus (-a, -um), – van Menispermum, plantengesl.
(Menispermacĕae): Menispermum-achtig; op een Menispermacĕa gelijkend.
menispermoides
menispermoídes, – van Menispermum, plantengesl.
(Menispermacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Menispermum-achtig.
Menispermum
Menispérmum L. [C. Linnaeus], – van Gr. mênê, maan;
sperma, zaad. Plant met halvemaanvormige zaden.
menkei
ménkei, – 2e nv. van Menkĕus, Latinizeering van Menke: van Menke,
gevonden door Menke, genoemd naar Menke. – Rubus – Weihe et Nees [K. E. H.
Weihe (1779-1834), arts-plantkundige in Westfalen, en Chr. G. Nees von Esenbeck]
is genoemd naar K. Th. Menke (1791, Bremen; 1861, Pyrmont), arts te Pyrmont,
malakoloog, schrijver eener bot. publicatie.
menoeides
menoéídes, – Lat. transcr. van Gr. mênoeidês (van mênê, maan;
eidês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), halvemaanvormig.
mensarius mensárius (-a, -um), – van Lat. mensa, tafel: bij de tafel behoorend,
op tafel geplaatst, als tafelvrucht genuttigd.
Menta
Menta, – zie Mentha.
mentawaiensis / mentaweiensis
mentawaiénsis (-is, -e) / mentaweiénsis
(-is, -e), – afkomstig van de Mentawai- of Mentawei-eilanden (voor de W. kust van
Sumatra, ongeveer van de breedte van Padang af Z.O. waarts; 98 1/2 – 100 1/2° O.L.;
1 – 3 1/4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
mentek
mentek, – Soend. plantennaam (hoeroe mĕntĕk).
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Mentha
Mentha L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam mintha of minthê.
menthaefolius
menthaefólius (-a, -um), – zie menthifolĭus.
menthastrum
menthástrum, – van Mentha, plantengesl. (Labiatae), munt;
astrum, uitgang met kleineerende beteekenis: onechte munt, valsche munt (plant).
Zie voorts alsinastrum.
Menthella
Menthélla Pérard [A. Pérard (1842-87), Fr. plantkundige], –
verkleinw. van Mentha, plantengesl. (Labiātae): kleine Mentha.
menthifolius
menthifólius (-a, -um), – van Mentha, plantengesl. (Labiātae),
munt; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Mentha.
menthodes
menthódes, – van Mentha, plantengesl. (Labiātae), munt; ōdes
(Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Mentha gelijkend,
Mentha-achtig.
menthoides
menthoídes, – van Mentha, plantengesl. (Labiātae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Mentha-achtig.
mentifer / mentiferus
méntifer (mentífera, mentíferum) / mentíferus (-a,
-um). – van Lat. mentum, kin; ferre, dragen: een kin dragend.
mentosus
mentósus (-a, -um), – van Lat. mentum, kin: met opvallende kin,
met groote kin, met lange of dikke kin.
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Mentzelia
Mentzélia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Chr. Mentzel (1622,
Fürstenwalde; 1701, Berlijn), lijfarts van den keurvorst van Brandenburg, schrijver
van een paar bot. publicaties.
mentzelii
mentzélii, – 2e nv. van Mentzelĭus, Latinizeering van Mentzel: van
Mentzel, gevonden door Mentzel, genoemd naar Mentzel. – Illīpe – Krause [K.
Krause] is genoemd naar Mentzel, die in 1886 Hollrung (zie Hollrungĭa) vergezelde
op een tocht in Kaiser Wilhelmsland en bij die gelegenheid eenige planten verzamelde.
Overigens is mij van hem niets bekend.
Menyanthes
Menyánthes L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam mênianthês, waarmede in de Oudheid mogelijk een andere plant bedoeld
werd dan thans met Menyanthes. – Het woord mênianthês wordt wel afgeleid van
Gr. mên, maand; anthos, bloem, en zou zinspelen op het gebruik, dat in de Oudheid
van de plant gemaakt werd als menstruatie-bevorderend middel. – Anderen leiden
Menyanthes af van Gr. mênŭein, openbaren; anthos, bloem. De naam zou dan
zinspelen op de schoonheid der plant of op het feit, dat zij openbaart, waar water
(Menyanthes is een moerasplant) te vinden is. Deze laatste verklaring is al zeer
gezocht.
menyanthidis
menyánthidis, – 2e nv. van Menyanthes, plantengesl.
(Gentianacĕae), watergentiaan: van (de gedaante van een) Menyanthes;
watergentiaanachtig.
Menziesia
Menziésia J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar A. Menzies
(1754, Stix Hous, Aberfeldy, Perth, Schotland; 1842, Londen), tuinman van den bot.
tuin van Edinburgh, die als doktersassistent de wereldreis van Vancouver [1791-95;
van Engeland naar Kaap de Goede Hoop, Z.W.-Australië, Nieuw-Zeeland, Otaheite
(zie tahitensis), Nootka (zie nootkaënsis), om het eiland Vancouver en vandaar langs
Valparaiso, Kaap Hoorn, Sint Helĕna en de Kaapverdische eilanden terug naar
Engeland] medemaakte en vele planten verzamelde.
menziesii
menziésii, – 2e nv. van Menziesĭus, Latinizeering van Menzies: van
Menzies, gevonden door Menzies, genoemd naar Menzies. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar A. Menzies (zie Menziesĭa)
meonanthus
meonánthus (-a, -um), – van Gr. meiôn, kleiner, geringer; vrij
klein, tamelijk gering; anthos, bloem: met kleinere of een geringer aantal bloemen
dan verwante soorten; met vrij kleine bloemen of bloeiwijzen; met een tamelijk
gering aantal bloemen.
meonobotrys
meonóbotrys, – van Gr. meiôn, kleiner, geringer, vrij klein, vrij
gering; bŏtrus, (als bot. term) tros: met vrij kleine trossen (of pluimen).
Meoschium
Meóschium P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], –
bedoeld als anagram van Ischaemum.
Mephitidia
Mephitídia Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – van Lat.
mephītis (mephītis), de schadelijke, stinkende uitwaseming der aarde, miasma:
stinkende plant.
merapiensis
merapiénsis (-is, -e), – afkomstig van den vulkaan Merápi (op
Sumatra, bij Fort de Kock, op ±1/2° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Meratia
Merátia Lois. [J. L. A. Loiseleur-Deslongchamps], – genoemd naar
Fr. V. Mérat (1780, Parijs; 1851, Parijs), arts te Parijs, schrijver van bot. publicaties,
o.a. van een flora der omstreken van Parijs.
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meraukensis
meraukénsis (-is, -e), – afkomstig van Merauke (plaats a/d Z.
kust van Nieuw-Guinea op ruim 140° O.L.) of daar het eerst gevonden.
merawas
meráwas, – Mal. plantennaam (madang mĕráwas).
Mercadoa
Mercádoa Naves [A. Naves], – genoemd naar Ignacio Mercado
(1648, Parañaque, Philippijnen; 1698, Bauan op Luzon, Philippijnen),
Augustijner-monnik, die op verschillende plaatsen in de Philippijnen werkzaam is
geweest en daar overal planten verzamelde en teekende. Hij is de schrijver van een
pas in 1880 uitgegeven werk over de geneeskrachtige planten der Philippijnen.
merckii mérckii, – 2e nv. van Merckĭus, Latinizeering van Merck: van Merck,
genoemd naar Merck. – Dahlĭa – Lehm [J. G. Chr. Lehmann (1792-1860), directeur
van den bot. tuin te Hamburg], werd in 1840 genoemd naar H. J. Merck, raadsheer
der stad Hamburg, die de door hem uit Mexico ontvangen zaden der plant had
afgestaan aan den bot. tuin van Hamburg. Overigens is mij van hem niets bekend.
Mercurialis / mercurialis Mercuriális L. [C. Linnaeus] / mercuriális, – oude
Lat. plantennaam, afkorting van herba mercuriālis, Mercurĭus-kruid, bingelkruid.
Volgens de sage zou Mercurĭus, de Rom. god van den koophandel en de dieven, de
geneeskrachtige eigenschappen der plant ontdekt hebben. – Vgl. Dodoens,
Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p. 72: “Bingelcruyden in water ghesoden ende
ghedroncken maken camerganck, purgeren ende iaghen af die coude fluymen, ende
die heete geele cholerijcke vochticheden. Dijsgelijck oock dat water dat inder
watersuchtighen lichaem vergaert es. Die selue cruyden mz booter of eenich ruet (=
vet) ghestooten ende in tfundament ghesteken verwecken tot camerganck ... dat
manneken inghenomen, helpt om soonen te genereren, ende dat wijfken om
dochteren.” – Als soortnaam gebezigd om overeenkomst met het gesl. Mercuriālis
uittedrukken.
Merendera
Merendéra Ram. [L. Fr. E. Ramond, baron de Carbonnière], –
Sp. volksnaam van tijloossoorten (Colchĭcum). – Soorten van het geslacht Merendēra
werden vroeger tot Colchĭcum gerekend.
merguensis
merguénsis (-is, -e), – afkomstig van Mergui (a/d. W.-kust van
Burma op ±12 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Meridiana
Meridiána L. f. [C. von Linné (1741-83)], – als substantief
gebezigde vr. vorm van Lat. meridiānus (zie aldaar), omstreeks het middaguur
bloeiend: omstreeks het middaguur bloeiende plant.
meridianus
meridiánus (-a, -um), – van Lat. meridĭes (samentrekking van
medĭus dĭes, dwz. midden-dag), middag: op eenigerlei wijze tot den middag in
betrekking staand; omtrent het middaguur bloeiend.
meridionalis
meridionális (-is, -e), – van Lat. meridĭes (samentrekking van
medĭus dĭes, dwz. midden-dag), middag, bij uitbreiding: de plaats waar de zon (in
Europa) in het middaguur staat, het zuiden: zuidelijk. Vgl. occidentālis, orientālis,
septemtrionālis.
Meringium Meríngium K. B. Presl [K. B. Presl], – Van Gr. mêrinx (mêringos),
stijf haar, borstel. De sporangiën worden gedragen door een borstelvormige as.
Merinthosorus Merinthosórus Copel. [E. B. Copeland], – van Gr. mêrinthos,
draad; sôros, hoop(je): varen met draadvormige sporenhoopjes of sori.
merkusii
merkúsii, – 2e nv. van Merkusĭus, Latinizeering van Merkus: van
Merkus, genoemd naar Merkus. – Cyrtosperma – Schott [H. W. Schott]; – Pinus –
Jungh. et De Vr. [Fr. W Junghuhn en W. H. de Vriese] en Quercus lineāta Bl. [C. L.
Blume] var. – Wenzig [J. Th. Wenzig] zijn genoemd naar P. Merkus (1787, Naarden;
1844, Simpang, Soerabaja), in 1815 benoemd tot regeerings-ambtenaar in Ned. Indië,
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van 1842 tot aan zijn dood gouverneur-generaal dier bezitting, “waar een talrijke
bevolking zijn nagedachtenis zegent als die van een goed bestuurder en een vaderlijk
vriend.” Hij was de beschermer van Junghuhn (zie Junghuhnĭa) en daardoor alleen
reeds verdienstelijk voor de wetenschap. Zie ook het voorbericht in Junghuhn’s Java,
Ned. uitgave, 2e druk, I, p. 7.
Merope
Mérope M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige], – Lat. transcr.
Van Gr. Merŏpê, naam eener nimf door den zonnegod Hêlĭos verwekt bij de nimf
Klumĕnê. – Zie voorts Dioxippe.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

367
Merremia
Merrémia Dennst. [A. W. Dennstedt], – genoemd naar Bl. Merrem
(1761, Bremen; 1824, Marburg), laatstelijk hoogleraar te Marburg, schrijver over
planten, vogels en amphibieën.
Merrillea Merríllea Swingle [Walter Tennyson Swingle (1871, Canaan, Penn.,
U.S.A.; X), plantkundige verbonden aan het Bureau of Plant Industry te Washington,
schrijver o.a. over Rutacĕae], – genoemd naar Elmer Drew Merrill (zie Elmerrillĭa).
merrillianus
merrilliánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar E. D. Merrill (zie Elmerrillĭa)
merrillii
merrílli, – 2e nv. van Merrillĭus, Latinizeering van Merrill: van
Merrill, gevonden door Merrill, genoemd naar Merrill. Planten van dezen naam zijn
genoemd naar E. D. Merrill (zie Elmerrillĭa).
merrittii
merríttii, 2e nv. Merrittĭus. Latinizeering van Merritt: van Merritt,
gevonden door Merritt, genoemd naar Merritt. – Polypodĭum – Copel. [E. B.
Copeland] en Unōna – Merr. [E. D. Merrill], zijn genoemd naar Melvin Leroy Merritt
(1879, West Union, Iowa, U.S.A.; X), houtvester in staatsdienst op de Philippijnen,
thans werkzaam bij het boschwezen in de Vereenigde Staten.
Mertensia / Mertensia / Mertensia
Merténsia H. B. K. [Fr. W. H. Alexander
von Humboldt, A. J. A. Bonpland en K. S. Kunth] / Merténsia Roth. [A. W. Roth]
/ Merténsia Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar F. K. Mertens (1764,
Bielefeld; 1831, Bremen) directeur der handelsschool te Bremen, medewerker aan
een flora van Duitschland.
mertensianus
mertensiánus (-a, -um) (Cassĭope – G. Don [George Don]; –
Casuarīna – Rupr. [F. J. Ruprecht]; – Lindsaya – Kunze [G. Kunze]; – Saxifrăga –
Bong. [H. G. Bongard (1786-1839), D. plantkundige]; – Tsuga – Carr. [E. A.
Carrière]), – genoemd naar K. H. Mertens (1795, Bremen; 1830, St.-Petersburg),
deelnemer, als scheepsarts, aan de door Lütke geleide Russ. expeditie (1826-29) der
korvet Seniavine om de aarde, op welken tocht o.a. Alaska en de Carolinen werden
bezocht, waar Mertens planten verzamelde, waaronder de naar hem genoemde.
mertensioides
mertensioídes, – van Mertensĭa, naam van verschillende
plantengesl. (Ulmacĕae; Borraginacĕae; Gleicheniacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: Mertensĭa-achtig.
mesacanthus
mesacánthus (-a, -um), – van Gr. mesos, midden; akantha,
stekel, doorn: in het midden gestekeld of gedoornd.
mesargyreus mesargýreus (-a, -um), – van Gr. mesos, midden, in het midden;
argurĕos, zilverwit: in het midden zilverwit gevlekt.
Mesaulosperma
Mesaulospérma V. Sl. [D. F. van Slooten], – van Gr.
mesaulos, midden in de plaats, midden in de omheinde ruimte; sperma, zaad. De
zaden zijn rondom gevleugeld; het eigenlijke zaad bevindt zich ongeveer in het
midden van den vleugel.
Mesembrianthemum
Mesembriánthemum L. [C. Linnaeus], – van Gr.
mesêmbrĭa, middag; anthĕmon, bloem: plant, welker bloemen alleen omstreeks den
middag geopend zijn.
Mesembryanthemum
Mesembryánthemum L. [C. Linnaeus], – door
Linnaeus (zie Linnaea) van Dillenĭus (zie Dillenĭa) overgenomen foutieve schrijfwijze
van Mesembrianthĕmum. – De door Linnaeus (Philosophĭa Botanĭca, 1ste druk, §
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240) gegeven afleiding van mesos, midden, embrŭon, kiem, en anthĕmon, bloem,
heeft geen zin.
mesenterium
mesentérium, – (Nieuwlat.) van Gr. mesos, midden, entĕron,
darm: middendarmvlies (aan de rugzijde van het middelste deel der buikholte). – Als
soortnaam gebezigd om gelijkenis (der bladeren bv.) met het middendarmvlies
uittedrukken.
mesocarpus
mesocárpus (-a, -um), – van Gr. mesos, midden; karpos, vrucht,
bij uitbreiding sporenhoopje, sorus: met in het midden geplaatste of tot het midden
reikende sori; met sori, welke half zoo lang zijn als de hen dragende aderen.
Mesochlaena
Mesochláéna R. Br. [Robert Brown], – van Gr. mesos, midden;
chlaina, mantel. Varen bij welke de mantels der sporenhoopjes, dwz. de dekvliesjes,
in het midden zijn vastgehecht.
mesochlous
mesóchlous (-a, -um), – van Gr. mesos, midden; chlŏos,
heldergroene kleur: tot het midden toe heldergroen.
Mesoclastes Mesoclástes Lindl. [J. Lindley], – van Gr. mesos, midden; klastos
(van klân, breken), gebroken. De onder- en de bovenhelft der lip verschillen
aanmerkelijk in vorm en zijn door een insnoering gescheiden; de lip is, als het ware,
in tweeën gebroken.
Mesodactylus Mesodáctylus Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. mesos, midden;
daktŭlos, vinger. De stempelzuil draagt ter halver hoogte een vingervormig
staminodium.
mesodon
mésodon, – van Gr. mesos, midden ŏdous (ŏdontos), tand: in het
midden een of meer tanden dragend.
mesomorphus
mesomórphus (-a, -um), – van Gr. mesos, midden; morphê,
vorm: een middenvorm zijnd, een tusschenvorm zijnd.
Mesona
Mesóna Bl. [C. L. Blume], – van Gr. mesos, midden. De naam werd
gekozen om uittedrukken, dat het gesl. het midden houdt tusschen twee andere
(Ocĭmum en Scutellarĭa).
Mesophaerium
Mesopháérium, – foutief voor Mesosphaerĭa.
mesoponticus
mesophónticus (-a, -um), – van Gr. mesos, midden; pontos,
zee: te midden van zeeën groeiend, tusschen groote meren (bv. de
Middenafrikaansche) groeiend.
Mesosorus
Mesosórus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. mesos, midden;
sôros, hoop(je). De sporenhoopjes of sori bevinden zich op het midden der aderen.
Mesosphaeria
Mesopháéria Bth. [C. Bentham], – van Gr. mesos, midden;
sphaira, bol. De middenslip der onderlip is sterk gewelfd.
Mesosphaerium
Mesospháérium, – zie Mesosphaerĭa.
Mesosphaerum
Mesospháérum O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van Gr. mesos,
midden; sphaira, bol. De middenslip der onderlip is sterk gewelfd.
mespiloides mespiloídes, – van Lat. mespĭlus, mispel; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: mispel-achtig.
Mespilus
Méspilus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, latinizeering
van Gr. mespĭlê of mespĭlon, waarvan de afleiding onbekend is.
messanensis
messanénsis (-is, – e), – van Messāna, oud-Lat. naam van
Messína, stad nabij de N.O. punt van Sicilië: afkomstig van Messina of daar het eerst
gevonden, Messinisch.
Mesua
Mésua L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Johannes Mesuë [alias
Jūhannā ibn Māsūjah, alias Janus Damascēnus, eigenlijk Jahja ibn Māsawaih(i)]
(777, Gondēschāpūr in Chusistan, W.-Perzië; 857, Samarra, a/d Tigris, boven Bagdad),
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lijfarts van kalif Al Wathik, vertaler van geneeskundige werken uit het Gr. in het
Arab. en schrijver van eigen geneeskundige werken.
metabolon
metábolon, – zie metabŏlos.
Metabolos
Metábolos Bl. [C. L. Blume], – (Gr.) veranderlijk. – De naam
zinspeelt op de veranderlijkheid van dit thans bij Oldenlandĭa ingelijfde gesl. De
bloemen zijn 4- of 5-tallig, de stempel is 2- of 4-spletig, de vrucht valt in 2 of in 4
deelen uiteen, de planten zijn kruid- of heesterachtig.
metabolos
metábolos (-os, -on), – (Gr.) veranderlijk.
Metabolus Metábolus A. Rich. [A. Richard], – Lat. transcr. van Gr. metabŏlos,
veranderlijk. Zie voorts Metabŏlos.
metachilinus
metachílinus (-a, -um), – van Gr. meta, daarbij; cheilos, lip:
met aanhangsels aan de lip.
Metachilum Metachílum Lindl. [J. Lindley], – van Gr. meta, daarbij; cheilos,
lip. De naam zinspeelt op de aanhangsels der lip.
metacoelus metacóélus (-a, -um), – van Gr. meta, te midden van; koilon, holte:
midden in een holte geplaatst.
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metaka / metake
metáka / metáke, – Jap. volksnaam van Bambūsa arundinarĭa
– Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold].
metallicus metállicus (-a, -um), – van Lat. metallum, metaal: metalen, glanzend
als metaal.
metel
metel, – Arab. plantennaam.
Meteorus
Meteórus Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. meteôros (van
meta, in de ruimte; eôrein of aiôrein, verheffen), hoog verheven, in de lucht zwevend.
De naam zinspeelt op de lange, hangende, vaak op den wind zwaaiende bloeiwijzen.
Methonica
Methónica A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], Latinizeering van den Engelschind. plantennaam mendóni.
methysticus
methýsticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. methustĭkos [van
methǔein (van methu, bedwelmende drank, wijn; verwant met Ned. mede of mee,
door gisting uit honig verkregen drank, en Mal. madoe, honig), bedwelmen, dronken
maken], bedwelmend, dronkenschap teweegbrengend.
metriocheilos / metriochilus
metriochéílos (-os, -on) / metriochílus (-a,
-um), – van Gr. metrĭos, matig, niet te groot en niet te klein; Soend. sĕdĕng; cheilos,
lip: met matig groote lip.
Metrosideros
Metrosidéros Banks [J. Banks], – van Gr. mêtra, boommerg,
kern, hier = kernhout; sidêros, ijzer: boom met ijzerhard kernhout.
Metroxylon / Metroxylum
Metróxylon Rottb. [Chr. Fr. Rottböll] /
Metróxylum Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door den
oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.)], –
van Gr. mêtra, boommerg; xǔlon, hout, boom: boom met zeer sterk ontwikkeld merg
(sago).
mettenianus
metteniánus (-a, -um) (Carex dioica L. [C. Linnaeus] var. –
Asch. et Graebn: [P. Fr. Ascherson en K. O. R. P. P. Graebner], – Dryoptĕris – Hier.
[G. Hieronymus]; – Polypodĭum – Ces. [V. Cesati]), – genoemd naar G. H. Mettenius
(1823, Frankfort a. Main; 1866, Leipzig), hoogleeraar in de plantkunde en directeur
van den bot. tuin te Leipzig, schrijver van bot. publicaties, vooral over varens.
mettenii
metténii, – 2e nv. van Mettenĭus, van Mettenius, genoemd naar
Mettenius. – Adiantum – Kuhn [Fr. A. M. Kuhn, leeraar te Berlijn, varenkundige]
is genoemd naar G. H. Mettenius (zie metteniānus).
metternichii
metterníchii, – 2e nv. van Metternichĭus, Latinizeering van
Metternich: van Metternich, genoemd naar Metternich. – Rhododendron – Sieb. et
Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G. Zuccarini], is genoemd naar Clemens Wenzel
Lothar Metternich (1773, Coblenz; 1859, Weenen), zeer conservatief, Oostenrijksch
staatsman, van 1809 tot aan de revolutie van 1848 minister van Buitenlandsche
Zaken, daarbij van het principe uitgaand, dat de vorsten niet aan hun volk doch slechts
aan God verantwoording hunner daden schuldig zijn, vriend van tuinbouw.
metzianus
metziánus (-a, – um) (Celastrus – Turcz. [N. St. Turczaninow]; –
Oxălis – Miq [F. A. W. Miquel], Viŏla – Hohenack. [R. Fr. Hohenacker]; – Vitis –
Miq. [F. A. W. Miquel]), – genoemd naar Johann Friedrich Metz [1819, Derendingen
bij Tübingen (a/d Neckar, Z.Z.W. van Stuttgart); 1885, Lustnau bij Tübingen], eerst
wever, sedert 1838 opgeleid voor zendeling van het Bazelsche Zendingsgenootschap
(Basler Mission), in 1843 als zoodanig naar Eng. Indië vertrokken en geplaatst te
Mangalore (= Mangalur, a/d W. kust van Voor-Indië, op ±13° N.B.). Niet tegen het
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klimaat bestand zijnde moest hij herhaaldelijk herstel van gezondheid zoeken in de
Nilgherries (zie nilagirĭcus), waar hij sedert 1849 gevestigd bleef en onder de daar
wonende volksstammen (o.a. de Badaga’s) zijn zendingsarbeid voortzette. Tevens
verzamelde hij in die streek een groot aantal planten, die hij droogde en waarin hij
handel dreef; daaronder waren de naar hem genoemde soorten. Na sinds 1860 in zijn
vaderland vertoefd te hebben vertrok hij in 1862 wederom naar de Nilgherries en
bleef daar werkzaam tot hij in 1874 als invalide voor goed naar Europa terugkeerde.
Hij vestigde zich te Reutlingen (O.Z.O. van Tübingen) en deed vrijwillig dienst als
reizend predikant, tot hij, gebrekkig geworden, in 1883 naar Lustnau verhuisde, waar
hij tot aan zijn dood bleef. Van zijn hand verscheen in 1858 het boekje: “Die
Volksstämme der Nilagiri’s. Ihr soziales Leben und ihre religiose Gebräuche.” – Op
het sekretariaat der Basler Mission worden een aantal op hem betrekking hebbende
bescheiden, twee dagboeken en een aantal brieven van zijn hand bewaard.
metzii
métzii, – 2e nv. van Metzĭus, Latinizeering van Metz: van Metz,
gevonden door Metz, genoemd naar Metz. Planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. Fr. Metz (zie metziānus).
Meum
Meüm Adans. [M. Adanson], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam mêon, welks beteekenis niet vast staat.
mexicanus
mexicánus (-a, -um), – afkomstig van Mexĭco of daar het eerst
gevonden, Mexicaansch. De naam Mexĭco zou afgeleid zijn van Mexitli, naam van
den oorlogsgod der Aztecs, het krijgshaftige volk, dat Mexico (door hen zelven
Tenochtitlan genoemd) overheerschte tijdens het bezoek van en de daarop gevolgde
verovering door Hernando (Ferdinand) Cortés (1520/21).
meyeni
meyéni, – 2e nv. van Meyēnus, Latinizeering van Meyen: van Meyen,
gevonden door Meyen, genoemd naar Meyen. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar Fr. J. F. Meyen (1804, Tilsit; 1840, Berlijn), die als arts-botanicus de reis om
de aarde (1830-32) medemaakte van het schip Prinzess Luise onder bevel van kapitein
W. Wendt, bij welke gelegenheid hij vele planten verzamelde, o.a. op de hoogvlakten
van Perú en Bolivia en (1831) op de Philippijnen. Later werd hij hoogleeraar te
Berlijn. Hij is de schrijver van eenige anatomische en physiol. werken.
Meyenia / Meyenia
Meyénia Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck] / Meyénia
Schltd. [D. Fr. L. von Schlechtendal], – genoemd naar Fr. J. F. Meyen (zie meyēni).
meyenianus
meyeniánus (-a, -um) (Floscōpa – Hassk. [J. K. Hasskarl]), –
genoemd naar Fr. J. F. Meyen (zie meyēni).
meyenii meyénii, – 2e nv. van Meyenĭus, Latinizeering van Meyen: van Meyen,
gevonden door Meyen, genoemd naar Meyen. – Selaginella – Hier. [G. Hieronymus],
is genoemd naar Fr. J. F. Meyen (zie meyēni).
Meyera
Meyéra Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – genoemd naar K. A.
Meyer (Witebsk, W.N.W. van Smolensk; 1855, St.-Petersburg), directeur van den
bot. tuin van St.-Petersburg, schrijver van bot. werken.
meyeri
meyéri, – 2e nv. van Meyērus, Latinizeering van Meyer: van Meyer,
gevonden door Meyer, genoemd naar Meyer. 1. (Eriolŏpha – Ridl. [H. N. Ridley]),
genoemd naar “Adolf Bernard” (ten rechte Aron Baruch) Meyer (1840, Hamburg;
1911, Dresden), medicus-zoöloog-anthropoloog en bovenal fantast, die in 1870/71
op eigen kosten Celebes en in 1873 de kust der Geelvinkbaai (Nieuw-Guinea) bereisde
en groote zoöl., anthropol. en ethnogr. verzamelingen bijeenbracht, thans meerendeels
berustend in het Koninklijk zoölogisch en anthropologisch-ethnographisch Museum
te Dresden, waarvan Meyer sinds 1874 directeur was. De naar hem genoemde plant
zou hij in 1873 ontdekt hebben nabij de Geelvinkbaai (zie geelvinkensis). Over zijn
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reis van 1873 gaf hij een zeer leugenachtig verslag uit. Zie daarover het artikel van
prof. Wichmann (zie wichmanni) in Nova Guinea, II, 1e stuk, pp. 167-178, waarvan
ik hier de slotwoorden aanhaal: “Soweit seine Angaben kontrollirbar sind, hat er
keine nennenswerte Entfernungen von der Küste aus zurückgelegt, was schon daraus
hervorgeht, dass er, der alle vermeintlichen oder wirklichen Anfechtungen in
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übertriebenen Farben schildert, es sich sicher nicht hätte nehmen lassen, der grössten
Plage von Neu-Guinea, der Buschmilbe, zu gedenken, falls er wirkliche Landmärsche
unternommen hätte. Wahrheit und Erdichtung sind in dem Reiseberichte überhaupt
derartig mit einander verquickt, dass es in manchen Fällen ganz unmöglich ist, sie
von einander zu trennen. Seit Jahren ist es bereits bekannt, das MEYER
naturwissenschaftliche Objekte mit falschen Etiketten versehen hat, eine Tatsache,
die für die aus Neu-Guinea stammenden oder stammen sollenden aufs neue Besätigung
findet. Kein Naturforscher wird fürderhin das Recht haben sich auf irgend eine
Angabe MEYERS zu berufen, wie denn alle, die von diesem und seinen Untergebenen
verfassten Abhandlungen kaum mehr als den Wert von Makulatur besitzen, so lange
nicht eine Nachprüfung der Sammlungen stattgefunden hat, mit denen sie sich
beschäftigten. In der Wissenschaft wird aber der Name dieses Mannes, dem die
Warhaftigheit niemals etwas anderes als eine abgegriffene Ware gewesen ist, als ein
abschreckendes Beispiel noch über Jahrhunderte hinaus fortleben.” – Men zie ook
de tastbaar onjuiste opgaven by MEYER’S weinige bot. vondsten op Nieuw-Guinea,
in Journal Linnean Society XV (1877), 29/30. – Voor vijf strandplanten wordt daar
het Olifantgebergte als groeiplaats opgegeven: een domme leugen. 2. (Alangĭum –
Merr. [E. D. Merrill]), – genoemd naar Robert Meyer (1891, St. Louis, Missouri,
U.S.A.; X), tuinbouwkundige en plantenverzamelaar van het Bureau of Forestry te
Manila. 3. (Orchis maculātus L. [C. Linnaeus] var. – Rchb. [H. G. L. Reichenbach]),
– genoemd naar K. A. Meyer (zie Meyēra).
meyerianus
meyeriánus (-a, -um), – 1. (Adiantum – Z. M. [H. Zollinger en
A. Moritzi]; – Anaxagorēa – Zoll. [H. Zollinger]; – Padĭa – Z. M. [H. Zollinger en
A. Moritzi]), – genoemd naar Abraham Julien Meyer (1770, Genève; 1843, Tjikója,
landgoed aan de tegenwoordige spoorlijn Batavia-Rangkasbitoeng, ongeveer op de
grens Batavia-Bantam), in 1825 beambte van de Factorij der Ned. Handelmaatschappij
te Batavia, later (of toen reeds?) eigenaar van het land Tjikója, die zijn landgenoot
Zollinger (zie zollingēri), den vinder der naar Meyer genoemde soorten, bij diens
aankomst op Java (1842) gedurende geruimen tijd gastvrijheid verleende. Van Tjikoja
uit begon Zollinger zijn inzamelwerk. 2. (Panĭcum – Nees [Chr. G. Nees von
Esenbeck]), – genoemd naar E. H. F. Meyer (1791, Hannover; 1858, Koningsbergen),
hoogleeraar in de plantkunde te Koningsbergen, schrijver van vele bot. publicaties,
waaronder een bewerking der door J. Fr. Drège (zie Dregĕa) in Z.-Afrika verzamelde
planten.
mezereum
mezéreum, – Latinizeering van māzriyūn, den Perz. naam der
plant.
mezianus
meziánus (-a, -um) (Alangĭum – Wang. [Walther Wangerin (1884,
?; X), D. plantkundige, thans hoogleeraar te Danzig]; – Rapanĕa – S. Moore [Spencer
le Marchant Moore, Eng. plantkundige]), – genoemd naar C. Mez (1866, Freiburg;
X), eerst werkzaam te Breslau, sinds 1900 hoogleeraar te Halle, sedert 1910
hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin van Koningsbergen,
schrijver van bot. monographieen, o.a. over Lauracĕae, Bromeliacĕae en Myrsinacĕae.
Mezierea
Meziérea Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – Gaudichaud (zie
gaudichaudi), in 1839 de auteur van het gesl., geeft bij den naam, welks afleiding
onbekend is, geen toelichting.
Mezoneuron
Mezonéúron, – zie Mezoneurum.
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Mezoneurum
Mezonéúrum Desf. [R. L. Desfontaines], – van Gr. meizôn
(vergr. trap bij megas, groot), grooter; neuron, nerf. De peul is langs één der op
nerven gelijkende naden gevleugeld; deze “nerf” is dus aanmerkelijk breeder (grooter)
dan de andere.
Mezzettia
Mezzéttia Becc. [Odoardo Beccari], – genoemd naar Ignario
Mezzetti (1820, Valdottavo, Lucca; 1876, Rome), sinds 1843 R. C. priester, sinds
1845 belast met het geven van lessen aan het Ital. hof, sedert 1853 studieleider aan
de Koninklijke School te Lucca, tevens leeraar in de natuurwetenschappen te dier
plaatse, later overgeplaatst naar een onderwijsinrichting te Rome, schrijver van eenige
meerendeels theol. publicaties. – Beccari (zie beccariānus) noemde in 1871 dit gesl.
naar Mezzetti, omdat deze hem het eerste onderricht in de nat. historie had gegeven
en zijn eerste schreden op het studieveld der plantkunde had geleid.
miaray
miáray, – Philipp. plantennaam (miarai).
Mibora / Mibora Míbora Adans [M. Adanson] / Mibóra Adans [M. Adanson],
– afleiding en beteekenis onbekend, waarschijnlijk slechts een letterverbinding zonder
beteekenis. Zie Adansonĭa.
micans
micans, – van Lat. micāre, sidderen, fonkelen, flikkeren, blinken:
sidderend, fonkelend, flikkerend, blinkend, glimmend.
miccia
míccia, – Buchanan-Hamilton (zie buchananeānus), die dit woord als
soortnaam voor een Berbĕris bezigde, geeft bij den naam geen toelichting. Mogelijk
is het een (? gelatinizeerde) volksnaam der plant.
michauxianus
michauxiánus (-a, -um) (Cypērus – Torrey [J. Torrey]; –
Panĭcum – Kth [K. S. Kunth]), – genoemd naar A. Michaux (1746, Satory bij
Versailles; 1803, Tamatave, a/d O. kust van Madagaskar), die van 1782-85 Perzië
bereisde en, in opdracht der Fr. Regeering, in 1785 met zijn zoon, Fr. A. Michaux
(1770, Versailles; 1855, Bauréal bij Pontoise, N.W. van Parijs), naar N.-Amerika
vertrok en een groot deel van dat werelddeel bereisde. In 1796 keerde hij met 60 000
levende planten en 40 kisten zaden naar zijn vaderland terug, doch leed schipbreuk
voor de Holl. kust, waarbij een deel zijner verzamelingen verloren ging. In 1800
sloot hij zich aan bij kapitein Baudin, die een tocht naar China en de Stille Zuidzee
ondernam, doch bleef in 1801 achter op Mauritius, en bezocht van daaruit
Madagaskar, waar hij overleed. Hij schreef eenige wetensch. publicaties. De op zijn
naam staande flora van N.-Amerika, in het jaar van zijn dood uitgegeven, berust wel
op zijn verzamelingen, doch werd geschreven door L. Cl. M. Richard (zie Richardĭa
Kth [K. S. Kunth]).
Michelia
Michélia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar P. A. Micheli (1679,
Florence; 1737, Florence), directeur van den bot. tuin van Florence, schrijver van
bot. werken, waaronder het waardevolle Nova Plantārum Genĕra (Nieuwe
Plantengeslachten).
michelianus
micheliánus (-a, -um), – 1. (Trifolĭum – Savi [G. Savi]), –
genoemd naar P. A. Micheli (zie Michelĭa). 2. (Tulĭpa – J. Hoog [J. M. C. Hoog]), –
genoemd naar Marc Micheli, bezitter op zijn kasteel Château du Crest bij Genève
van een fraaie plantenverzameling. Hij overleed in 1902 te Genève op 59-jarigen
leeftijd. Overigens is mij van hem niets bekend.
michelii
michélii, – 2e nv. van Michelĭus, Latinizeering van Micheli: van
Micheli, genoemd naar Micheli. – Bellidiastrum – Cass. [A. H. G. graaf van Cassini],
en Eugenĭa – Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck], zijn genoemd naar den eersten
opsteller van het gesl. Eugenĭa, P. A. Micheli (zie Michelĭa).

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

micholiczianus
micholicziánus (-a, -um) (Coelogўne – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), – foutief voor micholitziānus.
micholitzi
micholítzi, – 2e nv. van Micholitzus, Latinizeering van Micholitz:
van Micholitz, gevonden door Micholitz, genoemd naar Micholitz. – Strobilanthes
– Ridl. [H. N. Ridley], is genoemd naar W. Micholitz, in de laatste decenniën der 19
de eeuw plantenverzamelaar
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voor de bloemkweekersfirma J. Sander & Sons te St. Albans bij Londen. Hij
verzamelde o.a. in den O.I. Archipel en op Nieuw-Guinea.
micholitzianus
micholitziánus (-a, – um) (Coelogўne – Kränzl. [Fr. Kränzlin
(1847-1934), bekend D. schrijver over orchideeën]; – Microstўlis – Kränzl. [Fr.
Kränzlin (1847-1934), bekend D. schrijver over orchideeën]), – genoemd naar W.
Micholitz (zie micholitzi).
micholitzii micholítzii, – 2e nv. van Micholitzĭus, Latinizeering van Micholitz:
van Micholitz, gevonden door Micholitz, genoemd naar Micholitz. – Phalaenopsis
– Rolfe [R. A. Rolfe] is genoemd naar W. Micholitz (zie micholitzi).
Miconia
Micónia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd naar
Francisco Micó (1528, Vich, N. van Barcelona; ?, ?), medicus-astroloog-botanicus,
die op verschillende plaatsen in Spanje merkwaardige planten verzamelde, welke hij
aan Dalechamps (zie Dalechampĭa) zond, die ze vermeldde in zijn Historĭa Generālis
Plantārum, waarin hij Micó grooten lof toezwaaide.
miconiaefolius
miconiaefólius (-a, -um), – zie miconiifolĭus.
miconiifolius
miconiifólius (-a, -um), – van Miconĭa, plantengesl.
(Melastomatacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Miconĭa.
micracanthus
micracánthus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; akantha,
stekel, doorn: kleinstekelig, kleindoornig.
Micrampelis
Micrámpelis Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr.
mikros, klein; ampĕlis (verkleinw. van ampĕlos, wijnstok, wingerd), kleine wingerd.
– De bedoeling is: kleine klimplant.
micrandrus
micrándrus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein: anêr (andros),
man: met kleine mann. organen, met kleine meeldraden.
micrantha
micrántha, – zie micranthus.
micrantherus
micranthérus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; anthêra, (als
bot. term) helmknop: met kleine helmknoppen.
micranthoides
micranthoídes, – van den soortnaam micranthus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort micranthus gelijkend.
micranthus
micránthus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; anthos, bloem:
kleinbloemig, met kleine sori.
Micrechites
Micrechítes Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. mikros, klein;
Echītes, plantengesl. (Apocynacĕae): aan Echītes verwante plant met kleine
bloeiwijzen.
Micrelium
Micrélium Forsk. [P. Forskål]- van Gr. mikros, klein; hêlios, zon:
plant met op een kleine zon gelijkende bloemhoofdjes.
microbachne
microbáchne, – van Gr. mikros, klein; achnê, kafje: met een
of meer kleine kafjes. De b schijnt alleen welluidendheidshalve ingevoegd te zijn.
Vgl. Perobachne.
microbambusa
microbambúsa, – van Gr. mikros, klein; Nieuwlat. bambūsa,
bamboe: kleine bamboe, op een kleine bamboe gelijkend.
microblephara
microbléphara, – zie microblephărus.
Microblepharis
Microblépharis W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van
Gr. mikros, klein; blephăris, wimper. De bijkroon bestaat uit korte haren of draden.
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microblepharis / microblepharos / microblepharus
microblépharis /
microblépharos (-os, -on) / microblépharus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein,
blephăris, wimper: kort gewimperd.
microbotrya
microbótrya, – zie microbotrўus.
microbotrys / microbotryus
micróbotrys / microbótryus (-a, -um), – van
Gr. mikros, klein; bŏtrus (als bot. term) tros: met kleine trossen.
Microcala
Micrócala Hoffmsgg et Link [J. C. graaf Von Hoffmannsegg en
H. Fr. Link], – van Gr. mikros, klein; kălos, fraai: klein, sierlijk plantje.
microcalyx
micrócalyx, – van Gr. mikros, klein; kălux, kelk: met kleinen
kelk.
microcarpa
microcárpa, – zie microcarpus.
Microcarpaea
Microcarpáéa R. Br. [Robert Brown], – van Gr. mikros, klein;
karpos, vrucht: Plant met kleine vruchten.
microcarpos / microcarpus
microcárpos (-os, -on) / microcárpus (-a, -um),
– van Gr. mikros, klein; karpos, vrucht: met kleine vruchten, met kleine sori.
microcaryus
microcáryus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; karŭon, noot:
met kleine noten of nootjes.
Microcasia
Microcásia Becc. [Odoardo Beccari], – van Gr. mikros, klein;
tweede helft van de naam Colocasĭa: aan Colocasĭa verwante, kleine plant; kleine
Aracĕa.
microceltis
microcéltis, – van Gr. mikros, klein; Celtis, plantengesl.
(Ulmacĕae): aan Celtis herinnerende, kleine plant.
microcephalus
microcéphalus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; kephălê,
hoofd: met kleine hoofdjes.
microceras
micróceras, – van Gr. mikros, klein; kĕras, hoorn: kleinhoornig,
kort gespoord.
microchaetus
microcháétus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; chaitê, borstel
(dik haar): met kleine borstels.
microcharis
micrócharis, – van Gr. mikros, klein; chăris, bekoorlijkheid,
lieftalligheid: sierlijke kleine plant; sierlijk en klein.
microchila
microchíla, – zie microchīlus.
microchilinus / microchilus
microchílinus (-a, -um) / microchílus (-a, -um),
– van Gr. mikros, klein; cheilos, lip: kleinlippig.
microchlamys
micróchlamys, – van Gr. mikros, klein; chlămus, mantel: met
een kleinen mantel; met een klein dekvliesje.
Microchloa
Micróchloa R. Br. [Robert Brown], – van Gr. mikros, klein;
chlŏa, gras: klein gras.
microcnide
microcníde, – van Gr. mikros, klein; knīdê, netel: kleine netel;
op een kleine netel gelijkend.
Micrococca
Microcócca Bth. [G. Bentham], – van Gr. mikros, klein; kokkos,
bes, vrucht: plant met kleine vruchten.
micrococca
microcócca, – zie micrococcus.
micrococcos / micrococcus
microcóccos (-os, -on) / microcóccus (-a, -um),
– van Gr. mikros, klein; kokkos, bes, vrucht, vruchtnootje: met kleine bessen, vruchten
of vruchtnootjes.
microcorymbus microcorýmbus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; korumbos,
(als bot. term) tuil: met kleine tuilen.
Microcos / microcos
Mícrocos N. L. Burm. [N. L. Burman] / mícrocos, –
Nieuwlat. cŏcos, kokosnoot, klapper: plant met op kleine klappers gelijkende vruchten.
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De naam, welke eigenlijk microcŏcos had moeten luiden, is welluidendheidshalve
ingekort. Zie voorts Adenēma. – Met cocos kan hier niet, zooals wel aangenomen
wordt, de cacao (Eng. cocoa) bedoeld zijn. Het woord micrŏcos is de vertaling van
den in het laatst der 17 de eeuw op Ceylon gebruikelijken naam Kokukirilla of
Kokurilla, welke door J. Burman (zie Burmannĭa) [Thesaurus zeylanĭcus (1737), p.
159] vertaald wordt met Kleine Cocos. – Indien tijd was de cacaoboom op Ceylon
nog onbekend; bovendien gelijkt de plant niet op een cacaoboom, haar vrucht niet
op een cacaovrucht, daarentegen wel op een miniatuur-cocosnoot.
microcymus
microcýmus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; kūma (Lat.
c ma), koolspruit, (als bot. term) bijscherm: met kleine bijschermen.
microdasys
micródasys, – van Gr. mikros, klein: dasus, dicht behaard, dicht
met iets bezet, ruig: bezet met dicht bijeengeplaatste, kleine organen (borsteltjes,
stekeltjes).
microdendron microdéndron, – van Gr. mikros, klein; dendron, boom: kleine
boom.
Microdesmis
Microdésmis Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. mikros, klein:
desmê, bundel, bos. De vr. bloemen staan in kleinen getale bijeen.
microdictyon
microdíctyon, – van Gr. mikros, klein; diktŭon, net: met een
klein net, met fijnmazig adernet.
microdon / microdontus mícrodon / microdóntus (-a, -um), – van Gr. mikros,
klein, ŏdous (ŏdontos), tand: kleintandig.
Microelus
Microélus W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van Gr. mikros,
klein: hêlos, spijker. Het stamperrudiment der ♂ bloemen is kort gesteeld en
schildvormig; het gelijkt daardoor op een kleinen spijker.
microglaphys
micróglaphys, – van Gr. mikros, klein; glăphu, holte: met een
kleine holte.
microglochin
microglóchin, – van Gr. mikros, klein; glôchin, pijlspits: met
een kleine spits.
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Microglossa
Microglóssa A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. mikros, klein;
glôssa, tong: composiet met kleine tongen, dwz. kleine lintbloemen.
microglossus
microglóssus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; glôssa, tong:
met een of meer kleine, bij tongen vergelijkbare organen (bij Composĭtae de
lintbloemen, bij orchideeën de lip).
Microgonium Microgónium K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. mikros, klein;
gŏnos, kroost. Kleinbladige varen.
microhybos
microhýbos (-os, -on), – van Gr. mikros, klein; hūbos, bult,
knobbel: met een kleinen bult of knobbel.
microiria microíria, – van Gr. mikros, klein; irĭa, soortnaam van een Cypērus:
op de soort (Cypērus) irĭa L. [C. Linnaeus] gelijkend, doch kleiner.
Microjambosa
Microjambósa Bl. [C. L. Blume], – van Gr. mikros, klein;
Jambōsa, (voormalig) plantengesl. (Myrtacĕae): op een Jambōsa gelijkende, doch
in een of ander deel (stam, bladeren, bloemen, vruchten) kleinere plant.
Microlaena Microláéna R. Br. [Robert Brown], – van Gr. mikros, klein; laina,
mantel. De beide onderste kafjes, hier als de mantel van het aartje beschouwd, zijn
zeer klein.
Microlepia
Microlépia K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. mikros, klein;
lepis, schub. De naam zinspeelt op de kleine dekvliesjes.
microlepia
microlépia, – zie microlepĭus.
microlepis / microlepius micrólepis / microlépius (-a, -um), – van Gr. mikros,
klein; lĕpis, schub: met kleine schubben, fijn beschubd.
microlirion microlírion, – van Gr. mikros, klein; leirĭon, lelie: in eenig opzicht
(bv. in den vorm der dekvliesjes) op een kleine lelie(bloem) gelijkend.
microlobus
micrólobus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; lŏbos, lob, peul:
1. met kleine lobben. 2. met kleine peulen.
Micromelum Micromélum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. mikros, klein; mêlon,
appel. De naam zinspeelt op grootte, vorm en kleur der vruchten.
micromera
micrómera, – zie micromĕrus.
micromere
micrómere, – zie micromĕris.
Micromeria
Microméria Bth. [G. Bentham], – van Gr. mikros, klein; meros,
deel: plant met kleine deelen (bladeren en bloemen).
micromeris / micromerus
micrómeris (-is, -e) / micrómerus (-a, -um), –
van Gr. mikros, klein; mĕros, deel: met kleine deelen (bladeren, bloemen).
micronephelium
micronephélium, – van Gr. mikros, klein; Nephelĭum,
plantengesl. (Sapindacĕae), ramboetan: op een kleine ramboetanvrucht gelijkend
(het vruchtbeginsel bv.).
micronux
mícronux, – van Gr. mikros, klein; Lat. nux, noot: met kleine
nootjes, met kleine vruchten. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai;
beter zijn microcarўus en microcarpus.
Micropera / Micropera
Micropéra Dalz. [N. A. Dalzell (1817, Edinburgh;
1878, Edinburgh, van 1841-70 werkzaam bij het Boschwezen in de provincie Bombay]
/ Micropéra Lindl. [J. Lindley], – van Gr. mikros, klein; pêra, zak. De naam zinspeelt
op den vorm der lip.
micropetalus
micropétalus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; petălon,
kroonblad: met kleine kroonbladen.
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microphylla
microphýlla, – zie microphyllus.
microphyllinus
microphýllinus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; phullon,
blad: met kleine bladeren of blaadjes, kleinbladig.
microphylloides
microphylloídes, – van den soortnaam microphyllus (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort microphyllus
gelijkend.
microphyllus
microphýllus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; phullon, blad:
met kleine bladeren of blaadjes, kleinbladig.
microphyton
micróphyton, – van Gr. mikros, klein; phŭton, plant: kleine
plant.
Micropiper
Micrópiper Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. mikros, klein;
Pĭper, plantengesl. (Piperacĕae): aan Piper verwante, kleine plant.
micropoda
micrópoda, – zie micropŏdus.
Micropodium Micropódium Mett. [G. H. Mettenius], – van Gr. mikros, klein;
podĭon [verkleinw. van pous (podos), voet], voetje. Plant met kleine voetjes, dwz.
met kleine wortelstokknobbels (phyllopodiën), welke elk een blad dragen. – Vgl.
Polypodĭum.
micropodus
micrópodus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; pous (pŏdos),
voet, steel: met kleine (dwz. korte) stelen.
microporus
micróporus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; pŏros, gat: met
kleine gaatjes; met kleine (bij gaatjesvergeleken), doorschijnende stippels.
micropterus
micrópterus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; ptĕron, vleugel:
kleinvleugelig.
Micropteryx Micrópteryx Walp. [W. G. Walpers (1816-53), D. plantkundige],
– van Gr. mikros, klein; ptĕrux, vleugel. De naam zinspeelt op de kleine vleugels
(zijdelingsche kroonbladen).
micropteryx
micrópteryx, – van Gr. mikros, klein; ptĕrux, vleugel:
kleinvleugelig.
Microrh- / microrhMicrorh- / microrh-, – zie Microrrh-, microrrh-.
microrrhombos microrrhómbos (-os, -on), – van Gr. mikros, klein; rhombos,
ruit (meetkunstige figuur): met een of meer kleine, ruitvormige organen (kroonbladen
bv.).
Microrrhynchus
Microrrhýnchus Less. [Chr. Fr. Lessing (1810-62), D.
plantkundige], – van Gr. mikros, klein; rhunchos, snavel. – De dopvruchten zijn aan
den top kort gesnaveld.
Microsaccus
Microsáccus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. mikros, klein; sakkos,
zak. De lip vertoont een zakvormige verdieping.
microscopicus
microscópicus (-a, -um), – van Fr. of Eng. microscope (van
Gr. mikros, klein; skŏpein, beschouwen), instrument om kleine voorwerpen te
beschouwen, mikroskoop: alleen met behulp van een mikroskoop waarneembaar,
mikroskopisch, zeer klein.
Microsepala
Microsépala Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. mikros, klein;
Nieuwlat. sepălum, kelkblad. Plant met kleine kelkbladen.
microsepalus
microsépalus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met kleine kelkbladen.
microsora
microsóra, – zie microsōrus.
Microsorium Microsórium Link [H. Fr. Link], – van Gr. mikros, klein; sôros,
hoop(je): varen met kleine sporenhoopjes of sori.
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microsorus
microsórus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; sôros, hoop(je):
met kleine sporenhoopjes of sori.
microspadix
microspádix, – van Gr. mikros, klein; spādix, kolf: met kleine
kolven.
microspermus
microspérmus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; sperma,
zaad: kleinzadig.
microsphaerus
microspháérus (-a, -um), – Van Gr. mikros, klein; sphaira,
bol: met kleine, bolvormige organen (bloeiwijzen, bloemen, vruchten, sori).
microspica
microspíca, – zie microspīcus.
microspicua
microspícua, – zie microspicŭus.
microspicus / microspicuus
microspícus (-a, -um) / microspícuus (-a, -um),
– van Gr. mikros, klein; Lat. spīca, aar: met kleine aren (of aartjes). – Deze
samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn parvispīcus, microstăchys,
microstachўus.
microsporangius
microsporangíus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein;
Nieuwlat. sporangīum (van Gr. spora, spore; angeion, vaatje), sporendoosje,
sporangium: met kleine sporangiën.
microstachya
microstáchya, – zie microstachўus.
microstachyos
microstachyos (-os, -on), – van Gr. mikros, klein; stachus,
aar: kleinarig, met kleine aartjes.
Microstachys
Micróstachys A. Juss. [Adrien H. L. de Jussieu (1797-1853),
plantkundige te Parijs], – van Gr. mikros, klein; stăchus, aar: plant met kleine aren.
microstachys / microstachyus
micróstachys / microstáchyus (-a, -um), –
van Gr. mikros, klein; stăchus, aar: kleinarig, met kleine aartjes.
Microstegia
Microstégia K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. mikros, klein;

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

372
stegê, dek. Varen met kleine dekvliesjes.
microstegius
microstégius (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; stĕgê, dek: met
een klein dek(vliesje).
microstele
microstéle, – van Gr. mikros, klein; stĕlê, zuil: met kleine
(stempel)zuil.
microstema
microstéma, – zie microstēmus.
Microstemma
Microstémma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. mikros, klein;
stemma, krans. – De naam zinspeelt op de korte, kransvormige bijkroon.
microstemus
microstémus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; stêma,
geërigeerde penis, of stêmôn, draad: met kleine mann. organen, met kleine meeldraden.
microstigma
microstígma, – van Gr. mikros, klein; stigma, (als bot. term)
stempel: met kleinen stempel.
microstomus
micróstomus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; stŏma, mond:
kleinmondig.
microstyla
microstýla, – zie microst lus.
microstyle
microstýle, – zie microst lis.
Microstylis
Microstýlis Nutt. [Th. Nuttall], – van Gr. mikros, klein; stūlis
(verkleinw. van stūlos, zuil), zuiltje, stijl. De naam zinspeelt op de korte stempelzuil.
microstylis / microstylus
microstýlis (-is, -e) / microstýlus (-a, -um), – van
Gr. mikros, klein; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), zuiltje, (als bot. term) stijl: met
kleien stijl.
microta
micróta, – zie micrōtus.
microtatanthus
microtatánthus (-a, -um), – van Gr. mikrotătos (overtr. trap
van mikros, klein), zeer klein; anthos, bloem: met zeer kleine bloemen.
Microtatorchis
Microtatórchis Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr.
mikrotătos (overtr. trap van mikros, klein), zeer klein; Orchis, gesl., dat als type geldt
van de fam. der Orchidacĕae: zeer kleine orchidacĕa.
Microterus
Micróterus K. B. Presl [K. B. Presl], – Lat. transcr. van Gr.
mikrotĕros (vergr. trap van mikros, klein), kleiner, tamelijk klein: tamelijk kleine
plant.
microtes
mícrotes, – Lat. transcr. van Gr. mikrŏtês (van mikros, klein),
kleinheid, geringheid. Als soortnaam gebezigd voor kleine planten.
microthamnus
microthámnus, – van Gr. mikros, klein; thamnos, heester:
heestertje; op een heestertje gelijkend.
microthrix mícrothrix, – van Gr. mikros, klein; thrix, haar: met kleine (korte)
haren.
microtidis
micrótidis, – 2e nv. van Micrōtis, plantengesl. (Orchidacĕae): van
(de gedaante eener) Micrōtis, Micrōtis-achtig.
Microtis
Micrótis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. mikros, klein; ous (ôtos),
oor. De stempelzuil draagt aan den top twee kleine oortjes.
Microtoena
Microtóéna Prain [D. Prain], – anagram van Craniotŏme, met
welk gesl. Microtoena nauw verwant is.
microtrichus
micrótrichus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; thrix (trĭchos),
haar: kortharig.
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Microtropis
Micrótropis Wall. [Nathan Wolff, zich later noemde Nathaniel
Wallich], – van Gr. mikros, klein; trŏpis, scheepskiel. Bij sommige soorten van het
gesl. dragen de kroonbladen aan de binnenzijde een kleine kiel.
microtus
micrótus (-a, -um), – van Gr. mikros, klein; ous (ôtos), oor:
kleinoorig.
microxiphion
microxíphion, – van Gr. mikros, klein; xiphĭon (verkleinw. van
xiphos, zwaard), zwaardje: (plant) met kleine, zwaardvormige bladeren.
middendorffianus
middendorffiánus (-a, -um), – planten van dezen naam
zijn genoemd naar haar ontdekker, A. Th. von Middendorff (1815, St.-Petersburg,
thans Leningrad; 1894, Hellenorm, Lijfland), medicus, die in 1840 Lapland bereisde
voor ornithol. doeleinden. – Van 1843-45 bereisde hij het schiereiland Taimyr (N.
-Azië tusschen 85 en 115° O.L.), het kustgebied der Zee van Ochotsk (tusschen
Kamtsjatka en continentaal Azië) en den bovenloop der Amoer (zie amurensis), in
1869 Z.- en Midden-Siberië, in 1870 N.-Rusland, Nova Zembla en IJsland. – Hij
schreef een aantal publicaties over zijn reizen.
middendorffii middendórffii, – 2e nv. van Middendorffĭus, Latinizeering van
Middendorff: van Middendorff, gevonden door Middendorff, genoemd naar
Middendorff. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar A. Th. von Middendorff
(zie middendorffiānus).
midnaporensis
midnaporénsis (-is, -e), – afkomstig van Midnapore (=
Midnapur, W. van Calcutta, op ruim 87° O.L.) of daar het eerst gevonden.
mikani
mikáni, – 2e nv. van Mikānus, Latinizeering van Mikan: van Mikan,
genoemd naar Mikan. – Arundinella – Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck] is genoemd
naar J. Chr. Mikan (1769, Töplitz, N.O. van Fiume; 1844, Praag), (zoon van J. G.
Mikan; zie Mikanĭa), hoogleeraar te Praag, schrijver (1820) over de flora van Brazilië,
welk land hij in 1817/18 bereisd had.
Mikania
Mikánia Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar J. G. Mikan
(1743, Böhmisch Leipa, N. van Praag; 1814, Praag), hoogleeraar te Praag,
samensteller eener naamlijst van alle (in 1776) bekende planten en van een lijst van
1700 fouten in Willdenow’s (zie willdenowĭi) uitgave der Specĭes Plantārum van
Linnaeus.
mikanioides / mikanoides
mikanioídes / mikanoídes, – van Mikanĭa,
plantengesl. (Composĭtae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Mikanĭa-achtig.
Mildea
Míldea Miq. [F. A. W. Miquel], – genoemd naar J. Milde (1824,
Breslau; 1871, Meran in Tirol), leeraar bij het Middelbaar Onderwijs en privaatdocent
te Breslau, kenner der flora van Silezië en Tirol, zeer verdienstelijk schrijver over
varens, varenachtigen en mossen.
miliaceus
miliáceus (-a, -um), – van Lat. milĭum, gierst: gierst leverend,
gierstachtig, op gierstkorrels gelijkend.
miliaris
miliáris (-is, -e), – van Lat. milĭum, gierst: gierstachtig.
miliiformis
miliifórmis (-is, -e), – van Lat. milĭum, gierst; forma, gedaante,
vorm: van de gedaante van gierst; gierstachtig.
militaris
militáris (-is, -e), – van Lat. miles (milĭtis), soldaat: in eenig opzicht
tot een soldaat in betrekking staand; gewapend als een soldaat (met een helm bv.);
versierd als een soldaat (met een pluim of een kwast bv.).
Milium
Mílium L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, gierst.
Miliusa
Miliúsa Lesch. [L. Th. Leschenault de la Tour], – genoemd naar P.
B. baron Milius (1773, Bordeaux; 1829, Bourbonne-les-Bains, nabij den oorsprong
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der Maas), marineofficier, deelnemer aan de door Baudin († 1803) geleide expeditie
(1800-1804) van Le Géographe en Le Naturaliste naar China en de Stille Zuidzee,
aan welken tocht de auteur van het gesl., Leschenault de la Tour (zie
leschenaultiānus), als natuurvorscher deelnam. Na het overlijden van Baudin nam
Milius het commando over Le Géographe op zich.
Milla
Milla
Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar J. Milla, in het laatst
her 18de eeuw hortulanus van den bot. tuin van Madrid.
Millania
Millánia Zipp. [A. Zippelius], – schrijffout voor Melanĭum.
milleflorus milleflórus (-a, -um), – van Lat. mille, duizend; flos (flōris), bloem:
duizendbloemig.
millefolia
millefólia, – zie millefolĭus.
millefolium
millefólium (znw.), – van Lat. mille, duizend; folĭum, blad:
duizendblad. – De naam zinspeelt op de in zeer talrijke slippen verdeelde bladeren.
millefolius millefólius, – van Lat. mille, duizend; folĭum, blad: duizendbladig;
met zeer talrijke bladeren of blaadjes.
millegranus millegránus (-a, -um), – van Lat. mille, duizend; grānum, korrel,
pit: duizendkorrelig, duizendzadig.
Millettia
Milléttia W. et A. [R. Wight en G. A. Walker Arnott], – in 1834
genoemd naar Charles Millett, omstreeks 1825-1834 beambte der Eng.
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O.I. Compagnie op verschillende plaatsen (Kanton, Ceylon, Malabar, Macao). In
1831 maakte hij een reis naar Java, waar hij verscheidene maanden doorbracht. [Uit
zijn brieven aan Sir William J. Hooker (zie hookēri 1) blijkt, dat hij 13 Nov. 1830
in Kanton was, 20 mei 1831 in Batavia, 18 Dec. 1831 wederom in Kanton, nadat hij
eenigen tijd te Macao had vertoefd.] Op en om den Salak en den Gedeh deed hij door
inlanders (hij zelf was door ziekte verhinderd) een aantal varens (waaronder
Dryoptĕris millettĭi Christensen) verzamelen voor Hooker. Later bezocht hij andere
deelen van het eiland, doch had geen tijd meer om te verzamelen.
millettii milléttii, – 2e nv. van Millettĭus, Latinizeering van Millett: van Millett,
gevonden door Millett, genoemd naar Millett. – Dryoptĕris – Christensen [C. Fr. A.
Christensen] is genoemd naar den vinder der plant, Charles Millett (zie Millettĭa).
milliflorus milliflórus (-a, -um), – van Lat. mille, duizend; flos (flōris), bloem:
duizendbloemig.
Millingtonia
Millingtónia L. f. [C. von Linné (1734-83)], – genoemd naar
Sir Thomas Millington (1628, Newbury, W. van Reading, Engeland; 1704, Londen),
medicus, sinds 1675 hoogleeraar te Oxford, lijfarts van koning Willem III en koningin
Maria van Engeland, welke laatste hij behandelde tijdens de ziekte (pokken, door
hem aanvankelijk voor mazelen aangezien), welke met haar dood eindigde (1694).
Hij wordt wel, mogelijk ten onrechte, beschouwd als de ontdekker van de sexualiteit
der planten.
millisorus millisórus (-a, -um), – van Lat. mille, duizend; sōrus [van Gr. sôros,
hoop(je)], sporenhoopje, sorus: met duizend (dwz. zeer talrijke) sori.
Milnea
Mílnea Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar C. Milne (? 1743,
Aberdeen; 1815, Deptford, Londen), geestelijke, schrijver van eenige bot. werken.
milneanus
milneánus (-a, -um) (Pteris – Baker [J. G. Baker]), – genoemd
naar den vinder der plant, William Grant Milne (?, in Schotland; 1866, Creek Town,
W. kust van Afrika, ±8 1/4° O.L., ±5° N.B.), tuinman van den bot. tuin van Edinburgh,
die als plantenverzamelaar deelnam aan de expeditie van de Herald (1852-56) naar
de Fidsji-eilanden en van 1862-66 verzamelde in W.-Afrika.
milnei
mílnei, – 2e nv. van Milnĕus, Latinizeering van Milne: van Milne,
gevonden door Milne, genoemd naar Milne. – Blumĕa – Seem. [B. C. Seemann] is
genoemd naar den vinder der plant, W. Grant Milne (zie milneānus).
Miltonia
Miltónia Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar Charles William
Wentworth Fitzwilliam, Lord Viscount Milton (1786, Londen; 1857, Wentworth
Woodhouse, Yorkshire), staatsman, bezitter op zijn landgoed Wentworth van een
fraaie plantenverzameling, liefhebber van orchideeën.
mimiensis
mimiénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Mimi (in het Z.O.
van Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
Mimosa
Mimósa L. [C. Linnaeus], – van Gr. mimos, nabootser. Bij aanraking
schijnen de bladeren plotseling te verwelken, bootsen zij een verwelkt blad na.
mimosaefolius
mimosaefólius (-a, -um), – zie mimosifolĭus.
mimosellus
mimoséllus (-a, -um), – door middel van den verkleiningsuitgang
ellus gevormd van Mimōsa, met welken naam vroeger een aantal tegenwoordig over
verschillende gesl. (o.a. Acacĭa, Albizzĭa, Dichrostăchys, Mimōsa, Parkĭa,
Pithecolobĭum) verdeelde Leguminōsae werden aangeduid: op een kleine Mimōsa
(volgens de oude opvatting) gelijkend.
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mimosifolius
mimosifólius (-a, -um), – van Mimōsa, plantengesl.
(Leguminōsae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Mimōsa.
mimosoides mimosoídes, – van Mimōsa, met welken naam vroeger een aantal
tegenwoordig over verschillende gesl. (o.a. Acacĭa, Albizzĭa, Dichrostăchys, Mimōsa,
Parkĭa, Pithecolobĭum) verdeelde Leguminōsae werden aangeduid; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Mimōsa (in den ouden, ruimen zin van het
woord) gelijkend, Mimōsa-achtig.
Mimulus Mímulus L. [C. Linnaeus], – verkleinw. van Lat. mimus (Gr. mimos),
grappige nabootser, clown. De naam zinspeelt op de veronderstelde gelijkenis tusschen
de bloemknoppen sommiger soorten van het gesl. en de maskers, welke in de Oudheid
tooneelspelers en clowns plachten te dragen.
Mimusops Mimúsops L. [C. Linnaeus], – van Gr. mimô (mimous), aap; opsis,
uiterlijk, gelaat: apentronie. Linnaeus (Philosophĭa Botanĭca, 1e dr., § 240) zegt als
toelichting: “Habĭtus indĭcat similitudĭnem, qua excitātur idĕa, & ex idĕa nomen”
(het uiterlijk vertoont een gelijkenis, door welke een voorstelling wordt opgewekt;
aan die voorstelling dankt de naam zijn oorsprong). Welke de gelijkenis is, is mij
niet duidelijk.
Mina
Mina Cerv. [V. Cervantes] in La Llave et Lexarza [Pablo de la Llava
[1773, Córdoba, (O.-Mexico); 1833, Corrál bij Orizaba, Mexico] en Juan Lexarza
(1785, Valladolíd, Mexico; 1824, in Mexico), te zamen schrijvers over de flora van
Mexico], – in 1824 genoemd naar Joseph Ximenes Franciscus Xavier Mina, “een
zeer beroemden Mexicaan”, van wien mij niets bekend is.
minahasae / minahassae
minahásae / minahássae, – 2e nv. van het als een
Lat. substantief behandelde woord Minahas(s)a, naam van het N.O. deel van Celebes:
afkomstig van de Minahas(s)a of daar het eerst gevonden.
minahassensis / minahassicus
minahassénsis (-is, -e) / minahássicus (-a,
-um), – afkomstig van de Minahas(s)a (N.O. deel van Celebes) of daar het eerst
gevonden.
minax
minax, – van Lat. mināri, omhoogsteken, úítsteken, dreigen:
omhoogstekend, úítstekend, deigend.
mindanaensis / mindanoensis
mindanaénsis (-is, -e) / mindanoénsis (-is,
-e), – afkomstig van Mindanao (het zuidelijkste van de groote eilanden der
Philippijnen) of daar het eerst gevonden.
mindorensis
mindorénsis (-is, -e), – afkomstig van Mindoro (een van de
grootere eilanden der Philippijnen, Z. van het midden van Luzon) of daar het eerst
gevonden.
miniaceus
miniáceus (-a, -um), – van Lat. minĭum, menie: menierood.
miniata
miniáta, – zie miniātus.
miniato-roseus
miniáto-róseus (-a, -um), – van Lat. miniātus, menierood;
rosĕus, rozerood: menierood met rozerood; tusschen menierood en rozerood in.
miniatus
miniátus (-a, -um), – van Lat. miniāre (van minĭum, menie), met
menie bestrijken: (als het ware) met menie bestreken, menierood.
minima
mínima, – zie minĭmus.
minimiflorus
minimiflórus (-a, -um), – van Lat. minĭmus, zeer klein; flos
(flōris), bloem: met zeer kleine bloemen.
minimifolius
minimifólius (-a, -um), – van Lat. minĭmus, zeer klein; folĭum,
blad: met zeer kleine bladeren.
minimipes
minímipes, – van Lat. minĭmus, zeer klein; pes, voet, steel; met
zeer korten (zuil)voet, met zeer korten steel.
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minimus
mínimus (-a, -um), – overtr. trap bij Lat. parvus, klein: zeer klein,
de kleinste.
minjalilen / minjalilin
minjálilen / minjálilin, verkeerd opgevangen Jav.
plantennaam, ten rechten mendjálinan of pendjálinan.
minjemensis
minjeménsis (-is, -e), – afkomstig van het dal der rivier Minjem
(uitmondend bij Stephansort in de Astrolabe-baai a/d N. kust van Kaiser Wilhelmsland
op ±145 3/4° O.L.) of daar het eerst gevonden.
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minor
minor (-or, -us), – vergr. trap bij Lat. parvus, klein: kleiner (dan
gewoonlijk), kleiner dan de andere soorten van het gesl., de kleinste van twee, tamelijk
klein.
minoriflorus
minoriflórus (-a, -um), – van Lat. minor, kleiner; flos (flōris),
bloem: met kleinere bloemen of bloeiwijzen dan gewoonlijk; met vrij kleine bloemen
of bloeiwijzen.
minorifolius minorifólius, – van Lat. minor, kleiner; folĭum, blad: met kleinere
bladeren dan gewoonlijk; met vrij kleine bladeren.
Minuartia
Minuártia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Minuart (1693,
Barcelona; 1768, Madrid), apotheker, eerst te Barcelona, later te Madrid, sedert 1755
als hoogleeraar verbonden aan den bot. tuin van Madrid, schrijver eener bot.
publicatie.
minus
minus, – zie minor.
minusculus
minúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. minor, kleiner:
tamelijk klein.
minuta
minúta, – zie minūtus.
minutepunctatus
minutepunctátus (-a, -um), – van Lat. minūte, zeer klein,
fijn (bijw.); punctātus, gestippeld: fijn gestippeld.
minuticalcaratus
minuticalcarátus (-a, -um), – van Lat. minūtus, zeer klein;
calcar, spoor: met een of meer zeer kleine sporen.
minutidens
minútidens, – van Lat. minūtus, zeer klein; dens, tand: met een
of meer zer kleine tanden.
minutiflorus
minutiflórus (-a, -um), – van Lat. minūtus, zeer klein; flos
(flōris), bloem: met zeer kleine bloemen.
minutifolius
minutifólius (-a, -um), – van Lat. minūtus, zeer klein; folĭum,
blad: met zeer kleine bladeren.
minutigibbus
minutigíbbus (-a, -um), – van Lat. minūtus, zeer klein; gibbus,
bult: met een of meer zeer kleine bultjes.
minutipetalus
minutipétalus (-a, -um), – van Lat. minūtus, zeer klein;
Nieuwlat. petălum, kroonblad: met zeer kleine kroonbladen.
minutissimus
minutíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. minūtus, zeer
klein: zéér, zéér klein, uitermate klein.
minutulus
minútulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. minūtus, zeer klein:
zéér klein.
minutus
minútus (-a, -um), – (Lat.) zeer klein.
Minyranthes
Minyránthes Turcz. [N. St. Turczaninow], – van Gr. minŭros,
stil weenend; anthos, bloem: stil weenende bloem. De naam zinspeelt op de klieren
der omwindselbladen, welke op vochtdroppels (tranen) gelijken.
miosepalus
miosépalus (-a, -um), – van Gr. meiôn (vergr. trap bij mikros,
klein), kleiner (dan gewoonlijk), vrij klein; Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met vrij
kleine kelkbladen.
Miquelia
Miquélia Meissn. [K. Fr. Meissner (1800, Bern; 1874, Bazel),
hoogleeraar te Bazel], – genoemd naar F. A. W. Miquel (1811, Neuenhaus, Hannover;
1871, Utrecht), die in 1829 aan de Groningsche universiteit werd ingeschreven als
medisch student en sedert in Nederland bleef. In 1833 vestigde hij zich als arts te
Amsterdam, in 1835 werd hij lector in de plantkunde aan de Klinische School te
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Rotterdam, in 1846 hoogleeraar te Amsterdam, in 1859 te Utrecht, in 1862 werd hij
benoemd tot opvolger van Blume (zie Blumĕa) als directeur van ’s Rijks Herbarium
te leiden, dat onder hem een instelling ten algemeen nutte werd. Hij schreef vele zeer
belangrijke bot. werken, waaronder een Flora van Ned. Indië.
miquelianus
miqueliánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar F. A. W. Miquel (zie Miquelĭa).
miquelii
miquélii, – 2e nv. van Miquelĭus, Latinizeering van Miquel: van
Miquel, genoemd naar Miquel. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar F. A.
W. Miquel (zie Miquelĭa).
Miquelina
Miquelína V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – genoemd naar F. A. W. Miquel (zie Miquelĭa).
mira
mira, – zie mirus.
mirabile
mirábile, – zie mirabĭlis.
Mirabilis
Mirábilis L. [C. Linnaeus], – van Lat. mirāri, verwonderen:
wonderbaarlijke bloem. De naam zinspeelt op de “diversicolōres flores”, dwz. op
den kleurenrijkdom en de vaak eigenaardige kleurverdeeling der bloemen.
mirabilis
mirábilis (-is, -e), – van Lat. mirāri, verwonderen: wonderbaarlijk.
miraculosus
miraculósus (-a, -um), – van Lat. miracŭlum [van mirāri, (zich)
verwonderen], wonder, mirakel (in de gunstige beteekenis van het woord):
wonderbaarlijk, miraculeus.
mirandus mirándus (-a, -um), – van Lat. mirāri, verwonderen: verwonderlijk,
wonderbaarlijk.
Mirasolia
Mirasólia Sch.-Bip. [K. (C.) H. Schulz], – van Ital. mirasóle (van
Ital. miráre, beschouwen; sóle, zon), de zon beschouwende bloem, zich naar de zon
keerende bloem, zonnebloem: op een zonnebloem gelijkende plant.
mirbeckii
mirbéckii, – 2e nv. van Mirbeckĭus, Latinizeering van Mirbeck:
van Mirbeck, gevonden door Mirbeck, genoemd naar Mirbeck. – Quercus – Durieu
[M. Ch. Durieu de Maisonneuve (1796-1878), directeur van den bot. tuin van
Bordeaux] is genoemd naar den ontdekker der plant, Nicolas Pierre Joseph Alexandre
de Mirbeck (1794, Königstein, N.W. van Frankfort a/d Main; 1878, Pusy, Dépt.
Haute-Saône, Frankrijk), in 1813 in Fr. militairen dienst getreden, deelnemer aan en
gewond in den slag bij Leipzig (1813), daarna in garnizoen te Torgau (N.O. van
Leipzig), daar wederom gewond en in 1814 met het geheele garnizoen krijgsgevangen
gemaakt, kort daarop wegens zijn wonden en bevroren voeten in vrijheid gesteld en
naar Frankrijk teruggezonden, van 1837-1844 en 1846-1852 in Algiers geplaatst,
eerst als kapitein, sedert 1841 als luitenant-kolonel, in dezen laatsten rang plaatselijk
commandant van het district La Calle (O. van Bône), waar hij ijverig de botanie
beoefende, in 1852 bevorderd tot generaal, in dien rang gepensionneerd.
mirbeliana
mirbeliána, – zie mirbeliānus.
mirbelianoides mirbelianoídes, – van den soortnaam mirbeliānus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort mirbeliānus gelijkend.
mirbelianus
mirbeliánus (-a, -um) (Dendrobĭum – Gaud. [Ch.
Gaudichaud-Beaupré]), – genoemd naar Ch. Fr. Brisseau de Mirbel (1776, Parijs;
1854, Champerret), hoogleeraar aan de universiteit te Parijs en sinds 1808 lid van
de Academie van Wetenschappen aldaar, uitnemend planten-anatoom en -physioloog,
schrijver van verscheidene bot. publicaties.
mirus
mirus (-a, -um), – (Lat.) wonderbaar, wonderbaarlijk.
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Miscanthus
Miscánthus Anderss. [N. J. Andersson (1821-80), hoogleeraar
te Stockholm], – van Gr. miskos, steel; anthos, bloem. Beide aartjes van elk paar zijn
gesteeld.
mischobolbos / mischobolbus
mischobólbos (-os, -on) / mischobólbus (-a,
-um), – van Gr. mischos, steel; bolbos, bol: met gesteelde of steelvormige bollen of
schijnknollen.
mischobulba
mischobúlba, – zie mischobulbus.
mischobulbos
mischobúlbos (-os, -on), – foutief voor mischobolbos.
Mischobulbum
Mischobúlbum Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr.
mischos, steel; Lat. bulbus, bol. Orchidacĕa met steelvormige schijnknollen.
mischobulbus
mischobúlbus (-a, -um), – van Gr. mischos, steel; Lat. bulbus,
bol: met gesteelde of steelvormige bollen of schijnknollen. Deze samenkoppeling
van Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn mischobolbos en mischobolbus.
Mischocarpus
Mischocárpus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. mischos, steel;
karpos, vrucht. De vruchten zijn aan den voet steelvormig versmald.
Mischophloes Mischophlóés Scheff. [R. H. C. C. Scheffer], – van Gr. mischos,
steel; phloiein, in volle kracht zijn. Krachtige palm met gesteelde mann. bloemen.
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Mischopleura Mischopléúra Wernh. [H. F. Wernham], – van Gr. mischos, steel;
pleura, ribbe, nerf. Plant, waarbij de middennerf der bladeren even dik is als de dikke
bladsteel.
Mischospora
Mischóspora Boeck. [O. Boeckeler], – van Gr. mischos, steel;
spŏra, vrucht, zaad. De vruchten zijn duidelijk gesteeld.
miser
míser (-ra, -rum), – (Lat.) ellendig, nietswaardig.
misorensis
misorénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Misori in de
Geelvinkbaai (a/d N. kust van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
Missiessya
Missiéssya Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar
Henri Gaëtan François Laurent Burgues de Missiessy (1818, Toulon; ?, ?), in 1835
in dienst getreden bij de Fr. marine, in 1854 bevorderd tot capitaine de frégate (rang
van luitenant-kolonel), in 1866 als zoodanig gepensionneerd. In 1836/37 was hij
leerling aan boord van de korvet La Bonite, welke in die jaren een reis om de aarde
maakte, waaraan ook de auteur van het gesl., Gaudichaud (zie gaudichaudi), deelnam.
Of hij ooit verzameld heeft, is mij onbekend.
missionis
missiónis, – 2e nv. enkv. van Lat. missĭo, zending, missie: van de
zending, van de missie, van een zendeling ontvangen, van een missionaris ontvangen.
missouriensis
missouriénsis (-is, -e), – afkomstig van Missouri, een der
Vereengde Staten van N.-Amerika of daar het eerst gevonden. De staat is genoemd
naar de rivier, welke hem doorstroomt. De naam is Indiaansch.
mistus
mistus (-a, -um), – (Lat.) vermengd. Als soortnaam gebezigd voor
planten met bladeren of bloemen van tweeërlei vorm of kleur.
mite
mite, – zie mitis.
Mitella
Mitélla L. [C. Linnaeus], – verkleinw. van Lat. mitra, muts, mijter.
De vrucht doet aan een bisschopsmijter denken.
Mithridatea
Mithridatéa Comm. [Ph. Commerson] ex Schreb. [J. Chr. D.
von Schreber], – genoemd naar Mithridātês Eupător (132 v. Chr., Sinōpē,
tegenwoordig Sinob, a/d Z. kust van de Zwarte Zee, ruim 35° O.L.; 63 v. Chr.,
Panticapaeum in de Krim), koning van Pontus in het N. van Klein-Azië, vijand der
Romeinen, goed talenkenner, daarbij kenner van vergiften en geneeskrachtige kruiden.
mitificus
mitíficus (-a, -um), – van Lat. mitis, zacht; facĕre, maken:
zachtzinnig, niet woest, niet met groote stekels gewapend.
mitifolius
mitifólius (-a, -um), – van Lat. mitis, zacht, niet ruw, niet scherp
smakend, niet zuur, niet gedoornd of gestekeld; folĭum, blad: met zachte (niet ruwe,
niet scherp smakende, niet zure, niet gedoornde of gestekelde) bladeren.
mitis mitis (-is, -e), – (Lat.) zacht, zachtzinnig, niet ruw, niet scherp (smakend),
ongedoornd, ongestekeld.
Mitopetalum Mitopétalum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. mitos, draad; petălon,
kroonblad. Plant met draadvormige of althans zeer smalle kroonbladen.
mitracarpoides mitracarpoídes, – van Mitracarpus, plantengesl. (Rubiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Mitracarpus-achtig.
Mitracarpus
Mitracárpus Zucc. [J. G. Zuccarini], – van Gr. mitra, muts;
karpos, vrucht. De vrucht springt open met een op een muts gelijkend dekseltje.
Mitragyna
Mitrágyna Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. mitra, muts; gŭnê,
vrouw. De stempel (vr. orgaan) is mutsvormig.
mitragyna
mitrágyna, – zie mitragўnus.
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Mitragyne
Mitrágyne R. Br. [Bobert Brown], – van Gr. mitra, muts, mijter;
gŭnê, vrouw. Bij sommige soorten is de top der vrucht (vr. orgaan) mijtervormig.
mitragynus
mitrágynus (-a, -um), – van Gr. mitra, muts; gŭnê, vrouw: met
mutsvormig vr. orgaan, met mutsvormigen stempel.
Mitraria
Mitrária Cav. [A. J. Cavanilles] (Gesneriscĕae)), – van Lat. mitra,
muts. De kelk wordt nauw omsloten door twee tot een mutsvormig geheel vergroeide
schutbladen.
Mitraria
Mitrária J. Fr. Gmel. [Johann Friedrich Gmelin (1748-1804),
hoogleeraar, eerst te Tübingen, daarna te Göttingen] (Lecythidacĕae), – van Lat.
mitra, muts. – De naam zinspeelt op de gedaante der vrucht.
Mitrasacme
Mitrasácme Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr.
mitra, muts; akmê, punt, toppunt, bloei (fig.), bloem (fig.). Volgens den auteur der
soort, Labillardière (zie Billardiēra), zinspeelt de naam op de mutsvormige bloemen.
– De keuze van den naam is niet gelukkig: de bloemen zijn niet mutsvormig, doch
bezitten een klok- of urnvormige buis met uitgespreide slippen; bovendien mag bloem
(Gr. anthos of anthê) in den letterlijken zin des woords niet met akmê vertaald worden.
Mitrastemon
Mitrastémon Makino [Tomitaro Makino (1863, Koshi, Japan;
?), in 1931 nog als lector verbonden aan de universiteit van Tokyo], – van Gr. mitra,
muts; stêmon, draad. De meeldraden zijn vergroeid tot een mutsvormig geheel, dat
aanvankelijk de vr. geslachtsorganen overdekt en bij gevorderden bloei afvalt.
mitratus
mitrátus (-a, -um), – van Lat. mitra, muts: een muts of iets daarop
gelijkends dragend.
Mitrella
Mitrélla Miq. [F. A. W. Miquel], – verkleinw. van Lat. mitra, muts:
mutsje. De naam zinspeelt op de tot een mutsvormig geheel samenhangend binnenste
kroonbladen.
Mitreola
Mitréola R. Br. [Robert Brown], – van Lat. mitra, mijter. De naam
zinspeelt op den vorm der vrucht.
Mitrephora
Mitréphora Hook f. et Th. [J. D. Hooker en Th. Thomson], –
van Gr. mitrê, muts; phĕrein, dragen: mutsdragende plant. De drie binnenste
kroonbladen hangen samen tot een soort muts.
mitrifer / mitriferus
mítrifer (mitrífera, mitríferum) / mitríferus (-a, -um),
– van Lat. mitra, muts; ferre, dragen: een muts dragend.
mitrifolius
mitrifólius (-a, -um), – van Lat. mitra, muts; folĭum, blad: met
mutsvormige bladeren.
mitriformis
mitrifórmis (-is, -e), – van Lat. mitra, muts; forma, vorm:
mutsvormig.
Mitscherlichia
Mitscherlíchia Klotzsch [J. Fr. Klotzsch], – genoemd naar de
gebroeders Mitscherlich, nl.: 1. Eilhard Mitscherlich (1794, Neuende bij Jever; 1863,
Schöneberg bij Berlijn), sinds 1821 hoogleeraar in de scheikunde te Berlijn, beroemd
door zijn onderzoekingen op chemisch en kristallographisch gebied. 2. Karl Gustav
Mitscherlich (1805, Neuende bij Jever; 1875, Berlijn), sinds 1842 hoogleeraar in de
artsenijbereidkunde te Berlijn, schrijver van een leerboek der artsenijmiddelenleer.
mixta
mixta, – zie mixtus.
mixtinervius
mixtinérvius (-a, -um), – van Lat. mixtus, vermengd; nervus,
nerf: met vermengde, dwz. ineenloopende nerven.
mixtus
míxtus (-a, -um), – van Lat. miscēre, vermengen: vermengd (met
bloemen of bladeren van tweeërlei vorm of kleur bv.).
Miyoshia
Miyóshia Makino [Tomitaro Makino (1863, Koshi, Japan; ?), in
1931 nog als lector verbonden aan de universiteit van Tokyo], – in 1903 genoemd
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naar Manabu Miyoshi (1861, Gifu, eiland Hondo, Japan; ?, ?), hoogleeraar in de
plantkunde aan de Keizerlijke Universiteit te Tokyo.
mjoebergii mjoebérgii, – 2de nv. van Mjoebergĭus, Latinizeering van Mjöberg:
van Mjöberg, gevonden door Mjöberg, genoemd naar Mjöberg. Vaccinĭum – J. J. S.
[J. J. Smith] is genoemd naar den ontdekker (1925) der plant, Erik P. Mjöberg (1882,
Hallands-Ås, Z.-Zweden; X), zoöloog-ethnograaf, van 1919-22 verbonden aan het
Deli-Proefstation te Medan, van 1922-24 directeur van het Sarawák Museum te
Koetjing (N.W.-Bórneo), die in 1925/26 een verzameltocht maakte naar den Boekit
(berg) Batoe Tiban (op de grens van Sarawák en de Zuider- en Ooster-Afdeeling van
Bórneo; ±144 1/2° O.L.; ±1 1/2° N.B.). Hij schreef een aantal deels wetensch., deels
populaire publicaties en woont thans te Stockholm.
Mnesithea
Mnesíthea Kth [K. S. Kunth], – genoemd naar den Gr. geneesheer
Mnesītheus, schrijver van een werk over eetbare planten (Peri edestôn).
Moacurra Moacúrra Roxb. [W. Roxburgh], – Beng. plantennaam (moakurra).
Mocanera
Mocanéra Blanco [M. Blanco], – op de Kanarische eilanden
gebruikelijke plantennaam.
Modecca
Modécca Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – Malab.
plantennaam.
modesta
modésta, – zie modestus.
modestissimus
modestíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. modestus,
bescheiden: zeer bescheiden.
modestus
modéstus (-a, -um), – van Lat. modus, maat: de (juiste)
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maat houdend, matig in zijn begeerten, bescheiden, geen groote plaats innemend.
modicus
módicus (-a, -um), – van Lat. modus, maat: de juiste maat houdend,
middelmatig, groot noch klein.
Modiola
Modíola Moench [K. Moench], – van Lat. modiŏlus (verkleinw. van
modĭus, korenmaat), drinkbeker. De naam zinspeelt op den vorm der vruchtkluisjes.
Modiolastrum Modiolástrum K. Schum. [Κ. Μ. Schumann], – van Modiŏla,
plantengesl. (Malvacêae); astrum, uitgang met kleineerende beteekenis: onechte
Modiŏla, Modiŏla-achtige plant. – Zie voorts alsinastrum.
moedlingensis
moedlingénsis (-is, -e), – afkomstig van Mödling (Z. van
Weenen) of daar het eerst gevonden, Mödlingsch.
Moehringia Moehríngia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar P. H. G. Moehring
(1710, Jever, N.W. Oldenburg; 1792, Jever), schrijver eener bot. publicatie.
Moenchia Móénchia Ehrh. [J. Fr. Ehrhart], – genoemd naar K. Moench (1744,
Cassel; 1805, Marburg), schrijver van bot. publicaties.
moensii móénsii, – 2e nv. van Moensĭus, Latinizeering van Moens: van Moens,
genoemd naar Moens. – Cinchōna pavoniāna-weddeliāna O. K. [C. E. Otto Kuntze]
var. – O. K. [C. E. Otto Kuntze] is genoemd naar J. C. Bernelot Moens (1837,
Kralingen; 1886, Haarlem), apotheker, in 1875 in W.-Indië geplaatst, in 1858
overgeplaatst naar Batavia, waar hij naam maakte door zijn scheikundige
onderzoekingen over kinabast en over drinkwater. In 1872 werd hij aangesteld tot
scheikundige bij de gouvernementskinacultuur, in 1875 tot directeur van dat bedrijf.
In 1883 vertrok hij met verlof naar Europa, in 1885 werd hij op verzoek eervol
ontslagen. Hij schreef het beroemde standaardwerk: De kinacultuur in Azië van
1854-1882.
Moerenhoutia
Moerenhoútia Bl. [C. L. Blume], – in 1858 genoemd naar J.
A. Moerenhout (?, ?; ? ?), handelaar, in 1830 als consul-generaal der Vereenigde
Staten voor de Gezelschapseilanden (zie societātis) met Bertero (zie berteriānus)
derwaarts vertrokken. Hij vestigde zich op het eiland Otaheite (= Tahiti; ±149 1/2º
W.L.; ±17 1/2º Z.B.). Tijdens zijn consulaat op die eilanden deed hij zooveel mogelijk
planten verzamelen en schonk deze aan openbare musea en geleerden, waardoor het
aan J. A. Guillemin [zie Ann. Sc. Nat. VI (1836), VII (1837)] mogelijk was een
naamlijst van de planten dier eilanden samentestellen. “Zulk een man, die zonder
eenig eigenbelang de kennis der natuur zooveel, als in zijn vermogen stond,
bevorderde, verdient gewisselijk, dat zijn naam in de botanische wetenschap bewaard
worde; daarom wijde ik (dwz. C. L. Blume; zie Blumĕa) hem dit nieuwe geslacht
toe.”
moesiacus
moesíacus (-a, -um), – afkomstig van Moesĭa, het land der Moesi,
een volksstam in het tegenwoordige Servië en Bulgarije: Moesisch, dwz.
Servisch-Bulgaarsch.
moestus
moestus (-a, -um), – (Lat.) droevig, treurig.
moggridgei
moggrídgei, – 2e nv. van Moggridgĕus, Latinizeering van
Moggridge: van Moggridge, genoemd naar Moggridge. – Sempervīvum – Hook. f.
[J. D. Hooker] werd door den auteur der soort, J. D. Hooker (zie hookēri 2), omstreeks
1880 onder dien naam ontvangen van De Smet, in wiens tuin de plant gekweekt
werd. Waarschijnlijk is de plant genoemd naar J. Moggridge (1803, ?; 1882,
Kensington, Londen), schrijver over de coniferen der Zee-Alpen, of anders naar diens
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zoon, J. Tr. Moggridge (1842, Woodfield, Monmouth; 1874, Mentone), schrijver
eener flora van Mentone.
Moghania
Moghánia J. St.-Hil. [J. H. Jaume Saint-Hilaire (1772-1845), Fr.
plantkundige], – afleiding en beteekenis onbekend.
mogol
mogol, – Soend. plantennaam (hoeroe mogol).
Mogorium
Mogórium A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – Latinizeering van den Engelschind. plantennaam mog(o)ri.
mohillae
mohíllae, 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde woord
Mohilla, naam van een der eilanden der Comoren (tusschen Afrika en de N. punt
van Madagaskar; bijna 44º O.L.; ±12 1/2º Z.B.): (afkomstig) van Mohilla of daar het
eerst gevonden.
mohlianus
mohliánus (-a, -um) (Dendrobĭum – Kränzl. [Fr. Kränzlin
(1847-1934), bekend D. schrijver over orchideeën]), – genoemd naar Hugo von Mohl
(1805, Stuttgart; 1872, Tübingen), plantkundige, in 1832 benoemd tot hoogleeraar
in de physiologie te Bern, in 1835 tot hoogleeraar in de plantkunde en directeur van
den bot. tuin te Tübingen, schrijver van een groot aantal bot. publicaties op allerlei,
vooral anatomisch, gebied.
Mohria
Móhria Sw. [O. Swartz], – genoemd naar D. M. H. Mohr (?, ?; 1808,
Kiel), adjunct aan de universiteit te Kiel, schrijver eener bot. publicatie.
Mohrodendron Mohrodéndron Britton [Nathaniel Lord Britton (1859-1934),
Amer. plantkundige], – van (Carl Theodor) Mohr (1824, Esslingen, Wurttemberg;
1901, Asheville, Noord-Carolina), van 1857-92 apotheker te Mobile (Alabáma,
U.S.A.), schrijver over pharmacol. en bot. onderwerpen; Gr. dendron, boom: boom
van Mohr, ter eere van Mohr genoemde boom.
molat
molat, – Ceramsche plantennaam.
moldavicus
moldávicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Moldavĭa, Latinizeering
van Moldau, landschap tusschen de Karpaten eenerzijds, Rusland en de Zwarte Zee
anderzijds: afkomstig van Moldau of daar eerst gevonden, Moldavisch.
Molina
Molína Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar J. I. Molina (1740,
Talca, Chili; 1829, Bologna), missionaris in Chili, verdienstelijk schrijver over de
flora van dat land.
Molinaea
Molináéa A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – in 1789 tegelijkertijd genoemd naar twee botanici van den naam
Desmoulins, nl.: 1. Jean Desmoulins (of des Moulins) (1530, Ambert, Dépt.
Puy-de-Dôme, Frankrijk; 1620, Lyon), geneesheer te Lyon, die, de gewoonte van
zijn tijd volgende, zijn naam latiniseerde tot Molinaeus. Hij voltooide de beroemde
Historĭa Generālis Plantārum van zijn stadgenoot Dalechamps (zie Dalechampĭa),
toen deze, kindsch geworden, het werk niet voleindigen kon. Voorts vertaalde hij
een werk van Mattióli (zie Matthiōla) uit het Ital. in het Fr. 2. een anderen, met den
auteur van het gesl. bevrienden, dus 18e eeuwschen Desmoulins, “auctor methŏdi
plantārum Cluniacensĭum in Flora Burgundiăca nuper evulgāta”. dwz. auteur van
den catalogus der planten van Cluny in de onlangs uitgegeven Flora van Bourgondië.
– Ik weet niet, welke flora van Bourgondië wordt bedoeld en heb van dezen
Desmoulins niets naders kunnen uitvorschen.
Molineria
Molinéria Colla. [L. Colla (1766-1848), Ital. plantkundige], –
genoemd naar Ignazio Bernardo Molineri (1741, Montaldo di Mondovi, in Piemont;
1818, Turijn), gedurende vele jaren verbonden aan den bot. tuin van Turijn, sinds
1802 directeur dier instelling, die in Piemont zeer vele planten verzamelde en zich
grondige kennis daarvan verwierf. Ongeveer 125 planten zijn naar hem genoemd.
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Molinia Molínia Schrank. [Fr. von Paula Schrank], genoemd naar J. I. Molina
(zie Molīna).
Moliniera
Moliniéra Ball. [John Ball (1818-89), Iersch plantkundige], –
genoemd naar I. B. Molineri (zie Molinerĭa).
molkenboerii
molkenbóérii, – 2e nv. van Molkenboerius, Latinizeering van
Molkenboer: van Molkenboer, genoemd naar Molkenboer. – Melastŏma – Miq. [F.
A. W. Miquel] is genoemd
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naar J. H. Molkenboer (1816, Haarlem; 1854, Leiden), geneesheer te Leiden. – Hij
bewerkte o.a. de bladmossen van den Oostind. Archipel en Japan, schreef, te zamen
met C. Kerbert, een flora van Leiden, bewerkte voor de Plantae Junghuhniānae (zie
Junghuhnĭa) de Loranthacĕae en de Umbellifĕrae en overleed tijdens de bewerking
der Melastomatacĕae. Hij was een van de oprichters der Ned. Bot. Vereeniging (15
Aug. 1845).
molle
molle (znw.), – Peruaansche plantennaam (mollé of molli).
molle
molle (bnw.), zie mollis.
mollianus
molliánus (-a, -um) (Rhododendron – Kds [S. H. Koorders]), –
genoemd naar J. W. Moll (1851, Amsterdam; 1933 Groningen), van 1876-85 leeraar
aan de R. H. B. S. te Utrecht, van 1885-90 directeur dier inrichting, van 1890-1916
hoogleeraar in de plantkunde te Groningen, van 1916-21 buitengewoon hoogleeraar
aldaar. Hoewel hij op gevorderden leeftijd blind werd, zette hij zijn colleges en bot.
studiën voort. Tot zeer kort voor zijn dood bezocht hij nog geregeld het bot.
laboratorium. Hij schreef een herhaaldelijk herdrukt Handboek der Plantbeschrijving,
een Handboek der Botanische Mikrographie en, te zamen met H. H. Jansonius, de
Botanical Penportraits [beschrijvingen van 100 simplicia (geneeskrachtige planten)].
Voorts verschenen van zijn hand een aantal artikelen op physiol. en anatomisch-bot.
gebied, bewerkte hij in den 4den druk der Ned. pharmacopee de simplicia en gaf hij
de methode aan van en schreef hij de inleiding bij het overigens geheel door H. H.
Jansonius samengestelde standaardwerk: Die Mikrographie des Holzes der auf Java
vorkommenden Baumarten.
mollicaulis
mollicáúlis (-is, -e), – van Lat. mollis, zacht; caulis, stengel, steel:
zachtstengelig, zachtstelig.
mollicoccus
mollicóccus (-a, -um), – van Lat. mollis, zacht; coccum, bes,
vrucht, vruchtnootje: met zachte bessen, vruchten of vruchtnootjes.
mollicomus
mollícomus (-a, -um), – van Lat. mollis, zacht; cŏma, kuif (van
haren, bladeren, schutbladen, bloemen): met een zachte kuif.
molliculus
mollículus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. mollis, zacht: zeer
zacht.
molliflorus molliflórus (-a, -um), – van Lat. mollis, zacht; flos (flōris), bloem:
met zachte bloemen.
mollifolius
mollifólius (-a, -um), – van Lat. mollis, zacht; folĭum, blad: met
zachte bladeren.
molliformis
mollifórmis (-is, -e), – van den soortnaam mollis (zie aldaar);
Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante der soort mollis, op de soort mollis
gelijkend.
Mollinedia
Mollinédia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd
naar den Sp. scheikundige van het einde der 18e eeuw, Fr. de Mollinedo, die zich
verdienstelijk gemaakt heeft voor den bot. tuin van Madrid. Overigens is mij van
hem niets bekend.
mollior
móllior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. mollis, zacht: zachter, zachter
dan gewoonlijk, tamelijk zacht.
mollipilus mollípilus (-a, -um), – van Lat. mollis, zacht, pĭlus, haar: met zachte
haren, zachtharig.
mollis
mollis (-is, -e), – (Lat.) zacht.
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mollispinus
mollispínus (-a, -um), – van Lat. mollis, zacht; spīna, stekel,
doorn: zachtstekelig.
mollisimus
mollísimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. mollis, zacht: zeer
zacht; zeer zacht behaard.
mollius
móllius, – zie mollĭor.
molliusculus
molliúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. mollis, zacht:
tamelijk zacht.
Mollugo / mollugo
Mollúgo L. [C. Linnaeus] / mollúgo, – van Lat. mollis,
zacht: zachte plant.
molluscus
mollúscus (-a, -um), – van Lat. mollis, zacht, week: zacht, week.
Moltkia
Móltkia Lehm. [J. G. Chr. Lehmann (1792-1860), directeur van den
bot. tuin te Hamburg], – genoemd naar Joachim Godske Moltke (1746, Kopenhagen;
1818, Kopenhagen), hooggeplaatst Deensch staatsambtenaar, sedert 1781 minister
van staat, bezitter eener fraaie verzameling van naturaliën, welke hij – met een legaat
– naliet aan de universiteit te Kopenhagen.
molucca
molúcca, – zie moluccus.
moluccanus moluccánus (-a, -um), – afkomstig uit de Molukken (eilandengroep
tusschen Celebes en Nieuw-Guinea, van ±3º N.B. tot ±5º Z.B.) of daar het eerst
gevonden, Molukkaansch, Moluksch. De oorsprong van den naam Molukken is niet
bekend.
Molucella
Molucélla L. [C. Linnaeus], – verkleinw. van Molucca, oude naam
voor hetzelfde gesl. De naam werd aan het gesl. geschonken in de veronderstelling,
dat een der eerstbeschreven soorten er van, Molucélla spinōsa L. [C. Linnaeus], uit
de Molukken stamde; in werkelijkheid behoort zij thuis in het
Middellandsche-Zeegebied.
moluccensis / moluccus moluccénsis (-is, -e) / molúccus (-a, -um), – afkomstig
uit de Molukken (eilandengroep tusschen Celebes en Nieuw-Guinea, van ±3º N.B.
tot ±5º Z.B.) of daar het eerst gevonden, Molukkaansch, Moluksch. De oorsprong
van den naam Molukken is niet bekend.
moly
moly, – Lat. transcr. van Gr. môlu, in de Oudheid naam eener door
Hermês (Mercurĭus) aan Odusseus (zie Homêros, Odusseia X, 304, 305 en Ovidĭus,
Metamorphōses XIV, 291-296) geschonken, moeilijk uittegraven plant met witte
bloemen en zwarten wortel, waarmede de Gr. held zich kon vrijwaren voor
betoovering door de nimf Kirkê (zie Circaea). – Later is de naam overgedragen op
een Allĭum-soort.
molybda
molýbda, – zie molybdus.
molybdinus
molýbdinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. molubdĭnos (van
molubdos, lood), looden, loodgrauw, loodkleurig.
molybdus
molýbdus (-a, -um), – van Gr. molubdos, lood: loodgrauw,
loodkleurig.
momi
momi, – Jap. boomnaam.
Momordica
Momórdica L. [C. Linnaeus], – oude plantennaam, reeds lang
vóór Linnaeus (zie Linnaea) voor dezelfde plant in gebruik als thans. Men vindt hem
o.a. bij Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p. 376. De naam wordt wel afgeleid
van Lat. mordĕre, bijten (momordi = ik heb gebeten) en zou dan kunnen zinspelen
op de tandvormige uitwassen, waarmede de vruchten bezet zijn, echter ook wel op
den scherpen smaak der onrijpe vruchten. Anderen denken aan den onregelmatig
uitgevreten rand der zaden sommiger soorten van het gesl.
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monacanthus
monacánthus
(-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen;
akantha, stekel, doorn: met één stekel of doorn: met alleenstaande stekels of doornen.
monacensis
monacénsis (-is, -e), – van nieuwlat. Monăcum, München:
afkomstig van München of daar het eerst gevonden, Münchensch.
monachalis
monachális (-is, -e), – van Lat. monăchus (van Gr. monăchos,
eenzaam, alleen, eenzaam levend), monnik: op eenigerlei wijze tot monniken in
betrekking staand, door monniken gekweekt.
Monachne
Monáchne P. B. [Α. Μ. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van
Gr. monos, eenig, alleen; achnê, kaf. Bij normaal gebouwde grasaartjes bevinden
zich aan den voet van het aartje twee looze kafjes (g1 en g2, de zg. kelkkafjes); bij
dit gesl. is vaak alleen g2 aanwezig.
monachorum
monachórum, – 2e nv. mv. van Lat. monăchus (van Gr.
monăchos, eenzaam, alleen, eenzaam levend), monnik: der monniken; door monniken
gekweekt.
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Monachosorum
Monachosórum Kunze [G. Kunze], – van Gr. monăchos,
eenzaam, alleen: sôros, hoop(je). Varen met op de bladslippen alleenstaande
sporenhoopjes of sori.
monadelphus
monadélphus (-a, -um), – van Gr. monos, alleen; adelphós,
broeder: éénbroederig, tot één bundel vereenigd.
monadenus
monádenus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen; adên
(adĕnos), klier: met één klier.
monander / monandrus
monánder (-a, -um) / monándrus (-a, -um), – van
Gr. monos, eenig, alleen; anêr (andros), man: met één mann. orgaan, met één
meeldraad, éénhelmig, éénmannig.
monantha
monántha, – zie monanthus.
Monanthocitrus
Monanthócitrus Tanaka [Yoshio Tanaka, recent Jap.
plantkundige], – van Lat. monanthus (zie aldaar), éénbloemig, met alleenstaande
bloemen; Cĭtrus, plantengesl. (Rutacĕae): aan Citrus verwant gesl. met alleenstaande
bloemen.
monanthus
monánthus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen; anthos,
bloem: éénbloemig, met alleenstaande bloemen.
Monarda
Monárda L. [C. Linnaeus], – genoemd naar N. Monardes (1512,
Sevilla; 1588, Sevilla), geneesheer, schrijver van verscheidene werken, waaronder
een werk over de geneesmiddelen, welke in zijn tijd uit W.-Indië werden verkregen.
monatherus
monátherus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen; athêr
(athĕros), naald: éénnaaldig.
monchyanus monchyánus (-a, -um) (Ormosĭa – Boerl. et Kds [J. G. Boerlage
en S. H. Koorders]), – genoemd naar P. de Monchy (zie demonchyānus).
Mondo
Mondo
Adans [M. Adanson], – afleiding en beteekenis onbekend.
Monenteles
Monénteles Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr.
monos, eenig, alleen; entĕlês, volkomen. Bij de eerstbeschreven soort bevatten de
meeste hoofdjes te midden van vele ♀ bloemen slechts één (volkomen) bloem.
Monerma
Monérma P. B. [Α. Μ. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van
Gr. monos, eenig, alleen; herma, steunsel. Aan den voet der meeste aartjes wordt
slechts één loos kafje (kelkkafje) gevonden in plaats van 2, zooals bij andere grassen.
monetarius
monetárius (-a, -um), – van Lat. monēta, munt: op muntstukken
gelijkend.
Monetia
Monétia L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Bruelle], – genoemd naar J.
B. P. A. Monet, chevalier De Lamarck (zie lamarckiānus).
mongolicus mongólicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Mongolĭa, Mongolië, land
in Centraal-Azië tusschen Siberië en het eigenlijke China: Mongoolsch.
Monilia
Monília Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog], – van Lat. monīle, halsketting, halsketen. – De naam zinspeelt
op de tot een kettingvormig geheel verbonden konidiën.
monilifer / moniliferus
monílifer (monilífera, monilíferum) / monilíferus
(-a, -um), – van Lat. monīle, halsketting, halsketen; ferre, dragen: een of ander op
een halsketting gelijkend orgaan dragend, ingesnoerde peulen bv.
moniliformis monilifórmis (-is, -e), – van Lat. monīle, halsketting, halsketen;
forma, vorm: van den vorm eener halsketen, kettingvormig, rozenkransvormig.
monilliformis
monillifórmis (-is, -e), – foutief voor moniliformis.
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Monimia
Monímia Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – genoemd naar
Monĭma, gemalin van Mithridātes Eupător (zie Mithridatēa). De naam werd gekozen
om op verwantschap met het (voormalige) gesl. Mithridatēa te wijzen.
Monimiaceae Monimiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Monimĭa
geldt.
Monniera Monniéra Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog], – genoemd naar L. G. Le Monnier (1717, Parijs; 1799, Montreuil
bij Parijs), geneesheer en gunsteling van Lodewijk XV, later geneesheer van Lodewijk
XVI, hoogleeraar aan den Jardin des Plantes te Parijs, dien hij met planten uit alle
werelddeelen verrijkte, schrijver over de flora der Pyreneeën, correspondent van
Linnaeus (zie Linnaea). Door de Fr. revolutie verloor hij zijn ambt; bij den door het
Parijsche gepeupel gepleegden massamoord op 10 Aug. 1792 (afzetting van Lodewijk
XVI) werd hij wegens zijn verdiensten als geneesheer gespaard; op zijn ouden dag
moest hij zich generen met den verkoop van geneeskrachtige kruiden in een klein
winkeltje.
monnieri monniéri, – 2e nv. van Monniērus, Latinizeering van (Le) Monnier:
van Le Monnier, genoemd naar Le Monnier. – Iris – A. P. DC. [A. P. de Candolle]
is genoemd naar L. G. Le Monnier, die de plant in den Jardin des Plantes te Parijs
gekweekt had (zie Monniēra).
Monnieria / monnieria Monniéria L. [C. Linnaeus] / monniéria, – genoemd
naar L. G. Le Monnier (zie Monniēra).
Monnina
Monnína Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd
naar Joseph Moñino, graaf van Florida Blanco, die den auteurs van het gesl., Ruiz
(zie ruiziānus) en Pavon (zie Pavonĭa), behulpzaam was bij hun floristische
onderzoekingen (1779-88) in Z.-Amerika.
monocarpa
monocárpa, – zie monocarpus.
Monocarpia
Monocárpia Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. monos, eenig,
alleen; karpos, vrucht. – Annonacĕa met slechts één vruchtbeginsel en welker vrucht
dus uit slechts één vruchtje bestaat.
monocarpus
monocárpus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen; karpos,
vrucht: met één vrucht (of vruchtje) per bloem; met één sorus (per blaadje of bladslip).
monocaulis monocáúlis (-is, -e), – van Gr. monos, eenig, alleen; kaulos, steel:
éénstengelig.
monocephalus
monocéphalus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen;
kephălê, hoofd: éénhoofdig.
Monocera / monocera / Monoceras
Monócera Jack [W. Jack] / monócera
/ Monóceras Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. monos, eenig, alleen; kĕras, hoorn.
Één der helmhokjes is aan den top verlengd in een lange spits.
monoceras
monóceras, – van Gr. monos, eenig, alleen; kĕras, hoorn:
éénhoornig.
Monochilon
Monochílon Dulac [J. Dulac, Fr. geestelijke-plantkundige], –
van Gr. monos, eenig, alleen; cheilos, lip. – Lipbloemige, waarbij alleen de onderlip
ontwikkeld is.
Monochilus Monochílus Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Gr. monos, eenig, alleen; cheilos, lip. Orchidacĕa met slechts één
(niet schijnbaar meer, vgl. Polychīlos) lip.
Monochoria
Monochória K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. monos, eenig,
alleen; chôris, gescheiden, verschillend. – Één der meeldraden heeft een langeren
helmdraad en een grooteren en anders gekleurden helmknop dan de 5 andere.
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monococcus
monocóccus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen; kokkos,
bes, vrucht, vruchtkluisje: met één vrucht, met één vruchtkluisje.
monodon / monodontus mónodon / monodóntus (-a, -um), – van Gr. monos,
eenig, alleen: ŏdous (ŏdontos), tand: ééntandig.
Monogramma
Monográmma Schkuhr [Chr. Schkuhr], – van Gr. monos,
eenig, alleen; grammê, lijn. Bij de eerstbeschreven soort draagt elk blad slechts één
lijnvormigen sorus.
Monogramme
Monográmme, – zie Monogramma.
monogrammoides
monogrammoídes, – van Monogramma, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Monogramma-achtig.
monogynus
monógynus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen; gŭnê,
vrouw: met één vr. orgaan (vruchtbeginsel, stijl).
monoicus
monóícus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen; oikos, huis:
éénhuizig.
Monolepis
Monólepis Schrad. [H. A. Schrader], – van Gr. monos, eenig,
alleen; lĕpis, schub. – Bij de eerstbeschreven soort bestaat het bloemdek uit slechts
één, bij een schub vergeleken blad.
Monoon
Monóon Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. monos, eenig, alleen;
ôon, ei. De vruchtbeginsels bevatten slechts één eitje.
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monopetalus
monopétalus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen; petălon,
kroonblad: met één kroonblad.
Monophrynium
Monophrýnium K. Schum. [Κ. Μ. Schumann], – van Gr.
monos, eenig, alleen; Phrynĭum, plantengesl. (Marantacĕae): aan Phrynìum verwant
gesl. met in de oksels der schutbladen alleenstaande bloemen.
monophylla
monophýlla, – zie monophyllus.
Monophyllaea Monophylláéa R. Br. [Robert Brown], – van Gr. monos, eenig,
alleen; phullon, blad: éénbladige plant. De plant brengt geen andere bladeren voort
dan de beide zaadlobben; één daarvan blijft klein en valt af; de andere groeit, zoo
lang de plant leeft, en bereikt ten laatste zeer aanzienlijke afmetingen.
monophyllus
monophýllus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. monophullos
(van monos, eenig, alleen; phyllon, blad), éénbladig, uit één blaadje bestaand.
monopleurus
monopléúrus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen; pleura,
zijde (Eng. side): slechts één zijde hebbend, naar één zijde gekeerd.
monopterus
monópterus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen; ptĕron,
vleugel, éénvleugelig.
monorchis
monórchis, – (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen; orchis,
teelbal, bij uitbreiding knol der orchideeën: met één knol.
monosema
monoséma, – van Gr. monos, eenig, alleen; sêma, kenteeken: met
één kenteeken (bv. met één vlek op elk kroonblad).
Monosepalum
Monosépalum Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr.
monos, eenig, alleen; Nieuwlat. sepălum, kelkblad. De kelkbladen zijn vergroeid tot
één geheel, een aan de voorzijde gespleten buis.
Monosoma
Monosóma Griff. [W. Griffith], – van Gr. monos, eenig, alleen;
sôma, lichaam. De helmdraden zijn tot een buis vergroeid, vormen te zamen slechts
één lichaam.
monosorus
monosórus (-a, -um), -van Gr. monos, eenig, alleen; sôros,
hoop(je): met één sporenhoopje per blad of per bladslip.
monosperma
monospérma, – zie monospermus.
monospermoides
monospermoídes, – van den soortnaam monospermus (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort monospermus
gelijkend.
monospermus
monospérmus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen;
sperma, zaad, éénzadig.
monosporus
monósporus (-a, -um), – van Gr. monos, eenig, alleen; spŏra,
zaad, spore: één zaad per vrucht of één spore per sporangium bevattend.
Monostachya
Monostáchya Merr. [E. D. Merrill], – van Gr. monos, eenig,
alleen; stachus, aar. – Gras, welks bloeiwijze uit slechts één aartje bestaat.
monostachya
monostáchya, – zie monastachўus.
monostachys / monostachyus monóstachys / monostáchyus (-a, -um), – van
Gr. monos, eenig, alleen; stăchus, aar: éénarig, met één aartje.
Monotagma
Monotágma K. Schum. [Κ. Μ. Schumann], – van Gr. monos,
eenig, alleen; tagma, slagorde, rij. Langs de assen der bloeiwijze staan de bloemen
in één rij.
monotis
monótis, – van Gr. monos, eenig, alleen; ous (ôtos), oor: éénoorig.
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Monotropa
Monótropa L [C. Linnaeus], – van [zie Linnaeus, Philosophĭa
Botanĭca (1751) 186] Gr. monos, eenig, alleen; trepein, wenden. De naam zinspeelt
op de naar één zijde omgebogen (knikkende) bloeiwijze.
Monoxora
Monóxora Wight [R. Wight], – mogelijk afgeleid van Gr. monos,
eenig, alleen; exŏros (van ex, uit; hŏros, grens), over de grens gezet, verbannen: uit
het gesl. Rhodamnĭa verwijderde en op zich zelf tot een gesl. verheven plant.
monspeliacus / monspeliensis / monspessiliensis /
monspessulanus
monspeliácus (-a, -um) / monspeliénsis (-is, -e) /
monspessiliénsis (-is, -e) / monspessulánus (-a, -um), – afkomstig van Montpellier
(Lat. Mons Pelĭum; Mons peliensis; Mons pessulānus), in Z. Frankrijk, of daar het
eerst gevonden.
Monstera Monstéra Adans. [M. Adanson], – waarschijnlijk van Lat. monstrum,
wonderbaarlijke verschijning. De naam zinspeelt dan op eigenaardige bladeren.
monstrosus / monstruosus
monstrósus (-a, -um) / monstruósus (-a, -um),
– van Lat. monstrum, wonderbaarlijke verschijning: wonderbaarlijk, onnatuurlijk,
monstrueus.
montana
montána, – zie montānus.
Montanoa
Montánoa Cerv. [V. Cervantes], – in 1825 genoemd naar Luis
Montaña, Mexic. medicus en natuurhistoricus, van wien mij verder niets bekend is.
montanoides
montanoídes, – van den soortnaam montānus (zie aldaar); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort montānus gelijkend.
montanus
montánus (-a, -um), – van Lat. mons (montis), berg: in de
bergstreken groeiend, berg-.
Montbretia
Montbrétia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar A.
Fr. E. Coquebert de Montbret (1781, Hamburg; 1801, Kaĭro), een der 175 geleerden
en hun assistenten, die Napoleon met zich nam, toen hij 19 Mei 1798 zijn tocht naar
Egypte aanvaardde en daar achterliet, toen hij zich 22 Aug. 1799 wederom naar
Europa inscheepte.
montensis
monténsis (-is, -e), – van Lat. mons (montis), berg: in de bergen
groeiend.
montevidensis montevidénsis (-is, -e), – afkomstig van Montevideo (hoofdstad
van Uruguay, a/d O. kust van Z.-Amerika, ±35º Z.B.) of daar het eerst gevonden.
De naam Montevideo is afgeleid van Lat. mons (montis), berg; vidĕo (van vidēre,
zien), ik zie. De stad ligt aan den voet van een ver uit zee zichtbaren heuvel.
montgomerianus montgomeriánus (-a, -um) (Palaquĭum – Burck [W. Burck]),
– genoemd naar William Montgomerie (1800, ?; 1856, Barrachpore, Eng. Indië),
medicus, die zich in 1819 te Singapore vestigde, in 1827 benoemd werd tot directeur
van den bot. tuin aldaar en in 1836 het eerste land- en tuinbouwkundig genootschap
te Singapore oprichtte. Hij was de eerste, die (1843) de gĕtah-pĕrtja in Europa bekend
maakte, met zulk goed gevolg, dat het volgende jaar 100 K.G. uit Singapore werd
geexporteerd, in 1845 ruim 10 000 K.G., in 1848 720 000 K.G., in 1890 4 500 000
K.G., alles in roofbouw verkregen, wat de gĕtah-pĕrtja-leverende boomen met
uitroeiing bedreigde, totdat deze, mede door de bemoeiingen van ’s Lands Plantentuin
te Buitenzorg, in cultuur werden genomen. – In 1846 verliet Montgomerie Singapore
en vestigde hij zich in Eng. Indië.
Montia
Móntia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Giuseppe Monti (1682,
Bologna; 1760, Bologna), hoogleeraar aan de hoogeschool te Bologna en directeur
van den bot. tuin aldaar, schrijver van eenige bot. publicaties.
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monticola
montícola (znw.), – van Lat. mons (montis), berg; cŏlĕre, wonen,
bewonen: bergbewonende, dwz. in de bergstreken groeiende plant.
monticolus
montícolus (-a, -um), – van Lat. mons (montis), berg; cŏlĕre,
wonen, bewonen: bergen bewonend, in de bergstreken groeiend.
montigena
montígena (znw.), – van Lat. mons (montis), berg; gignĕre (stam
gĕn), verwekken: in de bergen verwekte, dwz. in de bergstreken groeiende plant,
bergplant.
montigenus
montígenus (-a, -um), – van Lat. mons (montis), berg; gignĕre
(stam gĕn), verwekken: in de bergen verwekt, dwz. in de bergstreken groeiend.
montis doormannii
montis doormánnii, 2e nv. van Mons doormannĭus, d.i.
het Doorman-gebergte, de zg. Doormantop in Ned. Nieuw-Guinea, N.N.W. van den
Wilhelmina-top: afkomstig van de Doorman-top of daar het eerst gevonden. Voor
den naamsoorsprong zie men onder doormanensis.
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montis sellae
montis sellae, – 2e nv. van Mons Sellae (Lat. mons, berg; sellae,
2e nv. enk. van sella, zadel: van het zadel), berg van het zadel, Zadelberg, D.
Sattel-Berg: afkomstig van het zendingsstation Sattel-Berg (in het O. van Kaiser
Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
montivagus
montívagus (-a, -um), – van Lat. mons (montis), berg; văgus,
rondzwervend: in de bergen rondzwervend; kruipende of klimmende bergplant.
Moonia
Moónia Arn. [G. A. Walker-Arnott], – genoemd naar A. Moon (?, in
Schotland; 1825, op Ceylon), eerst tuinman van den bot. tuin van Kew, van 1817-25
directeur van den bot. tuin van Peradeniya (Ceylon), schrijver eener lijst van op
Ceylon in het wild groeiende en gekweekte planten. Behalve op Ceylon heeft hij
verzameld bij Gibraltar en in Barbarije.
moonianus
mooniánus (-a, -um) (potentilla – Wight [R. Wight]), – genoemd
naar A. Moon, den ontdekker der plant op Ceylon (zie Moonĭa).
moonii
moónii, – 2e nv. van Moonius, Latinizeering van Moon: van Moon,
gevonden door Moon, genoemd naar Moon. – Calophyllum – Wight [R. Wight] is
genoemd naar A. Moon (zie Moonĭa).
Moorcroftia Moorcróftia Choisy [J. D. Choisy], – genoemd naar W. Moorcroft
(? 1765, in Lancashire; 1825, Andekhui in Afghanistán), veearts in dienst der Eng.
O.I. Compagnie. Hij verzamelde planten met Wallich (zie wallicheānus) in Nepal
en later met Hardwicke (zie Hardwickĭa) in het N. W. van Eng. Indië en in
Afghanistán.
mooreanus
mooreánus (-a, -um), – (Davallĭa – Masters [M. T. Masters]), –
genoemd naar Th. Moore (1821, Stoke, Guildford, Surrey; 1887, Chelsea), hortolanus
van den bot. tuin van Chelsea (Londen), schrijver over varens, van 1866-82
mede-redacteur van The Gardeners’ Chronicle. 2. (Primŭla – Balf. f. et W. W. Sm.
[I. Bailey Balfour en Sir William Wright Smith]; – Saccolabĭum – Rolfe [R. A.
Rolfe]; – Symbegonĭa – Irmsch. [Edgar Irmscher (1887 – X), hoogleeraar in de
plantkunde te Hamburg]), – genoemd naar (sinds 1911 Sir) Frederick William Moore
(1857, Dublin; X), zoon van D. Muir (zie moorĕi 1), tuinbouwkundige, van 1874-76
werkzaam aan de kweekerij van Van Houtte (zie houtteānus) en aan de
rijkstuinbouwschool te Gent, in 1876 aan den hortus en het bot. laboratorium te
Leiden, van 1877-79 hortulanus van den bot. tuin van Trinity College te Dublin. In
1879 volgde hij zijn vader op als hortulanus van den bot. tuin van Glasnevin bij
Dublin, dien hij met vele tropische planten verrijkte, en welke betrekking hij in 1922
nederlegde. Hij bereisde het vasteland van Europa en in 1911 de Vereenigde Staten
en Canada en maakte speciale studie van (botanische) orchideeën.
moorei
moórei, – 2e nv. van Moorĕus, Latinizeering van Moore: van Moore,
gevonden door Moore, genoemd naar Moore: 1. (Crinum – Hooker f. [J. D. Hooker]),
– genoemd naar D. Muir (1807, Dundee; 1879, Dublin), die den naam Moore aannam,
van 1838-79 hortulanus van den bot. tuin van Glasnevin bij Dublin, welken hij met
vele planten verrijkte, schrijver van bot. publicaties. 2. [Eugenĭa – F. v. M. [Ferdinand
von Müller]; – Sarcochīlus – F. v. M. (= Thrixspermum – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach])], – genoemd naar Charles Moore (1820, Dundee; 1905, Sydney),
broeder van den vorigen, tuinbouwkundige, van 1848-96 directeur van den bot. tuin
van Sydney, schrijver over de flora van N.S. Wales.
moquetteanus
moquetteánus (-a, -um) (Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith];
– Paphiopedīlum glaucophyllum J. J. S. [J. J. Smith] var. – J. J. S. [J. J. Smith]), –
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genoemd naar hun ontdekker, J. P. Moquette (1856, Goor; 1927, Weltevreden,
Batavia), die in 1873 op Java kwam en als employé op de suikerfabriek Plered bij
Pasoeroean werd geplaatst. Later, tot 1904, was hij werkzaam op verschillende andere
suikerfabrieken, waar hij zich zeer verdienstelijk maakte voor rietkruising en het
kweeken van suikerriet uit zaad [zie Teysmannia III (1892), p. 610, seq.]. In 1905
werd hij benoemd tot landbouwkundige bij het Proefstation voor Rijst en Tweede
gewassen te Buitenzorg, welke betrekking hij in 1906 nederlegde. Van toen af verloor
hij alle contact met den landbouw; in 1913 werd hij benoemd tot tijdelijk ambtenaar
bij den Oudheidkundigen Dienst.
Moraceae
Moráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Morus geldt.
Moraea / moraea
Moráéa Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng.
tuinbouwkundige] / moráéa, – genoemd naar Robert More (1703-80), die te
Shrewsbury (a/d Severn) een tuin met fraaie uitheemsche gewassen bezat. Hij was
bevriend met Linnaeus (zie Linnaea), heeft Europa bereisd en een bot. publicatie
geschreven. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Moraea
uittedrukken.
moranensis
moranénsis (-is, -e) (Herpestis – Kth [K. S. Kunth]), – afkomstig
van de omgeving der “Moranische mijn” (ergens in tropisch Amerika) of daar het
eerst gevonden.
moravicus morávicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Moravĭa, Moravië (= Mähren,
deel van Tsjecho-Slovakije, O. van Boheme): Moravisch.
morbillosus
morbillósus (-a, -um), – van Nieuwlat. morbilli, mazelen: (als
het ware) de mazelen hebbend; met vele kleine, ronde vlekken als een lijder aan
mazelen; met vele ronde sori.
Morella
Morélla Lour. [J. Loureiro], – van Lat. morus, moerbei. De naam
zinspeelt op de overeenkomst in den vorm der vruchten.
moretiana
moretiána, – Latinizeering van den Mal. plantennaam daoen
moreto.
moretti morétti, – 2e nv. van Morettus, Latinizeering van Moretti: van Moretti,
genoemd naar Moretti. – Morus – Audib. [U. Audibert (1789-1846), Fr. plantkundige]
is genoemd naar G. Moretti, (1782, Roncara, Pavia; 1853, Pavia), hoogleeraar in de
plantkunde en directeur van den bot. tuin te Pavia, schrijver van vele bot. publicaties,
waaronder een voorlooper eener monographie van het gesl. Morus.
morettianus morettiánus (-a, -um) (Morus – Lodd. [G. Loddiges]), – genoemd
naar G. Moretti (zie moretti).
Morgania
Morgánia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar H. Morgan
(bloeitijd 1540-76), apotheker van koningin Elizabeth van Engeland, eigenaar van
enkele bot. tuinen.
Moricandia
Moricándia A. P. DC. [A. P. de Candolle], genoemd naar M. E.
Moricand (1780, Genève; 1854, Genève), gedurende verscheidene jaren koopman
te Venetië, schrijver van een flora der omstreken dier stad.
morifolius
morifólius (-a, -um), – van Morus, plantengesl. (Moracĕae),
moerbezieboom; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een moerbezieboom.
morii mórii, – 2e nv. van Morĭus, Latinizeering van Mori: van Mori, gevonden
door Mori, genoemd naar Mori. – Rhododendron – Hayata [Β. Hayata (?-1934),
directeur van het bot. instituut te Tokyo] is genoemd naar U. Mori, Jap. plantkundige,
die de plant in 1906 op Formosa ontdekt had en van wien mij overigens niets bekend
is.
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Morina
Morína L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Louis Morin (de Saint
Victor) (1635, Mans; 1715, Parijs), medicus-botanicus verbonden aan het Hôtel-Dieu
te Parijs, lid van de Académie des Sciences.
Morinda / morinda Morínda L. [C. Linnaeus] / morínda, – 1. van Lat. morus,
moerbezieboom; indus, Indisch: Indische moerbezieboom. De naam zinspeelt op
den vorm der vruchten; de gelijkenis is echter verre van treffend. Als soortnaam
gebezigd voor planten, welke op
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een Morinda gelijken of voorheen tot dat gesl. gerekend werden. 2. (Picĕa – Link
[H. Fr. Link]), – volksnaam van den boom in den Himálaya.
morindae
moríndae, – 2e nv. van Nieuwlat. Morinda, plantengesl.
(Rubiacĕae): van (de gedaante eener) Morinda, Morinda-achtig.
morindaefmorindaef-, – zie morindif-.
morindifolius
morindifólius (-a, -um), – van Morinda, plantengesl.
(Rubiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Morinda.
morindiformis
morindifórmis (-is, -e), – van Morinda, plantengesl.
(Rubiacĕae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante eener Morinda, Morinda-achtig.
morindoides
morindoídes, – van Morinda, plantengesl. (Rubiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Morinda-achtig.
Moringa
Morínga A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – Malab. plantennaam.
Moringaceae Moringáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Moringa
geldt.
morio
mório, – (Lat.) nar, zot (znw.), hansworst, harlekijn.
Morisia
Morísia Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – genoemd naar G. G.
Moris (1796, Orbassano bij Turijn; 1869, Turijn), hoogleeraar in de plantkunde en
directeur van den bot. tuin te Turijn, schrijver van bot. publicaties, waaronder een
flora van Sardinië.
morisonii
morisónii, – 2e nv. van Morisonĭus, Latinizeering van Morison:
van Morison, gevonden door Morison, genoemd naar Morison. – Spergŭla – Bor.
[A. Boreau] en Valerianella – A. P. DC. [A. P. de Candolle] zijn genoemd naar R.
Morison (1620, Aberdeen; 1683, Londen), van 1650-60 superintendent van den bot.
tuin van den hertog van Orleans te Blois (zie Gastonĭa), waarvan hij een beschrijving
leverde, sedert 1669 hoogleeraar in de plantkunde te Oxford, schrijver van het in zijn
tijd beroemde werk Plantārum Historĭa Universālis Oxoniensis (1680).
moritzianus moritziánus (-a, -um) (Mallōtus – M. A. [J. Müller van Aargau];
– Urostigma – Miq. [F. A. W. Miquel]; – Vernonĭa – Sch. Bip. [K. (C.) H. Schultz]),
– genoemd naar A. Moritzi (1812, Graubündten, Zwitserland; 1850, Chur), professor
te Solothurn, die voor zijn vriend Zollinger (zie zollingēri) een deel der door dezen
in Ned. Indië verzamelde planten determineerde, schrijver over de flora van
Zwitserland.
moritzii
morítzii, – 2e nv. van Moritzĭus, Latinizeering van Moritzi: van
Moritzi, genoemd naar Moritzi. – Antidesma – M. A. [J. Müller van Aargau];
Aspidĭum – Kunze [G. Kunze]; – Asplenĭum -Mett. [G. H. Mettenius] en Carex –
Steud. [C. G. Steudel] zijn genoemd naar A. Moritzi (zie moritziānus).
Morocarpus
Morocárpus Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G.
Zuccarini], – van Gr. moron, moerbezie; karpos, vrucht. Plant met moerbezieachtige
vruchten.
moroides moroídes, – van Morus, plantengesl. (Moracĕae) of van Lat. morum,
moerbezie; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Morus-achtig. 2.
moerbezieachtig.
morotaiensis
morotaiénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Morotai (bij
de N. punt van Halmaheira; ±128 1/2° O.L.; ±2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
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morrenianus
morreniánus (-a, -um) (Nidularĭum – Hort. Makoy [Horti
makoyáni, d.i. van den tuin (kweekerij) van Makoy, onder dezen naam in dien tuin
gekweekt]), – genoemd naar Ch. J. E. Morren (1833, Gent; 1886, Luik), hoogleeraar
in de plantkunde en directeur van den door hem gestichten bot. tuin te Luik, schrijver
van vele plantkundige werken.
morrisonensis morrisonénsis (-is, -e) (Berbĕris – Hayata [B. Hayata (?-1934),
directeur van het bot. instituut te Tokyo]), – afkomstig van den ruim 4100 M. hoogen
Morrison-berg (= Niitaka-jama) op Formosa (op bijna 23 1/2° N.B.) of daar het eerst
gevonden.
morrowi
morrówi, – 2e nv. van Morrōwus, Latinizeering van Morrow: van
Morrow, gevonden door Morrow, genoemd naar Morrow. – Lonicēra – A. Gray [Asa
Gray] is genoemd naar James Morrow (1820, ?; 1865, Willington, Z.-Carolina),
medicus, deelnemer aan een Amer. expeditie (1852-54) naar O.-Azië (onder
commando van M. C. Perry), die op dien tocht planten verzamelde in Japan (1854),
waaronder de naar hem genoemde.
Morstdorffia
Morstdórffia Steud. [C. G. Steudel], – anagram van
Tromsdorffĭa.
morsus ranae
morsus ranae, – (Lat.) morsus (van mordēre, bijten), beet;
ranae (2e nv. enk. van rana, kikker), van een kikker: kikkerbeet.
morunga morúnga, – door Rumphius (Herbarium Amboinense I, 185) vermeld
als een te Batavia gebruikelijke, Portug. plantennaam.
Morus
Morus L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van Gr. môron of moron,
zwarte moerbezie.
mosanus
mosánus (-a, -um), – van Lat. Mosa, de Maas: afkomstig uit het
stroomgebied der Maas of daar het eerst gevonden.
moschata
moscháta, – zie moschātus.
Moschatellina / moschatellina
Moschatellína Moench [K. Moench] /
moschatellína, – vr. vorm van Lat. moschatellīnus, zwak naar muskus riekend: zwak
naar muskus riekende plant, muskuskruid.
moschatellinus
moschatellínus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. moschātus,
naar muskus riekend: zwak naar muskus riekend.
moschatus
moschátus (-a, -um), – van Lat. moschus, muskus: naar muskus
riekend; bij uitbreiding: geurig.
moschifer / moschiferus móschifer (moschífera, moschíferum) / moschíferus
(-a, -um), – van Lat. moschus, muskus; ferre, dragen, voortbrengen: muskusgeur
voortbrengend, naar muskus riekend.
Moschosma
Moschósma Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr. moschos,
muskus; osmê, geur: naar muskus riekende plant.
moseleyanus
moseleyánus (-a, -um) (Hydnophўtum – Becc. [Odoardo
Beccari], – genoemd naar H. Nottidge Moseley (1844, Wandsworth, Surrey; 1891,
Parkstone, Dorsetshire), zoöloog, deelnemer aan de beroemde Challenger-expeditie
(1872-76). – Deze expeditie, welke haar naam ontleende aan het vaartuig, waarop
zij gemaakt werd, was een wetensch. ontdekkingsreis op bot., zoöl., hydrogr. en
meteorol. gebied rondom de aarde. Moseley verzamelde op dien tocht vele planten.
In 1877 maakte hij een reis naar Californië en Óregon, in 1881 werd hij benoemd
tot hoogleeraar in de anatomie te Oxford.
moseleyi
moseléýi, – 2e nv. van Moseleyus, Latinizeering van Moseley: van
Moseley, gevonden door Moseley, genoemd naar Moseley. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar H. N. Moseley (zie moseleyānus).
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Mosla
Mosla Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – afleiding onbekend,
mogelijk een Engelschind. plantennaam.
mosleyanus
mosleyánus (-a, -um), – foutief voor moseleyānus.
mosoynensis
mosoynénsis (-is, -e), – afkomstig van Mo-so-yn (in Yun-nan,
Z.-China) of daar het eerst gevonden.
mossiae
móssiae, – 2e nv. van Mossĭa, Latinizeering (vr. vorm) van Moss:
van mevr. (mej.) Moss, genoemd naar mevr. (mej.) Moss. – Cattleya – W. J. Hook.
[W. J. Hooker] werd in 1839 genoemd naar mevr. Moss van Otterspool nabij
Liverpool, welke de plant gekweekt en aan W. J. Hooker (zie hookēri 1), den auteur
der soort, gezonden had. Overigens is mij van haar niets bekend.
mossulensis
mossulénsis (-is, -e), – afkomstig van Mossul (= Mosul, in
Voor-Azië, aan den Tigris, boven Bagdad op ruim 36° N.B.) of daar het eerst
gevonden.
moszkowskianus
moszkowskiánus (-a, -um) (Calămus – Becc. [Odoardo
Beccari]), – genoemd naar Max Moszkowski (1873, Breslau; X), medicus, die in 1907
planten verzamelde op Ceylon en op Sumatra en in 1910/11 langs de Mamberamo
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het Sneeuwgebergte op Nieuw-Guinea trachtte te bereiken, doch zijn tocht door
gebrek aan levensmiddelen zag mislukken.
moszkowskii
moszkówskii, – 2e nv. van Moszkowskĭus, Latinizeering van
Moszkowski: van Moszkowski, gevonden door Moszkowski, genoemd naar
Moszkowski. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Max Moszkowski (zie
moszkowskiānus).
motiensis
motiénsis (-is, -e), – afkomstig van het vulkaaneilandje Moti (even
ten Z. van Ternate) of daar het eerst gevonden.
motleyanus
motleyánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar haar ontdekker, J. Motley (?, ? eiland Man; 1859, vermoord, Z.O.-Borneo),
ingenieur bij de in 1854 aangelegde steenkolenmijn Julia Hermina bij de Kampong
Kalangan, even N. van de Banjoe Irang in Z.O.-Borneo. Hij verzamelde in die streek
en elders vele planten, schreef bot. brieven aan Sir Joseph Dalton Hooker (zie hookēri
2), gaf daarin o.a. een lijst van op en nabij den Pangerango-top door hem
waargenomen planten en werd met zijn gezin vermoord in den Bandjermasinschen
opstand van 1859. Na den moord werd de mijn verlaten.
motleyi motléýi, – 2e nv. van Motleyus, Latinizeering van Motley: van Motley,
gevonden door Motley, genoemd naar Motley. – De talrijke planten van dezen naam
zijn genoemd naar J. Motley (zie motleyānus).
motleyii
motléýii, – 2e nv. van Motleyĭus, Latinizeering van Motley: van
Motley, gevonden door Motley, genoemd naar Motley. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar J. Motley (zie motleyānus).
mottlmottl-, – foutief voor motl-.
Moulinsia
Moulínsia Cambess. [J. Cambessèdes], – genoemd naar Ch. R. A.
Desmoulins (1798, Southampton; 1875, Bordeaux), hoogleeraar te Bordeaux, schrijver
van verscheidene bot. publicaties, waaronder een lijst der planten van het Dépt.
Dordogne.
moulmeinensis
moulmeinénsis (-is, -e), – afkomstig van Moulmein (a/d W.
kust van Achter-Indië, tegenover Rangoon, op ±16 1/2° N.B.) of daar het eerst
gevonden.
moultoni
moultóni, – 2e nv. van Moultōnus, Latinizeering van Moulton: van
Moulton, gevonden door Moulton, genoemd naar Moulton. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar John Coney Moulton (1886, in de West-Country, Engeland;
1926, Londen), officier in het Eng. leger, entomoloog-ornitholoog-mammaloog, eerst
directeur van het museum van Sarawak (N.-Borneo), stichter (1909) van The Sarawak
Museum Journal, van 1916 tot aan zijn dood directeur van het Raffles-Museum te
Singapore, schrijver van zoöl. publicaties. Tijdens zijn verblijf te Sarawak verzamelde
hij op Borneo vele planten.
Moultonianthus Moultoniánthus Merr. [E. D. Merrill], – van (J. C.) Moulton
(zie moultōni); Gr. anthos, bloem: bloem van Moulton; ter eere van Moulton
genoemde plant.
moultonii
moultónii, – 2e nv. van Moultonĭus, Latinizeering van Moulton:
van Moulton, gevonden door Moulton, genoemd naar Moulton. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar J. C. Moulton (zie moultōni).
moupinensis
moupinénsis (-is, -e), – afkomstig van Mu-pin (Mou-pinn,
Mapin), dorpje (±130° O.L.; ±30 1/2° N.B.) in het 2000 M. en meer boven de zee
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gelegen vorstendom Mantzu (Mantze, Miao-tseu) in de Chin. provincie Sze-Tsjoean
(zie szechuanĭcus), waar de beroemde Fr. natuurvorscher A. David (zie armandĭi)
gedurende bijna 9 maanden verblijf hield en zeer belangrijke bot. en zoöl.
verzamelingen bijeenbracht.
moussetii moussétii, – 2e nv. van Moussetĭus, Latinizeering van Mousset: van
Mousset, gevonden door Mousset, genoemd naar Mousset. – Dryoptĕris -Rosenst.
[E. Rosenstock] en Polystĭchum diaphănum Th. Moore [Th. Moore] var. -V. A. v.
R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] zijn genoemd naar haar ontdekker,
J. P. Mousset, te Nongkodjadjar (op de W. helling van den Tengger, Java), die in de
beide eerste decenniën der twintigste eeuw daar handel dreef in door hem in de
omgeving dier plaats verzamelde wilde planten.
moutan
moútan, – Chin. volksnaam van Paeonĭa – Ait. [W. Aiton (1731-93),
hortulanus van den bot. tuin te Kew, of W. T. Aiton (1766-1849), zoon en opvolger
van W. Aiton en mede-oprichter der Royal Horticultural Society (1804)].
moyesii moyésii, – 2e nv. van Moyesĭus, Latinizeering van Moyes: van Moyes,
genoemd naar Moyes.- Rosa – Hemsl. et E. H. Wils. [W. Botting Hemsley en E. H.
Wilson] werd in 1906 genoemd naar J. Moyes, zendeling in China, geplaatst te
Ta-tien-lu, die aan E. H. Wilson (zie wilsōni), vinder en een der auteurs der soort,
gastvrijheid en hulp had verleend en hem op een lange reis door O.-Tibet had
vergezeld. Overigens is mij van hem niets bekend.
mucidus
múcidus (-a, -um), – van Lat. mucus, neusslijm, snot: snotachtig,
slijmerig.
Muckia
Múckia Hassk. [J. K. Hasskarl], – foutief voor Mukĭa.
mucronatus
mucronátus (-a, -um), – van Lat. mucro (mucrōnis), (als bot.
term) spitsje, nerfspitsje: van een spitsje voorzien, een nerfspitsje dragend.
mucronifolius
mucronifólius (-a, -um), – van Lat. mucro (mucrōnis), (als
bot. term) spitsje, nerfspitsje; folĭum, blad: met nerfspitsjes aan de bladeren of de
blaadjes.
mucronipinnulus
mucronipínnulus (-a, -um), – van Lat. mucro (mucrōnis),
(als bot. term) spitsje, nerfspitsje; pinnŭla, vin der tweede of lagere orde van een
samengesteld blad: met door een spitsje gekroonde vinnen der tweede of lagere orde.
mucronisepalus mucronisépalus (-a, -um), – van Lat. mucro (mucrōnis), (als
bot. term) spitsje, nerfspitsje; Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met door een spitsje
gekroonde kelkbladen.
mucronulatus
mucronulátus (-a, -um), – van Lat. mucronŭlus [verkleinw.
van Lat. mucro (mucrōnis), (als bot. term) spitsje, nerfspitsje], klein (nerf)spitsje:
door een klein (nerf)spitsje gekroond.
Mucuna
Mucúna Adans. [M. Adanson], – Braz. plantennaam.
mucunoides
mucunoídes, – van Mucūna, plantengesl. (Leguminōsae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Mucūna-achtig.
Muehlenbeckia Muehlenbéckia Meissn. [K. Fr. Meissner (1800, Bern, 1874,
Bazel, hoogleeraar te Bazel], – genoemd naar H. G. Mühlenbeck (1798, St.
Marie-aux-Mines; 1845, Mühlhausen, N.W. van Bazel), arts te Mühlhausen, die zich
verdienstelijk maakte voor de kennis der flora (vooral mossen en paddestoelen) van
den Elzas.
Muehlenbergia Muehlenbérgia Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – genoemd
naar G. H. E. Mühlenberg (1753, New Providence, Montgomery County, Penns.;
1815, Lancaster, Penns.), sinds 1780 Lutersch geestelijke te Lancaster, verdienstelijk
onderzoeker van de flora der omstreken zijner woonplaats, die in correspondentie
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stond met de meest beroemde botanici van zijn tijd, schrijver van een onuitgegeven
catalogus van Noordamer. planten. Twee jaar na zijn dood werd een door hem
geschreven werk over Noordamer. grassen uitgegeven. Zijn uitgebreid herbarium,
in 1818 ten geschenke gegeven aan de American Philosophical Society, is door
verwaarloozing te gronde gegaan.
Muellerargia
Muellerárgia Cogn. [A. Cogniaux], – genoemd naar J. Müller
[1828 Teufenthal, district Kulm, kanton Aargau (Lat. Argovĭa), Zwitserland; 1896,
Genève], ter onderscheiding van andere Müller’s (zie muellēri) aangeduid als Müller
van Aargau = Mueller argovensis
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of, bij afkorting, Muell(er)arg., in 1851 benoemd tot conservator van het herbarium
De Candolle (zie Candollĕa en candolleānus) te Genève, in 1870 tot directeur van
den bot. tuin aldaar, in 1874 bovendien tot conservator van het herbarium Delessert
(zie lessertiānus) aldaar, verdienstelijk systematicus, bewerker der Resedacĕae en
het grootste deel der Euphorbiacĕae in den Prodrŏmus van De Candolle, en van de
Apocynacĕae, Euphorbiacĕae en Rubiacĕae in Von Martius’ (zie martiānus) Flora
Brasiliensis, daarbj schrijver van vele publicaties over korstmossen.
muelleri
muelléri, – 2e nv. van Muellērus, Latinizeering van Müller: van
Müller, gevonden door Müller, genoemd naar Müller: 1. [Arachnis – J. J. S. [J. J.
Smith] (= Vanda – Kränzl. [Fr. Kränzlin] = Vandopsis – Schltr. [F. R. Rudof
Schlechter]); – Aspidĭum – Christensen [C. Fr. A. Christensen]; – Calanthe – Rchb.
f. [H. G. Reichenbach]; – Cyathĕa- Baker [J. G. Baker]; – Selaginella – Baker [J. G.
Baker]], – genoemd naar Ferdinand J. H. von Müller (zie ferdinandi meullēri). 2.
(Glochidĭon – Briq. [J. Briquet (1870-1931), directeur van het bot. instituut te
Genève]), – genoemd naar J. Müller (zie Muellerargĭa). 3. (Brachyspătha – Schott
[H. W. Schott]; – Plectocomĭa – Bl. [C. L. Blume] [Noot: Niet naar G. Müller, als
Miquel in Flora Ind. Bat. III, 80 abusievelijk vermeldt.]); – Rhodamnĭa- Bl. [C. L.
Blume]; – Syzygĭum – Miq. [F. A. W. Miquel]), – genoemd naar S. Muller (zie
mullēri).
muellerianus
muelleriánus (-a, -um) (Pisonĭa – Warb. [O. Warburg]), –
genoemd naar Ferdinand J. H. von Müller (zie ferdinandi muellēri).
muellerii
muellérii, – 2e nv. van Muellérĭus, Latinizeering van Müller: van
Müller, gevonden door Müller, genoemd naar Müller. – Voor Plectocomĭa – Becc.
[Odoardo Beccari] zie men onder mullēri; voor andere planten van dezen naam onder
ferdinandi muellēri.
Muenchhausia
Muenchháúsia, – zie Munchausĭa.
Muenteria
Muentéria Walp. [W. G. Walpers (1816-53), D. plantkundige], –
genoemd naar A. H. A. Julius Münter (1815, Nordhausen; 1885, Greifswald), eerst
geneesheer te Berlijn, sinds 1851 hoogleeraar in de plant- en dierkunde en directeur
van den bot. tuin te Greifswald, schrijver van bot. publicaties, o.a. over de ziekten
van den aardappel.
mughus
mughus, – Latinizeering van mugho (beter: mugo), Ital. volksnaam
van Pinus – Scop. [J. A. Scopoli].
mugo
mugo, – Ital. volksnaam van Pinus – Turra [A. Turra].
mugus
mugus, – Latinizeering van mugo, Ital. volksnaam van Pinus mughus
Scop. [J. A. Scopoli].
Muhlenbergia
Muhlenbérgia Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – zie
Muehlenbergĭa.
Mukia
Múkia Arn. [G. A. Walker-Arnott], – Latinizeering van de eerste helft
van den Malab. plantennaam mucca-piri.
Muldera
Muldéra Miq. [F. A. W. Miquel]), – genoemd naar G. J. Mulder
(1802, Utrecht; 1880, Bennekom), van 1841-68 hoogleeraar in de scheikunde te
Utecht, schrijver van vele publicaties op scheikundig en ander gebied. Zijn
autobiographie werd in 1881 te Rotterdam uitgegeven. Zie Hildebrand (Nicolaas
Beets), Na vijftig jaar, 2e dr., p. 36.
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Mulgedium Mulgédium Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Lat. mulgēre,
melken: melksap bevattende plant.
muliensis
muliénsis (-is, -e), – afkomstig van het Mu-li-gebergte in het dal
der rivier Li-tang (in Z.W.-Sze-Tsjoean; zie szechuanĭcus) of daar het eerst gevonden.
mulleri
mulléri, – 2e nv. van Mullērus, Latinizeering van Muller: van Muller,
gevonden door Muller, genoemd naar Muller. – Amorphophallus – Bl. [C. L. Blume]
en Myrtus – Korth. [P. W. Korthals] zijn genoemd naar Salomon Muller (?,
Heidelberg; 1864, Freiburg, Baden), die in 1826 als zoöl. preparateur, toegevoegd
aan Boie (zie boiĕi) en Macklot (zie Macklottĭa), op Java aankwam. Hij bereisde met
Macklot Z.W.-Nieuw-Guinea en Timor (1828/29), na diens dood (1832) zelfstandig
de omstreken van Padang (1833-35) en van Bandjermasin (1836). In 1837 vertrok
hij voor goed naar Europa, waar hij de resultaten zijner waarnemingen in belangrijke
publicaties nederlegde.
multangulus
multángulus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; angŭlus, hoek:
veelhoekig.
multibrachiatus multibrachiátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; brachĭum,
(onder)arm: veelarmig.
multibracteatus
multibracteátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; bractĕa,
schutblad: met vele schutbladen.
multicapsularis
multicapsuláris (-is, -e), – van Lat. multus, veel; capsŭla,
doosvrucht: met vele doosvruchten.
multicaudatus multicaudátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; cauda, staart:
veelstaartig.
multicaulis
multicáúlis (-is, -e), – van Lat. multus, veel; caulis, stengel:
veelstengelig.
multiceps
múlticeps, – van Lat. multus, veel; caput, hoofd: veelhoofdig.
multicolor
multícolor, – van Lat. multus, veel; cŏlor, kleur: veelkleurig.
multicostatus
multicostátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; costa, ribbe,
nerf: veelribbig; veelnervig.
multicostulatus
multicostulátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; costŭla
(verkleinw. van costa, ribbe, nerf), ribbe, nerf, zijnerf: veelribbig, met vele (zij)nerven.
multiculmis
multicúlmis (-is, -e), – van Lat. multus, veel; culmus, halm:
veelhalmig.
multidentatus multidentátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; dens (dentis),
tand: veeltandig.
multifarius
multifárius (-a, -um), – van Lat. multus, veel; fari, spreken: naar
vele zijden sprekend, dwz. naar vele zijden gekeerd, veelrijig.
multifidus
multífidus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; findĕre (stam fĭd),
splijten: veelspletig, in vele slippen gedeeld.
multiflexus multifléxus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; flexus (van flectĕre,
buigen), gebogen: veelvuldig gebogen: met vele bochten.
multiflorus multiflórus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; flos (flōris), bloem:
veelbloemig.
multifolia
multifólia, – zie multifolĭus.
multifoliatus
multifoliátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; folĭum, blad:
veelbladig.
multifoliola
multifolíola, – zie multifoliŏlus.
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multifoliolatus / multifoliolus
multifoliolátus (-a, -um) / multifolíolus (-a,
-um), – van Lat. multus, veel; foliŏlum, blaadje (onderdeel van een samengesteld
blad): met vele blaadjes.
multifolius
multifólius (-a, -um), – van Lat. multus, veel; folĭum, blad:
veelbladig.
multiformis
multifórmis (-is, -e), – van Lat. multus, veel; forma, vorm:
veelvormig, polymorf.
multiglandulosus
multiglandulósus (-a, -um), – van Lat. multus, veel;
glandŭla, klier: veelklierig.
multijuga
multíjuga, – zie multijŭgus.
multijugatus / multijugus
multijugátus (-a, -um) / multíjugus (-a, -um), –
van Lat. multus, veel; jŭgum, juk: veeljukkig.
multilineatus
multilineátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; linĕa, lijn,
streep: veelstrepig.
multilobus
multílobus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; lŏbus, lob: met vele
lobben, veellobbig.
multimargaritus
multimargarítus (-a, -um), – van Lat. multus, veel;
margarīta, parel: met vele parelachtige organen of vlekken.
multinerve
multinérve, – zie multinervis.
multinervia
multinérvia, – zie multinervĭus.
multinervis / multinervius / multinervosus
multinérvis (-is, -e) /
multinérvius (-a, -um) / multinervósus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; nervus,
nerf: veelnervig.
multinoda
multinóda, – zie multinōdus.
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multinodis / multinodus
multinódis (-is, -e) / multinódus (-a, -um), – van Lat.
multus, veel; nōdus, knoop: veelknopig.
multipaniculatus
multipaniculátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel;
panicŭla, pluim: veelpluimig.
multipartitus
multipartítus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; partītus (van
partīri, deelen), gedeeld: veeldeelig.
multipetalus
multipétalus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met vele kroonbladen.
multipinnatus
multipinnátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; pinna, vin
van een samengesteld blad: met vele vinnen, met uit vele jukken bestaande vinnen,
veeljukkig.
multiplex
múltiplex, – van Lat. multus, veel; plicāre, vouwen: veelvoudig,
bij uitbreiding: veelhalmig, sterk vertakt.
multipunctatus
multipunctátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; punctum,
stip: met vele stippels.
multiradiatus multiradiátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; radĭus, straal:
veelstralig.
multiramosus
multiramósus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; ramus, tak,
twijg: met vele takken of twijgen, sterk vertakt, sterk vertwijgd.
multiscaposus
multiscapósus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; scapus, steel
eener bloeiwijze: met vele (uit een wortelstok of uit een wortelrozet ontspruitende)
gesteelde bloeiwijzen.
multisectus multiséctus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; sectus (van secāre,
snijden), gesneden: sterk ingesneden, in vele slippen verdeeld, bij uitbreiding: met
vele blaadjes.
multisetus
multisétus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; sēta, borstel, dik
haar: met vele borstels bezet.
multisiliquosus
multisiliquósus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; silĭqua,
peul, hauw: met vele peulen of hauwen.
multisorus multisórus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; sōrus, sporenhoopje,
sorus: met vele sori.
multispica
multispíca, – zie multispīcus.
multispicatus
multispicátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; spīca, aar:
veelarig.
multispiculatus
multispiculátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; spicŭla,
(als bot. term) aartje: met vele aartjes.
multispicus multispícus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; spīca, aar: veelarig.
multistriatus
multistriátus (-a, -um), – van Lat. multus, veel; stria, streep:
veelstrepig.
multivalvis
multiválvis (-is, -e), – van Lat. multus, veel; valva, (als bot. term)
klep: veelkleppig.
muluensis
muluénsis (-is, -e), – afkomstig van den Boekit (berg, heuvel)
Moeloe in Centraal Borneo of daar het eerst gevonden.
mume
mume, – Jap. volksnaam van Prunus – Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von
Siebold en J. G. Zuccarini].
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Munchausia
Muncháúsia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Otto, vrijheer
Von Münchhausen (1716, Schwöbbern bij Hameln a/d Weser; 1774, ?Harburg),
kanselier der universiteit te Göttingen, schrijver over tuin- en ooftbouw [niet te
verwarren met zijn tijdgenoot K. Fr. H. von Münchhausen (1720-97), den befaamden
leugenaar].
munchhausii
munchháúsii, – 2e nv. van Munchhausĭus, Latinizeering van
Münchhausen. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Otto, vrijheer Von
Münchhausen (zie Munchhausĭa).
munda
munda, – zie mundus.
mundulus múndulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. mundus, sierlijk, zuiver:
sierlijk, zuiver.
mundus
mundus (-a, -um), – (Lat.) sierlijk, zuiver.
mungisth
mungisth, – Engelschind. plantennaam (manjíth).
mungo
mungo, – Latinizeering van den Sanskr. plantennaam mung.
mungos
mungos, – Latinizeering van mungoos (= mungoose, mongoos,
mongoose), naam eener Ichneumon-soort (Mungos mungo Gmelin [Johann Friedrich
Gmelin, Tübingen 1748 – Göttingen 1804)]), een klein roofdier, dat in Eng. Indië
wel als huisdier gehouden wordt om ratten, muizen en vooral slangen te verdelgen,
wat het met grooten ijver doet en waarbij het, dank zij zijn groote vlugheid, slechts
zelden gebeten wordt. Een Engelschind. volksgeloof wil, dat een door een gifslang
gebeten Ichneumon den wortel van Ophiorrhiza mungos L. [C. Linnaeus] als tegengif
eet.
munitus
munítus (-a, -um), – van Lat. munīre, beschermen, verdedigen,
bedekken: bedekt (met haren bv.).
munja
munja, – Hind. plantennaam (munjá).
munjista
munjísta, – Engelschind. plantennaam (manjista).
munroanus
munroánus (-a, -um) (Clemătis – Wight [R. Wight]), – genoemd
naar W. Munro (1818, Druids Stoke, Gloucestersh.; 1880, Taunton, Somerset), die
als officier vele jaren in Eng. Indië diende, den Krimoorlog (1853-56) medemaakte,
als overste in Canada en op de Bermuda-eilanden stond en van 1870-76 het opperbevel
voerde over Eng. troepen in W.-Indië. In 1878 werd hij bevorderd tot generaal. Hij
verzamelde planten in Eng. Indië en op Barbádos en schreef verscheidene bot.
publicaties over grassen en andere planten.
Munronia
Munrónia Wight [R. Wight], – genoemd naar W. Munro (zie
munroānus).
munronianus
munroniánus (-a, -um) (Cymbidĭum – King et Pantl. [G. King
en R. Pantling (1857-1910), orchideeënspecialist, vele jaren werkzaam in Eng. Indië]),
– in 1895 genoemd naar James Munro, die vele jaren in Sikkim gevestigd was geweest
en “bekend stond, niet alleen als liefhebber van planten, doch ook als iemand van
groote oprechtheid en onbegrensde vriendelijkheid en gastvrijheid.” Overigens is
mij niets van hem bekend.
Muntingia
Muntíngia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Abraham Munting
(1626, Groningen; 1683, Groningen), medicus, sinds 1658 hoogleeraar in de
geneeskunde te Groningen, schrijver van bot. werken.
muralis / murarius
murális (-is, -e) / murárius (-a, -um), – van Lat. murus,
muur: op muren of aan den voet daarvan groeiend.
murbeckii
murbéckii, – 2e nv. van Murbeckĭus, Latinizeering van Murbeck:
van Murbeck, gevonden door Murbeck, genoemd naar Murbeck. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar Svante Murbeck (1859, Hardeberg in Z.-Zweden; X),
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hoogleeraar in de plantkunde te Lund, die in 1890 Bosnië en de Herzegowína, in
1896 het westelijk deel van N.-Afrika bereisde, uitnemend kenner der flora van
Europa en N.-Afrika, schrijver van vele belangrijke bot. publicaties.
murex
murex, – (Lat.) purperslak, een weekdier met gestekelde schelp. Als
soortnaam gebezigd voor planten met gestekelde opganen (vruchten bv.).
muricata
muricáta, – zie muricātus.
muricatulus
muricátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. muricātus,
zachtstekelig: ietwat zachtstekelig.
muricatus
muricátus (-a, -um), – van Lat. murex (murĭcis), purperslak:
overeenkomend met de schelp der purperslak, gestekeld; als bot. term: zachtstekelig
(als de vrucht van ramboetan, zuurzak, Bixa en Ricĭnus bv.).
muriceus
muríceus (-a, -um), – van Lat. murex (murĭcis), purperslak:
overeenkomend met de schelp der purperslak; met stekels of spitsjes bezet.
Muricia
Murícia Lour. [J. Loureiro], – van Lat. murex (murĭcis), purperslak,
een weekdier met gestekelde schelp. De naam zinspeelt op de zachtstekelige vrucht.
muricifer / muriciferus
murícifer (muricífera, muricíferum) / muricíferus
(-a, -um), – van Lat. murex (murĭcis), purperslak, een weekdier met gestekelde schelp;
ferre, dragen: iets dragend, dat op de schelp eener purperslak gelijkt, stekels dragend.
muriculatus
muriculátus (-a, -um), – van Lat. muricŭlus [verkleinw.
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van murex (murĭcis), purperslak, een weekdier met gestekelde schelp], kleine
purperslak: bezet met nietige stekeltjes, gelijk de schelp eener kleine purperslak.
murielae
muriélae, – 2e nv. van Muriēla, Latinizeering van Muriel: van
Muriel, genoemd naar Muriel.- Arundinarĭa – Gamble [J. S. Gamble (1847-1925),
ambtenaar bij het boschwezen in Eng. Indië, schrijver van bot. werken] werd in 1920
genoemd naar mej. Muriel Wilson, dochter van E. H. Wilson (zie wilsōni), den
ontdekker der plant. Overigens is mij van haar niets bekend.
murinus
murínus (-a, -um), – van Lat. mus (muris), muis: in een of ander
opzicht tot muizen in betrekking staand, door muizen gegeten wordend, naar muizen
stinkend, muisvaal, muizen-.
Murithia
Muríthia Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi] (bij vergissing
Murrithĭa), – genoemd naar P. R. Murith (1742, Saint Branchier, Kanton Wallis,
Zwitserland; 1818, Martigny), geestelijke, eerst werkzaam te Liddes (Z.O. van
Martigny), later prior van het hospitium op den Grooten St.-Bernard (O. van den
Mont-Blanc, aan den weg van Martigny naar Aosta, nabij de Ital. grens, 2472 M.
boven zee), die zich verdienstelijk gemaakt heeft voor de kennis der Alpenflora van
het kanton Wallis.
murkeleanus / murkelensis
murkeleánus (-a, -um) / murkelénsis (-is, -e),
– afkomstig van den Goenoeng (berg) Moerkele op Ceram of daar het eerst gevonden.
murmecophilus
murmecóphilus (-a, -um), – zie myrmecophĭlus.
murorum murórum, – 2e nv. mv. van Lat. murus, muur: der muren, op muren
groeiend.
Murraya Murráýa Koen. [J. G. Koenig], – genoemd naar J. A. Murray (1740,
Stockholm; 1791, Göttingen, Duitschland), medicus-plantkundige, een der beste
leerlingen van Linnaeus (zie Linnaea), later hoogleeraar in de genees- ende plantkunde
te Göttingen, uitgever van den 13den, 14den en 15den druk van het Systēma
Vegetabilĭum van Linnaeus, schrijver van verscheidene bot. publicaties en van een
groot werk over artsenijmiddelleer.
murrayanus
murrayánus (-a, -um) (Pinus – Balf. [J. Hutton Balfour]), –
genoemd naar Andrew Murray (1812, Edinburgh; 1878, Kensington, Londen),
entomoloog-botanicus, schrijver over de Coniferen van Japan.
Murrithia
Murríthia Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi], – zie Murithĭa.
murtoneanus
murtoneánus (-a, -um) (Phalaenopsis violacĕa T. et B. [J. E.
Teysmann en S. Binnendijk] var. – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]), – in 1878
terzelfdertijd genoemd naar H. J. Murton (zie murtōni) en J. Murton, tuinman van
M. A. Williams op Tredrea, Perranarworthal, Cornwall, Engeland, in wiens kassen
de plant gebloeid had en door wien zij aan H. G. Reichenbach (zie reichenbachiānus),
den auteur der variëteit, gezonden was.
murtoni
murtóni, – 2e nv. van Murtōnus, Latinizeering van Murton: van
Murton, gevonden door Murton, genoemd naar Murton. – Ficus consociāta Bl. [C.
L. Blume] var. – Hook. f. [J. D. Hooker] is genoemd naar H. J. Murton (1853, in
Cornwall; 1881, Bangkok), die van 1872-73 verbonden was aan den bot. tuin van
Kew, van 1875-1880 superintendent was van den bot. tuin van Singapore en in 1880
een betrekking aanvaardde te Bangkok in dienst van den koning van Siam. Hij
verzamelde planten bij Singapore en op het Mal. Schiereiland en schreef een catalogus
van den bot. tuin van Singapore.
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Murtughas Múrtughas O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Ceylonsche plantennaam
(ten rechte múrúta gass).
murudensis
murudénsis (-is, -e), – afkomstig van den Moeroed-piek (op de
grens van Sarawák en de Zuider- en Ooster-Afdeeling van Bórneo; bijna 115 1/2°
O.L.; ruim 4° N.B.) of daar het eerst gevonden.
muruduensis
muruduénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg)
Moeroed (Murud) in Sarawak of daar het eerst gevonden.
murumuru
murumúru, – Braz. palmnaam.
Musa
Musa L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den Arab. en Perz.
plantennaam mouz. – Het woord heeft niets te maken met Lat. Musa (Gr. Mousa),
muze. Vgl. Heliconĭa.
musacea
musácea, – zie musacĕus.
Musaceae
Musáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Musa geldt.
musaceus
musáceus (-a, -um), – van Musa, plantengesl. (Musacĕae), pisang:
Musa-achtig.
musaefolius
musaefólius (-a, -um), – zie musifolĭus.
musaicus
musáicus (-a, -um), – van Ital. musáico, mozaïek: mozaïekachtig
gevlekt.
musarius
musárius (-a, -um), – van Nieuwlat. Musa, pisang: in eenig opzicht
(vorm, geur of smaak der vruchten bv.) met pisang overeenkomend.
Muscari / Muscari
Múscari Mill. [Ph. Milller (1691-1771), Eng.
tuinbouwkundige] / Muscári Mill. [Ph. Milller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige],
– afkorting van muskarimi of muskarumi, d.i. Grieksche muskus, Arab. naam voor
Muscari moschātus Willd. [K. L. Willdenow], de muskushyacint, met naar muskus
geurende bloemen.
muscicola muscícola (znw.), – van Lat. muscus, mos; cŏlĕre, wonen, bewonen:
mosbewonende, tusschen mos groeiende plant.
muscicolus
muscícolus (-a, -um), – van Lat. muscus, mos; cŏlĕre, wonen,
bewonen: mosbewonend, tusschen mos groeiend.
muscifer / musciferus
múscifer (muscífera, muscíferum) / muscíferus (-a,
-um), – van Lat. musca, vlieg, of muscus, mos; ferre, dragen: 1. iets dragend, dat aan
vliegen doet denken. 2. iets dragend, dat aan mos doet denken.
musciformis
muscifórmis (-is, -e), – van Lat. musca, vlieg, of muscus, mos;
forma, gedaante: 1. van de gedaante eener vlieg, vliegachtig. 2. van de gedaante van
mos, mosachtig.
musciger / muscigerus músciger (muscígera, muscígerum) / muscígerus (-a,
-um), – van Lat. musca, vlieg, of muscus, mos; gĕrĕre, dragen: 1. iets dragend, dat
aan vliegen doet denken. 2. iets dragend, dat aan mos doet denken.
muscipula
muscípula, – van Lat. mus, muis; capĕre, vangen: muizenval. –
Onder den invloed van het woord musca, vlieg, wordt de naam soms verkeerdelijk
vertaald met: vliegen vangend.
muscivorus
muscívorus (-a, -um), – van Lat. musca, vlieg; vŏrāre, gulzig
eten, vreten: vliegen etend.
muscoides
muscoídes, – van Lat. muscus, mos; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: mosachtig.
muscosus
muscósus (-a, -um), – van Lat. muscus, mos: mosachtig, op mos
gelijkend, met mos of iets daarop gelijkends bedekt.
musculiformis
musculifórmis (-is, -e), – van Lat. muscŭlus, mossel; forma,
vorm: op een mossel(schelp) gelijkend.
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musgravianus
musgraviánus (-a, -um), – afkomstig van het
Musgrave-gebergte (in Z.O.-Nieuw-Guinea; ±144° O.L.; ±6 1/2° Z.B.) of daar het
eerst gevonden.
musifolius musifólius (-a, -um), – van Musa, plantengesl. (Musacĕae), pisang;
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Musa.
musofo
musófo, – in Kaiser Wilhelmsland gebruikelijke plantennaam.
Mussaenda
Mussáénda L. [C. Linnaeus], – Ceylonsche plantennaam (ten
rechte maa-senda).
Mussaendopsis
Mussaendópsis Baill. [H. E. Baillon], – van Mussaenda,
plantengesl. (Rubiacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Mussaenda gelijkend
gesl.
musschenbroekianus musschenbroekiánus (-a, -um) (Ptychosperma – Becc.
[Odoardo Beccari]), – genoemd naar S. C. J. W. van Musschenbroek (1827, ’s
Gravenhage; 1883, Leiden), in 1855 benoemd tot ambtenaar bij het Binnenlandsch
Bestuur in Ned. Indië, in 1873 tot resident van Ternate, in 1875 tot resident van
Menado, in 1877 wegens ziekte naar Europa teruggekeerd, in 1879
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gepensionneerd. Behalve een grondig kenner van het Javaansch was hij een ijverig
en goed beoefenaar der natuurkundige wetenschappen, schrijver van verscheidene
publicaties, ontdekker van een nieuw zoogdier, een naar hem genoemde
Paradoxūrus-soort. Als resident van Ternate steunde hij Beccari’s (zie beccariānus)
bot. exploratietochten op dat eiland, waarom deze uit dankbaarheid een plant naar
hem noemde.
musschianus
musschiánus (-a, -um) (Epimedĭum – Morr. et Decsne [Ch. J.
E. Morren en J. Decaisne]), – genoemd naar J. H. Mussche (1765, Gent; 1834, Gent),
verdienstelijk tuinbouwkundige, hortulanus van den akademischen kruidtuin te Gent,
schrijver van tuinbouwkundige werken.
mussinii
mussínii, – 2e nv. van Mussinĭus, Latinizeering van Mussin: van
Mussin, gevonden door Mussin, genoemd naar Mussin. – Nepĕta -Spreng. [K. P. J.
Sprengel] is genoemd naar graaf Apollos Apollossowitsch Mussin-Puschkin (?, ?;
1805, ?), scheikundige-physicus-mineraloog, die in 1802 en volgende jaren den
Kaukasus en den Ararat bereisde en daar planten, waaronder de naar hem genoemde,
verzamelde. – Naar denzelfde is ook het gesl. Puschkinĭa (zie aldaar) genoemd.
mustelinus / mustellinus
mustelínus (-a, -um) / mustellínus (-a, -um), – van
Lat. mustēla of mustella, wezel: op eenigerlei wijze tot een wezel in betrekking
staand, wezelkleurig, stinkend als een wezel, enz.
mutabilis
mutábilis (-is, -e), – van Lat. mutāre, veranderen: veranderlijk.
mutatus
mutátus (-a, -um), – van Lat. mutāre, veranderen: veranderd (van
naam bv.); anders dan gewoonlijk.
mutellina
mutellína (znw.) (Artemisĭa – Vill. [D. Villars(s)]), – Latinizeering
van mutelline (blanche), oude Fr. volksnaam der plant.
muticus
múticus (-a, -um), – (Lat.) verminkt, afgeknot, bij uitbreiding:
ongenaald.
mutila
mútila, – zie mutĭlus.
mutilatus
mutilátus (-a, -um), – van Lat. mutilāre (van mutĭlus, verminkt),
verminken: verminkt, met niet tot ontwikkeling gekomen organen (wanneer bv. zich
in slechts één der oksels van een paar tegenoverstaande bladeren een zijtak heeft
ontwikkeld, in den anderen niet).
mutilus
mútilus (-a, -um), – (Lat.) verminkt.
Mutisia
Mutísia L. f. [C. von Linné (1741-83)], – genoemd naar J. C. Mutis
(1732, Cadiz; 1808, Santa Fé di Bogotá, Columbia, Z.-Amerika), medicus, die te
Santa Fé di Bogotá een bot. tuin stichtte en vele planten aan den zoon van Linnaeus
(zie Linnaea) zond.
mutisii
mutísii, – 2e nv. van Mutisĭus, Latinizeering van Mutis: van Mutis,
gevonden door Mutis, genoemd naar Mutis.- Planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. C. Mutis (zie Mutisĭa).
Myagrum
Mýagrum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van Gr. muăgros [van
mus (muos), muis; ăgrein of ăgreuein, vangen], muizenvanger, waarmede de Oude
Grieken, behalve een slang, ook een Crucifĕra aanduidden, welker identiteit niet vast
staat. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op het hem
thans voerende gesl.
Mycaranthes
Mycaránthes Bl. [C. L. Blume], – afleiding en beteekenis
onbekend, mogelijk foutief voor Mysaranthes (van Gr. musăros, vuil; anthos, bloem),
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in welk geval de naam zou zinspelen op de vuilwitte kleur der bloemen. – Vgl.
Pinalĭa.
Mycelis
Mycélis Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – afleiding en beteekenis
onbekend, waarschijnlijk slechts een letterverbinding zonder beteekenis.
Mycetanthe
Mycetánthe Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr. mukês
(mukêtos), paddenstoel, zwam; anthê, bloem: bloemplant, welke in leefwijze aan
een zwam doet denken.
Mycetia
Mycétia Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – van Gr. mukês
(mukêtos), paddenstoel, zwam. De vruchtwand heeft een sponsachtigen bouw gelijk
een paddenstoel.
myconi
mycóni, – 2e nv. van Mycōnus, Latinizeering van Mekum (Mecum):
van Mekum, beschreven door Mekum. – Ramondĭa – Rchb. [H. G. L. Reichenbach]
werd zoo genoemd, omdat [volgens J. Bauhin (zie Bauhinĭa), Historĭa Plantārum
Universālis III, Appendix, p. 869] Mycōnus (Mekum) haar had beschreven en haar
wegens den vorm en de rossige beharing harer bladeren auricŭla ursi (berenoortje)
had genoemd. Van Mekum (Mecum) is mij niets bekend dan, dat hij de schrijver is
van een in 1539 te Wittenberg gedrukte verhandeling: Von den Kräutern und ihrer
Kraft.
myelopeios
myelopéíos (-os, -on), – van Gr. muĕlos, merg; opê, gat: met een
of meer gaten in het merg.
myiagrus
myíagrus (-a, -um), – van Gr. muia, vlieg; ăgrein (of ăgreuein),
vangen: vliegen vangend.
myochrous
myóchrous (-a, -um), – van Gr. mus (muos), muis; chrŏa, kleur:
muiskleurig, muisvaal.
Myoda
Myóda Lindl. [J. Lindley], – naar den vorm afgeleid van Gr. muôdês
(van mus, muis; ôdês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), muisachtig. Er is echter
niets aan de plant, dat aan een muis doet denken. – Vermoedelijk heeft Lindley (zie
lindleyānus), de auteur der soort, den naam bedoeld als afleiding van Gr. muia, vlieg;
ôdês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt, en moet hij dus beteekenen: op een vlieg
gelijkende bloem.
myodes
myódes, – Lat. transcr. van Gr. muôdês [van mus (muos), muis], met
een muis overeenkomend, muisachtig.
Myonima
Myónima Comm. [Ph. Commerson], – van Gr. mus (muos), muis,
rat; oninănai, nuttig zijn: voor ratten nuttige plant. De naam is bedoeld als vertaling
van Fr. bois de rat, volksnaam der plant op Mauritius. De vruchten worden door
ratten gegeten.
Myoporaceae
Myoporáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Myopŏrum geldt.
Myoporum
Myóporum Banks et Sol. [J. Banks en D. C. Solander] ex Forst.
[J. R. Forster en zijn zoon J. G. A. Forster], – van Gr. mus (muos), muis; pŏros, gat:
muizegat. De naam zinspeelt op de doorschijnend gestippelde, schijnbaar gaatjes
bevattende bladeren (Vgl. Hyperīcum perforātum L. [C. Linnaeus], de “doorboorde”
Hyperīcum, en porophyllus).
myosotidiflorus / myosotiflorus
myosotidiflórus (-a, -um) / myosotiflórus
(-a, -um), – van Myosōtis (Myosotĭdis), plantengesl., vergeet-mij-niet(je); Lat. flos
(flōris), bloem: met bloemen als die eener Myosōtis.
Myosotis / myosotis
Myosótis L. [C. Linnaeus] / myosótis, – van Gr. mus
(muos), muis; ous (ôtos), oor: muizenoor. De naam zinspeelt op den bladvorm. Als
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soortnaam gebezigd om gelijkenis met het geslacht Myosōtis of met een muizenoor
uittedrukken.
myosotoides
myosotoídes, – van Myosōtis, plantengesl. (Borraginacĕae),
vergeet-mij-niet(je); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Myosōtis-achtig.
myosuroides
myosuroídes, – van Myosūrus, plantengesl. (Ranunculacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Myosūrus-achtig.
Myosurus / myosurus
Myosúrus L. [C. Linnaeus] / myosúrus, – van Gr.
mus (muos), muis; oura, staart: muizestaart. De met vruchtjes bezette, steelvormige
bloembodem doet bij het gesl. Myosūrus aan een muizestaart denken. – Als soortnaam
gebezigd om gelijkenis met het gesl. Myosūrus uittedrukken.
Myrcia
Mýrcia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – willekeurige wijziging van
den naam Myrtus. De naam werd gekozen om op de nauwe verwantschap met het
gesl. Myrtus te wijzen.
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myrcioides myrcioídes, – van Myrcĭa, plantengesl. (Myrtacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Myrcĭa-achtig.
myriacanthus
myriacánthus (-a, -um), – van Gr. murĭoi, zeer veel; akantha,
stekel, doorn: met zeer vele stekels of doornen.
Myriachaeta
Myriacháéta Mor. [A. Moritzi], – van Gr. murĭoi, zeer veel;
chaitê, borstel, dik haar. Gras met zeer vele borstels. Bedoeld worden de fijne wimpers
langs de randen van het vruchtbare kafje.
Myriactis
Myriáctis Less. [Chr. Fr. Lessing (1810-62), D. plantkundige], –
van Gr. murĭoi, zeer veel; aktis, straal. Composĭta met zeer vele (buisvormige)
straalbloemen.
myriaditha myriáditha (Parabaena – K. Schum. [K. M. Schumann]), – volgens
schriftelijke mededeling van Prof. Dr. L. Diels, directeur van het Berlijnsche
Herbarium, is dit woord een drukfout voor myriantha. Het type-exemplaar in het
Berlijnsche herbarium draagt dezen laatsten naam.
Myrialepis
Myriálepis Becc. [Odoardo Beccari], – van Gr. murĭoi, zeer veel;
lĕpis, schub. De vrucht is bekleed met een groot aantal nietige schubben.
myriander / myriandrus
myriánder (-ra, -rum) / myriándrus (-a, – um), –
van Gr. murĭoi, zeer vele; anêr (andros), man: met zeer vele meeldraden (mann.
organen).
myrianthus myriánthus (-a, -um), – van Gr. murĭoi, zeer veel; anthos, bloem:
met zeer vele bloemen.
Myrica Myríca L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
murīkê, waarmede een aromatische tamarisk-soort werd aangeduid. Ook de soorten
van het tegenwoordige gesl. Myrīca zijn geurig.
Myricaceae
Myricáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Myrīca
geldt.
Myricaria
Myricária Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – wijziging van den ouden Lat. plantennaam myrīca (Gr. murīkê), tamarisk.
– De naam zinspeelt op de verwantschap met het gesl. Tamărix.
myricoides
myricoídes, – van Myrīca, plantengesl. (Myricacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Myrīca-achtig.
myriobotrya
myriobótrya, – zie myriobotrўus.
myriobotrys / myriobotryus
myrióbotrys / myriobótryus (-a, -um), – van
Gr. murĭoi, zeer vele; bŏtrus, (als bot. term) tros: met zeer vele trossen.
myriocarpus
myriocárpus (-a, -um), – van Gr. murĭoi, zeer vele; karpos,
vrucht: met zeer vele vruchten, met zeer vele sori.
myriocephalus myriocéphalus (-a, -um), – van Gr. murĭoi, zeer vele; kephălê,
hoofd: met zeer vele hoofdjes.
myriocraterus
myriocratérus (-a, -um), – van Gr. murĭoi, zeer vele; kratêr
(kratêros), mengvat, kom: met zeer vele bij kommen vergelijkbare organen,
komvormige schutbladen bv.
Myriogyne
Myriógyne Less. [Chr. Fr. Lessing (1810-62), D. plantkundige],
– van Gr. murĭoi, zeer vele; gŭnê, vrouw. De bloemhoofdjes bevatten zeer vele vr.
bloemen.
myrioneura
myrionéúra, – zie myrioneurus.
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Myrioneuron
Myrionéúron R. Br. [Robert Brown], – van Gr. murĭoi, zeer
vele; neuron, nerf. De bladeren bevatten talrijke nerven.
myrioneurus
myrionéúrus (-a, -um), – van Gr. murĭoi, zeer vele; neuron,
nerf: met zeer vele nerven.
myriophylla
myriophýlla, – zie myriophyllus.
myriophylloides
myriophylloídes, – van Myriophyllum, plantengesl.
(Halorrhagidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Myriophyllum-achtig.
Myriophyllum
Myriophýllum L. [C. Linnaeus], – van Gr. murĭoi, zeer vele;
phullon, blad. De plant heeft talrijke bladeren; de bladeren zijn vaak verdeeld in vele
smalle slippen.
myriophyllus
myriophýllus (-a, – um), – van Gr. murĭoi, zeer vele; phullon,
blad: met zeer vele bladeren of blaadjes.
myrioplasius
myrioplásius (-a, -um), – van Gr. murĭoi, zeer vele; plasis,
vorming: zeer sterk ontwikkeld, zeer sterk samengesteld.
Myriopteron
Myriópteron Griff. [W. Griffith], – van Gr. murĭoi, zeer vele;
ptĕron, vleugel. De vrucht draagt vele overlangsche vleugels.
Myriostachya
Myriostáchya Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. murĭoi, zeer
vele; stachus, aar. Gras met zeer vele aartjes.
myriostachyus myriostáchyus (-a, -um), – van Gr. murĭoi, zeer vele; stachus,
aar: met zeer vele aren of aartjes.
myriostictus
myriostíctus (-a, -um), – van Gr. murĭoi, zeer vele; stiktos,
gestippeld: met zeer vele stippels.
myriostigma
myriostígma, – van Gr. murĭoi, zeer vele; stigma, puntje, (als
bot. term) stempel: met zeer vele puntjes; met zeer vele stempels.
Myristica / myristica
Myrística L. [C. Linnaeus] / myrística, – van Gr.
muristĭkos (van muron, geurige zalf), voor bereiding van geurige zalven geschikt,
geurig. – De naam zinspeelt op de geurige vruchten van Myrística fragrans Houtt.
[M. Houttuyn] (muskaatnoot). – Als soortnaam gebezigd voor planten, welke in
eenig opzicht, den vorm der vruchten bv., aan een muskaatnoot doen denken.
Myristicaceae
Myristicáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Myristĭca geldt.
myristicaefolius
myristicaefólius (-a, -um), – zie myristicifolĭus.
myristicifolius
myristicifólius (-a, -um), – van Myristĭca, plantengesl.
(Myristicacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Myristĭca.
Myrmechis Myrméchis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. murmêkĭon, wrat; ĕchein,
hebben, bezitten. De lip draagt twee wratachtige knobbels.
myrmeciocarpus
myrmeciocárpus (-a, -um), – van Gr. murmêkĭon, wrat;
karpos, vrucht: met wrattige vruchten.
myrmeciorrhachis
myrmeciórrhachis, – van Gr. murmêkĭon, wrat; rhăchis,
spil van een bloeiwijze of van een gevind tot meervoudig gevind blad: met wrattige
spil.
myrmecocalyx
myrmecócalyx, – van Gr. murmêx (murmêkos), mier; kălux,
kelk: met door mieren bezochten kelk.
Myrmecodia Myrmecódia Jack [W. Jack], – van Gr. murmêkôdês [van murmêx
(murmêkos), mier], vol mieren: vol mieren zittende plant.
Myrmeconauclea
Myrmeconáúclea Merr. [E. D. Merrill], – van Gr. murmêx
(murmêkos), mier; Nauclĕa, plantengesl. (Rubiacĕae): aan Nauclĕa verwante, door
mieren bewoonde plant.
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myrmecophilus
myrmecóphilus (-a, -um), – van Gr. murmêx (murmêkos),
mier; phĭlein, beminnen: mieren liefhebbend, schuilplaats aan mieren biedend, door
mieren bewoond.
Myrmedoma
Myrmédoma Becc. [Odoardo Beccari], – van Gr. murmêx,
mier; dŏmos, woning: mierenwoning,door mieren bewoonde plant.
Myrmephytum Myrméphytum Becc. [Odoardo Beccari], – van Gr. murmêx,
mier; phŭton, plant: mierenplant, door mieren bewoonde plant.
myrobalanus
myrobalánus (-a, -um), – van Gr. muron, balsem; balănos,
eikel, eikelachtige vrucht: met balsem bevattende, meer of minder op een eikel
gelijkende vruchten. Tegenwoordig meestal gebezigd in de beteekenis van: met,
evenals een eikel, looistof bevattende vruchten.
Myrobroma
Myrobróma Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829),
Eng. plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], –
van Gr. muron, balsem; brôma, spijs: geurige spijs. De naam zinspeelt op de na
droging geurige vruchten.
Myroxylon / Myroxylon
Myróxylon Forst. [J. R. Forster en zijn zoon J. G.
A. Forster]./ Myróxylon L. f. [C. von Linné (1741-83)], – van Gr. muron, balsem;
xŭlon, hout, boom: boom met geurig (of een geurigen balsem bevattend) hout.
Myrrhis
Myrrhis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam murrhis.
Myrsinaceae
Myrsináceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Myrsĭne
geldt.
Myrsine
Mýrsine L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. mursĭnê, mirt.
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De bladeren van Myrsĭne doen eenigszins aan die van een mirt denken.
myrsinites
myrsinítes, – Lat. transcr. van Gr. mursinītês (van mursĭnê, mirt),
mirtachtig(e plant).
myrsinoides
myrsinoídes, – van Myrsĭne, plantengesl. (Myrsinacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Myrsĭne-achtig.
Myrtaceae
Myrtáceae, – plantenfamilie als type waarvan het gesl. Myrtus
geldt.
Myrtella
Myrtélla F. V. M. [Ferdinand von Müller], – van Lat. myrtus, mirt:
mirtachtige plant.
myrtifolius
myrtifólius (-a, -um), – van Myrtus, plantengesl. (Myrtacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Myrtus.
myrtiformis
myrtifórmis (-is, -e), – van Myrtus, plantengesl. (Myrtacĕae)),
mirt; Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Myrtus, mirtachtig.
myrtilli
myrtílli, – 2e nv. van Lat. myrtillus, blauwe boschbes (Vaccinĭum
myrtillus L. [C. Linnaeus]): van (de gedaante der) blauwe boschbes; op de blauwe
boschbes gelijkend.
myrtilloides
myrtilloídes, – van Lat. myrtillus, blauwe boschbes (Vaccinĭum
myrtillus L. [C. Linnaeus]); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op
de blauwe boschbes gelijkend.
myrtillus
myrtíllus, – verkleinw. van Lat. myrtus, mirt: kleine mirt, dwz. op
een mirt gelijkende, doch kleinere plant. Bedoeld wordt de blauwe boschbes. Als
soortnaam gebezigd voor planten, welke in eenig opzicht, bladvorm bv., op de blauwe
boschbes gelijken.
myrtinus
mýrtinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. murtĭnos (van murtos,
mirt), op een mirt gelijkend, mirtachtig.
myrtioides
myrtioídes, – van Lat. myrtus, mirt; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: mirtachtig.
myrtoidea
myrtoídea, – zie myrtoidĕus.
myrtoides myrtoídes, – van Lat. myrtus, mirt; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: mirtachtig.
myrtoideus
myrtoídeus (-a, -um), – van Lat. myrtus, mirt; idĕus, uitgang,
welke gelijkenis uirdrukt: op een mirt gelijkend, mirtachtig.
Myrtus
Myrtus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam murtos, mirt, welks afleiding niet vast staat.
mysorensis
mysorénsis (-is, -e), – afkomstig van Mysore (vazalstaat in
Voor-Indië; ±74 1/2 – ±78 2/3° O.L.; ±11 2/3 – ±15° N. B.) of daar het eerst gevonden,
Mysoreesch.
mysticus mýsticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. mustĭkos, tot de mysteriën,
dwz. de godsdienstige geheimen behoorend, bij de mysteriën, bij de
tempelplechtigheden gebezigd.
mystrochilus
mystrochílus (-a, -um), – van Gr. mustron, lepel; cheilos, lip:
met lepelvormige lip.
mystroglossus
mystroglóssus (-a, -um), – van Gr. mustron, lepel; glôssa,
tong: met lepelvormige tong of (bij orchideeën) lip.
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Mytilicoccus
Mytilicóccus Zoll. [H. Zollinger], – van Gr. mutĭlos, mossel;
kokkos, hier = vruchtnootje. De vruchtnootjes openen zich, gelijk een mosselschelp,
met twee kleppen.
Mytragyne
Mytrágyne, – foutief voor Mitragўne.
myuros / myurus myúros / myúrus, – van Gr. mus (muos), muis; oura, staart:
muizestaart.
myxa
myxa, – Lat. transcr. van Gr. muxa, slijm.
Myxopyrum
Myxopýrum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. muxa, slijm; pūros,
tarwe, bij uitbreiding = vrucht. Het vruchtvleesch is slijmerig.
Myxospermum Myxospérmum M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige
van het 2de vierendeel der 19de eeuw], – van Gr. muxa, slijm; sperma, zaad. De
zaden liggen in slijmerig vruchtvleesch.
myzomelae
myzómelae, – 2e nv. enkv. van Myzomĕla, een honigzuigende
vogel: van Myzomĕla, bezocht door Myzomĕla. – De naam Myzomĕla is afgeleid
van Gr. muzein, zuigen; mĕli, honig, en beteekent dus honigzuiger.

N.
nadiwononis
nadiwonónis, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde
woord Nadiwono, ten rechte Ngadiw n , naam eener dèsa op den Tĕnggĕr (O.-Java),
niet verre van Tosári: (afkomstig) van Ngadiw n of daar het eerst gevonden,
Ngadiw n sch.
Naegelia / Naegelia
Naegélia Mor. [A. Moritzi] / Naegélia Reg. [E. A. von
Regel], – genoemd naar K. (C.) W. von Nägeli (1817, Kilchberg bij Zürich; 1891,
München), sedert 1857 hoogleeraar in de plantkunde te München, schrijver van vele
bot. publicaties op allerlei gebied.
naevatus naevátus (-a, -um), – van Lat. naevus, aangeboren vlek, moedervlek,
een door pigment bruin of door bloedvaten rood gekleurde huidvlek: met
moedervlekken, met bruine of roode vlekken.
nagarensis
nagarénsis (-is, -e), – afkomstig van Nagari (een der
Fidsji-eilanden) of daar het eerst gevonden.
nagassarium
nagassárium, – Latinizeering van den Mal. plantennaam
nagasári.
Nageia
Nagéía Endl. [St. L. Endlicher], – Latinizeering van den Jap.
plantennaam nagi.
nageli
nagéli, – 2e nv. van Nagēlus, Latinizeering van Nagel: gevonden door
Nagel, genoemd naar Nagel. – Euphorbĭa – Boiss. [E. Boissier] (bij vergissing naglēri)
is genoemd naar den vinder der plant, omtrent wien ik niets vaststaands heb kunnen
uitvorschen. Mogelijk is hij identiek met Nagel, een Bandoengsch bestuursambtenaar,
die in Juli 1837 in gezelschap van Junghuhn (zie Junghuhnĭa) den Goentoer beklom.
nagelianus
nageliánus (-a, -um) (Dysoxўlon – C. DC. [C. P. de Candolle]; –
Smilax – A. DC. [A. L. P. P. de Candolle]), – genoemd naar Nagel (zie nagēli).
nagelii
nagélii, – 2e nv. van Nagelĭus, Latinizeering van Nagel: van Nagel,
gevonden door Nagel, genoemd naar Nagel. – Piper – C. DC. [C. P. de Candolle] is
genoemd naar den vinder der plant, Nagel (zie nagēli).
nagi
nagi, – Jap. plantennaam.
nagleri
nagléri (Euphorbĭa – Boiss. [E. Boissier], – foutief voor nagēli.
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naja
naja, – Naja (van Cingh. nayā), wetensch. naam der brilslang. – Als
soortnaam gebezigd om gelijkenis met eenig deel (den kop bv.) eener brilslang
uittedrukken.
Najadaceae
Najadáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Najas
(Najădis) geldt.
najadifolius
najadifólius (-a, – um), – van Najas (Najădis), plantengesl.
(Najadacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Najas.
najadum
nájadum, – 2e nv. mv. van Lat. najas (najădis) of naĭas (naïădis),
waternimf: der waternimfen, bij de waternimfen levend, op drassig of geïnundeerd
terrein groeiend.
Najas Najas L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. naĭas, waternimf, najade:
nimfkruid (waterplant).
nalbesiensis
nalbesiénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng
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(berg) Nal’besi op Boeroe (zie buruānus) of daar het eerst gevonden.
nalugu
nalúgu, – Engelschind. plantennaam.
Nama
Nama L. [C. Linnaeus], – (Gr.) het stroomende, het water: waterplant.
nana
nana, – zie nanus.
Nandina
Nándina Thunb. [C. P. Thunberg], – Latinizeering van den Jap.
plantennaam nandin.
nangking
nangking, – zie nanking.
nanhoensis
nanhoénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der rivier
Nan-ho (in China; ±112° O.L.; ±32° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Nania Nánia Miq. [F. A. W. Miquel], – Latinizeering van nani, in de Molukken
gebruikelijke volksnaam van Nanĭa vera Miq. [F. A. W. Miquel].
nanihua
nanihúa, – Mol. plantennaam (nani hoea).
nankinensis
nankinénsis (-is, -e), – afkomstig van de Chin. stad Nan-king (=
Kiang-ning; ±119° O.L.; ±32° N.B.) of daar het eerst gevonden. Het woord Nan-king
beteekent zuidelijke hoofdstad, in tegenstelling tot Pe-king, noordelijke hoofdstad.
nanking nanking, – naam eener stad in China (zie nankinensis). Als soortnaam
gebezigd voor een plant, welke het eerst bij Nan-king verzameld werd.
nankinicus
nankínicus (-a, -um), – afkomstig van de Chin. stad Nan-king (=
Kiang-ning; ±119° O.L.; ±32° N.B.) of daar het eerst gevonden. Het woord Nan-king
beteekent zuidelijke hoofdstad, in tegenstelling tot Pe-king, noordelijke hoofdstad.
nannodes
nannódes, – Lat. transcr. van Gr. nannôdês (van nannos, dwerg),
dwergachtig.
Nanochilus
Nanochílus K. Schum. [K. M. Schumann], – van Lat. nanus [=
Gr. nan(n)os], dwerg; cheilos, lip. De naam zinspeelt op de zeer kleine lip. De auteur
van het gesl., Schumann (zie schumanni), zegt zelf, dat hij het eerste lid van den
naam aan het Lat. heeft ontleend. Hij had het ook aan het Gr. kunnen ontleenen; het
resultaat ware hetzelfde, doch de afleiding zuiverder geweest.
nanodes
nanódes, – Lat. transcr. van Gr. nan(n)ôdês [van nan(n)os, dwerg],
dwergachtig.
nanogynus
nanógynus (-a, -um), – van Gr. nan(n)os, dwerg; gŭnê, vrouw:
met dwergachtige vr. organen, met zeer korte stijlen bv.
Nanopetalum Nanopétalum Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Lat. nanus, dwerg;
Nieuwlat. petălum (Gr. petălon), kroonblad. Plant met zeer kleine kroonbladen.
nano-subflabellatus
nano-subflabellátus (-a, -um), – van Lat. nanus,
dwergachtig; subflabellātus, eenigszins waaiervormig: dwergachtig en eenigszins
waaiervormig.
Nansiatum
Nansiátum Miq. [F. A. W. Miquel], – foutief voor Natsiātum.
nanus
nanus (-a, -um), – (Lat.) dwergachtig.
Napaea
Napáéa L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. napaia [vr. van
napaios (van napê, met bosch begroeid dal), in met bosch begroeide dalen levend],
dalnimf. De naam zinspeelt op den groei der plant in dalbosschen.
napaeus
napáéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. napaios (van napê, met
bosch begroeid dal), in met bosch begroeide dalen levend.
napalensis / napaulensis napalénsis (-is, -e) / napaulénsis (-is, -e), – afkomstig
van Napal (= Napaul = Nepal), koninkrijk aan den Z. voet van het Himálaya-gebergte,
tusschen 80 en 88° O.L.) of daar het eerst gevonden.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

napeca
nápeca, – Latinizeering van den Arab. plantennaam napq.
napellus napéllus, – verkleinw. van Lat. napus, knol, raap: kleine knol, kleine
raap.
napifer / napiferus nápifer (napífera, napíferum) / napíferus (-a, -um), – van
Lat. napus, knol, raap; ferre, dragen, voortbrengen: een of meer knollen vormend,
een knolvormigen wortel of wortelstok bezittend.
napiformis
napifórmis (-is, -e), – van Lat. napus, knol, raap; forma, vorm:
knolvormig, raapvormig.
napobrassica
napobrássica, – omzetting van den naam Brassĭca napus. –
Zie deze beide woorden.
napuliger / napuligerus
napúliger (napulígera, napulígerum) / napulígerus
(-a, -um), – van Lat. napŭla (verkleinw. van napa, knol), knolletje; gĕrĕre, dragen:
knolletjes (knolvormig verdikte wortels bv.) dragend.
napus
napus, – (Lat.) knol, raap.
Naravelia
Naravélia A. P. DC. [A P. de Candolle], – Latinizeering van den
Ceylonschen plantennaam narawella.
narbonensis
narbonénsis (-is, -e), – van Lat. Narbo (Narbōnis) Martĭus, in
117 v. Chr. gestichte Romeinsche kolonie in Z.-Frankrijk aan de Golfe du Lion,
tegenwoordig Narbonne: afkomstig van Narbonne of daar het eerst gevonden,
Narbonsch.
narcissiflorus
narcissiflórus (-a, -um), – van Narcissus, plantengesl.
(Amaryllidacĕae), narcis; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener narcis.
Narcissus
Narcíssus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam narkissos, welks oorsprong opklimt tot den tijd der sagen. Volgens een
Gr. sage was Narkissos een zoon van den riviergod Kêphissos en de nimf Leiriŏpê.
Hij was zeer schoon en vele vrouwen geraakten op hem verliefd, doch hij bleef
volkomen onverschillig voor haar bekoorlijkheden. Een zijner aanbidsters, de nimf
Êchô, eveneens door hem met onverschillige oogen aangezien, wendde zich tot
Nemĕsis, de wraakgodin, of volgens anderen tot Aphrodītê, de godin der liefde, met
het verzoek haar te wreken en de godin verhoorde dat gebed. Toen Narkissos eens
op jacht, vermoeid en bezweet, zijn dorst wilde lesschen aan een beek, zag hij daarin
zijn spiegelbeeld, dat hij niet herkende, waarvoor hij in vurige liefde ontbrandde en
waarop hij onafgebroken bleef staren, totdat hij ten slotte geheel uitgeteerd was.
Toen kreeg de wrekende godin medelijden en veranderde hem in een witte bloem
met een geel hart. Zijn lot werd door dichters bezongen; Linnaeus hield de naar hem
genoemde plant voor Narcissus poëtĭcus L. [C. Linnaeus] (dichters-narcis), waarvan
een ondersoort met wit bloemdek en geelachtig hart op het Balkan-schiereiland
voorkomt. – Het woord wordt wel in verband gebracht met Gr. narkê, bedwelming,
of narkoun, bedwelmen, en wordt dan geacht te zinspelen op den sterken geur der
bloemen van sommige soorten van het gesl.
narcoticus
narcóticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. narkôtĭkos (van
narkoun, bedwelmen), bedwelmend.
nardoides
nardoídes, – van Nardus, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Nardus-achtig.
Nardosmia
Nardósmia Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. nardos,
de geurige olie bereid uit de plant van denzelfden naam (zie Nardus); osmê, geur:
plant met zeer geurige bloemen.
Nardus / nardus
Nardus L. [C. Linnaeus] / nardus, – Lat. transcr. van den
ouden, Gr. naam nardos, waarmede een plant met geurigen wortelstok werd
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aangeduid, waaruit olie werd verkregen, welke gebezigd werd voor zalfbereiding. –
Vgl. Marcus XIV, 3: “Ende als (Jezus) te Bethanien was in ’t huys Simonis des
Melaetschen daer hy aen tafel sat, quam een vrouwe hebbende een alabaster-flessche
met salve van onvervalschte nardus van grooten prijs ende d’alabaster-flessche
gebroken hebbende, goot die op zijn hooft”, en Johannes XII, 3: “Maria dan, genomen
hebbende een pondt salve van onvervalschte seer kostelicke nardus heeft de voeten
Jesu gesalft ende met haren hayren sijne voeten afgedrooght.” – De naam werd door
Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem thans voerende

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

390
gesl. – Als soortnaam gebezigd voor een gras met geurige bladeren.
Narthecium
Narthécium A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836),
hoogleeraar te Parijs], – van Gr. narthêx (narthêkos), bij de oude Grieken naam eener
plant (Lat. ferŭla; zie Ferŭla), welker stevige stengels o.a. gebezigd werden om
gebroken ledematen te spalken. – Schijnbaar bij wijze van tegenstelling is de naam
later overgedragen op het hem tegenwoordig voerende gesl., waarvan een Europ.
soort, Narthécium ossifrăgum Huds. [W. Hudson (1730-93), apotheker-plantkundige
te Londen], geacht werd beenderbroosheid te veroorzaken bij er van etend vee. –
Dergelijke tegenstellingen – lucus a non lucendo – komen meer voor, vgl. Holostĕum.
narvala
narvála, – Engelschind. plantennaam.
nasica
násica, – van Lat. nasus, neus; spitsneus.
nasilabius
nasilábius (-a, -um), – van Lat. nasus, neus; labĭum, lip: met
neusvormig verlengde lip.
Nasonia
Nasónia Lindl. [J. Lindley], – van den Lat. bijnaam Naso (Nasōnis)
(van nasus, neus), de grootneuzige: grootneuzige plant. De naam zinspeelt op den
langen helmknop, welke, als het ware, een neus vormt op de stempelzuil.
nasonioides
nasonioídes, – van Nasonĭa, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Nasonĭa-achtig.
Nasturtium / nasturtium
Nastúrtium R. Br. [Robert Brown] / nastúrtium,
– oude Lat. plantennaam, welks afleiding niet vaststaat. In de Middeleeuwen
verklaarde men hem op de volgende kinderlijke wijze [zie Isidōrus Hispalensis (†
636), Etymologiārum Libri XX, lib. XVII 10, 17]: “Nasturtĭum sapor appellāvit quod
acrimonĭa sui nasum torquĕat” (de geur heeft de plant nasturtĭum doen noemen,
omdat zij met haar scherpte den neus pijnigt; gepijnigde neus = nasus tortus). –
Anderen leiden het woord af van Gr. anastūein, (den penis) stijf doen staan, wegens
de veronderstelde geslachtsdriftopwekkende werking der plant.
nasturtium aquaticum
nastúrtium aquáticum, – van Lat. nasturtĭum (zie
aldaar), kers (een kruisbloemige; niet de bekende vrucht); aquatĭcus, in water levend:
in water levende kers, waterkers, saláda ájĕr.
Nastus Nastus A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te Parijs],
– Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam nastos, waarmede een soort riet werd
aangeduid.
nasutus
nasútus (-a, -um), – van Lat. nasus, neus: met grooten neus,
grootneuzig. – Bij Rhinacanthus – Kurz [S. Kurz] zinspeelt de soortnaam op de
smalle bovenlip, bij Amōmum – K. Schum. [K. M. Schumann] op de middenslip der
lip.
natalensis
natalénsis (-is, -e), – afkomstig van Natal (staat in het O. van
Z.-Afrika; ±27 – ±31° Z.B.; hoofdplaats Pieter-Maritzburg) of daar het eerst gevonden,
Natalsch.
nataliae natáliae, – 2e nv. van Natalĭa, Latinizeering van Natalie: van Natalie,
genoemd naar Natalie. – Ramondĭa – Panč. et Petr. [J. Pančić (1814-88), hoogleeraar
en directeur van den bot. tuin te Belgrádo, en Sava Petrović (1839, Shabatz, Servië;
1889, Belgrádo), geneesheer te Belgrádo] is genoemd naar Natalie Kesjko (1859,
Florence; X), dochter van een Russ. officier, in 1875 gehuwd met vorst (later koning)
Milan van Servië († 1901), die zich in 1888 van haar liet scheiden, doch haar in 1893
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weer tot zich nam. In 1902 ging zij over tot het R.C. geloof; sedert woont zij in een
Parijsch klooster.
natalitius
natalítius (-a, -um), – afkomstig van Natal (staat in het O. van
Z.-Afrika; ±27 – ±31° Z.B.; hoofdplaats Pieter-Maritzburg) of daar het eerst gevonden,
Natalsch.
natans
natans, – van Lat. natāre, drijven: drijvend.
nathaliae
natháliae, – zie natalĭae.
Natsiatum
Natsiátum Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – afleiding en
beteekenis onbekend, mogelijk de Latinizeering van een Engelschind. plantennaam.
natunae
natúnae, – 2e nv. enk. van het als een Lat. substantief behandelde
woord Natuna (= Natoena, hier staande voor den Natoena-Archipel tusschen
N.-Bórneo en Z.-Malaka; ±108° O.L.; 2 1/2 – 5° N.B.): afkomstig van den
Natoena-Archipel of daar het eerst gevonden.
Nauclea / Nauclea Náúclea Korth. [P. W. Korthals] / Náúclea L. [C. Linnaeus],
– samentrekking van Lat. navicŭla (verkleinw. van navis, schip), schuitje. Bij eenige
vroeger tot deze gesl. gerekende soorten verdeelt de vrucht zich bij rijpheid in twee
schuitvormige helften.
naucleiflorus naucleiflórus (-a, -um), – van Nauclĕa, plantengesl. (Rubiacĕae);
Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen of bloeiwijzen als die eener Nauclĕa.
naucleiformis naucleifórmis (-is, -e), – van Nauclĕa, plantengesl. (Rubiacĕae);
Lat. forma, gedaante: van de gedaante eener Nauclĕa, Nauclĕa-achtig.
naucleoides
naucleoídes, – van Nauclĕa, plantengesl. (Rubiacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Nauclĕa-achtig.
naudini
naudíni, – 2e nv. van Naudīnus, Latinizeering van Naudin: van
Naudin, genoemd naar Naudin. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Ch.
Naudin (1815, Autun, Dépt. Saône-et-Loire, Frankrijk; 1899, Antibes), plantkundige,
tot 1869 te Parijs, sedert 1878 directeur der villa Thuret te Antibes, schrijver van
eenige bot. publicaties, o.a. over Melastomatacĕae, over in Frankrijk gekweekt
wordende Eucalyptus-soorten en over Cucurbitacĕae.
naudinianus
naudiniánus (-a, -um) (Eucalyptus – F. v. M. [Ferdinand von
Müller]; – Sonerīla Miq. [F. A. W. Miquel]), – genoemd naar Ch. Naudin (zie
naudīni).
naudinii
naudínii, – 2e nv. van Naudinĭus, Latinizeering van Naudin: van
Naudin, genoemd naar Naudin. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Ch.
Naudin (zie naudīni).
naumanni
naumánni, – 2e nv. van Naumannus, Latinizeering van Naumann:
van Naumann, gevonden door Naumann, genoemd naar Naumann. –
Nederlandsch-ind. planten van dezen naam zijn genoemd naar Fr. C. Naumann (1841,
Ehrenbreitstein; 1902, Gera), marinearts, die in 1869-71 deelnam aan den tocht der
Medusa naar Oost-Azië en in 1874-76 aan de expeditie van het oorlogsschip Gazelle
om Afrika naar Timor, Ambon, Nieuw-Holland, Polynesië, Nieuw-Zeeland, om
Z.-Amerika en via Montevideo en de Azoren terug naar Europa, op welken tocht hij
vele planten verzamelde. Later vestigde hij zich als praktiseerend arts te Gera.
naumannianus naumanniánus (-a, -um) (Maesa – Mez [C. Mez]), – genoemd
naar Fr. C. Naumann (zie naumanni).
naumannii naumánnii, – 2e nv. van Naumannĭus, Latinizeering van Naumann:
van Naumann, gevonden door Naumann, genoemd naar Naumann. – Myrmedŏma
– Warb. [O. Warburg] en Saurauja – Diels [L. Diels] zijn genoemd naar Fr. C.
Naumann (zie naumanni).
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Naumburgia
Naumbúrgia Moench [K. Moench], – genoemd naar J. S.
Naumburg (1768, Erfurt; 1799, Erfurt), hoogleeraar in de plantkunde te Erfurt,
schrijver van eenige bot. publicaties.
naumoniensis
naumoniénsis (-is, -e), – afkomstig van Naumoni (in Ned.
Nieuw-Guinea, a/d Mamberamo; zie mamberamāmus) of daar het eerst gevonden.
navesianus
navesiánus (-a, -um) (Clerodendron – Vidal [Sebastian Vidal y
Soler]), – genoemd naar Andres Naves (1839, Cortina in Asturias, Spanje; 1910,
Valladolíd, Spanje), Augustijner monnik, die in vereeniging met zijn collega Celestine
Fernandez-Villar (zie villarĭi), een (in 1899 door brand vernielde) verzameling Philip.
planten bijeenbracht, de derde uitgave van Blanco’s (zie Blancŏa) Flora de Filippinas
verzorgde en daaraan (1880-83) een naamlijst (Novissĭma Ap-
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pendix) toevoegde aller toen van de Philippijnen bekende planten.
navesii
navésii, – 2e nv. van Navesĭus, Latinizeering van Naves: van Naves,
gevonden door Naves, genoemd naar Naves. Planten van dezen naam zijn genoemd
naar Andres Naves (zie navesiānus).
navicellatus navicellátus (-a, -um), – van Lat. navicella (verkleinw. van navis,
schip), schuitje: van een schuitje voorzien, een schuitvormig orgaan (omwindsel bv.)
dragend.
navicula
navícula, – (Lat.) verkleinw. van navis, schip: scheepje, schuitje.
navicularis
naviculáris (-is, -e), – van Lat. navicŭla (verkleinw. van navis,
schip), schuitje: schuitvormig.
navigiolifer / navigioliferus
navigiólifer (navigiolífera, navigiolíferum) /
navigiolíferus (-a, -um), – van Lat. navigiŏlum (verkleinw. van navigĭum, schip),
scheepje, schuitje; ferre, dragen: een of meer schuitvormige organen (kelkslippen
van dien vorm bv.) dragend.
neapolitanus
neapolitánus (-a, -um), – van Lat. en Gr. Neapŏlis (van Gr.
neos, nieuw; pŏlis, stad: nieuwe stad), Napels: Napolitaansch.
nebularis
nebuláris (-is, -e), – van Lat. nebŭla, nevel, wolk: bewolkt, met
wolkachtige vlekken.
nebularum nebulárum, – 2e nv. mv. van Lat. nebŭla, nevel, wolk: der nevelen,
der wolken, dwz. in de nevelzone van het gebergte groeiend.
nebuligena
nebulígena (znw.), – van Lat. nebŭla, nevel, wolk; gignĕre (stam
gĕn), verwekken: in den nevel verwekte, dwz. in de nevelzone van het gebergte
groeiende plant.
nebuligenus
nebulígenus (-a, -um), – van Lat. nebŭla, nevel, wolk; gignĕre
(stam gĕn), verwekken: in den nevel verwekt; in de wolkenzone van het gebergte
groeiend.
nebulosus nebulósus (-a, -um), – van Lat. nebŭla, nevel, damp, walm: gewolkt,
bewolkt, donker gevlekt, donker van kleur (soms alleen de nerven), dof, als het ware
een nevel vormend.
Nechamandra
Nechamándra Planch. [J. E. Planchon], – van Gr. nêchein,
zwemmen, drijven; amê, emmer; anêr (andros), man. – Bij den bloei laten de ♂
bloemen van de plant los en drijven als emmertjes, waarbinnen de meeldraden bevat
zijn, op den waterspiegel rond.
Neckia
Néckia Korth. [P. W. Korthals], – genoemd naar Jacob Corneliszoon
van Neck (1564, Amsterdam; 1638, Amsterdam), die in 1598/99 als admiraal van 8
schepen een voorspoedige reis naar Indië en terug maakte en in 1600-03 een tweede
reis, welke zich tot Macao (O. kust van China; ±22° N.B.) uitstrekte. Daarna bleef
hij te Amsterdam, waar hij verschillende belangrijke betrekkingen bekleed heeft; hij
was o.a. herhaaldelijk burgemeester dier stad.
nectarifer / nectariferus nectárifer (nectarífera, nectaríferum) / nectaríferus
(-a, -um), – van Lat. nectar (Gr. nektar), godendrank en (als bot. term) de in bloemen
bevatte honig, of van Nieuwlat. nectarĭum, honig uitscheidend orgaan, honigklier;
Lat. ferre, dragen, voortbrengen: honig bevattend, nectariën dragend.
neemda
neémda, – Beng. plantennaam (ten rechte nimda).
Neerija / neérija
Neérija Roxb. [W. Roxburgh] / neérija, – Engelschind.
plantennaam (nirija).
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Neesia Neésia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar Th. Fr. L. Nees von Esenbeck
(1787, Reichenberg in het Odenwald, Z.O. van Darmstadt; 1837, Hyères), hoogleeraar
in de plantkunde te Bonn, schrijver van verscheidene bot. publicaties. – Aan hem en
aan zijn broeder, Chr. G. Nees von Esenbeck (1776, Reichenberg, als boven; 1858,
Breslau), hoogleeraar in de plantkunde te Breslau, droeg de met beiden bevriende
auteur van het gesl., Blume (zie Blumĕa), de eerste aflevering (1827) van zijn
Enumeratĭo Plantārum Javae op.
neesianus
neesiánus (-a, -um) (Isachne – Arn. [G. A. Walker-Arnott]; – Stipa
– Trin. et Rupr. [K. B. Trinius en Fr. J. Ruprecht]), – genoemd naar Chr. G. Nees
von Esenbeck (zie Neesĭa).
neesii neésii, – 2e nv. van Neesĭus, Latinizeering van Nees: van Nees, genoemd
naar Nees: – Hymenophyllum – W. J. Hook. [W. J. Hooker]; Sclerĭa – Kth. [K. S.
Kunth] en Scrophularĭa – Wirtg. [Ph. Wirtgen] zijn genoemd naar Chr. G. Nees von
Esenbeck (zie Neesĭa).
neglectus
negléctus (-a, -um), – van Lat. negligĕre (van nec, niet; legĕre,
verzamelen), over het hoofd zien: over het hoofd gezien, onopgemerkt gebleven.
Negretia
Negrétia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd naar
Emanuel de Negrete, tegen het einde der achttiende eeuw minister van oorlog in
Spanje, bevorderaar der bot. wetenschap.
negrosensis
negrosénsis (-is, -e), – afkomstig van Negros (een der Philipp.
eilanden, N. van Mindanao, ±10° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Negundo / negundo Negúndo Moench [K. Moench] / negúndo, – Latinizeering
van nirgundi, Engelschind. volksnaam van Vitex – L. [C. Linnaeus]. – De naam
wordt voorts gebezigd voor planten, welker loof aan dat van Vitex – L. [C. Linnaeus]
doet denken.
neilgherrensis neilgherrénsis (-is, -e), – afkomstig van het Nilg(h)iri-gebergte
(= Neilgherri = Blauwe Bergen) in Voor-Indië (76-77° O.L.; 11-12° N.B.) of daar
het eerst gevonden.
Neillia
Néíllia D. Don [David Don], – genoemd naar Patrick Neill (1776,
Edinburgh; 1851, Edinburgh), boekdrukker te Edinburgh, bezitter eener verzameling
van uitheemsche planten, die zich verdienstelijk maakte voor de kennis der flora van
Schotland, vooral van die der algen.
neli-tali
neli-táli, – Malab. plantennaam.
nelitricarpius
nelitricárpius (-a, -um), – van Nelītris, voormalig plantengesl.
(Myrtacĕae); Gr. karpos, vrucht: met vruchten als die eener Nelītris.
Nelitris
Nelítris Spreng. [K. P. J. Sprengel], – schijnt bedoeld te zijn als vr.
vorm bij Gr. nêlītês, onberispelijk (vgl. aulêtês, fluitspeler; aulêtris, fluitspeelster)
en zou dan beteekenen: onberispelijke plant, volmaakt schoone plant.
nelitrocarpus
nelitrocárpus (-a, -um), – van Nelītris, voormalig plantengesl.
(Myrtacĕae); Gr. karpos, vrucht: met vruchten als die eener Nelītris.
Nelsonia
Nelsónia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar David Nelson (?,
?; 1789, Koepang, Timor), tuinman van den bot. tuin van Kew, deelnemer, als
plantenverzamelaar, aan de laatste wereldreis (1776-79) van James Cook (zie Cookĭa),
waarop hij vele planten verzamelde. In 1787 maakte hij als plantenverzamelaar den
vermaarden tocht van de Bounty onder bevel van luitenant Bligh naar Tahiti mede.
Met Bligh en 17 anderen werd hij op 28 April 1789 bij het eilandje Tofua (±175°
W.L.; ±20° Z.B.) door de oproerige bemanning in een der scheepsbooten gezet,
waarmede de verdrevenen naar het bijna 7000 K.M. verwijderde Koepang (Timor)
voeren, waar zij 14 Juni d.a.v. aankwamen en door het Ned. bestuur liefderijk werden
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opgenomen. Ruim een maand later bezweek Nelson aan kwaadaardige koortsen. Een
bezoek aan Timor heeft verscheidenen botanici het leven gekost; vgl. riedleānus,
Sautiēra, Zippelĭa.
nelsonianus
nelsoniánus (-a, -um) (Acriopsis javanĭca Reinw. [C. (K.) G. C.
(K.) Reinwardt] var. – J. J. S. [J. J. Smith]), – genoemd naar Sir Hugh Nelson, van
wien mij niets bekend is.
nelsonii nelsónii, – 2e nv. van Nelsonĭus, Latinizeering van Nelson: van Nelson,
gevonden door Nelson, genoemd naar Nelson. – Solānum – Zipp. [A. Zippelius] is
genoemd naar D. Nelson (zie Nelsonĭa).
nelsonioides
nelsonioídes, – van Nelsonĭa, plantengesl. (Acan-
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thacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Nelsonĭa-achtig.
nelumbifolius / nelumbiifolius
nelumbifólius (-a, -um) / nelumbiifólius (-a,
-um), – van Nelumbĭum, plantengesl. (Nymphaeacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren
als die van een Nelumbĭum.
Nelumbium Nelúmbium A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs.], – Latinizeering van den Ceylonschen plantennaam nelumbo.
Nelumbo / nelumbo Nelúmbo Adans. [M. Adanson] / nelúmbo, -Ceylonsche
plantennaam.
nematocaulis nematocáúlis (-is, -e), – van Gr. nêma (nêmătos), draad; kaulos,
stengel, steel: met draaddunne stengels of stelen.
nematoceras
nematóceras, – van Gr. nêma (nêmătos), draad; kĕras, hoorn:
met een of meer draaddunne, bij hoornen vergelijkbare organen (sporen bv.).
nematodes nematódes, – Lat. transcr. van Gr. nêmatôdês [van nêma (nêmătos),
draad], draaddun.
Nematopteris
Nematópteris v. a. v. r. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh], – van Gr. nêma (nêmătos), draad; ptĕris, varen. Varen met lange, zeer
smalle bladeren.
Nematopyxis Nematopýsix Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. nêma (nêmătos),
draad; puxis, doos. Plant met zeer dunne doosvruchten.
nematorhnematorh-, – zie nematorrhnematorrhachis
nematórrhachis (-is, -e), – van Gr. nêma (nêmătos), draad;
rhăchis, spil van een gevind tot meervoudig gevind blad of van een bloeiwijze: met
draaddunne spil.
nematorrhizis nematorrhízis (-is, -e), – van Gr. nêma (nêmătos), draad; rhiza,
wortel: met draaddunne wortels.
nematosepalus
nematosépalus (-a, -um), – van Lat. nema (nemătis) (Gr.
nêma), het gesponnene, het spinsel, hier = draad; Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met
draaddunne kelkbladen.
nematospadix
nematospádix, – van Lat. nema (nemătis) (Gr. nêma), het
gesponnene, het spinsel, hier = draad; spādix, (als bot. term) kolf: met draaddunne
kolven.
nemausensis
nemausénsis (-is, -e), – van Nemausum, oud-Lat. naam der stad
Nîmes in Z.-Frankrijk: afkomstig van Nîmes of daar het eerst gevonden, Nemausisch.
Nemedra
Némedra A. Juss. [Adrien H. L. de Jussieu (1797-1853),
plantkundige te Parijs.], – van Gr. nêma, draad; hĕdra, zitplaats, woonplaats. De
helmdraden zijn vergroeid tot een buis, welke den helmknoppen tot woning dient,
dwz. waarbinnen deze besloten zijn.
Nemesia Nemésia Vent. [E. P. Ventenat], – oude Gr. plantennaam, leeuwenbek
(Antirrhīnum). Het gesl. Nemesĭa is aan den leeuwenbek nauw verwant.
Nemophila Nemóphila Nutt. [Th. Nuttall], – van Gr. nemos, weideplaats voor
het vee; met kreupelhout en boschjes bezaaid grasveld, zooals men ook op Java
(vooral in de lagere bergstreken) veelvuldig aantreft: phĭlein, beminnen: op
weideplaatsen groeiende plant.
nemoralis / nemorensis
nemorális (-is, -e) / nemorénsis (-is, -e), – van Lat.
nemus (nemŏris), bosch met open, grazige plaatsen er in, waar het vee kan weiden:
in bosschen groeiend, bosch-.
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nemorivagus
nemorívagus (-a, – um), – van Lat. nemus (nemŏris), bosch
met open plaatsen er in, waar het vee kan weiden; văgus, rondzwervend: in bosschen
zwervend.
nemorosa
nemorósa, – zie nemorōsus.
nemorosoides
nemorosoídes, – van den soortnaam nemorōsus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort nemorōsus gelijkend.
nemorosus
nemorósus (-a, – um), – van Lat. nemus (nemŏris), bosch met
open, grazige plaatsen erin, waar het vee kan weiden: in bosschen groeiend, bosch-.
nemorum némorum, – 2e nv. mv. van Lat. nemus (nemŏris), bosch met open,
grazige plaatsen er in, waar het vee kan weiden: der bosschen, in bosschen groeiend,
bosch-.
Nenga / nenga
Nenga H. Wendl. et Drude [H. Wendland en C. G. O. Drude]
/ nenga, – Soend. plantennaam (ten rechte ngĕngĕ).
Nengella
Nengélla Becc. [Odoardo Beccari], – verkleinw. van Nenga,
plantengesl. (Palmae): gesl. van kleine, slanke, aan Nenga verwante palmen.
Neocinnamomum
Neocinnamómum Liou [???], – van Gr. neos, nieuw;
Cinnamōmum plantengesl. (Lauracĕae): nieuw, aan Cinnamōmum verwant gesl.
Neocollettia
Neocolléttia Hemsl. [W. Botting Hemsley], – van Gr. neos,
nieuw; (Sir Henry) Collett (zie collettĭi), Eng. plantkundige: nieuwe, naar Sir Henry
Collett genoemde plant. – Het woord neo is toegevoegd ter voorkoming van
verwarring met het in 1789 naar den Fr. plantkundige Collet genoemde gesl. Colletĭa.
neo-granadensis
neo-granadénsis (-is, -e), – van Gr. neos, nieuw; Granáda,
landschap in Spanje: afkomstig van Nieuw-Granáda, d.i. Columbia, staat in het N.W.
van Z.-Amerika, of daar het eerst gevonden, Columbiaansch.
neo-guineensis
neo-guineénsis (-is, -e), – van Gr. neos, nieuw; Guinēa,
landschap aan de W. kust van tropisch Afrika: afkomstig van Nieuw-Guinea of daar
het eerst gevonden. Het eiland werd door den Portug. zeevaarder Yingo Ortez de
Rey in 1545 Nova-Guinēa (Nieuw-Guinea) genoemd wegens de overeenkomst van
de huidskleur en de haardracht der inboorlingen met die der negers van Guinea.
neo-hibernicus neo-hibérnicus (-a, -um), – van Gr. neos, nieuw; Lat. Hibernĭa,
Ierland: afkomstig van Nieuw-Ierland (= Nieuw-Mecklenburg; eiland O. van
Nieuw-Guinea, ruim 151 – ruim 153° O.L.; ruim 2 1/2 – ±5° Z.B.) of daar het eerst
gevonden.
Neojunghuhnia Neojunghúhnia Kds [S. H. Koorders], – van Gr. neos, nieuw;
(F. W.) Junghuhn (zie Junghuhnĭa), verdienstelijk natuuronderzoeker: nieuw, ter
eere van Junghuhn zoo genoemd gesl.
Neolitsea
Neolitséa Bth. [G. Bentham], – van Gr. neos, nieuw; Litsēa,
plantengesl. (Lauracĕae): nieuw, nauw aan Litsēa verwant gesl.
Neomarica Neomaríca Sprague [Thomas Archibald Sprague (1877, Edinburgh;
X), plantkundige verbonden aan het herbarium te Kew], – van Gr. neos, nieuw;
Marīca, plantengesl. (Iridacĕae): nieuw, aan Marīca verwant gesl.
neo-mexicanus
neo-mexicánus (-a, -um), – van Gr. neos, nieuw; Nieuwlat.
Mexĭco, Mexico, staat in het Z. van N.-Amerika: afkomstig van Nieuw-Mexico, een
van de zuidwestelijkste der Vereenigde Staten van N.-Amerika, of daar het eerst
gevonden, Nieuwmexicaansch.
Neonauclea Neonáúclea Merr. [E. D. Merrill], – van Gr. neos, nieuw; Nauclĕa,
plantengesl. (Rubiacĕae): nieuw gesl. Nauclĕa, waarin een deel der soorten van het
vroeger Nauclĕa genoemde gesl. zijn opgenomen.
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Neophylum
Neophýlum V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. neos, nieuw; phūlon, geslacht: nieuw geslacht.
neo-pommerania
néo-pommeránia, – zie neo-pommeranĭus.
neo-pommeranicus / neo-pommeranius
neo-pommeránicus (-a, -um) /
neo-pommeránius (-a, -um), – van Nieuwlat. Neo-Pommeranĭa (van Gr. neos, nieuw;
Nieuwlat. Pommeranĭa, Pommeren), Nieuw-Pommeren (vrij groot eiland O. van
Nieuw-Guinea, ±148 – ±152° O.L.; ±4 – ruim 6° Z.B.): afkomstig van
Nieuw-Pommeren of daar het eerst gevonden.
Neoscortechinia
Neoscortechínia Pax [F. Pax], – van Gr. neos, nieuw; B.
Scortechini (zie Scortechinĭa), verdienstelijk plantkundige: opnieuw naar Scortechini
genoemd gesl. – Vroeger heette hetzelfde gesl. Scortechinĭa Hook. f. [J. D. Hooker],
welke naam vervallen moest, omdat er reeds een ouder gesl. Scortechinĭa Sacc. [P.
A. Saccardo] bestond.
Neosepicaea
Neosepicáéa Diels [L. Diels], – van Gr. neos, nieuw; Sepik (=
Keizerin Augusta-rivier), naam eener rivier in Kaiser Wilhelmsland, uitmondend a/d
N. kust op
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±144 1/2° O.L.): nieuw gesl., dat het eerst gevonden werd in het stroomgebied der
Sepik-rivier.
Neotrewia
Neotréwia Pax et Hoffm. [F. Pax en Käthe Hoffmann], – van Gr.
neos, nieuw; Trewĭa, plantengesl. (Euphorbiacĕae): nieuw, nauw aan Trewĭa verwant
gesl.
Neottia
Neóttia Sw. [O. Swartz], – (Gr.) vogelnest. Het wortelstelsel van
Neóttia nidus avis L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard] doet eenigszins aan een
vogelnest denken.
Neottopteris
Neottópteris J. Sm. [J. Smith], – van Gr. neottĭa, vogelnest;
piĕris, varen: vogelnestvaren, nestvaren. De naam zinspeelt op den habitus der plant.
Neowollastonia
Neowollastónia Wernh. [H. F. Wernham], – van Gr. neos,
nieuw; Alexander Frederick Richmond Wollaston (1875, ?; 1931, Cambridge,
vermoord door een verloopen student, die daarna zelfmoord pleegde), medicus, die
van 1905/07 het Ruwenzori-gebergte (in Uganga, Midden-Afrika) bereisde, en te
zamen met Boden Kloss (zie bodenĭi) in 1910/11 en 1912/13, uitgaande van de
Otakwa (rivier in het Z. van Ned. Nieuw-Guinea, uitmondend op ±137 1/4° O.L.)
de toppen van het Carstenszgebergte trachtte te bereiken en in 1913 daarin slaagde
(zie ook vandewatēri), op welke tochten Boden Kloss en hij groote verzamelingen
bijeenbrachten; na zijn terugkeer vestigde hij zich als studieleider te Cambridge:
opnieuw naar een Wollaston genoemd gesl. – Naar een ouderen Wollaston werd in
1834 reeds het gesl. Wollastonĭa (zie aldaar) genoemd.
nepalensis / nepaulensis nepalénsis (-is, -e) / nepaulénsis (-is, -e), afkomstig
van Nepal (= Nepaul = Napal = Napaul), konink-rijk a/d Z. voet van het
Himálaya-gebergte, tusschen 80 en 88° O.L. of daar het eerst gevonden.
Nepenthaceae
Nepentháceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Nepenthes geldt.
Nepenthes
Nepénthes L. [C. Linnaeus], – van Gr. nê, ontk. voorv.; penthos,
droefheid, leed: bij de oude Grieken naam van een toovermiddel, dat alle leed
verzachtte en deed vergeten. De naam zinspeelt op het in de bekers bevatte vocht,
dat, zoolang de bekers nog gesloten zijn, drinkbaar is en den dorst kan lesschen; in
geopende bekers is het gewoonlijk sterk vervuild. – Van de plant, welke dezen
dichterlijken naam draagt, vermeldt Rumphius (Herbarium Amboinense V, 123) de
volgende ondichterlijke toepassingen: “De Inlanders willenze ons kwalyk uit het
gebergte brengen, om dat zy een oud bygeloof hebben, als men deze kannetjes afsnyd,
en het water uitgiet, dat zy een wakkere regen zullen aantreffen, eer zy na huys
komen... Hoord nu een contrarie werkinge, als de kinders te veel in ’t bed pissen, zo
loopt den Inlander na ’t gebergte, en haald eenige van deze gevulde en ongeopende
kannetjes, waarvan hy ’t water de kinders over ’t hoofd giet, ook een party daar van
te drinken geeft, gelyk zy ook doen aan volwassene personen, die hun water niet
kunnen houden. – Zoo het schynt, zal een van beyde leugen of een groot mirakel
zyn, dat men met dit kannetje ’t water teffens uit den Hemel kan trekken, en in den
buyk der kinderen stoppen.”
Nepeta
Népeta L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam. De plant zou
genoemd zijn naar de stad Nepĕtĕ (tegenwoordig Nepi) in Etrurië, waar een soort
van het gesl. overvloedig zou zijn voorgekomen.
nepetaefolius
nepetaefólius (-a, -um), – zie nepetifolĭus.
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nepetella
nepetélla, – verkleinw. van den geslachtsnaam Nepĕta (zie aldaar):
kleine Nepĕta, Nepĕta-achtige, doch kleinere plant.
nepetifolius nepetifólius (-a, -um), – van Nepĕta, plantengesl. (Labiātae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Nepĕta.
nepetoideus
nepetoídeus (-a, -um), – van Nepĕta, plantengesl. (Labiātae);
idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Nepĕta-achtig.
Nephelaphyllum
Nephelaphýllum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. nephĕlê,
wolk; phullon, blad: Orchidacĕa met wolkachtig gevlekte bla-deren.
nephelioides
nephelioídes, – van Nephelĭum, plantengesl. (Sapindacĕae) met
zachtstekelige of geknobbelde vruchten; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: Nephelĭum-achtig.
Nephelium
Nephélium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. nephelĭon
(verkleinw. van nephĕlê, wolk), wolkje, dwz. troebeling van het hoornvlies, waardoor
het gezichtsvermogen wordt verminderd, bij uitbreiding naam eener klit (Lappa Trin.
[K. B. Trinius]), waarvan het inwendig gebruik geacht werd zulk een troebeling
teweegtebrengen. – Door Linnaeus (zie Linnaea) werd de naam overgedragen op
den ramboetanboom (Nephelĭum lappacĕum L. [C. Linnaeus]), welks vruchten
eenigszins op klitten gelijken, zooals bovendien nog door den wetensch. soortnaam
wordt uitgedrukt.
Nephranthera
Nephranthéra Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. nephros,
nier; anthêra, (als bot. term) helmknop: orchidacĕa met niervormigen helmknop.
Nephrocoelium
Nephrocóélium Turcz. [N. St. Turczaninow], – van Gr.
nephros, nier; koilon, holte. De naam zinspeelt op den bouw der stempels.
nephrodiiformis
nephrodiifórmis (-is, -e), – van Nephrodĭum, voormalig
plantengesl. (Polypodiacĕae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een
Nephrodĭum, Nephrodĭum-achtig.
nephrodioides
nephrodioídes, – van Nephrodĭum (voormalig) plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Nephrodĭum-achtig.
Nephrodium Nephródium L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – Lat. transcr.
van Gr. nephrodĭon (verkleinw. van nephros, nier), niertje. De naam zinspeelt op
den vorm der dekvliesjes.
nephroglossus nephroglóssus (-a, -um), – van Gr. nephros, nier, glôssa, tong:
met niervormige tong of (bij orchideeën) lip.
Nephroia
Nephróía Lour. [J. Loureiro], – van Gr. nephros, nier. De steenkern
der vruchtjes is niervormig.
Nephroica
Nephróíca Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], –
van Gr. nephros, nier; oikos, huis. De vruchtjes bezitten een niervormige steenkern,
het “huis” van het zaad.
nephrolepidis
nephrolépidis, – 2e nv. van Nephrolĕpis, plantengesl.
(Polypodiacĕae): van (de gedaante van) een Nephrolĕpis, Nephrolĕpis-achtig.
nephrolepioides
nephrolepioídes, – van Nephrolĕpis, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Nephrolĕpis-achtig.
Nephrolepis
Nephrólepis Schott [H. W. Schott], – van Gr. nephros, nier;
lĕpis, schub. Varen met niervormige dekvliesjes.
nephrolepis
nephrólepis, – van Gr. nephros, nier; lĕpis, schub: met
niervormige schubben.
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nephrophorus
nephróphorus (-a, -um), – van Gr. nephros, nier: pherein,
dragen: een of meer niervormige organen dragend.
nephrophyllus
nephrophýllus (-a, -um), – van Gr. nephros, nier; phullon,
blad: met niervormige bladeren.
Nephrosperma
Nephrospérma Balf. [J. Hutton Balfour], – van Gr. nephros,
nier; sperma, zaad. Palm met niervormige zaden.
Nephthytis
Nephthýtis Schott [H. W. Schott], – naam eener Egypt. godin,
willekeurig op deze plant overgedragen.
Neptunia
Neptúnia Lour. [J. Loureiro], – van Lat. Neptūnus, de god der
wateren: waterplant.
neptunis
neptúnis, – van Lat. Neptūnus, de met een drietand gewapende god
der wateren: een op een drietand gelijkend orgaan dragend.
nereifolius
nereifólius (-a, -um), – foutief voor neriifolĭus.
nerifolius
nerifólius (-a, -um), – van Nerĭum, plantengesl. (Apocynacĕae),
oleander; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een oleander.
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neriiflorus
neriiflórus (-a, -um), – van Nerĭum, plantengesl. (Apocynacĕae),
oleander; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een oleander.
neriifolius
neriifólius (-a, -um), – van Nerĭum, plantengesl. (Apocynacĕae),
oleander; Lat. foliŭm, blad: met bladeren als die van een orleander.
neriiformis
neriifórmis (-is, -e), – van Nerĭum, plantengesl. (Apocynacĕae),
oleander; Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een oleander, in eenig opzicht
(bladvorm bv.) met een oleander overeenkomend.
Nerine
Neríne Herb. [W. Herbert], – (Lat.) [van Nereus (Gr. Nêreus), een
zeegod], naam eener zeenimf. – De naam zinspeelt op de schoonheid der plant.
Nerium
Nérium L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam nêrĭon (van nêros, vochtig), oleander. De naam zinspeelt op de
natuurlijke standplaats van den Europ. oleander langs rivieren.
Nertera / Nerteria
Nértera Banks et Sol. [J. Banks en D. C. Solander] /
Nertéria J. E. Sm. [J. E. Smith], – van Gr. nertĕros, onderste. Lage plant.
nervatus
nervátus (-a, -um), – van Lat. nervus, nerf: (duidelijk) generfd.
nervifolius
nervifólius (-a, -um), – van Lat. nervus, nerf; folĭum, blad: met
(opvallend) generfde bladeren.
Nervilia / nervilia
Nervília Comm. [Ph. Commerson] / nervília, – van Lat.
nervus, nerf. De naam zinspeelt op de krachtig generfde bladeren. Als soortnaam
gebezigd om gelijkenis met het gesl. Nervilĭa uittedrukken.
nervillosus
nervillósus (-a, -um), – van Lat. nervillus (verkleinw. van nervus,
nerf), fijne nerf, ader: vol fijne nerven, opvallend geaderd.
nervosa
nervósa, – zie nervōsus.
nervosa-venosus
nervóso-venósus (-a, -um), – van Lat. nervōsus, opvallend
generfd; venōsus, duidelijk geaderd: duidelijk generfd en geaderd.
nervosus
nervósus (-a, -um), – van Lat. nervus, nerf: opvallend generfd,
krachtig generfd.
nervulosus
nervulósus (-a, -um), – van Lat. nervŭlus (verkleinw. van nervus,
nerf), fijne nerf: met vele fijne nerven.
Nesaea
Nesáéa Comm. [Ph. Commerson], – Lat. transcr. van Gr. nêsaia, vr.
vorm van nêsaios (van nêsos, eiland), bij een eiland behoorend: bij een eiland
behoorend(e plant). De eerstbeschreven soort was afkomstig van het eiland Mauritius.
Neslea / Neslia
Néslea Asch. [P. Fr. A. Ascherson] / Néslia Desv. [A. N.
Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te Angers], – in 1814 genoemd naar J. A. N. de
Nesle, stichter van den bot. tuin van Poitiers, van wien mij overigens niets bekend
is.
nesogenes
nesógenes, – van Gr. nêsos, eiland; gignesthai (stam gĕn), geboren
worden: op een eiland geboren, op een eiland groeiend.
nesophilus
nesóphilus (-a, -um), – van Gr. nêsos, eiland; phĭlein, beminnen:
eilandbeminnend, dwz. op een eiland groeiend.
nessensis
nessénsis (-is, -e), – afkomstig uit de omgeving van het meer Loch
Ness in Schotland of daar het eerst gevonden.
Neubeckia
Neubéckia Alef. [Fr. Alefeld (1820-72), medicus-botanicus te
Darmstadt], – in 1863 genoemd naar V. W. Neubeck (1765, Arnstadt, Z.Z.W. van
Erfurt; 1850, Altwasser, Z. van Karlsbad), badarts, dichter.
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Neuburgia
Neubúrgia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar Christophŏrus
(Christoffel) Thun von Neuburg (Thum-Neuburg?), waarvan Kaspar Bauhin (zie
Bauhinĭa) in zijn voorrede bij het tweede deel van den in 1613 verschenen tweeden
druk van het Kruidboek van Tabernaemontānus (zie Tabernaemontāna) zegt, dat hij
een man was met groote liefde tot planten, wat duidelijk bleek uit den fraaien tuin,
welke hij met groote kosten had aangelegd te Alzhauen (Altshausen) in Zwaben en
waaraan hij dagelijks exotische gewassen toevoegde.
neumanni
neumánni (Rudbeckĭa – Hort. [onder dezen naam in tuinen
gekweekt]), – foutief voor new-mani.
Neurachne
Neuráchne R. Br. [Robert Brown], – van Gr. neuron, nerf; achnê,
kaf. Gras met duidelijk generfde kafjes.
Neuractis
Neuráctis Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. neuron,
nerf; aktis, straal. Composĭta met opvallend generfde straalbloemen.
Neurocallis
Neurocállis Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. neuron, nerf: kallos,
schoonheid. Varen, welke schoon van nerven, dwz. duidelijk generfd is.
Neurocalyx – Neurócalyx W. J. Hook. [W. J. Hooker], – van Gr. neuron, nerf;
kălux, kelk. De naam zinspeelt op de opvallend generfde kelkslippen.
neurocalyx
neurócalyx, – van Gr. neuron, nerf; kălux, kelk: met opvallend
generfden kelk.
neurocarpa
neurocárpa, – zie neurocarpus.
Neurocarpum Neurocárpum Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar
te Angers], – van Gr. neuron, nerf; karpos, vrucht. – Elk der beide peulkleppen draagt
een overlangsche nerf of ribbe.
neurocarpum
neurocárpum, – zie neurocarpus.
Neurocarpus
Neurocárpus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. neuron, nerf;
karpos, vrucht. – Elk der beide peulkleppen draagt een overlangsche nerf of ribbe.
neurocarpus
neurocárpus (-a, -um), – van Gr. neuron, nerf; karpos, vrucht:
met generfde (geribde) vruchten.
neurodes
neuródes, – Lat. transcr. van Gr. neurôdês (van neuron, nerf),
krachtig generfd.
Neurodium
Neuródium Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. neurôdês, krachtig
generfd. Varen met krachtige middennerf.
neuroglossus
neuroglóssus (-a, -um), – van Gr. neuron, nerf; glôssa, tong:
met generfde tong of (bij orchideeën) lip.
Neurogramma / Neurogramme
Neurográmma Link [H. Fr. Link] /
Neurográmme, – van Gr. neuron, nerf; grammê, lijn. De lijnvormige sori loopen
langs de nerven.
Neuropeltis
Neurpéltis Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Gr. neuron, nerf; peltê, schild. De bloemen bezitten een aanvankelijk
klein, later sterk in grootte toenemend en dan duidelijk generfd, rond, bij een schild
vergeleken schutblad.
neurophyllus
neurophýllus (-a, -um), – van Gr. neuron, nerf; phullon, blad:
met opvallend generfde bladeren.
neurosepalus
neurosépalus (-a, -um), – van Gr. neuron, nerf; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met (duidelijk) generfde kelkbladen.
neurotropis
neurótropis, – van Gr. neuron, nerf; trŏpis, (scheeps)kiel: met
generfde kiel.
Neustanthus Neustánthus Bth. [G. Bentham], – van Gr. neustos (hier afgeleid
van neuein, knikken), knikkend; anthos, bloem: plant met knikkende bloemen.
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neustriacus
neustríacus (-a, -um), – van Nieuwlat. Neustrĭa, Normandië:
Normandisch.
Neuwiédia
Neuwiédia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar Maximilian A. Ph.
prins von Wied-Neuwied (zie Maximiliāna).
nevadensis
nevadénsis (-is, -e), – afkomstig van den Sierra Neváda (d.i.
besneeuwde bergketen) in Z.O.-Spanje of van de gelijknamige bergketen in
O.-Californië of van den staat Neváda, O. van Californië, of in een dier streken het
eerst gevonden.
Neviusia
Neviúsia A. Gray [Asa Gray], – in 1857 genoemd naar Reuben
Denton Nevius (1827, Ovid, New York; 1913, Tacoma, Washington), van 1855-71
als protestantsch geestelijke werkzaam in den staat Alabáma (o.a. te Tuscaloosa),
van 1871-73 te Portland (Óregon). – Voor de rest van zijn leven verrichtte hij
algemeen missiewerk. – De naar hem genoemde plant was door hem ontdekt.
newelli newélli, – 2e nv. van Newellus, Latinizeering van Newell: van Newell,
genoemd naar Newell. – Habrothamnus – Hort. Veitch [van den tuin (kweekerij) van
Veitch, onder dezen naam in dien tuin gekweekt] werd in 1877 genoemd naar Newell
van Ryston Hall te Downham Market, Norfolk, Engeland, die de plant het eerst uit
zaad kweekte. Overigens is mij van hem niets bekend.
newmani
newmáni, – 2e nv. van Newmānus, Latinizeering
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van Newman: van Newman, gevonden door Newman, genoemd naar Newman. –
Rudbeckĭa – Loudon [J. Cl. Loudon (1785-1843), Sch. plantkundige] is genoemd
naar John Newman (?, Kew; 1848, op Mauritius), tuinman van den bot. tuin van
Kew, die in 1821 en 22 in Brazilië planten verzamelde, van 1825 tot aan zijn dood
hortulanus van den bot. tuin van Mauritius.
Neyraudia
Neyráúdia Hook. f. [J. D. Hooker], – anagram van Reynaudĭa.
De plant heette vroeger Arundo reynaudiāna Kth. [K. S. Kunth]. Zie Reynaudĭa.
nibung
nibung, – Mal. plantennaam (niboeng).
nicaeensis
nicaeénsis (-is, -e), – van Lat. Nicaea, in de Oudheid naam van
onderscheidene steden, o.a. van het tegenwoordige Nizza: afkomstig van Nizza of
daar het eerst gevonden.
Nicandra
Nicándra Adans. [M. Adanson], – genoemd naar den Gr. arts
Nikandros (±275 v. Chr.) van Kolŏphôn in Lydië, schrijver van geneeskundige
werken in dichtvorm. De naam is afgeleid van Gr. nikê, overwinning; anêr (andros),
man, en beteekent: man der overwinning, overwinnaar.
nicholsoni nicholsóni, – 2e nv. van Nicholsōnus, Latinizeering van Nicholson:
van Nicholson, genoemd naar Nicholson. – Hopĕa – Heim [Frédéric Louis Heim
(1869, Metz; X), schrijver over Dipterocarpacĕae] is genoemd naar George Nicholson
(1847, Ripon, N. van Leeds; 1908, Richmond, Surrey), van 1873-1901 verbonden
aan den bot. tuin van Kew, sedert 1886 hortulanus dier instelling, schrijver van enkele
bot. publicaties waarvan zijn Illustrated Dictionary of Gardening de voornaamste is.
nicobaricus
nicobáricus (-a, -um), – afkomstig van de Nikobaren
(eilandengroep N.W. van Sumatra, 92 3/4-93 3/4° O.L.; 6 3/4-9 1/4° N.B.) of daar
het eerst gevonden.
Nicolaia
Nicoláía Horan. [P. Horaninow (1796-1866), Russ. Plant-kundige],
genoemd naar Nikolaas I (1796, Zarskoje Selo bij St.-Petersburg; 1855,
St.-Petersburg), sinds 1825 keizer aller Russen, zeer reactionnair vorst, “die het
vaderland versierde met vele voortreffelijke, den Muzen aangename gebouwen.”Het woord Nikolaas is afgeleid van Gr. nikê, overwinning; laos, volk, en beteekent:
overwinnaar des volks, volksbeheerscher.
Nicolsonia
Nicolsónia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar J. B.
M. Nicolson (1734, Abbeville, N.W. van Amiens; in of na 1790, ?), pater-Dominicaan,
van 1769-73 hoofd der missie te Leogane, W. van Port-au-Prince op Haïti, die in
1776 een werk uitgaf over de natuurlijke historie van Haïti, waarin hij de verstandige
opmerking maakte, dat natuurhistorici beter doen met de natuur te bestudeeren dan
de werken der Ouden klakkeloos na te schrijven.
Nicoteba
Nicotéba, Lindau [G. Lindau], – anagram van Bētonĭca.
Nicotiana
Nicotiána L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Nicot de Villemain
(±1530, Nîmes; 1600, Parijs), uitnemend taal- en letterkundige van 1559-61 Fr.
gezant aan het hof te Lissabon, die in 1560 tabakszaad (door hem in Portugal
ontvangen van een Vlaming, welke het uit Florida had verkregen) in Frankrijk
invoerde en in 1564 in dat land het rooken in zwang bracht. – Zie ook Thevetĭa.
nicotiana
nicotiána, – zie nicotiānus.
nicotianaefnicotianaef-, – zie nicotianifnicotianiflorus
nicotianiflórus (-a, -um), – van Nicotiāna, plantengesl.
(Solanacĕae), tabak; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Nicotiāna.
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nicotianifolius
nicotianifólius (-a, -um), – van Nicotiāna, plantengesl.
(Solanacĕae), tabak; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Nicotiāna.
nicotianus
nicotiánus (-a, -um), – van Nicotiāna, plantengesl. (Solanacĕae),
tabak: tot tabak in betrekking staand, tabakskleurig, tabaksbruin.
nictitans
níctitans, – van Lat. nictĭtāre (frequentatief van nictāre, met de
oogen knippen), telkens met de oogen knippen: telkens met de oogen knippend. Bij
Cassĭa – L. [C. Linnaeus] zinspeelt de soortnaam op de kleine blaadjes, welke bij
helder weer wijd uitgebreid staan, bij duisternis, of als de plant uitgetrokken wordt,
zich tegen elkander leggen.
nidiformis
nidifórmis (-is, – e), – van Lat. nidus, nest, of van den soortnaam
nidus; forma, vorm, gedaante: nestvormig; op de soort nidus gelijkend.
nidulans
nídulans, – van Lat. nidŭlāri [van nidŭlus (verkleinw. van nidus,
nest), nestje], nestelen, een nestje maken: nestelend, een nestje makend, iets
voortbrengend, dat aan een nestje doet denken.
Nidularium
Nidulárium Lem. [Charles A. Lemaire (1801-71), hoogleeraar
te Gent], – van Lat. nidŭlus (verkleinw. van nidus, nest), nestje. De bloemen bevinden
zich in het bladrozet als in een nest.
nidus
nidus, – (Lat.) nest.
nidus avis
nidus avis, – (Lat.) nidus, nest; avis (2e nv. enk. van avis, vogel),
van een vogel: vogelnest.
nidus puellae
nidus puéllae, – van Lat. nidus, nest; puellae (2e nv. enk. van
puella, meisje, geliefde), van het meisje, van de geliefde: nest van het meisje, nest
der geliefde. De naam zinspeelt op de tot een rozet vereenigde, lange, met krachtige
stekels gewapende bladeren, waartusschen de zittende bloeiwijze (het meisje, de
geliefde), voor alle belagers veilig, rust als in een nest.
Niebuhria
Niebúhria A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar K.
Niebuhr (1733, Lüdingworth bij Cuxhaven; 1815, Meldorf, N. van den Elbe-mond),
ontdekkingsreiziger, leider eener Deensche expeditie (1761-67) ter exploratie van
Egypte, Arabië en Syrië, aan welke expeditie Forskål (zie forskalĭi) als botanicus
deelnam. Niebuhr was van die expeditie de eenig overlevende. Hij bezocht ook nog
Eng. Indië, Perzië en Palestina, gaf een beschrijving van Italië uit en verzorgde de
uitgave van Forskål’s nagelaten werk Flora aegyptiăco-arabĭca. Tijdens zijn reis
maakte hij van spijkerschriftinscripties te Nineveh copieën, welke later dienst gedaan
hebben bij de ontcijfering van dat schrift.
niedenzuanus
niedenzuánus (-a, -um) (Careya – K. Schum. [K. M.
Schumann]), – genoemd naar Franz Niedenzu (1857, Köppernig, Z.Z.W. van Neisze
in Silezié; X), van 1888-89 assistent aan den bot. tuin te Breslau, daarna tot 1892 in
eenzelfde functie te Berlijn, sinds 1892 hoogleeraar in de wiskunde en de
natuurwetenschappen aan de academie te Braunsberg (O.-Pruisen, bij het Frische
Haff) van 1902-05 en 1920-23 rector dier instelling, stichter van den bot. tuin aldaar,
schrijver van verscheidene wetensch. publicaties, o.a. over de bladanatomie der
Arbutoidĕae en Vacciníodĕae, bewerker van een twaalftal familiën (waaronder de
Malpighiacĕae en Myrtacĕae) in den eersten druk van Die Natürlichen
Pflanzenfamilien en van de Malpighiacĕae in Das Pflanzenreich, schrijver van een
handboek voor het determineeren van planten, bewerker van den 20-22sten druk van
Garcke’s Flora von Deutschland.
niedzwetzkyanus
niedzwetzkyánus (-a, -um) (Malus – Dieck [G. Dieck
(1846, Zóschen bij Merseburg; ?, ?), landgoedbezitter-dendroloog]), – in 1891
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genoemd naar Niedzwetzky, president eener rechtbank ergens in Rusland, beschermer
van Dieck, den auteur der soort. – Overigens is mij niets van hem bekend.
niela
níela, – Soend. plantennaam (mangga nila).
Nierembergia
Nierembérgia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], –
genoemd naar Juan Eusebio Nieremberg y Otin, S. J. (1595, Madrid, uit D. ouders;
1658, Madrid), hoogleeraar te Madrid, schrijver van zeer vele, meest theol. werken,
waaronder zijn beroemd, meer dan twintig malen herdrukt Diferencia entre lo temporal
y eterno (Ver-
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schil tusschen het tijdelijke en het eeuwige). – Hij schreef ook een groot werk over
natuurhistorie.
niesslii
niésslii, – 2e nv. van Niesslĭus, Latinizeering van Niessl: van Niessl,
gevonden door Niessl, genoemd naar Niessl. – Rumex – Wildt [Albin Wild (1845,
Brünn = Brno; 1933, Brünn), mijningenieur] is genoemd naar G. Niessl von Mayendorf
(1839, Verona; ?, ?), sedert 1865 hoogleeraar in de geodesie en astronomie aan de
Technische Hoogeschool te Brünn, in 1906 gepensionneerd, sindsdien woonachtig
te Weenen, verdienstelijk onderzoeker der flora van Boheme.
nieuwenhuisenii
nieuwenhuisénii (Polybotrўa – Rac. [M. Raciborski]), –
genoemd naar A. W. Nieuwenhuis (zie nieuwenhuisĭi).
nieuwenhuisii
nieuwenhuísii, – 2e nv. van Nieuwenhuisĭus, Latinizeering
van Nieuwenhuis: van Nieuwenhuis, genoemd naar Nieuwenhuis. De talrijke planten
van Borneo, welke dezen soortnaam dragen, zijn genoemd naar den
medicus-ontdekkingsreiziger-ethnograaf A. W. Nieuwenhuis (1864, Papendrecht;
X), eerst (tot 1900) officier van gezondheid, in 1893/94 leider-ethnograaf der door
de Maatschappij tot Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche
Koloniën uitgezonden expeditie ter exploratie van het Boven-Kapoeasgebied (Borneo),
aan welke expeditie de plantkundige Hallier (zie halliēri) en de leerling-mantri Jahéri
(zie jaheriānus) als inzamelaars waren toegevoegd. In 1896/97 en 1898/1900 trok
Nieuwenhuis dwars door Borneo van Pontiának naar Samarinda; op beide tochten
was inlandsch personeel van ’s Lands Plantentuin aan hem toegevoegd ter inzameling
van planten; vooral de oogst van den laatsten tocht was bijzonder rijk en fraai. Van
1900-34 was Nieuwenhuis hoogleeraar in de volkenkunde van Ned. Indië aan de
hoogeschool te Leiden. – Hij schreef vele wetensch. publicaties.
nieuwenhuizii
nieuwenhuízii, – 2e nv. van Nieuwenhuizĭus, Latinizeering
van Nieuwenhuis: van Nieuwenhuis, genoemd naar Nieuwenhuis. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar A. W. Nieuwenhuis (zie nieuwenhuisĭi).
Nigella
Nigélla L. [C. Linnaeus], – als substantief gebezigde vr. vorm van
Lat. nigellus (verkleinw. van niger, zwart), zwart(achtig). De naam zinspeelt op de
zwarte zaden.
nigellus
nigéllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. niger, (glanzend) zwart:
zwartachtig.
niger
niger (-ra, -rum), – (Lat.), als bnw.: (glanzend) zwart; als znw.: neger.
nigerrimus
nigérrimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. niger, (glanzend)
zwart: zeer zwart, pikzwart.
nigra
nigra, – zie niger.
nigrescens
nigréscens, – van Lat. nigrescĕre [van niger (nigri), zwart], zwart
worden: zwart wordend (bij het drogen bv.); donker gekleurd, bij zwart af.
nigrianthus
nigriánthus (-a, -um), – van Lat. niger (nigri), zwart; Gr. anthos,
bloem: zwartbloemig. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter zijn
nigriflōrus en melananthus.
nigricans nígricans, – van Lat. nigrĭcāre [van niger (nigri), zwart], zwartachtig
zijn: zwartachtig (soms pas na het drogen).
nigriflorus
nigriflórus (-a, -um), – van Lat. niger (nigri), zwart; flos (flōris),
bloem: zwartbloemig.
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nigrilabius
nigrilábius (-a, -um), – van Lat. niger (nigri), zwart; labĭum, lip:
zwartlippig.
nigripes nígripes, – van Lat. niger (nigri), zwart; pes, voet, steel: zwartvoetig,
zwartstelig.
nigrita
nigríta, – zie nigrītus.
nigritanus
nigritánus (-a, -um), – afkomstig van het stroomgebied van den
Niger (in W.-Afrika, uitmondend in de golf van Guinea) of daar het eerst gevonden,
Nigritaansch.
nigritarum
nigritárum, – 2e nv. mv. van Lat. Nigrīta, bewoner van het
stroomgebied van den Niger (in W.-Afrika, uitmondend in de golf van Guinea),
Nigritiër: der Nigritiërs; afkomstig uit het stroomgebied van den Niger of daar het
eerst gevonden.
nigritus
nigrítus (-a, -um), – afkomstig uit het stroomgebied van den Niger
(in W.-Afrika, uitmondend in de golf van Guinea) of daar het eerst gevonden,
Nigritaansch.
nigrociliatus
nigrociliátus (-a, -um), – van Lat. niger (nigri), zwart; cilĭum,
(als bot. term) wimper: met zwarte wimpers.
nigrolineatus
nigrolineátus (-a, -um), – van Lat. niger (nigri), zwart; linĕa,
lijn, streep: zwart gestreept.
nigropunctatus
nigropunctátus (-a, -um), – van Lat. niger (nigri), zwart;
punctum, stip: zwart gestippeld.
nigropurpureus
nigropurpúreus (-a, -um), – van Lat. niger (nigri), zwart;
purpurĕus, purper: zwartpurper, donkerpurper bij zwart af.
nigroramus
nigrorámus (-a, -um), – van Lat. niger (nigri), zwart; rāmus,
tak, twijg: met zwarte takken of twijgen.
nigrospinulosus
nigrospinulósus (-a, -um), – van Lat. niger (nigri), zwart;
spinŭla (verkleinw. van spina, doorn, stekel), doorntje, stekeltje: met zwarte doorntjes
of stekeltjes.
nigroviridis nigrovíridis (-is, -e), – van Lat. niger (nigri), zwart; virĭdis, groen:
zwartgroen, donkergroen bij zwart af, zwart met groen.
nigrum
nigrum, – zie niger.
nikoensis
nikoénsis (-is, -e), – afkomstig van Niko (= Nikko, in Japan, op het
eiland Hondo, N. van Tokyo) of daar het eerst gevonden.
nil
nil, – van Sanskr. nila, donkerblauw, met dezelfde beteekenis. Vgl. anil.
nilagericus / nilagirensis / nilagiricus / nilgerrensis / nilgiricus
nilagéricus
(-a, -um) / nilagirénsis (-is, -e) / nilagíricus (-a, – um) / nilgerrénsis (-is, -e) /
nilgíricus (-a, – um), – afkomstig van het Nilg(h)iri-gebergte (= Blauwe Bergen, in
Voor-Indië; 76-77° O.L.; 11-12° N.B.) of daar het eerst gevonden.
niliacus / niloticus
nilíacus (-a, -um) / nilóticus (-a, -um), – van Lat. Nilus,
de Nijl, de hoofdrivier van Egypte: afkomstig uit het stroomgebied van den Nijl of
daar het eerst gevonden, Nijl-.
nimius
nímius (-a, -um), – (Lat.) overmatig, al te veel, al te lang.
niopo
niópo, – een soort snuif door de inboorlingen van Venezuela gemaakt
van de geroosterde zaden eener Leguminose, die daarnaar niopo-boom heet
(Piptadenĭa peregrīna Bth. [J. Sibthorp]).
Niota
Nióta Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – in het Lat. overgenomen
volksnaam der plant.
Nipa
Nipa Thunb. [C. P. Thunberg], – Mal. plantennaam.
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niphargus niphárgus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. niphargos (van niphas,
sneeuw; argês, schitterend, glanzend), schitterend als sneeuw, sneeuwwit.
niphoboloides
niphoboloídes, – van Niphobŏlus, (voormalig) plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Niphobŏlus-achtig.
Niphobolus
Niphóbolus Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – Lat. transcr. van Gr.
niphobŏlos (van niphas, sneeuw; ballein, werpen), met sneeuw beworpen, met sneeuw
bedekt, besneeuwd. De naam zinspeelt op de witte beharing der bladonderzijde bij
sommige soorten.
Niphopsis
Niphópsis J. Sm. [J. Smith], – van Gr. niphas, sneeuw; opsis,
voorkomen, uiterlijk: op sneeuw gelijkende, dwz. een sneeuwwitte beharing dragende
plant.
nipponicus
nippónicus (-a, -um), – afkomstig van Nippon (d.i. land van den
zonsopgang, morgenland), het grootste der Jap. eilanden (= Hondo) of daar het eerst
gevonden, Nipponsch.
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nirmalanus
nirmalánus (-a, -um), – afkomstig van Nirmāla, theeonderneming
in het uiterste Z.W. der residentie Batavia, of daar het eerst gevonden.
niruri
nirúri, – Malab. plantennaam.
Nissolia / nissolia
Nissólia Adans [M. Adanson] / nissólia, – genoemd naar
G. Nissole (1647, Montpellier; 1734, Montpellier), hoogleeraar te Montpellier.
nitens
nitens, – van Lat. nitēre, glanzen: glanzend.
nitentifolius
nitentifólius (-a, -um), – van Lat. nitens (nitentis), glanzend;
folĭum, blad: met glanzende bladeren.
nitida
nítida, – zie nitĭdus.
nitidibaccatus
nitidibaccátus (-a, -um), – van Lat. nitĭdus, glanzend; bacca,
bes: met glanzende bessen.
nitidicaudus
nitidicáúdus (-a, -um), – van Lat. nitĭdus, glanzend, sierlijk;
cauda, staart: met een glanzenden staart, met een sierlijken staart.
nitidicollis
nitidicóllis (-is, -e), – van Lat. nitĭdus, glanzend, sierlijk; collum,
hals: met glanzenden hals, met sierlijken hals.
nitidiflorus
nitidiflórus (-a, -um), – van Lat. nitĭdus, glanzend, sierlijk; flos
(flōris), bloem: met glanzende bloemen, met sierlijke bloemen.
nitidissimus
nitidíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. nitĭdus, glanzend,
sierlijk: sterk glanzend, zeer fraai.
nitidulus
nitídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. nitĭdus, glanzend, sierlijk:
zwak glanzend, tamelijk mooi.
nitidus nítidus, (-a, -um), – van Lat. nitēre, glanzen: glanzend, bij uitbreiding:
sierlijk.
nivalis
nivális (-is, -e), – van Lat. nix (nivis), sneeuw: op eenigerlei wijze tot
sneeuw in betrekking staand, sneeuwwit, in de sneeuw groeiend of bloeiend, sneeuw-.
Nivaria
Nivária Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van den bot.
tuin van Schwetzingen bij Heidelberg], – van Lat. nix (nivis), sneeuw. Plant met
sneeuwwitte bloemen.
nivea
nívea, – zie nivĕus.
niveo-purpureus
níveo-purpúreus (-a, -um), – van Lat. nivĕus, sneeuwwit;
purpurĕus, purperrood: sneeuwwit met purperrood.
niveo-sulfureus
níveo-sulfúreus (-a, -um), – van Lat. nivĕus, sneeuwwit;
sulfurĕus, zwavelgeel: sneeuwwit met zwavelgeel.
niveo-sulphureus
níveo-sulphúreus (-a, -um), – van Lat. nivĕus, sneeuwwit;
sulphurĕus, zwavelgeel: sneeuwwit met zwavelgeel.
niveus
níveus (-a, -um), – van Lat. nix (nivis), sneeuw: sneeuwwit.
nivicola
nivícola (znw.), – van Lat. nix (nivis), sneeuw; cŏlĕre, wonen,
bewonen: in of bij de sneeuw groeiende plant.
nivicolus
nivícolus (-a, -um), – van Lat. nix (nivis), sneeuw; cŏlĕre, wonen,
bewonen: in of bij de sneeuw groeiend.
nivosus
nivósus (-a, -um), – van Lat. nix (nivis), sneeuw: (als het ware) met
sneeuw bedekt; dicht witharig.
nivulia
nivúlia, – Latinizeering van den Malab. plantennaam nivuli.
njatoh
njatoh, – Jav. plantennaam.
njongensis
njongénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der Njonge
(in het Finisterre-gebergte, Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

nobilis
nóbilis (-is, -e), – (Lat.) vroeger gnobĭlis [van (g)noscĕre, leeren
kennen], bekend, beroemd, edel, voortreffelijk. Vgl. ignobĭlis.
nobilissimus
nobilíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. nobĭlis, bekend,
beroemd, edel, voortreffelijk: zeer bekend, wijd beroemd, zeer edel, hoogst
voortreffelijk.
noctiflorus
noctiflórus (-a, -um), – van Lat. nox (noctis), nacht; flos (flōris),
bloem: des nachts (geopende) bloemen hebbend, des nachts bloeiend.
nocturnus
noctúrnus (-a, -um), – van Lat. noctu [van nox (noctis), nacht],
des nachts: tot den nacht in betrekking staand, des nachts bloeiend, des nachts geurend.
Gemeenlijk als soortnaam gebezigd voor planten, welke des nachts bloeien. Van
Cadamba nocturna Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], in het Amb. Mamelen,
Melen of Humelen, wat Rumphius (Herbarium Amboinense III, 82) vertaalt met
“donker of Nagt-boom”, zegt deze: “De boomen staan dikwijls zo veele bij malkander,
datze met haare breede bladeren de plaats donker maken, waarom hy misschien by
de Amboineezen boom der duysternisse genaamt word.”
nodatus
nodátus (-a, -um), – van Lat. nodus, knoop, gezwel, verdikking:
verdikkingen bezittend, plaatselijk verdikt.
nodibarbatus
nodibarbátus (-a, -um), – van Lat. nodus, knoop; barbātus,
gebaard: met gebaarde, dwz. langharige knoopen.
nodicaulis
nodicáúlis (-is, -e), – van Lat. nodus, knoop, gezwel, knobbel;
caulis, stengel: met geknobbelde stengels of twijgen.
nodiflorus nodiflórus (-a, -um), – van Lat. nodus, knoop, gezwel, verdikking,
knobbel; flos (flōris), bloem: met tot een knobbelvormig geheel vereenigde bloemen;
met op de knoopen geplaatste, zittende of kortgesteelde bloeiwijzen.
nodosus
nodósus (-a, -um), – van Lat. nodus, knoop, knobbel: met gezwollen
knoopen, knobbelig.
nodulosus nodulósus (-a, -um), – van Lat. nodŭlus (verkleinwoord van nodus,
knoop, knobbel), kleine knobbel: kleine knobbels dragend.
noeanus
noëánus (-a, -um) (Vicĭa – Reut. [G. Fr. Reuter]), – genoemd naar
Fr. W. Noë (18.., Berlijn; 1856, Constantinopel), apotheker, die van 1831-44 te Fiume
woonde en in de omstreken dier stad een groote verzameling planten bijeenbracht.
Later vestigde hij zich te Constantinopel, waar hij directeur werd van een museum
en een bot. tuin. Hij bereisde Roemelië (1846) en voorts Klein-Azië en Babylonië
(1851).
noesae noesae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde Jav. woord
noesa, eiland: van een eiland, op een eiland gevonden, – Bij Dendrobĭum – J. J. S.
[J. J. Smith] wordt het eiland Noesa Kambangan (= drijvend eiland) voor de Z. kust
van Midden-Java bedoeld.
noisettianus
noisettiánus (-a, -um) (Rosa -Red. [P. J. Redouté (1761-1840),
Fr. plantkundige]), – in 1821 genoemd naar Ph. Noisette, een Noordamer. kweeker,
broeder van den in zijn tijd zeer bekenden kweeker en schrijver van tuinbouwkundige
werken L. Cl. Noisette (1772, Châtillon; 1849, Parijs). Beiden brachten de naar den
eersten genoemde kruising (Rosa moschāta Herrm. [J. Herrmann (1738-1800),
hoogleeraar te Straatsburg] x chinensis Jacq. [N. J. baron Von Jacquin]) in den handel.
Nolana
Nolána L. [C. Linnaeus], – van Lat. nola, bel, klokje: plant met
klokvormige bloemen.
Nolina
Nolína L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – genoemd naar P. C.
Nolin (?, in Lotharingen; ?, ?), geestelijke, die kanunnik werd van Saint Marcel te
Parijs, exotische planten importeerde in den Jardin des Plantes aldaar en te Parijs
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een kweekerij stichtte voor den invoer en de cultuur van vreemde planten, welke
onder zijn leiding bleef staan. Hij gaf in 1755 een landbouwkundig werk uit (Essai
sur l’Agriculture moderne).
noli tangere
noli tángere, – (Lat.) noli (gebiedende wijs enkv. van nolle, niet
willen), wil niet; tangĕre, aanraken: raak (mij) niet aan. Als soortnaam gebezigd voor
planten, welker rijpe of schier rijpe vruchten bij lichte aanraking openspringen en
de zaden wegslingeren. – Impatĭens – - L. [C. Linnaeus] heette vroeger
noli-me-tangĕre, raak mij niet aan.
Nomaphila
Nomáphila Bl. [C. L. Blume], – van Gr. nomê, beemd, welig
grasveld; phĭlein, beminnen: beemden beminnende, dwz. in beemden groeiende
plant.
Nonatelia
Nonatélia Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van den
Guiaanschen plantennaam nonateli.
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nonda
nonda, – Austral. plantennaam.
Nonea / Nónnea
Nónea Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van
den bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg] / Nónnea Medik. [Fr. C. Medikus
(1736-1808), directeur van den bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg], – genoemd
naar J. Ph. Nonne (1729, Erfurt; 1772, Erfurt), arts te Erfurt, schrijver eeniger bot.
publicaties, waaronder een flora van Erfurt.
non scriptus non scriptus (-a, -um), – van Lat. non, niet; scriptus (van scribĕre,
schrijven, beschrijven), beschreven: niet beschreven; niet met (op letters gelijkende)
vlekken.
nootkaensis / nootkatensis
nootkaénsis (-is, -e) / nootkaténsis (-is, -e), –
afkomstig van Nootka [eiland aan de W. zijde van het eiland Vancouver (voor de
W. kust van N.-Amerika op ruim 48 – ±51° N.B.)] of daar het eerst gevonden.
Nopalea
Nopálea Salm-Dyck [J. M. Fr. A. H. I. Salm-Reifferscheid-Dyck],
– Latinizeering van nopal, Sp., aan het Mexic. ontleenden naam der plant.
nordmannianus
nordmanniánus (-a, -um) (Abĭes – Spach [E. Spach
(1801-79), plantkundige te Straatsburg]), – genoemd naar A. von Nordmann (1803,
Ruothenthalmi, Finland; 1866, Helsingfors), van 1832-48 hoogleeraar in de nat.
historie en directeur van den bot. tuin te Odessa, in welke functie hij, behalve de
Krim, ook het westelijk deel van den Kaukasus doorreisde, waar hij den naar hem
genoemden boom ontdekte, sedert 1848 hoogleeraar in de zoölogie te Helsingfors.
nordtianus nordtiánus (-a, -um) (Tetracĕra – F. v. M. [Ferdinand von Müller]),
– in 1865 genoemd naar Mej. R. Nordt, secretaresse eener in Victoria (Australië)
gestichte vrouwenvereeniging ter opsporing van de D. ontdekkingsreiziger L.
Leichhardt, die bij een poging om Nieuw-Holland van O. naar W. doortetrekken in
1848 verdween en van wien nimmer meer iets vernomen werd. Overigens is mij van
haar niets bekend.
normalis
normális (-is, -e), – van Lat. norma, winkelhaak, regel, voorschrift:
haaksch, naar den regel, volgens het voorschrift, niet afwijkend, normaal.
Normanbya
Normánbya F. v. M. [Ferdinand von Müller]), – genoemd naar
Sir George Augustus Constantine Phipps, tweeden markies van Normanby (1819,
Whitby, Yorkshire, Engeland; 1890, Brighton), eerst officier in het Eng. leger, van
1858-63 luitenant-gouverneur van Nova-Scotia, van 1871-74 gouverneur van
Queensland, van 1874-79 van Nieuw-Zeeland, van 1879-84 van Victoria.- In 1884
werd hij gepensionneerd en vestigde hij zich in Engeland.
normanbyi
normánbyi, – 2e nv. van Normanbўus, Latinizeering van
Normanby: van Normanby, genoemd naar Normanby. Ptychosperma – F. v. M.
[Ferdinand von Müller] is genoemd naar Sir George Augustus Constantine Phipps,
markies van Normanby (zie Normanbўa).
noronhae
norónhae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam Noronha: van Noronha, gevonden door Noronha, genoemd naar Noronha. – Litsēa Bl. [C. L. Blume] en Schima – Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt] zijn
genoemd naar den Sp. natuuronderzoeker Fernando de Noronha (?, ?; 1787,
Mauritius), die in 1787 W.-Java bereisde (hij beklom den Patoeha) en de bot.
resultaten dier reis nederlegde in enkele kleine publicaties... “de man, die het
gemakkelijkst humeur niet hadt, en met wien men een meer dan gewoon gedult moest
oefvenen, werd naa zyne terugkomst uit de bovenlanden” (d.i. de Preanger
Regentschappen) “gemelyk, droefgeestig en zelfs ziekelyk, zo dat hy eensklaps
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besloot te vertrekken met een Fransch schip na Mauritius, om vervolgens zyn
Vaderland op te zoeken, waar hy ongetwyffelt zyne verzameling in het licht zou
gegeven hebben, ware Hy niet volgens erlangde tyding, kort naa zyne aankomst op
Mauritius, aldaar overleden” [Verhand. Bataviaasch Genootschap V (1790), 26].
Overigens heb ik niets omtrent hem kunnen uitvorschen. In de voormalige
Zeevaartschool te Semarang werden 110 door of voor hem vervaardigde teekeningen
van Jav. planten bewaard. Waar die gebleven zijn, is mij onbekend.
Noronhia
Norónhia Stadm. [Stadmann], – genoemd naar F. de Noronha (zie
noronhae).
noronhianus noronhiánus (-a, -um) (Clemătis – A. P. DC. [A. P. de Candolle];
– Lepidadenĭa Bl. [C. L. Blume]; – Xerospermum -Bl. [C. L. Blume]), – genoemd
naar F. de Noronha (zie noronhae).
Norrisia
Norrísia Gardn. [G. Gardner], – genoemd naar Sir William Norris
(1793, ? Londen; 1859, Sunningdale, Berksh., Engeland), rechtsgeleerde, in 1829
naar Eng. Indië vertrokken, van 1836-47 rechterlijk ambtenaar in Singapore en
Malakka, later opperrechter (Chief Justice) op Ceylon. Hij was bevriend met Griffith
(zie Griffithĭa) en zond planten aan Gardner (zie gardnēri), den auteur van het gesl.
norrisii
norrísii, – 2e nv. van Norrisĭus, Latinizeering van Norris: van Norris,
gevonden door Norris, genoemd naar Norris. – Acrostĭchum – W. J. Hook. [W. J.
Hooker] (= Elaphoglossum – Bedd. [R. H. Beddome] is genoemd naar Sir William
Norris (zie Norrisĭa).
Nortenia
Norténia Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – bedoeld als anagram
van Torenĭa.
Northea / Northia
Nórthea Hook. f. [J. D. Hooker] / Nórthia Hook. f. [J. D.
Hooker], – genoemd naar Marianne North (1830, Hastings; 1890, Alderley, Glouc.,
Engeland), beroemd en zeer vermogend plantenschilderes, die voor haar kunst een
groot deel der aarde, ook Java en Bórneo, bereisde en 848 fraaie, gekleurde
teekeningen afstond aan den bot. tuin van Kew, waar er een afzonderlijke galerij, de
North-Gallery, voor is ingericht.
northianus
northiánus (-a, -um), – 1. (Marīca – Ker [John Ker Gawler]), –
genoemd naar mevr. North, welke de plant in 1789 in Engeland invoerde. Overigens
is mij van haar niets bekend. 2. (Crinum – Baker [J. G. Baker]; – Nepenthes Hook.
f. [J. D. Hooker]), – genoemd naar Marianne North (zie Northĕa).
norvegicus
norvégicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Norvegĭa, Noorwegen:
Noorsch.
Norysca
Norýsca Spach. [E. Spach (1801-79), plantkundige te Straatsburg],
– anagram van Ascўron (Ascўrum).
nota
nota, – zie notus.
notabilis
notábilis (-is, -e), – van Lat. notāre, een kenteeken geven, merken,
opmerken: opmerkelijk, merkwaardig.
Notaphoebe
Notaphóébe Bl. [C. L. Blume], – van Gr. notos, zuiden; Phoebe
(zie aldaar), hier = laurier: laurier, dwz. Lauracĕa, van het zuidelijk halfrond. Vgl.
Nothaphoebe.
notatus
notátus (-a, -um), – van Lat. notāre, een kenteeken geven, merken:
van een kenteeken voorzien, gemerkt (plaatselijk anders gekleurd bv.).
Notelaea
Noteláéa Vent. [E. P. Ventenat (1757, Limoges; 1808, Parijs)], –
van Gr. notos, zuiden; elaia, olijfboom: oijfboom uit het zuiden, dwz. Oleacĕa van
het zuidelijk halfrond.
notha
notha, – zie nothus.
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Nothaphoebe
Nothaphóébe Bl. [C. L. Blume], – van Gr. nothos, onecht;
Phoebe, plantengesl. (Lauracĕae): onechte Phoebe; aan Phoebe verwant gesl. (Vgl.
Notaphoebe).
Nothapodytes
Nothapódytes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. nothos, onecht;
Apodўtes, plantengesl. (Icacinacĕae): onechte Apodўtes, op Apodўtes gelijkend gesl.
Nothochlaena
Nothochláéna Auct. [Van verschillende schrijvers], zie
Notholaena.
Nothocnestis
Nothocnéstis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. nothos, onecht;
Cnestis, plantengesl. (Connaracĕae): onechte Cnestis; op Cnestis gelijkend gesl.
Nothocnide
Nothocníde Bl. [C. L. Blume], – van Gr. nothos, onecht; knīdê,
netel: onechte netel; op Urtīca gelijkend gesl.
Nothoderris Nothodérris Bl. [C. L. Blume], – van Gr. nothos, onecht; Derris,
plantengesl. (Leguminōsae): onechte Derris; op Derris gelijkend geslacht.
Nothofagus
Nothofágus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. nothos, onecht; Fāgus,
plantengesl. (Fagacĕae), beuk: onechte Fagus, onechte beuk, dwz. aan Fagus verwant
gesl.
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Notholaena
Notholáéna R. Br. [Robert Brown], – van Gr. nothos, onecht;
(ch)laina, mantel: plant met onechte mantels. De naam zinspeelt op het feit, dat de
sori geen dekvliesje bezitten, doch dat de omgeslagen bladrand als zoodanig dienst
doet.
Notholcus
Nothólcus Nash [G. V. Nash (1864-1921), Amer. plantkundige],
– van Gr. nothos, onecht; Holcus, plantengesl. (Graminĕae): onechte Holcus; aan
Holcus verwant gesl.
Nothopanax
Nothópanax Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. nothos, onecht;
Pănax, plantengesl. (Araliacĕae): onechte Panax; op Panax gelijkend gesl.
Nothoprotium
Nothoprotíum Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. nothos,
onecht; Protīum, plantengesl. (Burseracĕae): onechte Protīum; op Protīum gelijkend
gesl.
Nothoscordum
Nothoscórdum Kth. [K. S. Kunth], – van Gr. nothos, onecht;
skordon, look, ui (Allĭum): onechte ui; op Allĭum gelijkend gesl.
nothus
nothus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. nothos, onecht, door
bastaardeering ontstaan.
notissimus
notíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. notus, bekend: zeer
bekend, algemeen bekend, overal bekend.
Notoclaena Notocláéna W. J. Hook. [W. J. Hooker], – foutief voor Notholaena.
Notonia
Notónia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar P. J. Noton
(bloeitijd: 1826-34), essayeur van goud- en zilverwerken te Bombay, die voor Wallich
(zie wallicheānus) planten verzamelde in het Nilg(h)iri-gebergte (zie nilagerĭcus)
en de eerste soort van het naar hem genoemde gesl. ontdekte.
notonianus
notoniánus (-a, -um) (Photinĭa – W. et A. [R. Wight en G. A.
Walker], – genoemd naar P. J. Noton (zie Notonĭa).
Notospartium Notospártium Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. notos, zuiden;
Spartĭum, plantengesl. (Leguminōsae); in het zuiden (Nieuw-Zeeland) inheemsch
plantengesl., dat in habitus overeenkomt met Spartĭum.
Notothixos
Notothíxos Oliv. [D. Oliver], – van Gr. notos, zuiden; ixos,
vogellijm: in het zuiden (Australië) inheemsche, aan vogellijm verwante plant.
notus
notus (-a, -um), – van Lat. noscĕre, leeren kennen: bekend.
nouchali
noucháli, – waarschijnlijk een verkeerd opgevangen Engelschind.
plantennaam.
Nouhuysia
Nouhuýsia Laut. [C. G. A. Lauterbach], – genoemd naar J. W.
van Nouhuys (1869, Leiden; X), die in 1888 in Ned. Indië kwam en benoemd werd
tot 3den stuurman bij de Gouvernementsmarine; in 1902 werd hij bevorderd tot
gezagvoerder, in 1915 gepensionneerd, waarop hij benoemd werd tot directeur van
het Maritiem Museum voor Land- en Volkenkunde van het Maritiem Museum Prins
Hendrik te Rotterdam, welke betrekking hij in 1934 nederlegde. In 1909/10 nam hij
deel aan de tweede Lorentz-expeditie (zie lorentziānus) naar Nieuw-Guinea, waar
het Lorentz en hem gelukte (8 Nov. 1909) bij het beklimmen van den Wilhelmina-top
op ruim 4500 M boven zee de sneeuwgrens te bereiken, de eerste maal, dat het aan
Europeanen gelukte op dat eiland tot die grens doortedringen. Nouhuys schreef eenige
publicaties op scheepvaartkundig gebied.
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nouhuysii nouhuýsii, – 2e nv. van Nouhuysĭus, Latinizeering van Van Nouhuys:
van Van Nouhuys, gevonden door Van Nouhuys, genoemd naar Van Nouhuys. –
Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. W. van Nouhuys (zie Nouhuysĭa).
nova
nova, – zie novus.
novae-angliae
novae-ángliae, – 2e nv. van Nova-Anglĭa, Nieuw-Engeland,
oude naam voor de Eng. koloniën in N.-Amerika: afkomstig van Nieuw-Engeland
of daar het eerst gevonden; Noordamerikaansch.
novae-britanniae
novae-británniae, – 2e nv. van Nova-Britannĭa,
Nieuw-Engeland (= Nova-Pommeranĭa, Nieuw-Pommeren), vrij groot eiland O. van
Nieuw-Guinea; ±148 – ±152° O.L.; ±4 – ruim 6° Z.B.): afkomstig van
Nieuw-Engeland of daar het eerst gevonden.
novae-guineae
novae-guinéae, – 2e nv. van Nova-Guinēa, Nieuw-Guinea:
(afkomstig) van Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden, Nieuwguineaansch. –
Voor den naamsoorsprong van het eiland zie men onder neo-guineensis.
novae-hannoverae
novae-hannovérae, – 2e nv. van Nova-Hannovēra,
latinizeering van Nieuw-Hannover (eiland O. van Nieuw-Guinea; ±150° O.L.; ±2
1/2° Z.B.): afkomstig van Nieuw-Hannover of daar het eerst gevonden,
Nieuwhannoveraansch.
novae-hiberniae novae-hibérniae, – 2e nv. van Nova-Hibernĭa, Latinizeering
van Nieuw-Ierland [= Nieuw-Mecklenburg, een eiland O. van Nieuw-Guinea (ruim
151 – ruim 152° O.L.; ruim 2 1/2 – ±5° Z.B.)]: afkomstig van Nieuw-Ierland of daar
het eerst gevonden.
novae-hollandiae
novae-hollándiae, – 2e nv. van Nova Hollandĭa,
Latinizeering van Nieuw-Holland, het Austral. continent: afkomstig van
Nieuw-Holland of daar het eerst gevonden, Nieuwhollandsch.
novae-pommeraniae
novae-pommerániae, – 2e nv. van Nova-Pommeranĭa,
Latinizeering van Nieuw-Pommeren (= Nova-Britannĭa, Nieuw-Engeland, een vrij
groot eiland O. van Nieuw-Guinea, ±148 – ±152° O.L.; ±4 – ruim 6° Z.B.): afkomstig
van Nieuw-Pommeren of daar het eerst gevonden, Nieuwpommeraansch.
novae-zeelandiae / novae-zelandiae
novae-zeelándiae / novae-zelándiae, –
2e nv. van Nova-Ze(e)landĭa, Latinizeering van Nieuw-Zeeland (eilandengroep
O.Z.O. van Nieuw-Holland; ±166 1/2 – ±178 1/2° O.L.; ±34 1/2 – ±47 1/4° Z.B.):
(afkomstig) van Nieuw-Zeeland of daar het eerst gevonden, Nieuwzeelandsch.
novaguineensis novaguineénsis (-is, -e), – van Nova-Guinēa, Nieuw-Guinea:
afkomstig van Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden, Nieuwguineaansch. Voor
den naamsoorsprong zie men neo-guineensis.
noveboracensis
noveboracénsis (-is, -e), – van Nieuwlat. Noveborācum (van
novus, nieuw, Eng.: new; Eborācum, York, stad in Engeland), New York: afkomstig
van New York of daar het eerst gevonden, Newyorksch.
novellus
novéllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. novus, nieuw: nieuw, jong.
novembrilis
novémbrilis (-is, -e), – van Lat. november (van novem, negen),
de 9de maand van het jaar (dat in de Oudheid met Maart begon; pas Julius Caesar
stelde in 46 v. Chr. den aanvang op 1 Jan.), November: in November gevonden, in
November bloeiend. Salacistis – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] werd in begin
November 1843 door Zollinger (zie zollingēri) op den Salak ontdekt.
novi-belgii
novi-bélgii, – 2e nv. van Novum-Belgĭum, Nieuw-Nederland,
oudste Ned. naam van het eiland Manhattan, waarop in het begin der 17de eeuw door
Nederlanders Nieuw-Amsterdam = New York gesticht werd; afkomstig van (de
omstreken van) New York of daar het eerst gevonden, Newyorksch. – Het woord
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Novum Belgĭum is samengesteld uit Lat. novus, nieuw; Belgĭum, vroeger een
gemeenschappelijke naam voor Nederland en België. – Het tegenwoordige Nederland
werd onderscheiden als Belgĭum septemtrionāle, Noord-Nederland; het tegenwoordige
België als Belgĭum meridionāle, Zuid-Nederland.
novogranatensis
novogranaténsis (-is, -e), – van Nieuwlat. Novo-Granāta,
Nieuw-Granáda, oude naam voor den staat Columbĭa in het N.W. van Z.-Amerika:
afkomstig van Columbĭa of daar het eerst gevonden, Columbiaansch.
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novo-guineae
novo-guinéae, – 2e nv. van Nieuwlat. Novo-Guinēa,
Nieuw-Guinea: van Nieuw-Guinea, afkomstig van Nieuw-Guinea of daar het eerst
gevonden, Nieuwguineaansch. Voor den naamsoorsprong zie men neo-guineensis.
novo-guineensis
novo-guineénsis (-is, -e), – van Nieuwlat. Novo-Guinēa,
Nieuw-Guinea: afkomstig van Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden,
Nieuwguineaansch. Voor den naamsoorsprong zie men neo-guineensis.
novus
novus (-a, -um), – (Lat.) nieuw.
noxa
noxa, – (Lat.) schuld, straf, corpus delicti. – Waarom Pinanga – Bl. [C.
L. Blume] dien soortnaam ontving, is mij duister. Blume (zie Blumĕa), de auteur der
soort (Rumphia II, 81), geeft geenerlei toelichting en het te Leiden bewaarde
authentieke exemplaar draagt geen aanteekening, waaruit de beteekenis van den
soortnaam kan worden afgeleid.
nubica
núbica, – zie nubĭcus.
nubicola
nubícola (znw.), – van Lat. nubes (nubis), wolk; cŏlĕre, wonen,
bewonen: de wolken bewonende, dwz. in de nevelzone van het gebergte groeiende
plant.
nubicolus nubícolus (-a, -um), – van Lat. nubes (nubis), wolk; cŏlĕre, wonen,
bewonen: de wolken bewonend, dwz. in de nevelzone van het gebergte groeiend.
nubicus
núbicus (-a, -um), – afkomstig van Nubië (landschap in O.-Afrika,
op ±20° N.B.) of daar het eerst gevonden, Nubisch.
nubigenus nubígenus (-a, -um), – van Lat. nubes (nubis), wolk; gignĕre (stam
gĕn), verwekken: in de wolken verwekt, dwz. in de nevelzone van het gebergte
groeiend.
nubilus núbilus (-a, -um), – van Lat. nubes (nubis), wolk: met wolken bedekt,
in de wolken groeiend, in de nevelzone van het gebergte groeiend.
nucifer / nuciferus
núcifer (nicífera, nucíferum) / nucíferus (-a, -um), – van
Lat. nux (nucis), noot; ferre, dragen, voortbrengen: noten of daarop gelijkende
vruchten voortbrengend.
nuda
nuda, – zie nudus.
nudicaulis
nudicáúlis (-is, -e), – van Lat. nudus, naakt; caulis, stengel, steel:
met naakten, dwz. onbebladerden stengel; naaktstelig.
nudiflorus
nudiflórus (-a, -um), – van Lat. nudus, naakt; flos (flōris), bloem:
met naakte bloemen, dwz. met bloemen zonder bloembekleedselen of zonder (groote)
schutbladen.
nudiglumis
nudiglúmis (-is, -e), – van Lat. nudus, naakt; glūma, kafje: met
naakte, dwz. onbehaarde kafjes.
nudinervis
nudinérvis (-is, -e), – van Lat. nudus, naakt; nervus, nerf: met
naakte, dwz. onbehaarde, onbeschubde, ongestekelde enz. nerven.
nudiramus
nudirámus (-a, -um), – van Lat. nudus, naakt; rāmus, tak: met
naakte, dwz. weinig of niet bebladerde takken.
nudispiculatus
nudispiculátus (-a, -um), – van Lat. nudus, naakt; spicŭla,
aartje: met naakte (niet door bladeren of schutbladen omhulde) aartjes, met kale
aartjes.
nudiusculus
nudiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. nudus, naakt: vrij
wel naakt.
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nudivalvis
nudiválvis (-is, -e), – van Lat. nudus, naakt; valva, (als bot. term)
klep: met naakte kleppen; met kleppen zonder aanhangsels of haren.
nudus
nudus (-a, -um), – (Lat.) naakt, zonder bloembekleedselen, zonder
schutbladen, met afvallende schutbladen. Bij Apostasĭa – R. Br. [Robert Brown]
zinspeelt de soortnaam op het ontbreken van den derden meeldraad.
nuga / nugae nuga / nugae, – nuga, mv. nugae, Lat. voor beuzelingen, praatjes.
– Caesalpinĭa nuga Ait. [W. Aiton (1731-93), hortulanus van den bot. tuin te Kew,
of W. T. Aiton, 1766-1849] ontving den soortnaam naar aanleiding van de volgende
mededeeling aangaande de plant door Rumphius (Herbarium Amboinense V, 941):
“als deze haakjes” (dwz. de stekels, waarmede de bladeren bezet zijn) “in ’t minste
iemands kleren raken, en men daaraan trekt, zoo haald men den gehelen struyk naar
zig en men kan anders niet los raken, dan met stil te staan, of wat achterwaarts te
treden, en met gedult de haakjes los te maken, even als of men aan den struyk een
zoet praatje verleenen moeste, dat hy ons weder lostate.”
numidianus
numidiánus (-a, -um), – afkomstig van Numidĭa (in de Oudheid
een rijk in N.W. Afrika, ongeveer het tegenwoordige Algerije) of daar het eerst
gevonden.
nummatus
nummátus (-a, -um), – van Lat. nummus, penning: op penningen
gelijkende organen (kleine, ronde bladeren bv.) dragend.
Nummularia / nummularia Nummulária Rupp. [H. B. Ruppe] / nummulária
(znw.). – van Lat. nummŭlus (verkleinw. van nummus, penning), penningske: oude
naam voor het penningkruid (Lysimachĭa nummularĭa L. [C. Linnaeus]). De plant
werd zoo genoemd [zie Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), p. 72] om “de ronde
breetachtighe bladerkens, eenen cleynen penninck schier ghelyck.” Als soortnaam
gebezigd voor planten met kleine, ronde bladeren of vruchten.
nummularia
nummulária (bnw.), – zie nummularĭus.
nummulariae
nummuláriae, – 2e nv. van nummularĭa (zie aldaar), oude
naam van het penningkruid (Lysimachĭa nummularĭa L. [C. Linnaeus]): van (de
gedaante van het) penningkruid, penningkruidachtig.
nummulariaefolius
nummulariaefólius (-a, -um), – zie nummulariifolĭus.
nummularifolius / nummulariifolius
nummulárifólius (-a, -um) /
nummulariifólius (-a, -um), – van nummularĭa, oude naam voor het penningkruid
(Lysimachĭa nummularĭa L. [C. Linnaeus]; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die
van het penningkruid.
nummularioides
nummularioídes, – van nummularĭa, oude naam voor het
penningkruid (Lysimachĭa nummularĭa L. [C. Linnaeus]); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: in eenig opzicht (bladvorm bv.) op Lysimachĭa nummularĭa
L. [C. Linnaeus] gelijkend.
nummularius
nummulárius (-a, -um), – van Lat. nummŭlus (verkleinw. van
nummus, penning), penningske: (met) op penningen gelijkend(e bladeren of vruchten).
Nuphar
Nuphar J. E. Sm. [J. E. Smith], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam nouphar (van Perz. nīlūfar), waarmede zoowel de witte waterlelie
(Nymphaea alba L. [C. Linnaeus]) als de gele plomp (Nymphozanthus lutĕus Fernald
[Merritt Lyndon Fernald (1873, Orano, Maine, U.S.A.; X), hoogleeraar aan de Harvard
University te Cambridge, Mass., U.S.A.]) werd aangeduid.
nuruanus
nuruánus (-a, -um), – afkomstig van het stroomgebied der rivier
Nuru (rechterzijrivier der Gogol, welke uitmondt in de Astrolabe-baai, Z. van
Friedrich-Wilhelmshafen, Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
nurvala
nurvála, – Engelschind. plantennaam.
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nusakambanganus / nusakembanganus
nusakambangánus (-a, -um) /
nusakembangánus (-a, -um), – afkomstig van het eiland Noesa Kambángan (=
drijvend eiland, soms verkeerdelijk Noesa Kĕmbángan = bloemeneiland geschreven),
(voor de Z. kust van Midden-Java) of daar het eerst gevonden.
nutans
nutans, – van Lat. nutāre, knikken: knikkend.
nutantiflorus nutantiflórus (-a, -um), – van Lat. nutans (nutantis), knikkend;
flos (flōris), bloem: met knikkende bloemen.
nutantifolius
nutantifólius (-a, -um), – van Lat. nutans (nutantis), knikkend;
folĭum, blad: met knikkende bladeren.
nutkaensis / nutkanus
nutkaénsis (-is, -e) / nutkánus (-a, -um), – =
nootkaënsis. – Zie aldaar.
Nuttallia
Nuttállia Torr. et Gray [J. Torrey en A. Gray], – genoemd naar
Thomas Nuttall (1786, Long Preston, O. van Lancaster, Engeland; 1859, Nutgrove
bij Wigan, Lancs.), boekdrukker, die zich in 1808 te Philadelphia vestigde. Van
1822-34 was hij hoogleeraar aan de
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Harvard University te Cambridge bij Boston, Mass. U.S.A., van 1811-34 bereisde
hij de Vereenigde Staten, in 1837 de Sandwicheilanden, in 1842 keerde hij in
Engeland terug. Hij schreef eenige publicaties over de flora van N.-Amerika.
nuttallii
nuttállii, – 2e nv. van Nuttallĭus, Latinizeering van Nuttall: van
Nuttall, gevonden door Nuttall, genoemd naar Nuttall. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar Thomas Nuttall (zie Nuttallĭa).
nux-ben
nux-ben, – van Lat. nux, noot; ben (ook behn en behen), Arab.
plantennaam. Nuces behen (behennoten) is een oude naam voor de oliehoudende
zaden van Moringa oleifěra Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck].
nux vomica
nux vómica, – van Lat. nux, noot; vomĭca, bloedzweer, etterbuil.
De beteekenis van den naam is niet duidelijk; het Lat. laat het verbinden van twee
znw. op deze wijze niet toe. – Niet de noten, wel de bladeren worden tegen zweren
aangewend. – Vaak wordt de naam vertaald met braaknoot; hij zou dan echter nux
vomitorĭa moeten luiden; bovendien wordt de strychnine bevattende braaknoot niet
als braakmiddel gebezigd, wel als tonĭcum en aphrodisiăcum.
Nyctaginaceae
Nyctagináceae, – plantenfam. als type waarvan het
(voormalige) gesl. Nyctāgo (Nyctagĭnis) geldt.
nyctaginiflorus
nyctaginiflórus (-a, – um), – van Nyctāgo (Nyctagĭnis),
(voormalig) plantengesl. (Nyctaginacěae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als
die eener Nyctāgo.
Nyctago
Nyctágo A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – van Gr. nux (nuktos), nacht: des nachts bloeiende plant.
Nyctanthes
Nyctánthes L. [C. Linnaeus], – van Gr. nux (nuktos), nacht;
anthos, bloem: nachtbloem. – De plant bloeit des nachts; in den vroegen uchtend
vallen de bloemkronen onverwelkt af.
nycteridoglossus nycteridoglóssus (-a, – um), – van Gr. nuktěris (nukterĭdos),
vleermuis; glôssa, tong: met vleermuisvormige tong of (bij orchideeën) lip.
Nycterinia
Nycterínia D. Don [David Don], – van Gr. nukterĭnos, nachtelijk,
bij nacht. – Van verscheidene soorten van het gesl. zijn de bloemen alleen des nachts
geopend.
Nycterisition
Nycterisítion Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – van
Gr. nuktěris, vleermuis; sitĭon, spijze: boom, welks vruchten vleermuizen tot spijze
strekken.
Nycterium
Nyctérium Vent. [E. P. Ventenat], – van Gr. nuktěris, vleermuis.
– E. P. Ventenat (zie onder ventenatĭi), in 1804 de auteur van het gesl., zag in de
bloem gelijkenis met een vleermuis.
nycteroides
nycteroídes, – van Gr. nuktěris, vleermuis, of van Nycterĭum,
voormalig plantengesl. (Solanacěae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: 1. vleermuisachtig. 2. Nycterĭum-achtig.
Nycticalos
Nyctícalos, – zie Nyctocălos.
nyctitans
nýctitans, – foutief voor nictĭtans.
Nyctocalos
Nyctócalos, T. et B. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk], – van Gr.
nux (nuktos), nacht; kălos, fraai. – De fraaie bloemen zijn alleen des nachts geopend.
Nyctophylax Nyctóphylax Zipp. [A. Zippelius], – van Gr. nux (nuktos), nacht;
phŭlax, wachter: wachter van den nacht. De bloemen openen zich des avonds en
vallen in de vroege uchtenduren af.
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nymani nymáni, – 2e nv. van Nymānus, Latinizeering van Nyman: van Nyman,
gevonden door Nyman, genoemd naar Nyman. – Selaginella – Hier. [G. Hieronymus]
en Trichomănes – Christ [H. Christ] zijn genoemd naar haar ontdekker, E. O. A.
Nyman (1866, Linköping, Zweden; 1900, München), plantkundige, die in 1897 naar
Java vertrok en in en om Buitenzorg en bij de Zandbaai bot. studiën en
onderzoekingen verrichtte. In 1898 begaf bij zich naar Nieuw-Guinea, waar hij,
hoewel zijn pogingen om in het binnenland doortedringen vruchteloos bleven, vele
planten verzamelde. Ziek keerde hij in 1899 naar Java en in 1900 naar Europa terug,
waar hij overleed, vóór hij zijn vaderland had bereikt.
nymanianus
nymaniánus (-a, -um) (Habenarĭa – Schltr [F. R. Rudolf
Schlechter]), – genoemd naar den ontdekker der plant, E. O. A. Nyman (zie nymāni).
nymanni
nymánni, – 2e nv. van Nymannus, Latinizeering van Nyman: van
Nyman, gevonden door Nyman, genoemd naar Nyman. – Cladŏpus – Möll. [Hj. Aug.
Möller (1866, Ystad, Zweden; X), lector te Stockholm] is genoemd naar den ontdekker
der plant, E. O. A. Nyman (zie nymani).
Nymphaea
Nympháéa L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam numphaia (van numphê, nimf), bij de (water)nimfen wonende plant,
waterlelie.
Nymphaeaceae
Nymphaeáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Nymphaea geldt.
nymphaeaefolius
nymphaeaefólius (-a, -um), – zie nymphaeifolĭus.
nymphaeifolius
nymphaeifólius (-a, -um), – van Nymphaea, plantengesl.
(Nymphaeacěae), waterlelie; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener waterlelie.
nymphaeoides nymphaeoídes, – van Nymphaea, plantengesl. (Nymphaeacěae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Nymphaea-achtig.
nymphalis
nymphális (-is, -e), – van Lat. nympha, nimf, een der
natuurgodinnen van lageren rang, welke bronnen, beken en bosschen bewoonden:
bij de nymphen behoorend; aan of in bronnen, beken of bosschen groeiend.
Nymphanthus
Nymphánthus Lour. [J. Loureiro], – van Gr. numphê, bruid;
anthos, bloem. De naam zinspeelt op het feit, dat eenzelfde bladoksel soms 1 ♂ en
1 ♀ bloem draagt, waardoor deze bij een bruidspaar kunnen worden vergeleken.
Nymphoides
Nymphoídes J. Hill [Sir Arthur W. Hill (1875-X), directeur van
den bot. tuin te Kew], – van Nymphaea, plantengesl. (Nymphaeacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: (in bladvorm en levenswijze) op een
Nymphaea gelijkende plant.
Nymphozanthus
Nymphozánthus L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van
Gr. numphê, nimf; ozein, rieken; anthos, bloem: bij de (water)-nimfen wonende plant
(dus waterplant) met geurige bloemen. Vgl. Nymphaea.
Nypa / nypa
Nypa Wurmb [F. von Wurmb (?-1781), eerste secretaris van het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen] / nypa, – Mal.
plantennaam (ten rechte nipa).
Nyssa
Nyssa L. [C. Linnaeus], – in de Oudheid de naam eener stad (= N sa,
= Gr. Nūsa) in Indië, waar Bacchus door nimfen opgevoed was: woonplaats van
nimfen, nimfenboom. – De naam zinspeelt op den groei der eerstbeschreven soort
van het gesl., Nyssa aquatĭca L. [C. Linnaeus], op onder water staand terrein, de
woonplaats van waternimfen.
Nyssaceae
Nyssáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Nyssa geldt.
nyssanus
nyssánus (-a, -um), – afkomstig van Nyssa (Nysa, Nyza, Nissa),
Neisze, stad in Silezië, Z.Z.O. van Breslau, of daar het eerst gevonden.
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nyssifolius
nyssifólius (-a, -um), – van Nyssa, plantengesl. (Cornacěae;
Nyssacěae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Nyssa.
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O.
obassia
obássia, – Latinizeering van oho-ba-zisja, Jap. volksnaam van Styrax –
Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G. Zucarini]
obatensis
obaténsis (-is, -e), – afkomstig van den Boekit (berg) Obat in de
Wester-afdeeling van Borneo aan de Soengei (rivier) Měndálam of daar het eerst
gevonden.
obconicus
obcónicus (-a, -um), – van Lat. ob, voorv., dat, aan een bot. term
gehecht, een omkeering uitdrukt; conĭcus, kegelvormig: omgekeerd kegelvormig.
obcordatus obcordátus (-a, -um), – van Lat. ob, voorv., dat, aan een bot. term
gehecht, een omkeering uitdrukt; cordātus, hartvormig: omgekeerd hartvormig.
obcuneatus
obcuneátus (-a, -um), – van Lat. ob, voorv., dat, aan een bot.
term gehecht, een omkeering uitdrukt; cuneātus, wigvormig: omgekeerd wigvormig.
Obeliscaria
Obeliscária Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Lat.
obeliscus [Gr. obeliskos (verkleinw. van obělos, smal toeloopende zuil)], smal
toeloopende zuil, obelisk. – De naam zinspeelt op den vorm van den algemeenen
bloembodem.
Oberónia
Oberónia Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar Óberon, volgens de
Middeleeuwsche sage de koning der elfen en der dwergen, die onder den grond
tooverzwaarden smeedden. De naam zinspeelt op de zwaardvormige bladeren veler
soorten.
oberoniiflorus
oberoniiflórus (-a, -um), – van Oberonĭa, plantengesl.
(Orchidacěae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Oberonĭa.
obesus
obésus (-a, -um), – (Lat.) vet, dik, zwaarlijvig.
Obióne
Obióne Gaertn. [J. Gärtner], – wordt gezegd genoemd te zijn naar de
rivier Ob, in W.-Siberië, in welker stroomgebied de eerstbeschreven soort van het
gesl., Obióne siberĭca Gaertn. [J. Gärtner], voorkomt.
oblanceolatus
oblánceolatus (-a, -um), – (Nieuwlat.) ongeveer lancetvormig
(lanceolātus), doch met de grootste breedte boven het midden.
oblatus
oblátus (-a, -um), – (als bot. term) dwars ovaal, afgeplat bolvormig,
meer breed dan lang, meer breed dan hoog.
obliqua
obliqua, – zie oblīquus.
obliquatus
obliquátus (-a, -um), – van Lat. obliquāre (van oblīquus, scheef),
scheef maken: scheef gemaakt, scheef.
obliquivalvis
obliquiválvis (-is, -e), – van Lat. oblīquus, scheef; valva, (als
bot. term), klep, bij uitbreiding kafje: met scheeve kleppen of kafjes.
obliquus
obliquus (-a, -um), – (Lat.) scheef.
obliteratus / oblitteratus
obliterátus / oblitterátus (-a, -um), -van Lat.
oblit(t)erāre, uitwisschen, vergeten: vergeten geworden, nog geen naam ontvangen
hebbend.
oblonga
oblónga, – zie oblongus.
oblongatus
oblongátus (-a, -um), – van Nieuwlat. oblongāre (van Lat.
oblongus, langwerpig), langwerpig maken: langwerpig gemaakt, langwerpig.
oblongibracteus oblongibrácteus (-a, -um), – van Lat. oblongus, langwerpig;
bractěa, schutblad: met langwerpige schutbladen.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

oblongifolius oblongifólius (-a, -um), – van Lat. oblongus, langwerpig; folium,
blad: met langwerpige bladeren.
oblongus
oblóngus (-a, -um), – (Lat.) langwerpig.
obolophyllus obolophýllus (-a, -um), – van Gr. obŏlos, klein zilveren muntstuk
ter huidige waarde van ±7 1/2 cent; phullon, blad: met op kleine muntstukken
gelijkende bladeren; met kleine, ronde bladeren.
obovalis obovális (-is, -e), – van Lat. ob, voorv., dat, aan een bot. term gehecht,
een omkeering aanduidt; ovālis, hier gebezigd in de beteekenis van eirond: omgekeerd
eirond.
obovata
obováta, – zie obovātus.
obovatifólius obovatifólius (-a, -um), – van Lat. obovātus, omgekeerd eirond;
folĭum, blad: met omgekeerd eironde bladeren.
obovatipetalus
obovatipétalus (-a, -um), – van Lat. obovātus, omgekeerd
eirond; Nieuwlat. petălum, kroonblad: met omgekeerd eironde kroonbladen.
obovato-javanus obováto-javánus (-a, -um), – van Lat. obovātus, omgekeerd
eirond; javānus, Javaansch, op Java voorkomend: omgekeerd eirond (van blad) en
op Java voorkomend.
obovatopétalus
obovatopétalus (-a, -um), – van Lat. obovātus, omgekeerd
eirond; Nieuwlat. petălum, kroonblad: met omgekeerd eironde kroonbladen.
obovatus
obovātus (-a, -um), – van Lat. ob, voorv., dat, aan een bot. term
gehecht, een omkeering uitdrukt; ovātus, eirond: omgekeerd eirond.
obovoideus obovoideus (-a, -um), – van Lat. ob, voorv., dat, aan een bot. term
gehecht, een omkeering uitdrukt; ovātus, eivormig: omgekeerd eivormig.
obreniformis
obrenifórmis (-is, -e), – van Lat. ob, voorv., dat, aan een bot.
term gehecht, een omkeering uitdrukt; reniformis, niervormig: omgekeerd niervormig.
obrienianus
obrieniánus (-a, -um) (Bulbophyllum – Rolfe [R. A. Rolfe]), –
genoemd naar J. O'Brien (zie brieniānus). – De naar hem genoemde
Bulbophyllum-soort had hij uit Eng. Indië ontvangen en, toen zij bloeide, aan Rolfe
(zie rolfěi), den auteur der soort, gezonden.
obscrotiformis
obscrotifórmis (-is, -e), – van Lat. ob, voorv., dat, aan een
bot. term gehecht, een omkeering uitdrukt; scrotiformis, balzakvormig: den vorm
van een omgekeerden balzak hebbend.
obscura
obscúra, – zie obscūrus.
obscurifolius
obscurifólius (-a, -um), – van Lat. obscūrus, donker, niet
doorschijnend, niet doorschijnend gestippeld; folĭum, blad: met donkergekleurde
bladeren, met niet-doorschijnende bladeren, met niet doorschijnend-gestippelde
bladeren (in een gesl., waarbij de bladeren gemeenlijk wel doorschijnend gestippeld
zijn).
obscurinervius obscurinérvius (-a, -um), – van Lat. obscūrus, donker, duister,
onduidelijk; nervus, nerf: met donkergekleurde nerven; met onduidelijke nerven.
obscurior obscúrior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. obscūrus, donker, duister,
ondoorschijnend: vrij donker, vrij duister, vrij ondoorschijnend.
obscurus
obscúrus (-a, -um), – (Lat.) donker, duister, onduidelijk,
ondoorschijnend, zonder doorschijnende stippels, met een donker hart, met donkere
beharing.
obsoletus obsolétus (-a, -um), – van Lat. obsolescěre, oud worden, verouderen:
verouderd, verdroogd, afgevallen.
obtectus
obtéctus (-a, -um), – van Lat. obtegěre, bedekken, beschutten,
verbergen: bedekt (met schutbladen of haren bv.), beschut, verborgen.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

obtusa
obtúsa, – zie obtūsus.
obtusangulus
obtusángulus (-a, -um), – van Lat. obtūsus, stomp; angŭlus,
hoek: stomphoekig.
obtusatus
obtusátus (-a, -um), – van Lat. obtusāre (van obtūsus, stomp),
stomp maken, afstompen: afgestompt, stomp.
obtusicalyx
obtusícalyx, – van Lat. obtūsus, stomp; călyx, kelk: met stompe
kelkbladen of -slippen.
obtusidens
obtúsidens, – van Lat. obtūsus, stomp; dens, tand: stomptandig.
obtusiflorus
obtusiflórus (-a, -um), – van Lat. obtūsus, stomp; flos (flōris),
bloem: stompbloemig.
obtusifolia
obtusifólia, – zie obtusifolĭus.
obtusifoliolus
obtusifoliolus (-a, -um), – van Lat. obtūsus, stomp; foliŏlum,
blaadje (onderdeel van een samengesteld blad): met stompe blaadjes.
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obtusifolius
obtusifólius (-a, -um), – van Lat. obtūsus, stomp; folĭum, blad:
stompbladig.
obtusifrons
obtúsifrons, – van Lat. obtūsus, stomp; frons, loof, gebladerte:
stompbladig.
obtusilobus
obtusílobus (-a, -um,), – van Lat. obtūsus, stomp; lŏbus, lob:
stomp gelobd.
obtusipetalus
obtusipétalus (-a, -um), – van Lat. obtūsus, stomp; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met stompe kroonbladen.
obtusisepalus
obtusisépalus (-a, -um), – van Lat. obtūsus, stomp; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met stompe kelkbladen.
obtusissimus
obtusíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. obtūsus, stomp:
zeer stomp.
obtusiusculus
obtusiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. obtūsus, stomp:
vrij stomp.
obtusocalyx
obtusócalyx, – van Lat. obtūsus, stomp; călyx, kelk: met stompe
kelkbladen of kelkslippen.
obtusus
obtúsus (-a, -um), – van Lat. obtunděre, afstompen, stomp maken:
stomp.
obversa
obvérsa, – zie obversus.
obversifolius
obversifólius (-a, -um), – van Lat. obversus, omgekeerd, hier
gebezigd in de beteekenis van omgekeerd eirond; folĭum, blad: met omgekeerd eironde
bladeren.
obversus
obvérsus (-a, -um), – van Lat. obvertěre, omkeeren, omwenden:
omgekeerd, omgewend, door Miquel (zie Miquelĭa) somwijlen gebezigd in de
beteekenis van omgekeerd eirond.
obvius
óbvius (-a, -um), – van Lat. ob, over, tegen, naar; vĭa, weg (znw.):
tegemoetkomend, voor de hand liggend, vaak voorkomend.
obvolutus
obvolútus (-a, -um), – van Lat. obvolvěre, inwikkelen, omhullen:
ingewikkeld, omhuld.
occidentalis
occidentális (-is, -e), – van Lat. occĭdens (occidentis) (van
occiděre, ondergaan), plaats der ondergaande zon, (het) westen: westelijk. Vgl.
meridionālis, orientālis, septemirionālis.
occlusus
occlúsus (-a, -um), – van Lat. occluděre, opsluiten: opgesloten.
occultus occúltus (-a, -um), – van Lat. occulěre, verbergen: verborgen, geheim.
oceanicus
oceánicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Oceanĭa, Oceanië,
verzamelnaam voor de in den Stillen Oceaan tusschen 131° O.L. en 110° W.L. en
33° N.B. en 05° Z.B. gelegen eilanden met uitzondering van Nieuw-Holland:
afkomstig van Oceanië of daar het eerst gevonden, Oceanisch. – Het woord Oceanĭa
is afgeleid van Lat. Oceănus, oceaan, wereldzee (van Gr. Ôkeănos, in de Gr.
mythologie de groote rivier, welke geacht werd de geheele aarde te omvatten).
Ochanostachys
Ochanóstachys Masters [M. T. Masters], – van Gr. ochănon
(van ěchein, vasthouden), schildriem, een ongeveer in het midden van het schild
aangebrachte riem, waardoor men den arm stak; stăchus, aar: met riemvormige, dwz.
lange en smalle aren.
Ochlandra
Ochlándra Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr. ochlos,
menigte; anêr (andros), man: plant met een menigte mann, organen (meeldraden).
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Ochna
Ochna Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – Latinizeering van Gr.
ochnê, pereboom. De naam zinspeelt op de gelijkenis der bladeren van sommige
soorten van het gesl. met die van den pereboom.
Ochnaceae Ochnáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Ochna geldt.
ochneocarpus ochneocárpus (-a, -um), – van Gr. ochnê, peer; karpos, vrucht:
met peervormige vruchten.
ochnidiophorus
ochnidióphorus (-a, -um), – van Gr. ochnĭdion (verkleinw.
van ochnê, peer), peertje; pherein, dragen: kleine, peervormige vruchten dragend.
ochnoides ochnoídes, – van Ochna, plantengesl. (Ochnacěae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ochna-achtig.
ochraceus
ochráceus (-a, -um), – van Lat. ochra, oker: okergeel.
ochrantus
ochrántus (-a, -um), – van Gr. ôchros, lichtgeel, okergeel; anthos,
bloem: met lichtgele (okergele) bloemen.
ochrascens ochráscens, – van Nieuwlat. ochrascěre (van ochra, oker), okergeel
worden: licht okergeel.
ochreatus
ochreátus (-a, -um), – verwerpelijke schrijfwijze voor ocreātus.
Ochrocarpos / Ochrocarpus Ochrocárpos Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars]
/ Ochrocárpos Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr. ôchros, lichtgeel,
okergeel; karpos, vrucht. Boom met bij rijpheid okergele vruchten.
ochrochlamys
ochróchlamys, – van Gr. ôchros, lichtgeel, okergeel; chlămus,
mantel: met lichtgelen mantel of daarbij vergelijkbaar orgaan (schutbladen, kelk,
bloemkroon, bloemdek, bladscheeden, dekvliesjes en dgl.).
ochrochlorus
ochrochlórus (-a, -um), – van Gr. ôchros, lichtgeel, okergeel;
chlóros, geelgroen: licht geelachtig groen.
ochrolaceus
ochroláceus (-a, -um), – monsterwoord, waarschijnlijk foutief
voor ochroleucus.
ochroleucus
ochroléúcus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. ôchroleukos (van
ôchros, lichtgeel, okergeel; leukos, wit), geelwit.
Ochroma
Ochróma Sw. [O. Swartz], – Lat. transcr. van Gr. ôchrôma,
bleekheid. De naam zinspeelt op de kleur der bloemen.
ochroneurus
ochronéúrus (-a, -um), – van Gr. ôchros, lichtgeel, okergeel;
neuron, nerf: met lichtgele (okergele) nerven.
ochrorhízus (-a, -um), – zie ochrorrhizus.
ochrorrhizus
ochrorrhízus (-a, -um), – van Gr. ôchros, lichtgeel, okergeel;
rhiza, wortel: met lichtgele (okergele) wortels; met lichtgelen (okergelen) wortelstok.
Ochrosia
Ochrósia A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – van Gr. ôchros, lichtgeel, okergeel. De bloemen worden bij het verwelken
vaak geelachtig.
ochrostachys
ochróstachys, – van Gr. ôchros, lichtgeel, okergeel; stăchus,
aar: met lichtgele (okergele) aren of aartjes.
ochrus
ochrus, – Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam ôchros, die
eigenlijk bleekheid beteekent en zinspeelt op de bleekgele kleur der peul.
Ochthocharis
Ochthócharis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. ochthos, hooge
rivieroever, heuvel; chăris, bekoorlijkheid, lieftalligheid: sieraad der hooge oevers
(heuvels). Fraaie, aan hooge rivieroevers of op heuvels groeiende plant.
ochthodes ochthódes, – Lat. transcr. van Gr. ochthôdês (van ochthos, heuvel),
heuvelachtig: met heuveltjes, dwz. met wratten, bezet, wrattig.
ochtodes
ochtódes, – foutief voor ochthōdes.
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ocimifolius ocimifólius (-a, -um), – van Ocĭmum, plantengesl. (Labiātae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die van een Ocĭmum.
ocimoides ocimoídes, – van Ocĭmum, plantengesl. (Labiātae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ocĭmum-achtig.
Ocimum
Ócimum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr.
plantennaam ôkĭmon, waarmede een Ocĭmum-soort werd aangeduid.
Ocotea
Ocótea Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Guiaansche plantennaam.
ocreatus
ocreátus (-a, -um), – van Lat. ocrěa, scheenbeenplaat (deel van een
beenharnas): voorzien van een tweekleppig of buisvormig, beschuttend orgaan
(bladsteelvleugels, kokertje, bladscheeden, schutblad).
Octamyrtus
Octamýrtus
Diels [L. Diels], – van Lat. octo (Gr. oktô), acht;
Myrtus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Myrtacěae: Myrtacěa met acht
kroonbladen.
octander / octandrus
octánder (-ra, -rum) / octándrus (-a, -um), – van Gr.
oktô, acht anêr (andros), man: met acht mann. organen, met acht meeldraden,
achthelmig.
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octangularis
octanguláris (-is, -e), – van Lat. octo, acht; angŭla, hoek:
achthoekig.
Octarrhena
Octárrhena Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr. oktô,
acht; arrhên (arrhěnos), mannelijk. Plant met acht mann. organen, dwz. met acht
stuifmeelklompjes.
octarrhenipetalus octarrhenipétalus (-a, -um), – van Octarrhěna, plantengesl.
(Orchidacěae); Nieuwlat. petălum, kroonblad: met kroonbladen als die eener
Octarrhěna.
octodontus
octodóntus (-a, -um), – van Gr. oktô, acht; ŏdous (ŏdontos), tand:
achttandig.
octoflorus
octoflórus (-a, -um), – van Lat. octo, acht; flos (flōris), bloem:
achtbloemig.
Octomeles
Octómeles Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. oktô, acht; mělos,
lid, lichaamsdeel. De plant bezit 8 kelklobben, in de ♂ bloem 8 kroonbladen en 8
meeldraden, in de ♀ 8 stijlen.
Octomeria
Octoméria R. Br. [Robert Brown], – van Gr. oktô, acht; měros,
deel. De bloemen bevatten 8 stuifmeelklompjes.
octonerve
octonérve, – zie octonervis.
octonervia
octonérvia, – zie octonervĭus.
octonervis / octonervius
octonérvis (-is, -e) / octonérvius (-a, – um), – van
Lat. octo, acht; nervus, nerf: 8-nervig, 8-ribbig.
octopetalus
octopétalus (-a, -um), – van Gr. oktô, acht; petălon, kroonblad:
met acht kroonbladen.
octophyllus
octophýllus (-a, -um), – van Gr. oktô, acht; phullon, blad:
achtbladig; met 8 bladeren of blaadjes bijeen.
octovulatus
octovulátus (-a, -um), – van Lat. octo, acht; ovŭlum (verkleinw.
van ovum, ei), eitje: 8-eiig.
ocularis
oculáris (-is, -e), – van Lat. ocŭlus, oog: tot het oog behoorend, op
eenigerlei wijze tot een oog in betrekking staand, een bij een oog vergelijkbare vlek
(oogvlek) dragend. oculatus
oculátus (-a, -um), – van Lat. ocŭlus, oog: van
oogen voorzien, bij oogen vergelijkbare vlekken (oogvlekken) dragend.
oculus cati
óculus cati, – Lat. ocŭlus, oog; cati [2e nv. enkv. van catus, kater,
kat (zonder op het gesl. te letten; anders is de ♀ kat catta)], van een kat: kattenoog.
– De naam zinspeelt op vorm en kleur der vruchten.
oculus solis
óculus solis, – Lat. ocŭlus, oog; solis (2e nv. enkv. van sol, zon),
der zon: oog der zon. – Deze soortnaam werd aan een tulp geschonken als vertaling
van den Russ. volksnaam der plant (solnetsjnoe oko).
Ocym- / ocym-, – zie Ocim- / ocimodallam
odállam, – Engelschind, plantennaam.
odessanus
odessánus (-a, -um), – afkomstig van Odessa (aan het N.W. der
Zwarte Zee) of daar het eerst gevonden, Odessaansch.
Odina
Ódina Roxb. [W. Roxburgh], – Latinizeering van den Engelschind.
plantennaam udi.
odoardi
odoárdi, – 2e nv. van Odoardus, Latinizeering van Odoardo: van
Odoardo, gevonden door Odoardo, genoemd naar Odoardo. Planten van dezen naam
zijn genoemd naar Odoardo Beccari (zie beccariānus).
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odollam
odóllam, – Engelschind, plantennaam (ten rechte odallam).
Odontadenia
Odontadénia Bth. [G. Bentham], – van Gr. odous (odontos),
tand; adên (aděnos), klier. De naam zinspeelt op de getande schijfklieren.
Odontites / odontites
Odontítes Moench [K. Moench] / odontítes, – oude
pantennaam, van Gr. odous (odontos), tand: op eenigerlei wijze tot tanden in
betrekking staande, bv. tegen tandpijn gebezigde plant. – Als soortnaam gebezigd
voor planten, welke vroeger odontītes genoemd werden of op zulke planten gelijken.
odontocalyx
odontócalyx, – van Gr. odous (odontos), tand; kălux, kelk: met
getanden kelk.
odontocarpus
odontocárpus (-a, -um), – van Gr. odous (odontos), tand;
karpos, vrucht: met getande vruchten.
odontoceras
odontóceras, – van Gr. odous (odontos), tand; kěras, hoorn: met
getande hoornen of daarbij vergelijkbare organen.
Odontochilus
Odontochílus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. odous (odontos),
tand; cheilos, lip: Orchidacěa met getande lip.
odontocoleus odontocóleus (-a, -um), – van Gr. odous (odontos), tand; kolěos,
scheede: met getande scheeden.
odontodactylus
odontodáctylus (-a, -um), – van Gr. odous (odontos), tand;
daktŭlos, vinger: met getande, als de vingers eener hand gerangschikte organen.
odontoglossus
odontoglóssus (-a, -um), – van Gr. odous (odontos), tand;
glôssa, tong: met een of meer tanden op de tong of (bij orchideeën) de lip.
Odontoloma
Odontolóma J. Sm. [J. Smith], – van Gr. odous (odontos), tand;
lôma, zoom: varen, welker blaadjes een getanden zoom of rand bezitten.
odontoloma
odontolóma, – van Gr. odous (odontos), tand; lôma, zoom: met
getanden zoom of rand.
odontonema odontonéma, – van Gr. odous (odontos), tand; nêma, draad: met
getanden (helm)draad.
odontoneurus
odontonéúrus (-a, -um), – van Gr. odous (odontos), tand;
neuron, nerf: met tanden op de nerven; met nerven in de tanden.
odontopetalus
odontopétalus (-a, -um), – van Gr. odous (odontos),tand;
petălon, kroonblad: met getande kroonbladen.
odontophyllus
odontophýllus (-a, -um), – van Gr. odous (odontos), tand;
phullon, blad: met getande bladeren.
Odontopteris
Odontópteris Bernh. [J. J. Bernhardi], – van Gr. odous
(odontos), tand; ptěris, varen. Varen met getande bladeren.
odontopus
odóntopus, – van Gr. odous (odontos), tand; pous, voet, steel: met
getanden (zuil)voet, met getanden steel.
Odontosoria Odontosória, K. Β. Presl [K. B. Presl], – van Gr. odous (odontos),
tand; sôros, hoop(je). De sporenhoopjes of sori staan op den top van smalle, bij
tanden vergeleken bladslippen.
odontosorioides
odontosorioídes, – van Odontosorĭa, plantengesl.
(Polypodiacěae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Odontosorĭa-achtig.
Odontostigma Odontostígma Zoll. [H. Zollinger], – van Gr. odous (odontos),
tand; stigma, (als bot. term) stempel. Aan den voet van den stempel bevinden zich
stompe tandjes.
Odontostylis
Odontostýlis Breda [J. S. G. van Breda (1788-1867) Ned.
plantkundige], – van Gr. odous (odontos), tand; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil),
zuil(tje). De stempelzuil draagt twee tandjes op den top.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

odora
odóra, – zie odōrus.
odorata
odoráta, – zie odorātus.
odoratiflorus odoratiflórus (-a, -um), – van Lat. odorātus, geurig, welriekend;
flos (flōris), bloem: met geurige bloemen.
odoratissimus
odoratíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. odorātus,
geurig, welriekend: zeer geurig, zeer welriekend.
odoratus
odorátus (-a, -um), – van Lat. odor, geur: geurig, welriekend.
odorifer / odoriferus odórifer (odorífera, odoríferum) / odoriferus (-a, -um),
– van Lat. odor, geur; ferre, dragen, voortbrengen: geur voortbrengend, geurig.
odorus
odórus (-a, -um), – van Lat. odor, geur: geurig.
Oeceoclades
Oeceóclades Lindl. [J. Lindley], – van Gr. oikeios, verwant;
klădos, twijg, spruit, bij uitbreiding = plant: verwante plant. De naam zinspeelt op
de verwantschap met het gesl. Eulophĭa.
oeconomicus oeconómicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. oikonomĭkos (van
oikos, huis; nomos, regel, wet), de regelen van het huis betreffend, de huishouding
betreffend, in de huishouding gebruikt.
oederi
oedéri, – 2e nv. van Oedērus, Latinizeering van Oeder: van Oeder,
gevonden door Oeder, genoemd naar Oeder. – Carex – Ehrh. [J. Fr. Ehrhart] is
genoemd naar G. Chr. Oeder (1728, Ansbach; 1791, Oldenburg), verdienstelijk
onderzoeker van en schrijver over de flora
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van Sleeswijk-Holstein en Denemarken.
Oedipachne
Oedipáchne Link [H. Fr. Link], – van Gr. oidĭpous (van oidân,
zwellen; pous, voet), met gezwollen voet; achnê, kafje. Aan den voet der onderste
kafjes bevindt zich een knobbel.
oedocarpus
oedocárpus (-a, -um), – van Gr. oidân, zwellen; karpos, vrucht:
met gezwollen vruchten, met dikke vruchten.
Oenanthe
Oenánthe L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam oinanthê (van oinos, wijn; anthê, bloem), wijnbloem, naam geschonken
aan een Schermbloemige met naar wijn riekende of op de bloemen van den wijnstok
gelijkende bloemen. Het tegenwoordige gesl. Oenanthe heeft met de oinanthê der
Ouden alleen den naam gemeen.
oenensis
oenénsis (-is, -e) (Primŭla – Thomas [Emanuel Thomas, handelaar
in gedroogde planten te Bex (Zwitserland)]), – van Lat. Oenus, der Inn: afkomstig
uit het stroomgebied der Inn of daar het eerst gevonden.
oenocarpus
oenocárpus (-a, -um), – van Gr. oinos, wijn; karpos, vrucht: met
wijnroode vruchten (sori, sporangiën).
oenoplia oenoplía, – van Gr. oinos, wijn; pleios, vol: plant vol wijn, dwz. vele
op druiven gelijkende vruchten dragend.
Oenothera
Oenothéra L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam oinothêras, waarmede echter geen der soorten van het tegenwoordige
gesl. Oenothēra bedoeld kan zijn, daar deze alle uit Amerika stammen. – De naam
wordt wel afgeleid van Gr. oinos, wijn; thêr, wild dier. De wortel der in de Oudheid
oinothêras genoemde plant zou naar wijn rieken; de met wijn besprenkelde plant zou
elk wild dier temmen. Vgl. Onăgra.
oepata
oepáta, – Malab. plantennaam.
Oetosis / Oetosis
Oetosis Neck. [N. J. de Necker (1729-93 D. plantkundige)]
/ Oetósis O. K. [C. E. Otto Kunze], – afleiding en beteekenis onbekend.
officinalis
officinális (-is, -e), – van Lat. officīna, werkplaats, bij uitbreiding
de werkplaats van den apotheker, apotheek: in apotheken voorradig, bij uitbreiding:
als artsenij gebezigd, geneeskrachtig of althans als zoodanig beschouwd.
officinarum
officinárum, – 2e nv. mv. van Lat. officīna, werkplaats, bij
uitbreiding de werkplaats van den apotheker, apotheek: van de apotheken; in
apotheken voorradig.
Ogiera Ogiéra Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – Cassini, in 1818 de auteur
van het gesl., geeft bij den naam geen toelichting. Mogelijk is de plant genoemd naar
iemand van den naam Ogier; dit is echter slechts een gissing, welke ik gaarne voor
een betere verklaring geve.
oidocarpus
oidocárpus (-a, -um), – van Gr. oidân, zwellen; karpos, vrucht:
met gezwollen vruchten, met dikke vruchten.
oinocarpus
oinocárpus (-a, -um), – van Gr. oinos, wijn; karpos, vrucht: met
wijnroode vruchten (sori, sporangiën).
oinops
oinops, – van Gr. oinos, wijn; opsis, voorkomen, uiterlijk: het uiterlijk
van wijn hebbend, wijnkleurig, donkerrood, met donkerroode beharing.
oiocarpus
oiocárpus (-a, -um), – van Gr. ôion, ei; karpos, vrucht: met
eivormige vruchten.
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Oistonema
Oistonéma Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. oistos,
draaglijk, niet zwaar, niet groot; nêma, draad. De naam zinspeelt op de korte armpjes
der hechtlichaampjes.
okianus
okiánus (-a, -um), – afkomstig van Oki (op het eiland Boeroe,
waarvoor men zie onder buruānus) of daar het eerst gevonden.
Olacaceae
Olacáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Olax (Olācis)
geldt.
Olax
Olax L. [C. Linnaeus], – Linnaeus (zie Linnaea), in 1747 de auteur van
het gesl., leidt [Philosophĭa Botanica (1751), 184] den naam af van Gr. ôlax, dat hij
terecht vertaalt met sulcus, vore, en plaatst hem onder het hoofd: “Medicinālis effectus
pro Nomĭne adhibĭtus” (De geneeskrachtige werking tot naam aangenomen). Deze
toelichting is mij volkomen duister. Linnaeus kende slechts één soort van het gesl.,
door hem later Olax zeylanĭca genoemd, en wel uit het door hem beschreven, door
Hermann (zie hermanni) op Ceylon bijeengebrachte herbarium. Hermann had de
plant reeds vermeld in zijn Musaeum Zeylanicum (1717) met de toevoeging: „folĭis
utuntur Cinghalenses in acetarĭis quemadmŏdum Europaei Lactūca" (De Cinghaleezen
eten de bladeren met azijn en olie gelijk de Europeanen salade). Dit is het eenige
gebruik, dat ik van de plant vermeld vond; Linnaeus zegt niets van eenig
geneeskrachtig gebruik en brengt op geenerlei wijze den naam met een vore in
verband. In zijn Flora Zeylanĭca (1747) verwijst hij naar J. Burman (zie Burmannĭa),
die [Thesaurus Zeylanĭcus (1737), 26] den boom, bekend door zijn naar faeces riekend
hout, Arbor stercorarĭa, drekboom, noemde. – Het Lat. woord ŏlax (van ŏlēre, rieken)
beteekent riekend en het ligt voor de hand den naam van het gesl. als aan het Lat.
ontleend en zinspelend op den stank van het hout te beschouwen. – Men zou dan
moeten aannemen, dat Linnaeus in 1751 vergeten was, waarom hij de plant in 1747
Olax genoemd had.
olbia ólbia, – vr. vorm van Gr. olbĭos, gelukkig, gelukzalig. – Olbĭa (gelukzalig
oord) was de naam, welken de Massilienses (inwoners van het oude Massilĭa,
Marseille) schonken aan de door hen aan zee, Z. van het tegenwoordige Hyères (O.
van Toulon), gestichte kolonie, welke later door de Saracenen werd verwoest, waarna
zij dieper in het binnenland, waar thans Hyères ligt, wederom werd opgebouwd (Zie
ook Strasburger, Streifzüge an der Riviera, 2te Auflage, 167). – Lavatēra – L. [C.
Linnaeus] werd zoo genoemd, omdat zij veelvuldig voorkomt in de omstreken van
het oude Olbĭa.
olbiénsis
olbiénsis (-is, -e), – van Olbĭa, in de Oudheid naam eener aan de
Middellandsche Zee, Z. van het tegenwoordige Hyères, gestichte kolonie (zie olbĭa):
afkomstig van de omgeving van het oude Olbĭa of daar het eerst gevonden.
Oldenlandia Oldenlándia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar H. B. Oldenland,
Deensch medicus-botanicus, leerling van den Leidschen hoogleeraar Hermann (zie
hermanni). Hij ging naar Kaap de Goede Hoop om planten te verzamelen en had
onder gouverneur Simon van der Stel (1679-91) om beurten met Jan Hertog de leiding
van den compagniestuin aan de Kaap. Hij overleed enkele jaren vóór 1699; de juiste
datum is niet bekend. Vele der door hem ingezamelde planten kwamen in het bezit
van N. L. Burman (zie burmanni); hij zond ook planten aan Petiver (zie petivēri).
Zijn weduwe, Margareta Hendrine van Otteren, een “hebberige vrouw”, ging daar
na zijn overlijden nog eenigen tijd mee voort, doch staakte het werk, toen zij
hertrouwd was met een man, die “zich met zulke dwaasheden het hoofd niet wilde
breken.”
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oldenlandioides oldenlandioídes, – van Oldenlandĭa, plantengesl. (Rubiacěae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Oldenlandĭa-achtig.
oldhami
oldhâmi, – 2e nv. van Oldhāmus, Latinizeering van Oldham: van
Oldham, gevonden door Oldham, genoemd naar Oldham. – Crotalarĭa – Miq. [F. A.
W. Miquel]; – Ficus – Hance [H. Fletcher Hance] en Lactūca – Maxim. [K. J.
Maximowicz] zijn genoemd naar R. Oldham (1837, ?; 1864, Amoy), tuinman van
den bot. tuin van Kew, die als verzamelaar voor die instelling Japan, Korea, de O.
kust van China
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en Formosa bereisde en daar bijna 14000 planten verzamelde, waaronder vele nieuwe
soorten. Hij overleed aan dysenterie. Op zijn graftombe te Amoy staan in Lat.
overzetting de schoone woorden van Galaten VI, 9 gebeiteld: “Te sijner tijdt sullen
wij maeijen, soo wij niet en verslappen.”(“Tempŏre autem suo metēmus non
deficientes”).
Olea
Ólea L. [C. Linneaus], – (Lat.) olijf, olijfboom.
Oleaceae
Oleáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Olĕa geldt.
oleaefolius
oleaefólius (-a, -um), – zie oleifolĭus.
oleander
oleander, – Latinizeering van oleandro, Sp. en Ital. volksnaam van
den Europ. oleander (Nerĭum oleander L. [C. Linnaeus]).
Oleandra
Oleándra Cav. [A. J. Cavanillis], – van Sp. oleandro, oleander. De
bladeren der eerstbeschreven soort gelijken op die van den Europ. oleander (Nerĭum
oleander L. [C. Linnaeus]).
oleandroides
oleandroídes, – van Oleandra, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijke-nis uitdrukt: Oleandra-achtig.
Olearia
Oleária Moench [K. Moench], – genoemd naar Adam Oelschläger
(1603, Aschersleben, Z. van Maagdenburg; 1671, Gottorp), die, de gewoonte van
zijn tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot Olearĭus, goed prozaschrijver, die, in
opdracht van hertog Friedrich III van Holstein-Gottorp in 1633/35 een reis naar
Moskou en in 1635/39 een reis naar Perzië maakte. Een beschrijving dier reizen gaf
hij in 1647 uit.
oleifer / oleiferus
oléifer (oleífera, oleíferum) / oleíferus (-a, -um), – van Lat.
olĕum, olie; ferre, dragen, voortbrengen, leveren: olieleverend.
oleifolius
oleifólius (-a, -um), – van Lat. olĕa, olijfboom; folĭum, blad: met
bladeren als die van den olijfboom.
oleinus oleínus (-a, -um), – van Lat. olĕa, olijfboom: in eenig opzicht, bladvorm
bv., met een olijfboom overeenkomend.
oleoides
oleoídes, – van Olĕa, plantengesl. (Oleacĕae), olijfboom; īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in eenig opzicht (blad- of vruchtvorm bv.)
Olĕa-achtig.
oleosa
oleósa, – zie oleōsus.
oleospermus
oleospérmus (-a, -um), – van Lat. olĕum, olie; sperma, zaad:
met oliehoudende zaden.
oleosus
oleósus (-a, -um), – van Lat. olĕum, olie: vol olie, oliehoudend, olie
leverend.
oleraceus
oleráceus (-a, – um), – van Lat. olus (olĕris), groente: als groente
genuttigd.
Olfersia
Olférsia Raddi [G. Raddi], – genoemd naar I. Fr. W. M. von Olfers
(1793, Münster, Westfalen; 1871, Berlijn), die in 1813 als gezantschapssecretaris
naar Rio de Janeiro ging en daar in 1817/18 Raddi (zie raddiānus), den auteur van
het gesl., behulpzaam was bij diens studie der flora van Brazilië. Daarna keerde hij
naar Europa terug; van 1826-28 hield hij wederom in Brazilië verblijf. Van 1839-69
was hij directeur-generaal der Koninklijke Pruis. Musea.
olgae
olgae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam Olga:
van Olga, gevonden door Olga, genoemd naar Olga. – Eremūrus – Regel [E. A. von
Regel] en Incarvillĕa – Regel [E. A. von Regel] zijn genoemd naar Olga Fedtschenko,
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geb. Armfeld (1845, Moskou; ?, ?), die van 1868-72 [te zamen met haar echtgenoot
A. P. Fedtschenko (1844-73)] Centraal-Azië bereisde, van 1891-1901 Europ. Rusland,
den Kaukasus en Centraal-Azië tot den Pamir, op welke reizen zij vele planten
verzamelde, welke zij grootendeels zelve bewerkte, schrijfster eener flora van Pamir.
olidus
ólidus (-a, – um), – van Lat. olēre, rieken: riekend, stinkend.
oligadenius
oligadénius (-a, -um), – van Gr. olĭgos, weinig; adên (adĕnos),
klier: met weinige klieren.
oligandrus
oligándrus (-a, -um), – van Gr. olĭgos, weinig; anêr (andros),
man: met weinige mann. organen; met een gering aantal meeldraden.
oligantha
oligántha, – zie oliganthus.
oliganthes / oliganthus
oligánthes / oligánthus (-a, -um), – van Gr. olĭgos,
weinig; anthos of anthê, bloem: weinigbloemig.
oligoblephara
oligobléphara, – zie oligoblephărus.
oligoblepharos / oligoblepharus
oligoblépharos (-os, -on) / oligoblépharus
(-a, -um), – van Gr. olĭgos, weinig; blephăris, wimper: met weinige wimpers.
oligocarpus
oligocárpus (-a, -um), – van Gr. olĭgos, weinig; karpos, vrucht:
met weinige vruchten (sori, sporangiën).
oligocephalus
oligocéphalus (-a, -um), – van Gr. olĭgos, weinig; kephălê,
hoofd: met weinige hoofdjes.
oligochaete / oligochaetis oligocháéte / oligocháétis (-is, -e), – van Gr. olĭgos,
weinig; chaitê, borstel: met weinige borstels.
oligococcus
oligocóccus (-a, -um), – van Gr. olĭgos, weinig; kokkos, vrucht:
met weinige vruchten of vruchtjes.
oligodictuon / oligodictuos / oligodictyus
oligodíctuon (znw.) / oligodíctuos
(-os, -on) / oligodíctyus (-a, -um), – van Gr. olĭgos, weinig; diktŭon, net: met weinige
mazen in het adernet.
oligodon / oligodontus
olígodon / oligodóntus (-a, – um), – van Gr. olĭgos,
weinig; ŏdous (ŏdontos), tand: weinigtandig.
oligolepia
oligolépia, – zie oligolepĭus.
oligolepis / oligolepius
oligólepis / oligolépius (-a, -um), – van Gr. olĭgos,
weinig; lĕpis, schub: met weinige schubben, spaarzaam beschubd.
oligomerus
oligómerus (-a, – um), – van Gr. olĭgos, weinig; mĕros, deel: met
weinige deelen (in elken krans van bloembekleedselen), weinigtallig.
oligomyrus
oligómyrus (-a, – um), – van Gr. olĭgos, weinig; mŭron, hars,
balsem, welriekende olie: met weinig hars, balsem, olie; met weinige olieklieren.
oligoneura
oligonéúra, – zie oligoneurus.
oligoneuros / oligoneurus
oligonéúros (-os, -on) / oligonéúrus (-a, -um), –
van Gr. olĭgos, weinig; neuron, nerf: weinignervig.
oligophlebius
oligophlébius (-a, – um), – van Gr. olĭgos, weinig; phleps
(phlĕbos), ader: met weinige aderen.
oligophyllus
oligophýllus (-a, -um), – van Gr. olĭgos, weinig; phullon, blad:
met weinige bladeren, armbladig, met weinige blaadjes.
oligopterus
oligópterus, (-a, – um), – van Gr. olĭgos, weinig; ptĕron, vleugel:
met weinige vleugels; met weinige blaadjes (aan de gevinde bladeren).
Oligosmilax
Oligosmílax Seem. [B. C. Seemann], – van Gr. olĭgos, weinig;
Smīlax, plantengesl. (Liliacĕae): aan Smilax verwant gesl. met minder bloemdeelen
dan dit.
oligosorus oligosórus (-a, -um), – van Gr. olĭgos, weinig; sôros, hoop(je): met
weinige sporenhoopjes of sori.
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oligospathus
oligóspathus (-a, -um), – van Gr. olĭgos, weinig; spăthê, hier
gebezigd in de beteekenis van Lat. spătha, (als bot. term) scheede: met weinige
scheeden.
oligospermus oligospérmus (-a, -um), – van Gr. olĭgos weinig; sper-ma: zaad:
weinigzadig.
oligostachya
oligostáchya, – zie oligostachўus.
oligostachys / oligostachyus
oligóstachys / oligostáchyus (-a, -um), – van
Gr. olĭgos, weinig; stăchus, aar: met weinige aren of aartjes.
oligotrichus
oligótrichus (-a, -um), – van Gr. olĭgos, weinig; thrix (thrĭchos),
haar: met weinige haren, spaarzaam behaard.
olitorius
olitórius (-a, -um), – van Lat. olĭtor (van olus, groente),
groentekweeker, warmoezenier: als groente (moeskruid, warmoes), gekweekt
wordend.
olivaceus
oliváceus (-a, -um), – van Lat. olīva, olijf: in eenig opzicht (kleur,
vruchtvorm) met olijven overeenkomend, olijfgroen, olijfvormig.
olivaeformis
olivaefórmis (-is, -e), – zie oliviformis.
olivaris
oliváris (-is, -e), – van Lat. olīva, olijf: olijfachtig. – Bij Cypērus –
Targ.-Tozz. [O. Targioni-Tozzetti (1775-1829), Ital. plantkundige] zinspeelt de
soortnaam op
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de grootte van het onderaardsche knolletje der plant.
oliveri
olivéri, – 2e nv. van Olivērus, Latinizeering van Oliver: van Oliver,
genoemd naar Oliver. – Clausēna – Kds [S. H. Koorders] is genoemd naar D. Oliver
(1830, Newcastle upon Tyne, Engeland; 1916, Kew), in 1858 benoemd tot assistent
aan het Herbarium te Kew, van 1864-90 custos van het herbarium en van de
bibliotheek dier instelling, van 1861-88 daarnaast hoogleeraar in de plantkunde te
Londen, bekwaam teekenaar, schrijver van vele bot. publicaties, waar-onder de eerste
drie deelen eener flora van tropisch Afrika.
oliverianus
oliveriánus (-a, -um), (Solānum – Laut. et Schum. [C. G. A.
Lauterbach en K. M. Schumann]), – genoemd naar D. Oliver (zie olivēri).
olivieri
oliviéri – 2e nv. van Oliviērus. Latinizeering van Olivier: van Olivier,
gevonden door Olivier, genoemd naar Olivier. – Fritillarĭa – Baker [J. G. Baker] is
genoemd naar G. A. Olivier (1756, Fréjus, Provence; 1814, Alfortville bij Parijs),
schrijver van een beroemd entomologisch werk. Van 1794-98 bereisde hij te zamen
met Bruguières (zie Bruguiēra) den Oriënt tot Perzië, op welke reis hij een aantal
planten, zaden, enz. verzamelde en naar Frankrijk overbracht.
olivierianus
olivieriánus (-a, – um), (Eryngĭum – Delar. [Fr. Delaroche]), –
genoemd naar G. A. Olivier (zie oliviēri). Van zijn reis naar den Oriënt bracht hij
Eryngĭum-vruchten mede, uit welker nakomelingschap de naar hem genoemde soort
ontstond.
olivifer / oliviferus olívifer (olivífera, olivíferum) / olivíferus (-a, -um), – van
Lat. olīva, olijf, ferre, dragen, voortbrengen: olijven of iets daarop gelijkends
(olijfvormige vruchten bv.) voorbrengend.
oliviformis
olivifórmis (-is, -e), – van Lat. olīva, olijf; forma, vorm:
olijfvormig.
olivinus
olivínus (-a, -um), – van Lat. olīva, olijf; olijfachtig, olijfgroen,
olijfvormig.
ololeucus
ololéúcus (-a, -um), – zie hololeucus.
olorinus
olorínus (-a, -um), – van Lat. olor (olōris), zwaan: op een of andere
wijze tot een zwaan in betrekking staand, in een of ander opzicht met een zwaan
overeenkomend, bv. gebogen als een zwanenhals; zoo dik als een zwanepen.
olympicus
olýmpicus (-a, -um), – afkomstig van een der bergen, welke den
naam Olumpos of Olympus dragen, of daar het eerst gevonden. 1. (Hyperīcum – L.
[C. Linnaeus]), – genoemd naar den Olumpos (= Olympus), den heiligen berg in
Griekenland (±22 1/2° O.L.; ±40° N.B.), waarop de goden woonden. 2. (Galĭum –
Boiss. [E. Boissier]; – Rumex – Boiss. [E. Boissier]; – Verbascum – Boiss. [E.
Boissier]), – genoemd naar den Olympus bij Brussa in Klein-Azië (±29° O.L.; ruim
40° N.B.).
Olyra
Olýra L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
olūra, waarmede een tot paardenvoeder dienende graansoort werd aangeduid. De
naam werd door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overge-dragen op het hem thans
voerende gesl.
Omal- / omalOmal- / omal-, – zie Homal-, homalomeiensis
omeiénsis (-is, -e), – afkomstig van den ruim 3300 M. hoogen berg
O-mei [= O-mi; ruim 103° O.L.; ruim 29° N.B., W. van Kia-ting, in Sze-tsjoean (zie
szechuanĭcus)] of daar het eerst gevonden.
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Omoea
Omóéa Bl. [C. L. Blume], – van Gr. homoios, gelijkend: orchidacĕa,
welke op een andere (in casu een Ceratochīlus) gelijkt. – Vgl. Asteromoea,
Campanumoea, Cyrtandromoea, Ipomoea, Peperomīa.
omorica / omorika
omórica / omórika, – Bosnische volksnaam eener Pinus
(Picĕa)-soort.
omphacarpa / omphacarpum
omphacárpa / omphacárpum, – zie
omphacarpus.
Omphacarpus
Omphacárpus Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. omphax
(omphăkos), onrijpe (dus zure) druif; karpos, vrucht: plant met zure vruchten. – “Het
zuur der vruchten, hetwelk dat der tamarinden evenaart, heeft mij (Korthals) den
naam doen kiezen.”
omphacarpus omphacárpus (-a, -um), – van Gr. omphax (omphăkos), onrijpe
(dus zure) druif; karpos, vrucht: met zure vruchten.
Omphalea
Omphálea L. [C. Linnaeus], – van Gr. omphălos, navel. – De
naam zinspeelt op den vorm van den top der meeldradenzuil.
Omphalobium
Omphalóbium Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. omphălos,
navel; lobĭon (verkleinw. van lobos, peul), (kleine) peul. De vrucht gelijkt op een
peul; de navel der zaden is overdekt met een grooten, heldergekleurden, daardoor
sterk opvallenden zaadrok. – De naam, welke eigenlijk Omphalolobĭum had behooren
te luiden, is welluidendheidshalve ingekort. – Zie voorts Adenēma.
Omphalodes
Omphalódes Moench [K. Moench], – Lat. transcr. van Gr.
omphalôdês (van omphălos, navel), navelvormig. De naam zinspeelt op den vorm
der vruchtnootjes.
omphalodes
omphalódes, – Lat. transcr. van Gr. omphalôdês (van omphălos,
navel), navelvormig, navelrond.
omphaloides omphaloídes, – van Gr omphălos, navel; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: navelvormig, navelrond.
Omphalopus
Omphálopus Naud. [Ch. Naudin], – van Gr. omphălos, navel,
knobbel; pous, voet. De voet der helmhokjes is min of meer knobbelvormig.
Onagra
Ónagra Adans. [M. Adanson], – oude Gr. plantennaam = oinăgra
(van oinos, wijn; ăgrios, wild). De wortel der in de Oudheid Onăgra genoemde plant
zou naar wijn rieken; de met wijn besprenkelde plant zou elk wild dier temmen. Vgl.
Oenothēra.
Onagraceae
Onagráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Onăgra
geldt.
oncidiochilus
oncidiochílus (-a, – um), – van Oncidĭum, plantengesl.
(Orchidacĕae) of van Gr. onkidĭon (verkleinw. van onkos, zwelling), knobbel; Gr.
cheilos, lip: 1. met een lip als die van een Oncidĭum. 2. met geknobbelde lip
Oncidium
Oncídium Sw. [O. Swartz], – Lat. transcr. van Gr. onkidĭon
(ver-kleinw. van onkos, zwelling), knobbel. De naam zinspeelt op de geknobbelde
lip.
oncocalyx
oncócalyx, – van Gr. onkos, zwelling; kălux, kelk: met gezwollen
kelk.
oncocarpus
oncocárpus (-a, -um), – van Gr. onkos, zwelling; karpos, vrucht:
met gezwollen vruchten.
Oncodostigma Oncodostígma Diels [L. Diels], – van Gr. onkôdês (van onkos,
zwelling), gezwelachtig, gezwollen; stigma, (als bot. term) stempel. Plant met zeer
dikken stempel.
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oncophyllus
oncophýllus (-a, -um), – van Gr. onkos, zwelling; phullon, blad:
met zwellingen (knollen bv.) op de bladeren.
Oncosperma
Oncospérma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. onkos, zwelling;
sperma, zaad. Palm met dikke zaden, welker navel verdikte randen bezit.
Oncus
Oncus Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. onkos, zwelling. De
naam zinspeelt op de dikke knollen, welke de plant in den grond draagt.
oninensis
oninénsis (-is, -e), – afkomstig van Onin (Z.W. schier-eiland van
den “vogelkop” van Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
Onobrychis / onobrychis
Onobrýchis L. [C. Linnaeus] / onobrýchis, – Lat.
transcr. van den ouden Gr. plantennaam onobrūchis (van Gr. onos, ezel; brūchein,
bijten: ezelvoeder), waarmede een peulgewas werd aangeduid. – Als soort-
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naam gebezigd om gelijkenis met het tegenwoordige gesl. Onobr chis aanteduiden.
Onoclea
Onocléa L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam onokleia, waarmede een Borraginacĕa werd aangeduid. Linnaeus (zie
Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op het hem thans voerende
varengesl.
Ononis
Onónis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. onônis, oude naam
eener stekelige plant, welker jonge scheuten als salade werden genuttigd. – De
afleiding van den naam staat niet vast.
Onopordon / Onopordum
Onopórdon L. [C. Linnaeus] / Onopórdum L.
[C. Linnaeus], – oude Gr. naam (van Gr. onos, ezel; pordê, wind, veest), ezelsveest,
geschonken aan een distelsoort, door het eten waarvan ezels last van winderigheid
zouden krijgen.
Onosma
Onósma L. [C. Linnaeus], – oude Gr. plantennaam, waarmede de
Ouden een geurig, stekelig kruid, verwant aan anchousa (zie Anchūsa) aanduidden.
Het tegenwoordige gesl. Onosma is met het tegenwoordige gesl. Anchūsa verwant:
beide behooren tot de Borraginacĕae.
ontariensis
ontariénsis (-is, -e), – afkomstig van Ontário (provincie van
Cánada, in het Z. begrensd door de groote meren) of daar het eerst gevonden.
onustus onústus (-a, -um), – van Lat. onus, last: belast, beladen (met vruchten
of vijgen bv.).
Onychium / Onychium
Onýchium Bl. [C. L. Blume] / Onýchium Kaulf.
[G. Fr. Kaulfuss], – Lat. transcr. van Gr. onuchĭon [verkleinw. van onux (onǔchos),
klauw, haak], klauwtje, haakje. – Bij Onychĭum Bl. [C. L. Blume] (Orchidacĕae)
zinspeelt de naam op den vorm der zijdelingsche kelkbladen; bij Onychĭum Kaulf.
[G. Fr. Kaulfuss] (Polypodiacĕae) op den omgeslagen, als dekvliesje dienst doenden
bladrand.
oobolbos
oobólbos (-os, -on), – van Gr. ôon, ei; bolbos, bol: met eivormige
bollen of schijnknollen.
oobulbus oobúlbus (-a, -um), – van Gr. ôon, ei; Lat. bulbos, bol: met eivormige
bollen of schijnknollen. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter
zijn oobolbos en ovibulbus.
oocarpus oocárpus (-a, -um), – van Gr. ôon, ei; karpos, vrucht: met eivormige
vruchten.
oodes
oódes, – Lat. transcr. van Gr. ôôdês (van ôon, ei), eivormig.
oogyne
oógyne, – van Gr. ôon, ei; gǔnê, vrouw: met een eivormig vr. orgaan,
met een eivormig vruchtbeginsel.
ooides
ooídes, – Lat. transcr. van Gr. ôoeidês (van ôon, ei; eidês, uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt), eivormig.
oortianus
oortiánus (-a, -um) (Loranthus – Korth. [P. W. Korthals]), –
genoemd naar P. van Oort (1804, Utrecht; 1834, Padang), in 1825 benoemd tot
teekenaar der Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië. In 1826 kwam hij te
Buitenzorg aan; hij bereisde met de Commissie W.-Java, Ambon, de Z.W. kust van
Nieuw-Guinea en eindelijk de omstreken van Padang, waar hij, nog niet ten volle
dertig jaren oud, aan z.g. galkoorts (febris biliōsa) bezweek. 22 Juli 1831 beklom hij
den Salak.
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oortii
oórtii, – 2e nv. van Oortĭus, Latinizeering van Van Oort: van Van Oort,
genoemd naar Van Oort. Manglietĭa – Korth. [P. W. Korthals] is genoemd naar P.
van Oort (zie oortiānus).
oosorus
oosórus (-a, -um), – van Gr. ôon, ei; sôros, hoop(je): met eivormige
sporenhoopjes of sori.
oosterzeeanus oosterzeeánus (-a, – um) (Balanophŏra – Valet. [Th. Valeton]),
– ge-noemd naar Louis Albert van Oosterzee (1859, Semarang; ?, ?), die na opleiding
in Europa in 1881 in Indië terugkwam en geplaatst werd als ambtenaar bij het
Binnenlandsch Bestuur. Na verschil-lende rangen doorloopen te hebben was hij van
1902-09 en 1910-14 assistent-resident van Noord Nieuw-Guinea; in 1915 werd hij
gepensionneerd. De naar hem genoemde plant had hij in 1904 in zijn ressort ontdekt.
Opa
Opa Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. opê, gat. – De bessen
vertoonen aan den top een indeuking.
opaca
opáca, – zie opācus.
opacifolius
opacifólius (-a, -um), – van Lat. opācus, dof, ondoorschijnend;
folĭum, blad: dofbladig; met ondoorschijnende bladeren.
opacus
opácus (-a, -um), – (Lat.) dof, ondoorschijnend, niet doorschijnend
gestippeld.
opalus
ópalus, – (Lat.) opaal, een blauw edelgesteente.
opeatolobus
opeatólobus (-a, -um), – van Gr. opĕas (opeătos), els
(schoenmakerswerktuig), priem; lŏbos, lob: met een of meer els- of priemvormige
of door een els- of priemvormige spits gekroonde lobben.
operculatus
operculátus (-a, – um), – van Lat. operculāre (van opercǔlum,
deksel), met een deksel sluiten: met een deksel gesloten, van een deksel voorzien.
Operculina Operculína Manso [Antonio Luiz Patricio da Silva Manso (1788,
Itú, Brazilië; 1818, Campiñas, Brazilië), plantkundige], – van Lat. opercǔlum, deksel.
Het bovenste deel van den buitenvruchtwand valt bij rijpheid als een dekseltje af.
Ophelia
Ophélia D. Don [David Don], – Lat. transcr. van Gr. ôphelĭa, hulp,
nut. Een soort van dit voormalige gesl. Ophélia chirāta Griseb. (= Swertĭa chirāta
Buch.-Ham [Fr. Buchanan-Hamilton]), wordt in Eng. Indië aangewend als middel
tegen koorts en ingewandswormen.
Ophiocaryon
Ophiocáryon Schomb. [R. H. Schomburgk], – van Gr. ophis,
slang; karǔon, noot. – De binnen een harde steenkern besloten zaden bezitten een
lang, sterk gekronkeld kiemworteltje.
Ophioderma
Ophiodérma Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. ophis, slang;
derma, huid: slangenhuid. – De naam zinspeelt op den vorm der sporangiënaren.
ophiodontus
ophiodóntus (-a, -um), – van Gr. ophis, slang; odous (odontos),
tand: met tanden als die eener slang.
ophioglossa
ophioglóssa, – zie ophioglossus.
Ophioglossaceae
Ophioglossáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Ophioglossum geldt.
ophioglossodes
ophioglossódes, – van Ophioglossum, plantengesl.
(Ophioglossacĕae); ōdes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Ophioglossum-achtig.
ophioglossoides
ophioglossoídes, – van Ophioglossum, plantengesl.
(Ophioglossacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Ophioglossum-achtig.
Ophioglossum Ophioglóssum L. [C. Linnaeus], – van Gr. ophis, slang: glôssa,
tong: slangetong, addertong. De naam zinspeelt op den vorm der sporangiënaar. –
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Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 123: “Natertonghesken es een selsaem
ende vremt cruyt maer een blat voortbringhende dat vinghers lanck es, daer aen een
steelken wast draghende een lanck smal tonghesken ghelyck een tonghesken van een
slanghe.”
ophioglossus
ophioglóssus (-a, -um), – van Gr. ophis, slang; glôssa, tong: op
een slangetong gelijkend.
Ophiopogon
Ophiopógon Ker. [John Gawler], – van Gr. ophis, slang; pôgôn,
baard: slangebaard. De zonderlinge naam is de vertaling van den Jap. naam riuno
fige of rjuno fige voor de eerstbeschreven soort van het gesl.
ophiopogonoides
ophiopogonoídes, – van Ophiopōgon, plantengesl.
(Liliacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ophiopögon-achtig.
Ophiopteris
Ophiópteris Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – van Gr.
ophis, slang; ptĕris, varen: slangevaren. De naam zinspeelt op den bochtigen
wortelstok.
Ophiorh- / ophiorhOphiorh- / ophiorh-, – zie Ophiorrh-, ophiorrhOphiorrhiza
Ophiorrhíza L. [C. Linnaeus], – van Gr. ophis, slang; rhiza,
wortel: slangenwortel. – De wortel van Ophiorrhíza mungos L. [C. Linnaeus] werd
en wordt nog wel in Eng. Indië aangewend als ge-
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nees- en bezweringsmiddel tegen slangenbeet.
ophiorrhizoides ophiorrhizoídes, – van Ophiorrhiza, plantengesl. (Rubiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ophiorrhiza-achtig.
Ophiospermum
Ophiospérmum Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – zie
Ophispermum.
ophioxyloides
ophioxyloídes, – van Ophioxўlon, (voormalig) plantengesl.
(Apocynacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Ophioxўlon-achtig.
Ophioxylon Ophióxylon L. [C. Linnaeus], – van Gr. ophis, slang; xǔlon, hout,
boom: slangenhout. De wortel was voorheen in gebruik als geneesmiddel tegen den
beet van gifslangen.
Ophiria
Ophíria Becc. [Odoardo Beccari], – genoemd naar den berg Ophir
in het Z. van Malaka, waar de plant het eerst gevonden werd.
Ophispermum
Ophispérmum Lour. [J. Loureiro], – van Gr. ophis, slang;
sperma, zaad. De zaden bezitten een slangvormig aanhangsel.
ophiuchus
ophiúchus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. ophiochos (van ophis,
slang; echein, bevatten), slangen bevattend, slangen dragend. – Bij Amōmum – Ridl.
[H. N. Ridley] zinspeelt de soortnaam op de verwelkte bloemen, welke, slangachtig
gekronkeld, uit de bloeiwijze omlaag hangen.
ophiuris
ophiúris (-is, -e), – van Gr. ophis, slang; oura, staart:
slangestaartvormig.
ophiuroides
ophiuroídes, – van Ophiūrus, plantengesl. (Graminĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ophiūrus-achtig.
Ophiurus
Ophiúrus Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. ophis, slang; oura, staart:
slangestaart. De naam zinspeelt op den vorm der aren.
Ophrys
Ophrys L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, transcr. van Gr.
ophrus, wenkbrauw, heuvel, heuvelrand. Waarop de naam zinspeelt, is niet duidelijk.
ophthalmicus
ophthálmicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. ophthalmĭkos
(van ophthalmos, oog), op eenigerlei wijze tot het oog in betrekking staand; als
geneesmiddel tegen oogziekten aangewend.
opiifer / opiiferus
opíifer (opiífera, opiíferum) / opiíferus (-a, -um), – van
Lat. opĭum, opium; ferre, dragen, voortbrengen: opium leverend.
Opilia Opília Roxb. [W. Roxburgh], – mogelijk afgeleid van Nieuwlat. opilĭo,
een soort van spin. De naam zinspeelt dan op de 5 bij spinnepooten vergeleken
aanhangsels der schijf.
Opiliaceae
Opiliáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Opilĭa geldt.
opilioides
opilioídes, – van Opilĭa, plantengesl. (Opiliacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Opilĭa-achtig.
opilionites
opilionítes, – van Nieuwlat. opilĭo (opiliōnis), een soort van spin:
op de spin “opilĭo” gelijkend.
opisthopyllus
opisthophýllus (-a, -um), – van Gr. opisthe(n), achterwaarts,
terug; phullon, blad: met rugwaarts gerichte (dwz. omlaag of schuin omlaag gerichte)
bladeren of blaadjes.
Oplismenus
Oplísmenus P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], –
zie Hosplismĕnus.
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oporanthus
oporánthus (-a, -um), – van Gr. opôra, nazomer, de hondsdagen
(19 Juli-18 Aug.); anthos, bloem; in den nazomer bloeiend; tijdens de hondsdagen
bloeiend.
oppenheimianus
oppenheimiánus (-a, -um) (Ctenanthe – K. Schum. [K. M.
Schumann]), – genoemd naar baron Von Oppenheim, voorzitter der in 1875 te Keulen
gehouden bloemententoonstelling. Overigens is mij van hem niets bekend.
opposita
oppósita, – zie opposĭtus.
oppositiflorus oppositiflórus (-a, -um), – van Lat. opposĭtus, tegen-overstaand;
flos (flōris), bloem. – Soms (Corchŏrus – Hassk. [J. K. Hasskarl]) wordt het woord
gebezigd in de beteekenis van: met tegenover de bladeren geplaatste bloemen,
gemeenlijk echter in die van: met tegenover elkander staande bloemen.
oppositifolius oppositifólius (-a, – um), – van Lat. opposĭtus, tegenoverstaand;
folĭum, blad. Soms (Beloanthēra – Hassk. [J. K. Hasskarl]) wordt het woord gebezigd
in de beteekenis van: met tegenover de bladeren geplaatste bloemen, gemeenlijk
echter in die van: met tegenover elkander staande bladeren.
oppositipinnus
oppositipínnus (-a, -um), – van Lat. opposĭtus,
tegenoverstaand; pinna, vin: met tegenoverstaande vinnen.
oppositus
oppósitus (-a, -um), – van Lat. opponĕre (van ob, hier = tegenover;
ponĕre, plaatsen, stellen), tegenoverstellen: tegenovergesteld.
optimus
óptimus (-a, -um), – overtr. trap bij Lat. bonus, goed: zeer goed.
optivus
optívus (-a, -um), – van Lat. optāre, wenschen, kiezen: gewenscht,
verlangd, gekozen.
opulifolius
opulifólius (-a, – um), – van opǔlus, oude Lat. naam van den
Spaanschen Aak (Acer campestre L. [C. Linnaeus]), tegenwoordig soortnaam van
de Geldersche Roos of Sneeuwbal (Viburnum opǔlus L. [C. Linnaeus]); Lat. folĭum,
blad: met bladeren als die van den Spaanschen Aak of der Geldersche Roos.
opuloides
opuloídes, – van opǔlus, oude Lat. naam van den Spaanschen Aak
(Acer campestre L. [C. Linnaeus]), tegenwoordig soortnaam van de Geldersche Roos
of Sneeuwbal (Viburnum opǔlus L. [C. Linnaeus]); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: (in bladvorm) gelijkend op den Spaanschen Aak of op de
Geldersche Roos.
opulus
ópulus, – oude Lat. naam voor den Spaanschen Aak (Acer campestre
L. [C. Linnaeus]) als soortnaam gebezigd om gelijkenis (in bladvorm) aanteduiden.
Opuntia / opuntia
Opúntia / opúntia Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng.
tuinbouwkundige], – afkorting van Lat. herba opuntĭa, Opuntisch kruid, zoo genoemd
naar de oude stad Opous (Opontos) in Griekenland. – De Opuntĭa der Ouden houdt
men wel voor een Ficussoort, met welker vijgen de vruchten der tegenwoordig
Opuntĭa genoemde planten een oppervlakkige gelijkenis zouden vertoonen. –
Opuntĭa’s zijn Amer. planten, welke vóór 1492 in Europa onbekend waren; spoedig
echter na de ontdekking van Amerika werden zij naar Europa overgebracht, waar zij
om haar ongewonen vorm gezocht werden door plantenliefhebbers. Dodoens
[Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p. 468] geeft van een Opuntĭa een kenbare afbeelding
met het bijschrift: “Dit vremt ende wonderlijck gewas, dat van een bladt in der eerden
gheplant voortcoemt ende wast, ende anders niet en es dan bladt van bladt groeyende
wordt nv ter tijt genaemt Ficus indĭca ende wordt van sommighen gehouwen voor
die Opuntĭa van Plinius” (Hist. Nat. XXI. 64). – Het woord wordt wel als soortnaam
gebezigd voor op een Opuntĭa gelijkende planten.
opuntioides
opuntioídes, – van Opuntĭa, plantengesl. (Cactacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Opuntĭa-achtig.
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orana
orána, – zie orānus.
Orania
Oránia Zipp. [A. Zippelius], – genoemd naar F. G. L. Willem van
Nassau, prins van Oranje en kroonprins der Nederlanden (1792, ’s Gravenhage;
1849, Tilburg), deel-nemer aan veldtochten tegen Napoleon in Spanje (1811-14) en
aan het gevecht bij Quatre-Bras (1815), van 1840-49 als Willem II koning van
Nederland.
oranii
oránii, – 2e nv. van Oranĭus, Latinizeering van Oranje: van Oranje,
genoemd naar Oranje. – Wallichĭa – Bl. [C. L. Blume] is genoemd naar F. G. L.
Willem van Nassau, prins van Oranje (zie Oranĭa). Zij werd zoo genoemd, omdat
zij vroeger verward was ge-
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worden met de naar denzelfde genoemde Oranĭa regālis Zipp. [A. Zippelius]
oranjensis
oranjénsis (-is, -e), – afkomstig van het Oranje-gebergte in Ned.
Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden. Het Oranje-gebergte, waarin de
Wilhelmina-top ligt, is het oostelijk deel van het Nassau-gebergte.
oranus
oránus (-a, -um), – afkomstig van het Ora-gebergte op Ceram of daar
het eerst gevonden.
orarius
orárius (-a, -um). – van Lat. ora, kust: aan of nabij de kust groeiend.
orbicularis / orbiculatus
orbiculáris (-is, -e) / orbiculátus (-a, -um), – van
Lat. orbicǔlus (verkleinw. van orbis, cirkel), cirkeltje: cirkelvormig, in een cirkel
uitgespreid.
Orbignya
Orbígnya Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – genoemd naar A.
Dessalines d’Orbigny (1802, Coueron, W. van Nantes; 1857, Pierrefitte bij Parijs),
palaeontoloog, die van 1826-33 Z.-Amerika bereisde en over de resultaten dier reis
een groot plaatwerk uitgaf, bovendien schrijver van vele andere wetensch. werken,
sinds 1833 hoogleeraar aan den Jardin des Plantes te Parijs.
Orchidaceae
Orchidáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Orchis
(Orchĭdis) geldt.
Orchidantha
Orchidántha N. E. Br. [N. E. Brown], – van Orchis (Orchĭdis),
gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae; Gr. anthos, bloem: plant met
orchidee-achtige bloemen.
Orchiodes
Orchiódes O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van Orchis, plantengesl.
(Orchidacĕae); ōdes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt; op Orchis gelijkend
gesl.
orchioides
orchioídes, – van Orchis, gesl. dat als type geldt van de fam. der
Orchidacĕae; īdes (Gr. eidês), uit-gang, welke gelijkenis uitdrukt: Orchis-achtig;
orchidee-achtig.
Orchipeda
Orchípeda Bl. [C. L. Blume], – van Gr. orchipĕdon, balzak,
teelbal. – De naam zinspeelt op den vorm der vruchten, welke uit twee bij elkander
gezeten, ronde vruchtjes bestaan.
Orchipedum
Orchípedum Breda [J. G. S. van Breda (1788-1867), Ned.
Plantkundige], – Lat. transcr. van Gr. orchipĕdon, balzak. De naam zinspeelt op de
korte, ronde, ondiep 2-lobbige spoor.
Orchis Orchis L. [C. Linneaus], – (Gr.) teelbal. De naam zinspeelt op de beide
dicht bijeengezeten knollen (één oude, uitgezogen wordende; één nieuwe,
aangroeiende), welke vele soorten in den grond dragen en die, wanneer zij, als bij
vele soorten van het gesl. (Orchis mascǔla L. [C. Linnaeus] bv.) ongedeeld en rond
zijn, te zamen aan een paar teelballen doen denken. Vgl. de oude Ned. namen voor
het gesl. Cullekens-cruyt (kul = teelbal) en Standelcruyt, dwz. op een geërigeerden
penis gelijkend kruid; de laatste naam zinspeelt op den stijven stengel en de beide
knollen aan het ondereinde daarvan. – In de gedaante der plant zag men in oude
tijden een aanwijzing (signatuurleer), dat de knollen dienst konden doen als
geslachtsdriftopwekkend middel (de naam standelkruid wordt ook verklaard als
erectie-teweegbrengend kruid). – Dodoens [Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p. 184] zegt
van deze planten: “Die volle sapachtighe wortelen (de aangroeiende knollen) van
Cullekens kruyden gegheeten oft mz geytenmelk gesoden ende inghenomen maken
lust tot byslapen... Die andere verdwijnende wortel, es van contrarie craght ende doet
den lust van bijslapen vergaen. Van desen seluen wortelen... wordt oock ghescreven,
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dat als die mans die meeste (dwz. de groote, de aangroeiende) eten knechtkens
genereren (vgl. den D. volksnaam Knabenkraut) ende als die vrouwen die minste
(de kleinste, de uitgezogen wordende) eeten dat zy dan meyskens ontfanghen.”
ordinatus
ordinátus (-a, -um), – van Lat. ordināre [van ordo (ordĭnis), rij],
in rijen scharen: in rijen geschaard.
oreadum oréadum, – 2e nv. mv. van Lat. orēas (oreădis) (van Gr. oros, berg),
bergnimf: der bergnimfen, dwz. in het gebergte groeiend.
oreganus / oregonus
oregánus (-a, -um) / oregónus (-a, -um), – afkomstig
van Óregon (een van de noordwestelijkste der Vereenigde Staten van N.-Amerika)
of daar het eerst gevonden. Óregonsch.
Oreiostachys
Oreióstachys Gamble [J. S. Gamble (1847-1925), ambtenaar
bij het boschwezen in Eng. Indië, schrijver van bot. werken], – van Gr. oreios [van
oros (orĕos), berg], zich in het gebergte bevindend; stăchus, aar. De plant groeit in
het gebergte; de uiterste takken der bloeiwijze zijn aarvormig.
Orelia Orélia Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa), in 1775
de auteur van het gesl., geeft bij den naam geen toelichting.
orellanus
orellánus (-a, -um) (Bixa – L. [C. Linneaus]), – genoemd naar
Francisco de Orellana (±1505, Trujillo in Estramadura, Spanje; 1550, in Brazilië),
die van 1531-33 deelnam aan de verovering van Perú door Francisco Pizarro en in
1540 diens broeder Gonzalo Pizarro vergezelde op een tocht van Quito oostwaarts
om het fabelachtige goudland Dorádo optesporen. Orellana zette met eenige
metgezellen den tocht voort, nadat de overigen, het hopelooze hunner pogingen
inziende, teruggekeerd waren, en voer in 1540/41 als eerste Europeaan de
Amazonen-rivier (zie (amazonĭcus) vrijwel over haar geheele lengte af; een latere
tocht stroomopwaarts mislukte. – In het stroomgebied dier rivier komt Bixa – L. [C.
Linnaeus] overvloedig voor.
oreocharis
oreócharis, – van Gr. oros (orĕos), berg; chăris, bekoorlijkheid,
lieftalligheid: sieraad der bergen; fraaie bergplant.
Oreocnide
Oreocníde Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. oros (orĕos), berg;
knīdê, netel: netelachtige plant (Urticacĕa) der bergstreken.
Oreodoxa / oreodoxa Oreodóxa Willd. [K. L. Willdenow] / oreodóxa (znw.),
– van Gr. oros (orĕos), berg; doxa, roem: roem der bergen; fraaie bergplant.
oreodoxus
oreodóxus (-a, -um), – van Gr. oros (orĕos), berg; doxa, roem:
een roem der bergen zijnd, tot den roem der bergen bijdragend, fraaie bergplant.
oreogeiton
oreogéíton, -van Gr. oros (orĕos), berg; geitôn, naburig: nabij
bergen groeiend; in het gebergte groeiend.
oreogena
oreógena, – zie oreogĕnus.
oreogenos / oreogenus
oreógenos (-a, -um) / oreógenus (-a, -um), – van Gr.
oros (orĕos), berg; gignesthai (stam gĕn), geboren worden: in de bergen geboren; in
de bergstreken groeiend.
oreogiton
oreogíton, – van Gr. oros (orĕos), berg; geitôn, naburig: nabij
bergen groeiend; in het gebergte groeiend.
Oreogrammitis
Oreogrammítis Copel. [E. B. Copeland], – van Gr. oros
(orĕos), berg; Grammītis, plantengesl. (Polypodiacĕae): aan Grammītis verwant, in
de bergstreken groeiend gesl.
Oreomitra
Oreómitra Diels [L. Diels], – van Gr. oros (orĕos), berg; mĭtra,
muts. Bergplant, welker binnenste kroonbladen tot een muts samenhangen.
Oreomyrrhis
Oreomýrrhis Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. oros (orĕos),
berg; Myrrhis, plantengesl. (Umbellifĕrae): op een Myrrhis gelijkende bergplant.
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oreophilus
oréophilus (-a, -um), – van Gr. oros (orĕos), berg; phĭlein,
beminnen: bergbeminnend, in de bergstreken groeiend.
oreopteris
oreópteris – van Gr. oros (orĕos), berg; ptĕris, varen: bergvaren.
Oreosparte
Oreospárte Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. oros
(orĕos), berg; spartê, touw: bergtouw, dwz. bergplant met lange, dunne, klimmende
stengels.
Oreothyrsus
Oreothýrsus Lindau [G. Lindau], – van Gr. oros (orĕos), berg;
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thursos, (als bot. term) bloempluim: bergplant met pluimvormige bloeiwijzen.
oreotrephes
oreótrephes (-es, -es), – van Gr. oros (ore os), berg; tre phein,
voeden: op de bergen gevoed wordend, in de bergstreken groeiend.
orestes
oréstes, – van Gr. oros, berg: persoonsnaam, hier gebezigd in de
beteekenis van bergplant.
orgyialis orgyiális (-is, -e), – van Gr. orgui a, vaam, vadem, afstand tusschen
de vingertoppen der zoover mogelijk zijwaarts gestrekte armen; als maat een afstand
van zes voet: een vaam lang. De Amsterdamsche vaam is 1,699 M, de Rijnlandsche
(Klafter) 1,884 M, de Fransche (toise) 1,949 M, de Engelsche (fathom) 1,829 M.
orientalis
orientális (-is, -e), – van Lat. ori ens (orientis) (van ori ri,
opkomen), de plaats der opkomende zon, het oosten: oostelijk. Vgl. meridiona lis,
occidenta lis, septemtriona lis.
origanifolius
origanifólius (-a, -um), – van Origa num, plantengesl.
(Labia tae); Lat. foli um, blad: met bladeren als die van een Origa num.
origanoides origanoídes, – van Origa num, plantengesl. (Labia tae); i des
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Origa num-achtig.
Origanum
Oríganum L. [C. Linnaeus], – van Gr. oros, berg; ga nos, glans,
luister, sieraad: sieraad der bergen; fraaie bergplant.
originarius
originárius (-a, -um), – van Lat. ori go (origi nis) (van ori ri,
ontstaan), oorsprong: oorspronkelijk.
Orixa / orixa Oríxa / oríxa Thunb. [C. P. Thunberg], – afleiding en beteekenis
onbekend. – Als soortnaam gebezigd voor een Celastrus, welke vroeger tot het gesl.
Orixa gerekend werd.
orixensis
orixénsis (-is, -e), – afkomstig van het landschap Orissa (Z.W. van
Calcutta; ±84 – ±87º O.L.; ±20 – ±22º N.B.) of daar voor het eerst gevonden.
orizoides
orizoídes, – foutief voor oryzoi des.
Orlaya
Orláýa Hoffm. [G. Fr. Hoffmann], – in 1814 genoemd naar J. Orlay,
medicus te Moskou, secretaris der medisch-chirurgische academie aldaar. Overigens
is mij omtrent hem niets bekend.
ormocarpoides
ormocarpoídes, – van Ormocarpum, plantengesl.
(Legumino sae); i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Ormocarpum-achtig.
Ormocarpum
Ormocárpum P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois],
– van Gr. hormos, ketting; karpos, vrucht: plant met kettingvormige vruchten (peulen).
De spelling Hormocarpum zou beter zijn.
Ormosia
Ormósia Jack [W. Jack], – van Gr. hormos, ketting. De fraaie zaden
zijn geschikt voor het vervaardigen van halskettingen. De schrijfwijze Hormosi a
zou beter zijn.
ornamentalis
ornamentális (-is, -e), – van Lat. ornametum (van orna re,
versieren), sieraad: tot sieraad dienstig, sierlijk.
ornans
ornans, – van Lat. ornare, versieren: versierend, sierlijk.
ornata
ornáta, – zie orna tus.
ornatissimus ornatíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. orna tus, versierd,
fraai: zeer fraai.
ornatus
ornátus (-a, -um), – van Lat. orna re, versieren: versierd (met fraaie
schutbladen of fraaie bloemen bv.), sierlijk.
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Ornitharium
Ornithárium Lindl. [J. Lindley], – van Gr. ornis (orni thos),
vogel. De naam zinspeelt op den vorm der lip.
ornithidioides
ornithidioídes, – van Ornithidi um, plantengesl.
(Orchidace ae); i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Ornithidi um-achtig.
Ornithidium Ornithídium Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829),
Eng. plantkundige], – Lat. transcr. van Gr. ornithidi on [verkleinw. van ornis
(orni thos), vogel], vogeltje. De naam zinspeelt op den vorm der bloem.
Ornithocephalochloa
Ornithocephalóchloa Kurz [S. Kurz], – van Gr. ornis
(orni thos), vogel; kepha lê, hoofd, kop; chlo a, gras. – Gras, welks vruchtaartjes
aan een vogelkop doen denken.
Ornithocephalus
Ornithocéphalus W. J. Hook. [W. J. Hooker], – van Gr.
ornis (orni thos), vogel; kepha lê, hoofd, kop: vogelkop. De naam zinspeelt op
den vorm der bloemen.
Ornithochilus
Ornithochílus Wall. [Nathan Wolff, zich later noemend
Nathaniel Wallich], – van Gr. ornis (orni thos), vogel; cheilos, lip. Orchidace a
met op een vogel gelijkende lip.
Ornithogalum Ornithógalum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam ornithoga lon [van ornis (orni thos), vogel; gala, melk],
vogelmelk. Waarop deze zonderlinge naam zinspeelt is onbekend.
ornithoglossus
ornithoglóssus (-a, -um), – van Gr. ornis (orni thos), vogel;
glôssa, tong: met op een vogel(kop) gelijkende tong of (bij orchideeën) lip.
ornithophorus
orntihóphorus (-a, -um), – van Gr. ornis (orni thos), vogel;
pherein, dragen: een of meer op vogels gelijkende organen dragend.
ornithopoda
ornithópoda, – zie ornithopo dus.
ornithopodioides
ornithopodioídes, – van den soortnaam ornithopo dus
(zie aldaar); i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort
ornithopo dus gelijkend.
ornithopodus
ornithópodus (-a, -um), – van Gr. ornis (orni thos), vogel;
pous (po dos), voet, poot: vogelpootachtig.
Ornithopus Orníthopus L. [C. Linnaeus], – van Gr. ornis (orni thos), vogel;
pous, voet, poot: vogelpoot. De naam zinspeelt op de als de teenen aan een vogelpoot
bijeengeplaatste peulen.
ornithopus
orníthopus, – van Gr. ornis (orni thos), vogel; pous, voet, poot:
vogelpoot.
ornithorhynchus
ornithorhýnchus (-a, -um), – zie ornithorrhynchus.
ornithorrhynchus
ornithorrhýnchus (-a, -um), – van Gr. ornis (orni thos),
vogel; rhunchos, snavel: met een of ander vogelsnavelachtig orgaan.
ornithurus
ornithúrus (-a, -um), – van Lat. ornis (orni thos), vogel; oura,
staart: met een of ander vogelstaartachtig orgaan.
Ornitrophe Ornítrophe A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs]. – van Gr. ornis, vogel; tro phê, voedsel, voeder: vogelvoeder. Plant,
welker vruchten door vogels worden genuttigd.
ornus
ornus, – oude Lat. plantennaam, welks afleiding niet vast staat,
manna-esch.
Orobanchaceae
Orobancháceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Orobanche geldt.
Orobanche
Orobánche L. [C. Linnaeus], – van Gr. oro bos, naam van
verschillende Leguminosen met eetbare vruchten of zaden, o.a. de keker (Cicer
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arieti num L. [C. Linnaeus]); anchein, worgen: kekerworger, dwz. op Cicer
arieti num parasiteerende plant. Vgl. den Ned. volksnaam bremraap, welke
tegenwoordig aan het geheele gesl. geschonken wordt, doch eigenlijk alleen aan de
op brem woekerende Orobánche rapum genistae Thuill. [J. L. Thuillier] toekomt.
Orobus
Órobus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. oro bos, waarmede
verschillende Leguminosen met eetbare vruchten of zaden werden aangeduid.
Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op het hem thans
voerende gesl.
orohensis
orohénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der rivier
Oroh in Ned. Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
Orontium / orontium
Oróntium L. [C. Linnaeus] / oróntium, – Lat. transcr.
van den ouden Gr. plantennaam oronti on, welks afleiding niet vast staat. –
Sommigen leiden het woord af van Orontes (Gr. Orontês), oude naam eener rivier
(tegenwoordig Nahr-el-Asi) in Syrië bij Aleppo; de naam zou dan door Linnaeus
(zie Linnaea) gegeven zijn om te zinspelen op het groeien van Oronti um
aquati cum L. [C. Linnaeus] in water. – Is deze verklaring juist, dan is het zonderling,
dat Linnaeus het woord als soortnaam heeft overgedragen op een Antirrhi num-soort,
welke in het minst niet op het
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gesl. Oronti um gelijkt en een akkeronkruid, geen waterplant is. – Een afleiding
van oros, berg, is geheel verwerpelijk.
Orophea
Orophéa Bl. [C. L. Blume], – van Gr. oro phê, dak. De drie
binnenste kroonbladen hangen aan den top samen en vormen een dak over de
meeldraden en stampers.
orophilus
oróphilus (-a, -um), – van Gr. oros, berg; phi lein, beminnen:
bergbeminnend, in de bergstreken groeiend.
Oroxylon / Oroxylum
Oróxylon Vent. [E. P. Ventenat] / Oróxylum Vent.
[E. P. Ventenat], – van Gr. oros, berg; xu lon, hout, boom: boom der bergstreken.
orphnophyllus
orphnopýllus (-a, -um), – van Gr. orphnos, duister, zwart;
phullon, blad: met donkerkleurige bladeren.
Orsidice / orsidice
Orsídice / orsídice Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van
Gr. ornu nai, verheffen, doen gelden; di kê, recht: plant, welke recht doet gelden
(op den rang van gesl.). – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het (voormalige)
gesl. Orsidi ce uittedrukken.
ortgiesianus ortgiesiánus (-a, -um), (Aërides – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]),
– genoemd naar Eduard Ortgies (1829, Bremen; 1916, Kilchberg bij Zürich),
gedurende vele jaren hortulanus van den bot. tuin te Zürich, in 1894 gepensionneerd,
schrijver over tuinbouwkundige onderwerpen, verdienstelijk kweeker van
Nymphaeace ae.
orthacanthus orthacánthus (-a, -um), – van Gr. orthos, recht; akantha, doorn,
stekel: met rechte doornen of stekels.
orthioneurus
orthionéúrus (-a, -um), – van Gr. orthi os, opgericht, steil;
neuron, nerf: met opgerichte nerven; met steil opstaande nerven.
orthobotrys orthóbotrys, – van Gr. orthos, recht, opgericht; bo trus (als bot.
term) tros: met rechte trossen, met opgerichte trossen.
orthocarpa
orthocárpa, – zie orthocarpus.
Orthocarpus Orthocárpus Nutt.[Th. Nuttall], – van Gr. orthos, recht; karpos,
vrucht: plant met rechte vruchten.
orthocarpus
orthocárpus (-a, -um), – van Gr. orthos, recht; karpos, vrucht:
met rechte vruchten.
orthocentron
orthocéntron, – van Gr. orthos, recht; kentron, spoor: met
rechte spoor.
orthocephalus
orthocéphalus (-a, -um), – van Gr. orthos, recht; kepha lê,
hoofd: met rechte hoofdjes, met rechtopstaande hoofdjes.
orthoceras
orthóceras, – van Gr. orthos, recht; ke ras, hoorn: met een of
meer rechte hoornen of sporen, of daarbij vergeleken wordende organen, peulen bv.
orthoneurus orthonéúrus (-a, -um), – van Gr. orthos, recht, opgericht; neuron,
nerf: rechtnervig, met opgerichte nerven.
orthopetalus
orthopétalus (-a, -um), – van Gr. orthos, recht, opgericht;
peta lon, kroonblad: met rechte kroonbladen; met opgerichte kroonbladen.
Orthopogon
Orthopógon R. Br. [Robert Brown], – van Gr. orthos, recht;
pôgôn, baard: gras met rechte (bedoeld wordt rechtrandige, d.i. niet-getande, dus
gladde) naalden. – Dit is inderdaad het geval bij de eerstbeschreven soort, Orthopógon
composi tus R. Br. [Robert Brown] (= Hoplisme nus composi tus P. B. [A. M.
Fr. J. Palisot, baron de Beauvois]).
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orthorhynchus
orthorhýnchus (-a, -um), – zie orthorrhynchus.
orthorrhynchus orthorrhýnchus (-a, -um), – van Gr. orthos, recht; rhunchos,
snavel: met rechten snavel.
orthosepalus
orthosépalus (-a, -um), – van Gr. orthos, recht, opgericht;
Nieuwlat. sepa lum, kelkblad: met rechte kelkbladen; met opgerichte kelkbladen.
Orthosiphon
Orthosíphon Bth. [G. Bentham], – van Gr. orthos, recht;
si phôn, buis. De bloemen bezitten een lange rechte kroonbuis.
orthostachya
orthostáchya, – zie orthostachy us.
orthostachys / orthostachyus
orthóstachys / orthostáchyus (-a, -um), – van
Gr. orthos, recht; sta chus, aar: rechtarig.
Orthostemon
Orthostémon R. Br. [Robert Brown], – van Gr. orthos, recht;
stêmon, draad. Het gesl. is verwant aan Erythraea, doch de helmknoppen (deel der
meeldraden) blijven na het stuiven recht, terwijl zij bij Erythraea dan sterk
spiraalvormig gewonden zijn.
orthostichalis
orthostichális (-is, -e), – van Gr. orthos, recht; sti chos, rij:
rechtrijig.
Orthothecium
Orthothécium Schott et Endl. [H. W. Schott en St. L.
Endlicher], – van Gr. orthos, recht; thêkê, doos. De bij een doos vergeleken
kokervruchten zijn recht, in tegenstelling tot de spiraalvormige gewondene der
naverwante Helicte res iso ra L. [C. Linnaeus].
orvala
órvala, – Latinizeering van den Fr. plantennaam orvale, waarmede
enkele Labia tae (Salvi a-soorten; Lami um – L. [C. Linnaeus]) worden aangeduid.
Orxera Órxera Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – afleiding en beteekenis
onbekend, mogelijk slechts een letterverbinding zonder beteekenis.
Oryza
Orýza L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. oruza, rijst.
oryzaeformis
oryzaefórmis (-is, -e), – zie oryziformis.
oryzeticola
oryzetícola (znw.), – van Lat. oryze tum (van oryza, rijst),
rijstveld; co le re, wonen, bewonen: rijstvelden bewonende, op rijstvelden groeiende
plant.
oryzeticolus
oryzetícolus (-a, -um), – van Lat. oryze tum (van oryza, rijst),
rijstveld; co le re, wonen, bewonen: rijstvelden bewonend, op rijstvelden groeiend.
oryzetorum
oryzetórum, – 2e nv. mv. van Lat. oryze tum (van oryza, rijst),
rijstveld: der rijstvelden, op rijstvelden groeiend. – Zie voorts bambuseto rum.
oryzetum
oryzétum (als soortnaam), – samentrekking van oryzeto rum (zie
aldaar): der rijstvelden, op rijstvelden groeiend.
oryziformis
oryzifórmis (-is, -e), – van Oryza, plantengesl. (Gramine ae),
rijst; forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Oryza, Oryza-achtig, rijstachtig.
oryzinus
orýzinus (-a, -um), – van Lat. oryza (Gr. oruza), rijst: op eenigerlei
wijze tot rijst in betrekking staand, tusschen rijst groeiend, als onkruid op rijstvelden
groeiend.
oryzoides
oryzoídes, – van Oryza, plantengesl. (Gramine ae), rijst; i des
(Gr. eidês), uitgang welke gelijkenis uitdrukt: Oryza-achtig, rijstachtig.
Oryzopsis
Oryzópsis L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Oryza,
plantengesl. (Gramine ae), rijst; opsis, voorkomen, uiterlijk: op Oryza gelijkend
gesl.
osbecki osbécki, – 2e nv. van Osbeckus, Latinizeering van Osbeck: van Osbeck,
gevonden door Osbeck, genoemd naar Osbeck. – Rhus – Steud. [C. G. Steudel] is
genoemd naar P. Osbeck (1723, Oset, Zweden; 1805, Hasslöf bij Göteborg),
geestelijke, die van 1750-52 als scheepspredikant op een vaartuig der Zw. O. I.
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Compagnie een reis naar O.-Indië en China maakte. Van 15-17 Juli 1751 lag zijn
schip voor Anjer, waar Osbeck planten verzamelde. Daarna voer het naar Whampoa
bij Kanton, waar het in Aug. d.a.v. aankwam en waar Osbeck wederom verzamelde.
In Jan. 1752 aanvaardde het schip den terugtocht; onderweg ankerde het in de
Meeuwenbaai (tusschen het Prinseneiland en Z.-Bantam), war Osbeck een
verzameling planten en dieren bijeenbracht. Na zijn terugkeer in Zweden stond hij
zijn verzamelingen af aan Linnaeus (zie Linnaea). Het door hem op zijn reis
bijgehouden dagboek bezit wetensch. waarde. – Hij bracht ook het eerste materiaal
van het gesl. Baecke a (zie aldaar) van China over naar Europa.
Osbeckia Osbéckia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar P. Osbeck (zie osbecki).
osbeckii
osbéckii, – 2e nv. van Osbecki us, Latinizeering van Osbeck: van
Osbeck, gevonden door Osbeck, genoemd naar Osbeck. – Sola num – Dunal [M.
F. Dunal] is genoemd naar P. Osbeck (zie osbecki).
Osbornia
Osbórnia F. V. M. [Ferdinand von Müller], – in 1862 genoemd
naar den Austr. scheikundige J. W. Osborne, die onderzoekingen verricht had over
de physische en chemische eigenschappen van Eucalyptus-olie. Overigens
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is mij van hem niets bekend.
Oscaria
Oscária Lilja [N. Lilja (1808-70), Zw. plantkundige], – in 1839
genoemd naar Oscar (1799, Parijs; 1859, Stockholm), van 1844-57 koning van
Zweden en Noorwegen, verdienstelijk beoefenaar der muziek. – Hij was een zoon
van J. B. J. Bernadotte (een der maarschalken van Napoleon), die in 1810 door den
toenmaligen koning van Zweden en Noorwegen, Karel XIII, tot zoon en tevens door
de volksvertegenwoordiging tot troonopvolger werd aangenomen en van 1818-44
regeerde als Karel XIV Johan.
Osmanthus
Osmánthus Lour. [J. Loureiro], – van Gr. osmê, geur; anthos,
bloem. Plant met geurige bloemen.
Osmaronia
Osmarónia Greene [Edward Lee Greene (1842-1915), Amer.
plantkundige], – van Gr. osmê, geur; Aroni a (zie aldaar), plantengesl. (Rosace ae):
aan Aroni a verwante plant met geurige bloemen.
Osmelia Osmélia Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – naamsafleiding onbekend.
osmophytopsis
osmophytópsis, – van Osmophy tum, plantengesl.
(Orchidace ae); opsis, voorkomen, uiterlijk: Osmophy tum-achtig.
Osmophytum
Osmóphytum Lindl. [J. Lindley], – van Gr. osmê, geur;
phu ton, plant: geurige plant.
Osmoxylon Osmóxylon Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. osmê, geur; xu lon,
hout. – Het droge hout is zeer geurig.
Osmunda
Osmúnda L. [C. Linnaeus], – Het eerst door Matthias de l’Obel
(zie Lobelia) gebezigde plantennaam van onbekende afkomst en beteekenis.
Osmundaceae
Osmundáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Osmunda geldt.
osseus
ósseus (-a, -um), – van Lat. os (ossis), been, bot: beenhard.
ossifragus
ossífragus (-a, -um), – van Lat. os (ossis), been, bot; frange re
(stam fra g), breken: beenbrekend; broosheid der beenderen veroorzakend.
Osteomeles
Osteoméles Lindl. [J. Lindley], – van Gr. oste on, been, bot;
mêlon, appel. – De vrucht gelijkt op een kleinen appel en bevat beenharde kernen.
osteospermus
osteospérmus (-a, -um), – van Gr. oste on, been, bot; sperma,
zaad: met beenharde zaden.
Osterdamia Osterdámia Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige],
– Necker, in 1791 de auteur van het gesl., verklaart den naam niet. Waarschijnlijk is
de plant genoemd naar iemand van den naam Osterdam.
Ostodes
Ostódes Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. ostôdês (van
oste on, been, bot), beenachtig. De vrucht bezit een beenharde binnenlaag.
ostrinus
ostrínus (-a, -um), – van Lat. ostrum, purperslak: purperrood.
Ostrowskia
Ostrówskia Regel [E. A. von Regel], – in 1884 door Von Regel
(zie Aregeli a) uit dankbaarheid genoemd naar M. N. Ostrowsky (?, Moskou; ?,
dorp Scelikovo in het Gt. Kostroma, N.O. van Moskou), een “zeer beroemd en
doorluchtig beschermer der wetenschappen”, van wie mij overigens niets bekend is.
ostrowskianus ostrowskiánus (-a, -um) (Alli um – Regel [E. A. von Regel]),
– genoemd naar M. N. Ostrowsky (zie Ostrowski a).
Ostrya
Óstrya Scop. [J. A. Scopoli], – Lat. transcr. van Gr. ostru a, oude
naam van een boom met hard hout, mogelijk Ostry a carpinifoli a Scop. [J. A.
Scopoli] of anders Carpi nus betu lus L. [C. Linnaeus].
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Ostryopsis
Ostryópsis Decsne [J. Decaisne], – van Ostry a, plantengesl.
(Betulace ae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Ostry a gelijkend.
Oswalda
Oswálda Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – genoemd naar James
Oswald, Schot van geboorte, schrijver van het in 1766 en 1772 verschenen werk:
“An appeal to common sense in behalf of religion” (Een beroep op het gezond
verstand ten behoeve van den godsdienst). – Overigens is mij van hem niets bekend.
Osyricera
Osyrícera Bl. [C. L. Blume], – van Osi ris, oud-Egypt. godheid,
vaak afgebeeld met een hoofddeksel voorzien van twee zijdelingsche, in korte hoornen
eindigende uitsteeksels; Gr. ke ras, hoorn. – De stempelzuil draagt aan den top twee
zijdelingsche, in hoorntjes eindigende vleugels. De (thans in onbruik geraakte) naam
had Osirice ra behooren te luiden.
osyriceroides osyriceroídes, – van Osyrice ra, plantengesl. (Orchidace ae);
i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Osyrice ra-achtig.
Osyris
Ósyris L. [C. Linnaeus], – Lat transcr. van den ouden Gr. plantennaam
osu ris, welks afleiding onbekend is.
otaheitensis
otaheiténsis (-is, -e), – afkomstig van Otaheite (= Tahiti; ±149
1/2º W.L.; ±17 1/2º Z.B.) of daar het eerst gevonden.
otaksa
otáksa, – Jap. naam eener Hydrange a-soort.
Otandra
Otándra Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige], – van Gr. ous (ôtos), oor; anêr (andros), man. De helmknop (mann.
orgaan) draagt na het openspringen twee oortjes aan den voet.
Otanthera
Otanthéra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. ous (ôtos), oor; anthêra,
(als bot. term) helmknop. De helmknoppen dragen aan den voet 2 oortjes.
otarius otárius (-a, -um), – van Gr. ous (ôtos), oor: ooren dragend; met geoorde
blaadjes.
otillis
otíllis, – van Gr. ous (ôtos), oor; illein, wentelen, draaien. Aquilici a
– Gärtn. [J. Gärtner] ontving dien soortnaam, omdat beide rugstandige lobben van
het op dwarse doorsnede 5-lobbige kiemwit gebogen zijn als de rand eener oorschelp.
otites
otítes, – Lat. transcr. van Gr. ôti tês [van ous (ôtos), oor], geoord, bij
een oor behoorend; met op een oorlepel gelijkende organen (bladeren bv.).
otletae
otlétae, – 2e nv. van Otle ta, Latinizeering (vr. vorm) van Otlet: van
mevr. (mej.) Otlet, genoemd naar mevr. (mej.) Otlet. – Haemari a – Rolfe [R. A.
Rolfe] wed in 1891 genoemd naar mevr. Edouard Otlet, geb. Linden, 3de dochter
van J. J. Linden (zie lindenia nus). – Overigens is mij van haar niets bekend.
Otolepsis
Otólepsis Turcz. [N. St. Turczaninow], – van Gr. ous (ôtos), oor;
le pis, schub. De kroonbladen dragen aan den voet 2 schubvormige, omgeslagen
oortjes.
Otonychium
Otonýchium Bl. [C. L. Blume], – van Gr. ous (ôtos), oor;
onuchi on [verkleinw. van onux (onu chos), nagel, klauw], nageltje, klauwtje. De
kroonbladen dragen onder aan den voet aan weerszijden een omgevouwen,
nagelvormig oortje.
Otopetalum
Otopétalum Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. ous (ôtos), oor;
peta lon, kroonblad. – De kroonslippen dragen aan den voet een oortje.
Otophora
Otóphora Bl. [C. L. Blume], – van Gr. ous (ôtos), oor; pherein,
dragen: oortjes dragende plant. De naam zinspeelt op het onderste paar blaadjes (der
gevinde bladeren), welke klein zijn en den stengel als oortjes omvatten.
otophorus
otóphorus (-a, -um), – van Gr. ous (ôtos), oor; pherein, dragen:
oortjes dragend (bv. kleine, stengelomvattende blaadjes aan den voet der algemeene
bladspil).
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Otostemma Otostémma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. ous (ôtos), oor; stemma,
krans. De in een krans geplaatste bijkroonschubben dragen aan den voet twee tandjes
of oortjes.
Ottelia
Ottélia Pers. [Chr. H. Persoon, (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs)
beroemd mykoloog], – Latinizeering van de eerste helft van den Malab. plantennaam
ottel-ambel.
ottensii otténsii, – 2e nv. van Ottensi us, Latinizeering van Ottens: van Ottens,
gevonden door Ottens, genoemd naar Ottens. – Zingi ber – Valet. [Th. Valeton] is
genoemd naar Arend Ottens (1871, ?; 1925, Weltevreden), eerst in militairen dienst,
gegageerd als sergeant der infanterie bij het Nederlandschind. leger, van 1911 tot
aan zijn dood eerst amanuensis, later conservator van het Museum voor Economische
Botanie te Buitenzorg, tevens belast met het onderhoud van den bot. tuin dier
instelling, welke functies hij met grooten ijver en geschiktheid vervulde. Hij
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was Valeton (zie valetonia nus), den auteur der soort, door het verzamelen van
materiaal van grooten dienst bij diens studiën over de Zingiberace ae van den O.I.
Archipel.
ottilis
ottílis, – foutief voor otillis.
ottolanderi
ottolandéri, – 2e nv. van Ottolande rus, Latinizeering van
Ottolander: van Ottolander, gevonden door Ottolander, genoemd naar Ottolander.
– Hoya – Kds [S. H. Koorders]; – Palaqui um – K. et V. [S. H. Koorders et Th.
Valeton] en Wighti a – Kds [S. H. Koorders] zijn genoemd naar Teun Ottolander
(1853, Boskoop; 1935, Tamansari boven Banjoewangi, O.-Java), in geheel Java en
ver daarbuiten vermaard planter, die zich in 1879 in Indië vestigde als assistent op
een kina- en koffie-onderneming in Midden-Java en weldra administrateur werd
eener onderneming in O.-Java, wat hij tot 1909 bleef, waarna hij zich vestigde op
Tamansari, een perceel, dat hij in eigendom bezat. – Hij was voorzitter van het
Nederlandsind. Landbouwsyndicaat, diende der Ind. Regeering meermalen van advies
in landbouw- en landbouwonderwijsaangelegenheden, stelde levendig belang in
natuurstudie en steunde den houtvester S. H. Koorders (zie koordersi) bij diens
floristisch onderzoek van Java. – In 1883 zond hij aan den Hortus Botanicus te Leiden
een exemplaar van Dendrobi um linearifoli um T. et. B. [J. E. Teysmann et S.
Binnendijk].
Oudemansia
Oudemánsia Miq. [F. A. W. Miquel], – in 1853 genoemd naar
C. A. J. A. Oudemans (1825, Amsterdam; 1906, Amsterdam), toen lector in de
plantkunde aan de Klinische School te Rotterdam, tevens directeur van den bot. tuin
aldaar, van 1859-96 hoogleeraar in de plantkunde te Amsterdam, gedurende vele
jaren algemeen secretaris der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, schrijver
van zeer vele bot. publicaties, waaronder ook over de flora van Ned. Indië en een
flora van Nederland.
Ouragoga
Ouragóga L. [C. Linnaeus], – de afleiding van den naam staat niet
vast; Linnaeus (zie Linnaea), de auteur, geeft geenerlei toelichting. Sommigen leiden
den naam af van Gr. ouron, urine; agôgos wegwijzer, en dan zou hij moeten
beteekenen: de urineafscheiding bevorderende plant. – De door Linnaeus Ourago ga
genoemde plant is echter geen diureticum, doch een braakmiddel (ipecacuanha).
ouranthus
ouránthus (-a, -um), – van Gr. oura, staart; anthos, bloem: met
gestaarte (door den langen stijl bv.) bloemen.
Ouratea
Ourátea Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van de
eerste helft van den Caribaeischen plantennaam oura-ara.
Ourisia
Ourísia Comm. [Ph. Commerson] ex A. L. Juss. [A. L. de Jussieu
(1748-1836), hoogleeraar te Parijs], – genoemd naar Ouris, gouverneur der
Falkland-eilanden, van wien Commerson (zie commerso ni) op zijn wereldreis
(1766-68) de plant ontvangen had en van wien mij overigens niets bekend is.
Ourouparia
Ouroupária Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering
van den Guiaanschen plantennaam Y-ourou-pari.
ouseleyanus
ouseleyánus (-a, -um) (Phoenix – Griff. [W. Griffith]), –
omstreeks het midden der vorige eeuw genoemd naar colonel Ouseley,
regeeringsambtenaar in Eng. Indië, die de plant in Nagpur (Provincie in het N. van
Voor-Indië) had ontdekt. – Ouseley heeft over economische onderwerpen geschreven.
Overigens is mij van hem niets bekend.
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Outea
Outéa Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van den
Guiaansche plantennaam ioutay.
Ouvirandra
Ouvirándra Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – Latinizeering
van den Malg. plantennaam ouvirandou.
ouwehandii
ouwehándii, – 2e nv. van Ouwehandi us, Latinizeering van
Ouwehand: van Ouwehand, gevonden door Ouwehand, genoemd naar Ouwehand.
– Coïx – Kds. [S. H. Koorders] is genoemd naar C. D. Ouwehand (1866, Katwijk;
? X), medicus, in 1892 benoemd tot officier van gezondheid bij het Nederlandschind.
leger en geplaatst op Sumatra, waar hij werkzaam bleef, tot hij in 1902 overging naar
den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst in Ned. Indië en benoemd werd tot leeraar
aan de STOVIA (School tot opleiding van inlandse artsen) te Batavia. In 1906 werd
hij benoemd tot stadsgeneesheer te Batavia, in 1914 tot Inspecteur van den
Burgerlijken Geneeskundigen Dienst voor W.-Java, in 1915 tot Inspecteur-Souschef
en datzelfde jaar tot Hoofdinspecteur van den Dienst; in 1916 werd hij
gepensionneerd. In 1896/97 bracht hij op de Toba-hoogvlakte (N.-Sumatra) een ±200
nummers tellende, te Buitenzorg berustende plantenverzameling bijeen, waaronder
de naar hem genoemde soort.
ovale
ovále, – zie ova lis.
ovalifolius
ovalifólius (-a, -um), – van Lat. ova lis, ovaal (ook wel gebezigd
in de beteekenis van eirond); foli um, blad: met ovale (of eironde) bladeren of
blaadjes.
ovalis
ovális (-is, -e), – (Lat.) ovaal. Niet zelden gebezigd in de beteekenis
van eirond.
ovalisepalus
ovalisépalus (-a, -um), – van Lat. ova lis, ovaal (ook wel
gebezigd in de beteekenis van eirond); Nieuwlat. sepa lum, kelkblad: met ovale
(eironde) kelkbladen.
ovalitepalus
ovalitépalus (-a, -um), – van Lat. ova lis, ovaal (ook wel
gebezigd in de beteekenis van eirond); Nieuwlat. tepa lum, bloemdekblad: met
ovale (eironde) bloemdekbladen.
ovariophorus
ovarióphorus (-a, -um), – van Lat. ovari um (van ovum, ei),
eierstok; Gr. pherein, dragen: een of meer eierstokken of daarop gelijkende organen
dragend. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai: ovarii fe r(us) zou
beter geweest zijn.
ovariosus
ovariósus (-a, -um), – van Lat. ovari um (van ovum, ei), eierstok,
vruchtbeginsel: met krachtig ontwikkeld of sterk gezwollen vruchtbeginsel; met vele
vruchtbeginsels.
ovata
ováta, – zie ova tus.
ovatifolius
ovatifólius (-a, -um), – van Lat. ova tus, eirond; foli um, blad:
met eironde bladeren of blaadjes.
ovatilabris
ovatílabris (-is, -e), – van Lat. ova tus, eirond; la brum, lip:
met eironde lip(pen).
ovatipetalus
ovatipétalus (-a, -um), – van Lat. ova tus, eirond; Nieuwlat.
peta lum, kroonblad: met eironde kroonbladen.
ovatolanceatus
ovatolanceátus (-a, -um), – van Lat. ova tus, eirond;
lancea tus, lancetvormig: eirond-lancetvormig.
ovatus
ovátus (-a, -um), – Van Lat. ovum, ei: eirond.
ovibulbus ovibúlbus (-a, -um), – van Lat. ovum, ei, bulbus, bol: met eivormige
bollen of schijnknollen.
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oviceps
óviceps (o vi ceps), – van Lat. o vum, ei; caput, hoofd: met
eivormige hoofdjes.
oviceps
óviceps (o vi ceps), – van Lat. o vis, schaap; caput, hoofd: op een
schaapskop gelijkend.
Ovieda
Oviéda L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Gonzalo Hernández de
Oviedo y Valdés (1478, Madrid; 1557, Valladolíd), die van 1514-23 als ambtenaar
der Sp. Regeering verblijf hield in W.-Indië en een in 1535-37 verschenen werk
schreef over de natuurlijke en algemeene geschiedenis van W.-Indië en het
nabijgelegen vasteland, toen een Sp. bezitting. Later reisde hij nog herhaaldelijk
(1532, 1536, 1549) naar Amerika.
ovifer / oviferus
óvifer (ovífera, ovíferum) / ovíferus (-a, -um), – van Lat.
ovum, ei; ferre dragen: eieren, dwz. eivormige organen (vruchten bv.) dragend.
oviformis
ovifórmis (-is, -e), – van Lat. ovum, ei; forma, vorm: eivormig,
eirond.
oviger / ovigerus
óviger (ovígera, ovígerum) / ovígerus (-a, -um), – van Lat.
ovum, ei; ge re re dragen: eieren, dwz. eivormige vruchten, dragend.
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ovilis / ovinus
ovílis (-is, -e) / ovínus (-a, -um), – van Lat. ovis, schaap: op
eenigerlei wijze tot schapen in betrekking staand, met een schaap overeenkomend.
door schapen gegeten wordend, op schapenweiden groeiend, wollig behaard, schapen-.
ovipositorifer / ovipositoriferus
ovipositórifer (ovipositorífera,
ovipositoríferum) / ovipositoríferus (-a, -um), – van Nieuwlat. oviposi tor [van
ovum, ei; posi tor (van pone re, plaatsen), plaatser; dus letterlijk = eierenplaatser],
legboor (van insekten); Lat. ferre, dragen: een legboor of iets daarop gelijkends
dragend.
ovipostorifer / ovipostoriferus ovipostórifer (ovipostorífera, ovipostoríferum)
/ ovipostoríferus (-a, -um), – foutief voor ovipositori fe r(us).
ovoideus
ovoídeus (-a, -um), – van Lat. ovum, ei; ide us, uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: eivormig.
owariensis
owariénsis (-is, -e), – afkomstig van Oware, in het begin der 19de
eeuw een klein negerkoninkrijkje, grenzend aan Bénin (tropisch W.-Afrika, bij de
golf van Bénin) of daar het eerst gevonden.
Owenia
Owénia F. V. M. [Ferdinand von Müller], – genoemd naar Richard
Owen (1804, Lancaster; 1892, Londen) te Londen, beroemd anatoom-medicus, in
1835 benoemd tot hoogleeraar aan het College of Surgeons te Londen, later tot
directeur der afdeeling voor nat. historie aan het British Museum, schrijver van vele
wetensch. werken, ook over fossiele dieren.
Oxalidaceae
Oxalidáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Oxa lis
geldt.
oxalidifolius
oxalidifólius (-a, -um), – van Oxa lis (Oxali dis), plantengesl.
(Oxalidace ae); Lat. foli um, blad: met bladeren als die eener Oxa lis.
Oxalis
Óxalis L. [C. Linnaeus], – oude Gr. plantennaam (van Gr. oxus, zuur).
– De naam zinspeelt op den zuren smaak veler soorten van het gesl.
oxleyanus oxleyánus (-a, -um) (Cala mus – Becc. [Odoardo Beccari]; Duri o
– Griff. [W. Griffith]), – genoemd naar Thomas Oxley, (?, ?; 1886, Southampton),
medicus in dienst der Eng. O.I. Compagnie, in 1831 geplaatst op het eiland Penang
(Prince of Wales’s Island), van 1845-57 te Singapore, waar hij zich verdienstelijk
maakte voor de kennis der flora en der insekten van de omgeving dier stad. Hij
interesseerde zich ook voor nuttige planten, inzonderheid voor ge tah-pe rtja
leverende boomen (zie ook montgomeria nus). In 1839 of 40 en 1848 beklom hij
den Ophir (Malaka), omstreeks 1843 zond hij planten aan den bot. tuin van Calcutta,
van 1848-52 aan die van Kew. Uit Singapore zond hij vele gewassen aan den
Buitenzorgschen plantentuin. Aan hem dankt Java (1848) de invoering van den
flamboyant (Poincia na regi a Bojer [W. Bojer (1797 (of 1800)-1856), conservator
van een museum op Mauritius]).
oxleyi
oxléýi, – 2e nv. van Oxleyus, Latinizeering van Oxley: van Oxley,
genoemd naar Oxley. – Teco ma – Cunn. [A. Cunningham] is genoemd naar J.
Oxley (1781, in Engeland; 1828, Sydney), die, hernoemd tot surveyor-general van
New South Wales, in 1817 met den auteur der soort, Allan Cunningham (zie
Cunninghami a), en Charles Fraser (zie frase ri 2) een onderzoekingstocht naar
het binnenland van Australië ondernam. In 1818 maakte hij een tweeden, in 1823
een derden tocht. Over zijn reizen schreef hij eenige publicaties.
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oxyacantha oxyacántha (znw.), – van Gr. oxus, scherp, spits; akantha, stekel,
doorn: plant met scherpe stekels of doornen.
oxyacanthus
oxyacánthus (-a, -um), – van Gr. oxus, scherp; akantha, stekel,
doorn: scherp gestekeld, scherp gedoornd.
oxyadenius
oxyadénius (-a, -um), – van Gr. oxus, scherp, spits; adên
(ade nos), klier: met spitse klieren.
oxyantha
oxyántha, – zie oxyanthus.
Oxyanthe
Oxyánthe Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. oxus, scherp, spits;
anthê, bloem: gras met spitse kafjes.
Oxyanthera
Oxyanthéra Brongn. [A. Th. Brongniart], – van Gr. oxus, spits;
anthêra, (als bot. term) helmknop. Orchidace a met spitsen helmknop.
oxyantheroides
oxyantheroídes, – van Oxyanthe ra, plantengesl.
(Orchidace ae); i des (Gr. eidês), uitgang, elke gelijkenis uitdrukt:
Oxyanthe ra-achtig.
oxyanthum
oxyánthum, – zie oxyanthus.
Oxyanthus
Oxyánthus A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. oxus, spits;
anthos, bloem: plant met spitse bloemen. De kroonslippen zijn spits.
oxyanthus
oxyánthus (-a, -um), – van Gr. oxus, spits; anthos, bloem: met
spits toeloopende bloemen of bloemkroonslippen.
oxycarpus
oxycárpus (-a, -um), – van Gr. oxus, spits, zuur; karpos, vrucht:
met spitse vruchten of vruchtjes; met zure vruchten of vruchtjes.
oxycedri
oxýcedri, – 2e nv. enkv. van Oxyce drus, voormalig plantengesl.
(Pinace ae): van Oxyce drus, van de gedaante van Oxyce drus,
Oxyce drus-achtig, op Oxyce drus woekerend.
Oxycedrus
Oxýcedrus Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te
Straatsburg], – Lat transcr. van den ouden Gr. boomnaam oxuke dros (van oxus,
scherp; ke dros, ceder, en soort naaldboom): aan een ceder verwante plant met
opvallend scherpe naalden, tegenwoordig Junipe rus.
oxyceras
oxýceras, – van Gr. oxus, spits; ke ras, hoorn: met een of meer
spitse hoornen (doornen, sporen).
Oxyceros Oxýceros Lour. [J. Loureiro], – van Gr. oxus, scherp; ke ras, hoorn.
De plant is gewapend met scherpe, bij hoornen vergeleken doornen.
oxychilus
oxychílus (-a, -um), – van Gr. oxus, spits; cheilos, lip: spitslippig.
Oxychlamys
Oxýchlamys Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. oxus,
spits; chla mus, mantel. – De scheedevormige, hier als mantel der bloem beschouwde
kelk loopt naar boven zeer spits toe.
oxycladus oxýcladus (-a, -um), – van Gr. oxus, scherp; kla dos, twijg, spruit:
met scherpe (scherpkantige) twijgen.
oxycocca
oxycócca, – zie oxycoccus.
oxycoccoides
oxycoccoídes, – van Oxycoccus, plantengesl. (Ericace ae) of
van oxycoccus (= oxycoccos), soortnaam van een Vaccini um: 1. Oxycoccus-achtig.
2. op de soort oxycoccus (oxycoccos) gelijkend.
oxycoccos
oxycóccos (-os, -on), – van Gr. oxus, zuur; kokkos, bes: met zure
bessen.
oxycoccum
oxycóccum, – zie oxycoccus.
Oxycoccus Oxycóccus J. Hill [J. Hill], – van Gr. oxus, zuur; kokkos, bes. Plant
met zure bessen.
oxycoccus
oxycóccus (-a, -um), – van Gr. oxus, zuur; kokkos, bes: met zure
bessen.
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Oxydectes
Oxydéctes O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van Gr. oxus, scherp;
dêktês, bijtend. De zaden sommiger soorten zijn scherp van smaak.
Oxydendrum
Oxydéndrum A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. oxus,
zuur; dendron, boom: boompje met zuur smakende bladeren.
oxyedrus oxýedrus (-a, -um), – van Gr. oxus, scherp, spits; he dra, steunvlak:
met spitse steunvlakken. – Dit zonderlinge woord is door Miquel (zie Miqueli a)
en andere schrijvers gebezigd in de beteekenis van scherpkantig (beter: acutangu lus;
oxygo nus).
oxyglossus
oxyglóssus (-a, -um), – van Gr. oxus, scherp, spits; glôssa, tong:
met spitse tong of (bij Orcidace ae en Zingiberace ae) lip.
oxygona
oxygóna, – zie oxygo nus.
Oxygonium
Oxygónium K. B. Presl. [K. B. Presl], – van Gr. oxus, scherp;
gôni a, hoek. Nabij den bladrand bevinden zich nerfmazen met spitse hoeken.
oxygonus oxygónus (-a, -um), – van Gr. oxus, spits; gôni a, hoek: spitshoekig,
scherpkantig.
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oxygynus
oxýgynus (-a, -um), – van Gr. oxus, scherp, spits; gŭnê, vrouw: met
spits vr. orgaan (vruchtbeginsel, stijl, stempel).
oxylepis
oxýlepis, – van Gr. oxus, spits; lĕpis, schub: met spitse schubben.
oxylobus
oxýlobus (-a, -um), – van Gr. oxus, spits, puntig; lŏbos, lob, vrucht:
met spitse lobben; met puntige vruchten.
Oxymitra
Oxýmitra Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th. Thomson], – van
Gr. oxus, spits; mĭtra, muts: plant met een spitse muts (gevormd door de drie onderling
vergroeide binnenste kroonbladen).
oxymitrus
oxymítrus (-a, -um), – van Gr. oxus, spits; mĭtra, muts: met een
spitse muts.
oxyoda
oxýoda, – zie oxyŏdus.
oxyodon / oxyodontus / oxyodus
oxýodon / oxyodóntus (-a, -um) / oxýodus
(-a, -um), – van Gr. oxus, spits, scherp; ŏdous (ŏdontos), tand: spits of scherp getand.
oxyotis
oxyótis (-is, -e), – van Gr. oxus, spits, scherp; ous (ôtos) oor: spits
geoord.
oxypetalus
oxypétalus (-a, -um), – van Gr. oxus, spits, scherp: petălon,
kroonblad: met spitse kroonbladen.
oxyphyllus
oxyphýllus (-a, -um), – van Gr. oxus, spits; phullon, blad:
spitsbladig.
oxypterus
oxýpterus (-a, -um), – van Gr. oxus, spits; ptĕron, vleugel:
spitsvleugelig.
oxypyren / oxypyrenus
oxypýren / oxypyrénus (-a, -um), – van Gr. oxus,
spits; pūrên (purênos) steenkern: met spitse steenkern.
oxyrhoxyrh-, – zie oxyrrhOxyria
Oxýria J. Hill [Sir Arthur W. Hill (1875- X), directeur van den bot.
tuin te Kew], – van Gr. oxus, zuur: zuur smakende plant.
oxyrrhachis
oxýrrhachis, – van Gr. oxus, spits, scherp; rhăchis, ruggegraat,
spil: 1. (Buchananĭa – Miq. [F. A. W. Miquel]; – Campnosperma – Engl. [H. G. A.
Engler]), – met scherp uitspringende middennerf (de “ruggegraat” van het blad). 2.
(Fimbristўlis – Miq.) [F. A. W. Miquel], – met spits toeloopende spil van het aartje.
oxyrrhynchus oxyrrhýnchus (-a, -um), – van Gr. oxus, spits, scherp; rhunchos,
snavel: spitssnavelig, scherpsnavelig.
Oxysepala
Oxysépala Wight [R. Wight], – van Gr. oxus, spits; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: plant met spitse kelkbladen.
oxysepala
oxysépala, – zie oxysepălus.
oxysepaloides
oxysepaloídes, – van Oxysepăla, (voormalig) plantengesl.
(Orchidacĕae) of van den soortnaam oxysepălus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: Oxysepăla-achtig; op de soort oxysepălus gelijkend.
oxysepalus
oxysépalus (-a, -um), – van Gr. oxus, spits: Nieuwlat. sepălum,
kelkblad: met spitse kelkbladen.
Oxyspora
Oxýspora A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. oxus, spits,
scherp; spŏra, zaad. Plant met puntige zaden.
Oxystelma
Oxystélma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. oxus, spits, scherp;
stelma, gordel. De stempelzuil wordt omringd door een gordel van spitse
bijkroonschubben.
oxystophylla
oxystophýlla, – zie oxystophyllus.
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Oxystophyllum
Oxystophýllum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. oxus, spits;
xustos, lans; phullon, blad: plant met lancetvormige, spitse bladeren. – Het woord,
dat eigenlijk Oxyxystophyllum behoorde te luiden, is welluidendheidshalve ingekort.
– zie voorts Adenēma.
oxystophyllus
oxystophýllus (-a, -um), – van Gr. oxus, spits; xustos, lans;
phullon, blad: met lancetvromige, spitse bladeren. Zie voorts onder Oxystophyllum.
Oxytenanthera Oxytenanthéra Munro [W. Munro], – van Gr. oxutĕnês, spits
en lang; anthêra, (als bot. term) helmknop. De helmdraden zijn lang en spits.
Oxytropis
Oxýtropis, A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. oxus, scherp;
trŏpis, (scheeps)kiel. – Vlinderbloemige met opvallend spitse kiel.
oyamensis
oyaménsis (-is, -e), – afkomstig van Oyama (in Japan) of daar het
eerst gevonden.
Ozodia
Ozódia W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van Gr. ozôdês (van
ozein, rieken), geurig, stinkend. Geurige plant.

P.
paathii
paáthii, – 2de nv. van Paathĭus, Latinizeering van Paath: van Paath,
gevonden door Paath, genoemd naar Paath. – Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] is
genoemd naar den ontdekker der plant, Fr. J. Paath (1899, Kamanta, in de Minahása,
N.O.-Celebes; X), sedert 1931 adjunct-ambtenaar voor Agrarische Zaken in dienst
van het Zelfbesturend Landschap Sambas, met de standplaats Singkáwang
(W.-Bórneo; bijna 1° N.B.), die op menigvuldige tochten in den omtrek zijner
standplaats ijverig orchideeën verzamelde en over die planten artikelen schreef in
het maandblad De Orchidee.
pabularis
pabuláris (-is, -e), – van Lat. pabŭlum, veevoeder: tot veevoeder
dienstig.
Pachira
Pachíra Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa), in
1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting.
pachnodes
pachnódes, – Lat. transcr. van Gr. pachnôdês (van pachnos, rijp,
ijzel), berijpt, dwz. met een witte waslaag overtogen.
pachyacanthus
pachyacánthus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; akantha,
doorn, stekel: dikdoornig, dikstekelig.
pachyacris
pachýacris (-is, -e), – van Gr. pachus, dik; ăkron, het bovenste,
de top: met dikken top.
pachyambon
pachyámbon, – van Gr. pachus, dik; ambôn, rand: dikrandig.
pachyanthus
pachyánthus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; anthos, bloem:
dikbloemig, met dikke bloeiwijzen.
pachyarthrus
pachyárthrus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; arthron, lid:
dikledig.
pachybolbos / pachybolbus
pachybólbos (-os, -on) / pachybólbus (-a, -um),
– van Gr. pachus, dik; bolbos, bol: met dikke bollen of schijnknollen.
pachybulbus
pachybúlbus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; Lat. bulbus, bol:
met dikke bollen of schijnknollen. Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai;
beter zijn crassibulbus, pachybolbos, pachybolbus.
pachycalyx
pachýcalyx, – van Gr. pachus, dik; kălux, kelk: met dikken kelk.
pachycarpus
pachycárpus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; karpos, vrucht:
dikvruchtig.
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Pachycentria Pachycéntria Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pachus, dik; kentron,
spoor. Het helmbindsel eindigt aan den voet in een korte, dikke spoor.
pachycephalus
pachycéphalus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; kephălê,
hoofd: met dikke hoofdjes.
pachyceras
pachýceras, – van Gr. pachus, dik; kĕras, hoorn: dikhoornig.
Pachychilus
Pachychílus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pachus, dik; cheilos,
lip. Orchidacĕae met dikke (vleezige) lip.
Pachychlamys Pachýchlamys Dyer [W. T. Thiselton-Dyer], – van Gr. pachus,
dik; chlămus, mantel: plant met een dikken mantel. – De naam zinspeelt op de na
den bloei dik en houtig wordende kelkbladen, welke als een mantel de vrucht
omsluiten.
pachyclada
pachýclada, – zie pachyclădus.
pachyclados / pachycladus
pachýclados (-os, -on) / pachýcladus (-a, -um),
– van Gr. pachus, dik; klădos, twijg, spruit: met dikke twijgen of spruiten.
Pachyderma / pachyderma
Pachydérma Bl. [C. L. Blume] / pachydérma
(znw), – van Gr. pachus, dik; derma, huid. Plant met dikwandige vruchten.
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pachyderma
pachydérma (bnw.), – zie pachydermus.
pachydermicus
pachydérmicus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; derma,
huid: dikhuidig.
pachydermus
pachydérmus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. pachudermos
(van pachus, dik; derma, huid), dikhuidig.
pachyglossus
pachyglóssus (-s, -um), – van Gr. pachus, dik; glôssa, tong:
met dikke tong of (bij orchideeën) lip.
Pachygone
Pachýgone Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], –
van Gr. pachus, dik; gŏnos, kroost. De naam zinspeelt op de dikke zaadlobben (deel
van het zaad, het kroost der plant).
pachygyna
pachýgyna, – zie pachygўnus.
pachygyne / pachygynus
pachýgyne / pachýgynus (-a, -um), – van Gr.
pachus, dik; gŭnê, vrouw: met dik vr. orgaan (stijl, stempel).
Pachyne
Pachýne Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van Gr.
pachūnein (van pachus, dik), dik maken. Plant met vleezige bloemen.
pachyneura
pachynéúra, – zie pachyneurus.
pachyneuros / pachyneurus pachynéúros (-os, -on) / pachynéúrus (-a, -um),
– van Gr. pachus, dik; neuron, nerf: diknervig.
Pachynocarpus Pachynocárpus Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. pachūnein
(van pachus, dik), dik maken; karpos, vrucht. De naam zinspeelt op de dikke vruchten.
pachyophrys
pachýophrys, – van Gr. pachus, dik; ŏphrus, rand: dikrandig.
pachypetalus
pachypétalus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; petălon,
kroonblad: met dikke kroonbladen.
pachyphlaeus
pachyphláéus (-a, -um), – zie pachyphloeus.
pachyphloeus
pachyphlóéus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; phloios, bast,
schors: met dikken bast, met dikke schors.
pachyphyllus
pachyphýllus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; phullon, blad:
dikbladig.
Pachypleuria
Pachypléúria K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. pachus, dik;
pleuron, ribbe, nerf. Varen met dikke middennerf.
pachypodus pachýpodus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; pous (pŏdos), voet,
steel: dikvoetig, dikstelig.
pachypterus
pachýpterus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; ptĕron, vleugel:
dikvleugelig.
pachypus
páchypus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; pous,voet, steel:
dikvoetig, dikstelig.
Pachyrh- / pachyrhPachyrh- / pachyrh-, – zie Pachyrrh- / pachyrrhpachyrrhachis
pachýrrhachis – van Gr. pachus, dik; rhăchis, spil eener
bloeiwijze of van een gevind tot meervoudig gevind blad: met dikke spil.
pachyrrhiza / pachyrrhizum
pachyrrhíza / pachyrrhízum, – zie
pachyrrhizus.
Pachyrrhizus
Pachyrrhízus L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr.
pachus, dik; rhiza, wortel: plant met knolvormigen wortel.
pachyrrhizus
pachyrrhízus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; rhiza, wortel:
dikwortelig.
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Pachysandra
Pachysándra L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr.
pachus, dik; anêr (andros), man. Plant met dikke mann. organen (helmdraden).
pachysandrus
pachysándrus (-a, -um), -van Gr. pachus, dik; anêr (andros),
man: met dikke mann. organen, met dikke meeldraden of helmknoppen.
pachystachya
pachystáchya, – zie pachystachўus.
pachystachyos
pachystáchyos (-os, -on), – van Gr. pachus, dik; stachus, aar:
dikarig.
Pachystachys
Pachýstachys Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
pachus, dik; stăchus, aar: plant met dikke, aarvormige bloeiwijzen.
pachystachys / pachystachyus
pachýstachys / pachystáchyus (-a, -um), –
van Gr. pachus, dik; stăchus, aar: dikarig.
pachystele
pachystéle, – van Gr. pachus, dik; stêlê, zuil: met dikke
(stempel)zuil.
pachystemmus
pachystémmus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; stemma,
krans: met dikke kransen.
Pachystemon Pachystémon Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pachus, dik; stêmôn,
draad. De mann. bloemen bezitten één dikken meeldraad.
Pachystoma
Pachýstoma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pachus, dik; stŏma,
mond. De vleezige lip vertoont aan den voet een zakvormige, bij een mond vergeleken
holte.
pachystyla
pachýstyla, – zie pachyst lus.
pachystyle
pachýstyle, – zie pachyst lis.
Pachystylidium
Pachystylídium Pax et Hoffm. [F. Pax en Käthe Hoffmann],
– van Gr. pachus, dik; stulidĭon (verkleinw. van stulos, zuil), zuiltje. Het centrale
zuiltje der vruchten is dik.
pachystylis / pachystylos
pachystýlis (-is, -e) / pachystýlos (-os, -on), – van
Gr. pachus, dik; stūlos, zuil, stijl: dikstijlig.
Pachystylus
Pachystýlus K. Schum. [K. M. Schumann], – van Gr. pachus,
dik; stūlos, zuil, stijl: plant met dikken stijl.
pachystylus
pachystýlus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; stūlos, zuil, stijl:
dikstijlig.
pachytelos
pachýtelos (-os, -on), – van Gr. pachus, dik; tĕlos, einde: met dik
uiteinde (der lip bv.).
pachythyrsus
pachýthyrsus (-a, -um), – van Gr. pachus, dik; thursos, (als
bot. term) pluim: met dikke of dikassige pluimen.
pacificus
pacíficus (-a, -um), – van Lat. pax (pacis), vrede; facĕre, maken: 1.
vredelievend, vreedzaam. 2. groeiend op een der eilanden van de Mare Pacifícum,
de vreedzame zee, dwz. de Stille Zuidzee.
padacanca
padacánca, – verkeerd opgevangen Mol. plantennaam (ten rechte
padadangka).
padana
padána, – zie padānus.
padangensis
padangénsis (-is, -e), – 1. (Laestraea – Bedd. [R. H. Beddome]
= Dryoptĕris – C. Chr. [C. Fr. A. Christensen]), – afkomstig uit het stroomgebied
der kali (rivier) Padang in Perak (W.-Malakka op ±5° N.B.). 2. (Amōmum – K.
Schum. [K. M. Schumann]; – Appendicŭla – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter];
-Argostemma borraginĕum Bl. [C. L. Blume] var. – Ridl. [H. N. Ridley]; -Coelogўne
– J. J. S. et Schltr [J. J. Smith en F. R. Rudolf Schlechter]; – Dendrobĭum – Schltr
[F. R. Rudolf Schlechter]; – Erĭa – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]; – Hoya – Schltr
[F. R. Rudolf Schlechter]; – Oberonĭa – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]; – Phreatĭa
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– Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]; – Piper – C. DC. [C. P. de Candolle]; – Polypodĭum
– Baker [J. G. Baker]; – Selaginella – Hier. [G. Hieronymus]; – Vitex – Hall. f. [J.
G. Hallier]), – afkomstig van de residentie Sumatra’s Westkust (hoofdplaats Padang;
afdeelingshoofdplaats Padang Pandjang) of daar het eerst gevonden, Padangsch.
padanus
padánus (-a, -um), – Ficus – N. L. Burm. [N. L. Burman] [Flora
Indica (1768), p. 226] werd het eerst gevonden “in pago Padano prope Sumatra”,
dwz. in het dorp Padan “bij” Sumatra. – Of Padang op Sumatra bedoeld werd, valt
niet meer uittemaken.
Padbruggea Padbrúggea Miq. [F. A. W. Miquel], – genoemd naar Robert(us)
Padtbrugge (1637 of 38, Parijs; ?, ?), medicus, die in dienst trad der Ned. O.I.
Compagnie. Van 1676-80 was hij gouverneur van Ternate, in 1681 van Banda, van
1682-87 van Ambon, in welke functie hij optrad als beschermer van Rumphius (zie
Rumphĭa). – Van 1687-88 was hij buitengewoon lid van den Raad van Indië; in 1688
ging hij scheep naar Nederland, waarmede hij uit de geschiedenis verdwijnt. Hij was
een goed bestuursambtenaar, van wien Valentijn (Oud- en Nieuw-Oost-Indien IV,
boek 4, Ambonsche Zaaken, hoofdstuk 4, pag. 245) getuigt: “Hij was een man in ’t
geheel niet schraap- en baat-zuchig, maar zeer sterk voor de neerstigheid en goede
ordre, voor de onkreukbaarheid in ’t gericht, voor ’t eerlijk gedrag der dienaaren,
mitsgaders voor alles, dat een goeden staat kon helpen uitmaken, doch hij was wat
aan den haastigen kant.” – Hij stelde ook belang in nat. historie. Rumphius (Herb.
Amboinense I, 88; VI, 184) vermeldt, dat hij teekeningen en aanteekeningen uit
Padtbrugge’s dagregister heeft overgenomen.
Padia
Pádia Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi], – Latinizeering van Mal.
padi, al of niet geoogste rijstplant: op rijst gelijkend gras.
padifolius
padifólius (-a, -um), – van padus, soortnaam van een
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Prunus; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Prunus padus L. [C. Linnaeus]
(vogelkers).
padioides
padioídes – van Padĭa, (voormalig) plantengesl. (Graminĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Padĭa gelijkend, Padĭa-achtig.
Padus / padus
Padus / padus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. pados,
oude naam van een niet nader beschreven, schaduwlievenden boom, welks hout voor
wagenassen en ploegen gebezigd werd en welks identiteit niet vast staat. Linnaeus
(zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op de hem thans voerende
plant.
Paederia
Paedéria L. [C. Linnaeus], – van Lat. paedor, stank. De gekneusde
plant riekt naar faeces.
Paederota
Paederóta L. [C. Linnaeus], – van Gr. paidĕrôs (paiderôtos), een
plant, van welker bloemen kransen werden gevlochten. Fraaibloemige plant.
Paeonia
Paeónia L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam paiônĭa. Het woord is afgeleid van Paiôn, geneesheer der Gr. goden,
“die hier voortijts in die oude tijden die medecyne gehandelt heeft en dit cruyt in
kennisse ghebrocht” [Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p. 287]. De plant stond
in vroegeren tijd in hoog aanzien als geneesmiddel. Vgl. Dodoens, l.c. “Die wortel
van Pioenen ghedroocht ende omtrent eene boone groot met meede ghedroncken
verweckt die natuerlycke cranckheit van den vrouwen, zy doet die moeder wel
suyveren als zy van kinde verleeght zijn, ende versuet die pijne ende weedom des
buycx. Die wortel … aen den hals gehangen, geneest die vallende sieckte. Vijfthien
of sesthien swerte saden met wijn oft meede ghedroncken … zijn seer goet ghebruyckt
den genen die van die mare” (nachtmerrie) “ende swaren droomen ghequelt zijn.”
paeoniflorus
paeoniflórus (-a, -um), – van Paeonĭa, plantengesl.
(Ranunculacĕae), pioen(roos); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener
Paeonĭa.
paeonifolius
paeonifólius (-a, -um), – van Paeonĭa, plantengesl.
(Ranunculacĕae), pioen(roos); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Paeonĭa.
Paesia
Páésia A. St.-Hil. [A. Fr. C. de Saint-Hilaire (1779-1853), Fr.
plantkundige], – genoemd naar hertog Fernando Dias Paes Leme, die in 1660 den
staat Minas Geraës (N. van Rio de Janeiro) inlijfde bij het Portug. gebied in
Z.-Amerika. Overigens is mij niets van hem bekend.
Pagapate Pagapáte Sonn. [P. Sonnerat], – verbastering van pagatpát, Philipp.
naam eeniger Sonneratĭa-soorten.
pagatpat
pagátpat, – Philipp. plantennaam (pagatpát).
Pagiantha Pagiántha Markgr. [Fr. Markgraf], – van Gr. pagĭos, stevig; anthos,
bloem: stevige bloemplant. – De naam zinspeelt op de stevige bladeren.
paguroides
paguroídes, – van Lat. pagūrus, oorspronkelijk zeekreeft,
tegenwoordig heremietkrab; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op
een kreeft of een heremietkrab gelijkend.
Pahudia
Pahúdia Miq. [F. A. W. Miquel], – genoemd naar Ch. F. Pahud
(sedert 1867 Pahud de Mortanges), (1803, Amsterdam; 1873, ’s Gravenhage), van
1849-56 minister van koloniën, van 1856-61 gouverneur-generaal van Ned. Indië,
onder wiens ministerschap de eerste kinaplanten (1852 en wederom in 1854) naar
Java werden overgebracht en onder wiens bewind als gouverneur-generaal de
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kinacultuur op dat eiland met kracht werd ter hand genomen. Hij verleende steun
aan de uitgave der Flora van Nederlandsch Indië van Miquel (zie Miquelĭa), die dit
werk aan hem opdroeg en het gesl. naar hem noemde, “ut perennis sit inter splendĭdas
amoenissĭmae Javae stirpes grati erga Florae meae strenuissĭmum fautōrem anĭmi
testis” (opdat onder de prachtige planten van het lieflijke Java een blijvende getuige
zij der dankbaarheid, welke ik toedrage aan den zeer krachtigen begunstiger mijner
flora).
pahudianus
pahudiánus (-a -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar Ch. F. Pahud (zie Pahudĭa).
pahudii pahúdii, – 2e nv. van Pahudĭus, Latinizeering van Pahud: van Pahud,
genoemd naar Pahud. Cirropetălum – De Vr. [W. H. de Vriese] werd in 1854 genoemd
naar den toenmaligen minister van koloniën, Ch. F. Pahud (zie Pahudĭa).
pairaei
pairáéi, – 2e nv. van Pairaeus, Latinizeering van Paira: van Paira,
gevonden door Paira, genoemd naar Paira. – Carex – Fr. W. Schultz [Fr. W. Schultz
(1804-76), D. medicus-plantkundige] is genoemd naar M. Paira (1823, Pont St.
Maxence bij Parijs; 1879, St. Ludwig, Elzas), landbouwkundige te Geudertheim bij
Brumath, Elzas, die vele Carex-soorten heeft verzameld en bestudeerd.
Pajanella
Pajanélla A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van den
Malab. plantennaam pajaneli.
Palaquium
Paláquium Blanco [M. Blanco], – Latinizeering van de helft van
den Philipp. plantennaam palak-palak.
palawensis
palawénsis (-is, -e), – afkomstig van Palawan (eiland N. van
Bórneo) of daar het eerst gevonden, Palawansch.
paleaceus
paleáceus (-a, -um), – van Lat. palĕa, kaf(schub), kafje: met
kafschubben bezet, kafachtig.
palearifer / paleariferus paleárifer (palearífera, palearíferum) / palearíferus
(-a, -um), – van Lat. palĕar, (paleāris), kossem (huidplooi onder den hals van
runderen); ferre, dragen: een kossemachtige plooi vertoonend.
paleatus
paleátus (-a, -um), – van Lat. palĕa, kafschub, droge schub: met
kafschubben bezet.
palembangensis / palembanicus
palembangénsis (-is, -e) / palembánicus
(-a, -um), – afkomstig van Palembang (plaats op Sumatra; ±104 3/4 O.L.; ±3° Z.B.)
of daar het eerst gevonden, Palembangsch.
paleolatus
paleolátus (-a, -um), – van Lat. paleŏla (verkleinw. van palĕa,
kafschub), kleine kafschub: kleine kafschubben dragend.
palibinii
palibínii, – 2e nv. van Palibinĭus, Latinizeering van Palibin: van
Palibin, genoemd naar Palibin. – Enkianthus – Craib [W. Grant Craib (1882, Kirkside,
N.-Schotland; 1933, Kew), hoogleeraar te Aberdeen] en Leontopodĭum – Beauverd
[G. Beauverd] zijn genoemd naar Ivan Vladimirovitsch Palibin (1872, Tiflis; X), in
1910 benoemd tot botanist aan den bot. tuin van St.-Petersburg, in 1915 tot directeur
van den bot. tuin van Batoem (Kaukasus), in 1922 tot hoofd-botanicus van den bot.
tuin te Petrograd (St.-Petersburg). Van 1929-32 was hij directeur van het bot. museum
en den bot. tuin te Leningrad (St.-Petersburg), van 1931 tot heden hoofd van het
paleobotanisch kabinet van het “Institut de Naphtes” te Leningrad. In 1899 bereisde
hij Mongolië en China, in 1901 Spitsbergen, Frans-Jozefsland en Nova-Zembla, van
1902-34 verschillende deelen van Rusland, in 1918 N.-Turkije. Hij schreef
verscheidene wetensch. publicaties.
Palicourea
Palicoúrea Aublet [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie
Aubletĭa), in 1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting.
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paliformis
palifórmis (-is, -e), – van Lat. pala, schop, spade; forma; vorm:
schopvormig, spadevormig.
palilabris
palílabris (-is, -e), – van Lat. pala, schop, spade; lăbrum, lip: met
schop- of spadevormige lip.
palinuri
palinúri, – 2e nv. van Palinūrus, Latinizeering van Ital. (Punta)
Palinúro, kaap Palinuro, aan de W.-kust van Italië op ruim 40° N.B.: afkomstig van
Kaap Palinuro of daar het eerst gevonden.
palisotii
palisótii, – 2e nv. van Palisotĭus, Latinizeering van Palisot: van
Palisot, gevonden door Palisot, genoemd naar Palisot. – Sacchărum – Tausch [I. Fr.
Tausch (1793-1848), hoogleeraar te Praag] is genoemd naar A. M. Fr. J. Palisot de
Beauvois (zie Belvisĭa).
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Paliurus Paliúrus Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige], – Lat.
transcr. van den ouden Gr. plantennaam paliouros.
pallasianus
pallasiánus (-a, -um) (Pinus – A. et G. [P. Fr. A. Ascherson en
K. O. R. P. P. Graebner]), – genoemd naar P. S. Pallas (1741, Berlijn; 1811, Berlijn),
Russ. staatsraad, die een groot deel van Rusland, inzonderheid de Krim, doorvorschte,
schrijver eener flora van Rusland en van een catalogus van den bot. tuin van Demidow
(zie Demidovĭa).
pallasii
pallásii, – 2e nv. van Pallasīus, Latinizeering van Pallas: van Pallas,
gevonden door Pallas, genoemd naar Pallas. – Ixolirĭon – Fisch. et Mey. [Fr. E. L.
von Fischer en C. (K.) A. Meyer] is genoemd naar P. S. Pallas (zie pallasiānus).
pallens
pallens, – van Lat. pallēre, bleek zijn: bleek.
pallescens
palléscens, – van Lat. pallescĕre (van pallēre, bleek zijn), bleek
worden, verbleeken: verbleekend, tamelijk bleek.
pallida
pállida, – zie pallĭdus.
pallideflava
pallidefláva, – zie pallideflāvus.
pallideflavens
pallideflávens, – van Lat. pallĭde, bleek (bijw.); flāvens [van
flāvēre, (als bot. term) lichtgeel: zijn], lichtgeel, zeer bleek geel.
pallideflavus
pallideflávus (-a, -um), – van Lat. pallĭde, bleek (bijw.); flāvus,
(als bot. term) lichtgeel: zeer bleek geel.
pallideruber pallidéruber (-ra, -rum), – van Lat. pallĭde, bleek (bijw.); rŭber,
rood: bleekrood.
pallidesanguineus
pallidesanguíneus (-a, -um), – van Lat. pallĭde, bleek
(bijw.); sanguinĕus, bloedrood: bleekrood.
pallidiflavus
pallidiflávus (-a, -um), – van Lat. pallĭde, bleek (bijw.); flāvus,
(als bot. term) lichtgeel: zeer bleek geel.
pallidiflorus
pallidiflórus (-a, -um), – van Lat. pallĭde, bleek; flos (flōris),
bloem: bleekboemig.
pallidifolius
pallidifólius (-a, -um), – van Lat. pallĭdus, bleek; folĭum, blad:
bleekbladig.
pallidilimbus
pallidilímbus (-a, -um), – van Lat. pallĭdus, bleek; limbus,
zoom, rand, bladschijf: met bleeken zoom, met bleeken rand, met bleeke bladschijf.
pallidinervius
pallidinérvius (-a, -um), – van Lat. pallĭdus, bleek; nervus,
nerf: bleeknervig.
pallidiruber
pallidíruber (-ra, -rum), – van Lat. pallĭde, bleek (bijw.); rŭber,
rood: bleekrood.
pallidispinus pallidíspinus (-a, -um), – van Lat. pallĭdus, bleek; spīna, doorn,
stekel: bleekdoornig, bleekstekelig.
pallidissimus
pallidíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. pallĭdus, bleek:
zeer bleek.
pallidivenius
pallidivénius (-a, -um), – van Lat. pallĭdus, bleek; vēna, ader:
bleekaderig.
pallidulus pallídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. pallĭdus, bleek: tamelijk
bleek.
pallidus
pallidus (-a, -um), – van Lat. pallēre, bleek zijn: bleek.
Palmae
Palmae, – plantenfam. waartoe de palmen (Lat. palmae, mv. van
palma, palm) behooren.
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palmaefolius
palmaefólius (-a, -um), – zie palmifolĭus.
palmaris
palmáris (-is, -e), – van Lat. palma, handpalm; de breedte van een
handpalm (onmiddellijk boven de inplanting van den duim gemeten), 9 à 10 cm: een
palm lang of hoog. De Ned. palm is 1 dm.
palmata
palmáta, – zie palmātus.
palmatidentatus palmatidentátus (-a, -um), – van Lat. palmātus, handvormig;
dentātus, getand: met als de vingers eener uitgespreide hand uitstaande tanden.
palmatifidus palmatífidus (-a, -um), – van Lat. palmātus, handvormig; findĕre
(stam fĭd), splijten: handvormig gespleten, handspletig, handdeelig.
palmatus
palmátus (-a, -um), – van Lat. palma, de vlakke hand: den vorm
der vlakke hand hebbend, handvormig, handvormig ingesneden, handvormig
samengesteld.
palmensis
palménsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Palma (Kanarische
eilanden; ±18° W.L.; ±23 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Palmeria
Palméria F. V. M. [Ferdinand von Müller], – in 1864 genoemd naar
Sir James Frederick Palmer (1804, Great Torrington, Devonshire, Engeland; 1871,
Melbourne), medicus, die, na korten tijd te Londen gepraktizeerd te hebben, zich in
Melbourne vestigde en daar een handel in wijn en spiritualiën begon. In 1851 werd
hij benoemd tot lid van den Wetgevenden Raad van Victoria; in 1856, toen deze
kolonie zelfbestuur verwierf, werd hij gekozen tot lid van het Upper House, waarvan
hij president werd, welke functie hij in 1870 nederlegde. – Hij was een vrijgevig
bevorderaar der wetenschappen.
Palmervandenbroekia
Palmervandenbróékia Gibbs [Mej. L. S. Gibbs], –
genoemd naar Charles Louis Joseph Palmer van den Broek (1862, Soerakarta, Java;
?, ?), die na opleiding in Nederland in 1887 in Ned. Indië terugkwam en sindsdien
werkzaam was in verschillende functies bij het Binnenlandsch Bestuur. Van 1912
tot aan zijn pensionneering in 1915 was hij resident van Ternate (waaronder
Nieuw-Guinea ressorteert), in welke functie hij Mej. L. S. Gibbs (zie gibbsĕae) van
dienst was bij haar floristisch onderzoek van het Arfakgebergte (in den “vogelkop”
van Nieuw-Guinea.).
palmetorum
palmetórum, – 2de nv. mv. van Lat. palmētum (van palma,
palm), palmbosch: der palmbosschen, in palmbosschen groeiend. – Zie voorts
bambusetōrum.
palmetto
palmétto, – in het zuidelijk deel der Vereenigde Staten van
N.-Amerika en W.-Indië gebruikelijke volksnaam eeniger palmsoorten.
palmettorum
palmettórum, – foutief voor palmetōrum.
Palmia
Pálmia Endl. [St. L. Endlicher], – Endlicher (zie endlicheriānus), in
1839 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting. Mogelijk is
het gesl. genoemd naar den D. plantkundige L. H. Palm, die in 1827 een publicatie
over het winden der planten het licht had doen zien. Dit is echter slechts een gissing.
palmicola
palmícola (znw.), – van Lat. palma, palmboom; cŏlĕre, wonen,
bewonen: palmboomen bewonende, dwz. op palmboomen groeiende plant.
palmicolus palmícolus (-a, -um), – van Lat. palma, palmboom; cŏlĕre, wonen,
bewonen: palmboomen bewonend, dwz. op palmboomen groeiend.
palmifolius
palmifólius (-a, -um), – van Lat. palma, palm(boom); folĭum,
blad: met bladeren als die van palmboomen of als de slippen van palmbladeren.
palmiformis palmifórmis (-is, -e), – van Lat. palma, vlakke hand; palmboom:
forma, vorm, gedaante: 1. op de vlakke hand gelijkend, handvormig. 2. op een palm
gelijkend.
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Plamijuncus
Plamijúncus O. K. [C. E. Otto Kunze], – van Lat. palma, palm;
juncus, bies, biespalm. – De naam werd oorspronkelijk door Rumphius (zie Rumphĭa)
aan rotan gegeven (zie Herbarium Amboinense V, 97) omdat “de plant heeft een
gemengde fatsoen van de Indische Palma of Calappa” (Cocos) “en Biezen.”
palmilobus
palmilóbus (-a, -um), – van Lat. palma, de vlakke hand; lŏbus,
lob: handlobbig.
palminervis
palminérvis (-is, -e), – van Lat. palma, de vlakke hand; nervus,
nerf: handnervig.
palmipes
pálmipes, – van Lat. palma, de vlakke hand; pes, voet: met op de
vlakke hand gelijkende voeten, met zwemvoeten, met op zwemvoeten gelijkende
bladeren.
palmoides
palmoídes, – van Lat. palma, vlakke hand; palm(boom); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. op de vlakke hand gelijkend, handvormig.
2. op een palm(blad) gelijkend.
palmuncula
palmúncula, – door Beccari (zie beccariānus) bedachte
verkleiningsvorm van Lat. palma, palm: palmpje. – Het klassieke woord is palmŭla.
Beccări heeft woorden als avuncŭlus, carbuncŭlus,
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carduncŭlus, centuncŭlus, homuncŭlus, peduncŭlus, portiuncŭla, ranuncŭlus
nagebootst.
palosapis
palosápis, – Philipp. plantennaam.
palpebrae
pálpebrae, – mv. van Lat. palpĕbra, ooglid: oogleden. – Bij
Dendrobĭum – Lindl. [J. Lindley] is de lip aan den voet dubbelgevouwen met lang
gewimperde randen, welke hier bij oogleden worden vergeleken.
palton
palton (Cinchŏna – Pav. [J. Pavon]), – de toelichting luidt: “Cascarilla
con hojas de Palton”, d.i. schors met bladeren van Palton. – Of Palton een persoonsof een plaatsnaam is, is mij onbekend.
paltonioides
paltonioídes, – van Paltonĭum, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Paltonĭum -achtig.
Paltonium
Paltónium K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. palton, werpspies.
– Varen met op het lemmet eener werpspies gelijkende bladeren.
paludicola paludícola (znw.), – van Lat. palus (palūdis), poel; cŏlĕre, wonen,
bewonen: poelen bewonende, dwz. in poelen groeiende plant.
paludicolus
paludícolus (-a, -um), – van Lat. palus (palūdis), poel; cŏlĕre,
wonen, bewonen: poelbewonend, in poelen groeiend.
paludosus
paludósus (-a, -um), – van Lat. palus (palūdis), poel: in poelen
groeiend, aan poelranden groeiend, poel-.
palumbinus
palumbínus (-a, -um), – van Lat. palumbes (= palumbis =
palumbus), boschduif; (Columba palumbus L. [C. Linnaeus]): de kleur der boschduif
hebbend, blauwgrijs.
palun
palun, – Amb. plantennaam.
paluster / palustris
palúster (-ris, -re) / palústris (-is, -e), – van Lat. palus,
poel, moeras; aan of in poelen of moerassen groeiend, poel-.
pamatensis / pamattensis
pamaténsis (-is, -e) / pamatténsis (-is, -e), –
afkomstig van den Pamat(t)on (berg op Bórneo) of daar het eerst gevonden.
pamattonis
pamattónis, – 2de nv. van het als een Lat. substantief behandelde
woord Pamatton, naam van een berg op Bórneo: afkomstig van den Pamatton of
daar het eerst gevonden.
pamplemoussensis
pamplemoussénsis (-is, -e), – afkomstig van
Pamplemousse [op het eiland Mauritius (zie mauritiānus), N.O. van Port Louis] of
daar het eerst gevonden. De plaats ontleent haar naam aan de bekende vrucht
pompelmoes (Fr. pamplemousse; Citrus maxĭmus Merr. [E. D. Merrill]), die er
vroeger (thans nog?) veel gekweekt werd.
pamplonensis pamplonénsis (-is, -e), – afkomstig van Pamplóna (in het N.W.
van Z.-Amerika op bijna 73° W.L.; ±7 1/2° N.B.) of daar eerst gevonden.
pampolycarpus
pampolycárpus (-a, -um), – van Gr. pampŏlus, zeer veel;
karpos, vrucht: met zeer vele vruchten (of sporangiën).
panachaicus
panacháïcus (-a, -um), – afkomstig van Panachaïcon (gebergte
in het N. van Moréa, op bijna 22° O.L., ruim 38° N.B.) of daar eerst gevonden.
panaciformis
panacifórmis (-is, -e), – van Panax (Panăcis), plantengesl.
(Araliacĕae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Panax, Panax-achtig.
panacinus
panácinus (-a, -um), – van Panax (Panăcis), plantengesl.
(Araliacĕae): Panax-achtig
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Panax
Panax L. [C. Linnaeus], – oude Gr. plantennaam, van pan, alles;
akeisthai, heelen, genezen: algenezende plant, universeel geneesmiddel, panacee.
Pancovia
Pancóvia Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar Th. Panckow
(1622, Linum, N.W. van Berlijn; 1665, Berlijn), die, de gewoonte van zijn tijd
volgende, zijn naam latinizeerde tot Pancovĭus, schrijver van een bot. plaatwerk.
Pancratium
Pancrátium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam pankratĭon (van pan, alles; kratos, kracht), de alkrachtige, de
alvermogende plant. – De door de Ouden pankratĭon genoemde plant was een beroemd
geneesmiddel tegen allerlei kwalen en had bovendien de niet genoeg te waardeeren
eigenschap, dat zij “aen den post oft opperste van der dueren ghehanghen, alle
tooverye en guygelrye” (=tooverij) “verjaecht ende wederstaet” [Dodoens,
Cruydeboeck, 2de dr. (1563), p. 558].
pandacaqui
pandacáqui, – Philipp. plantennaam (pandakaki).
pandaki
pandáki (Stylocorўne – A. P. DC. [A. P. de Candolle]), – afleiding
en beteekenis onbekend. De naam is ontleend aan een manuscript van Vahl (zie
vahlĭi), waarin geen toelichting gegeven wordt.
pandanacea
pandanácea, – zie pandanacĕus.
Pandanaceae Pandanáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Pandănus
geldt.
pandanaceus
pandanáceus (-a, -um), – van Pandănus, plantengesl.
(Pandanacĕae), pándan: op een Pandănus gelijkend, pandan-achtig.
pandaneti
pandanéti, – 2de nv. enkv. van Nieuwlat. pandanētum (van
Pandănus, pándan), pandanbosch: van het pandanbosch, in pandanbosschen groeiend.
– Zie voorts bambusetōrum.
pandanifolius
pandanifólius (-a, -um), – van Pandănus, plantengesl.
(Pandanacĕae), pándan; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Pandănus.
pandaniformis
pandanifórmis (-is, -e), – van Pandănus, plantengesl.
(Pandanacĕae), pándan; Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een pandan,
pandan-achtig.
Pandanophyllum Pandanophýllum Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Pandănus,
plantengesl. (Pandanacĕae), pándan; Gr. phullon, blad: plant met bladeren als die
van een Pandănus.
pandanophyllus
pandanophýllus (-a, -um), – van Pandănus, plantengesl.
(Pandanacĕae); Gr. phullon, blad: met bladeren als die van een Pandănus.
pandanum
pándanum, – samentrekking van pandanetōrum, 2de nv. mv. van
pandanētum (van Nieuwlat. pandănus, pándan), pandanbosch: der pandanbosschen,
in pandanbosschen groeiend.
Pandanus Pandánus L. [C. Linnaeus], Latinizeering van den Mal. plantennaam
pándan.
pandifolius
pandifólius (-a, -um), – van Lat. pandus, krom; folĭum, blad:
krombladig.
pandorae
pandórae, 2de nv. van Pandōra: van Pandora. – Pandōra (van Gr.
pan, alles, dôron, gave: de albegiftigde) was een schoone vrouw, welke door den
perfiden oppergod Zeus naar de aarde werd gezonden om het geheele menschdom
te straffen voor den door den enkeling Promêtheus (dwz. de voorzichtige; de
voorzorgen nemende) bedreven roof van het vuur uit den hemel. Zeus gaf Pandōra
een gesloten doos mede, welker inhoud hij voor haar geheim hield en die hij haar
waarschuwde niet te openen. In de doos bevonden zich alle ellenden, welke den
mensch konden treffen. Zeus werd niet teleurgesteld: dwaselijk opende Pandōra of
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volgens een andere, voor wie den aard der mannen kent onaannemelijke, lezing haar
spoedig gevonden echtgenoot de doos en terstond verspreidden zich alle ramen en
kwalen over de aarde. Toen de verschrikte Pandōra de doos haastig sloot, was alleen
de hoop nog op den bodem achtergebleven. – Voor de het eerst onder een der van
Pandōra afgeleide namen beschreven plant (tegenwoordig Pandorĕa pandorāna V.
St. [C. G. G. J. van Steenis]) werd die naam gekozen, omdat zij op haar eerst ontdekte
groeiplaats, het eiland Norfolk (168° O.L.; 29° Z.B.), evenals de doos van Pandōra
in de Oudheid, oorzaak was geweest eener zeer onaangename verrassing. Spoedig
na het uitkomen der nieuwe bladeren geraakten deze bedekt met een soort witte luis,
welke zich weldra over het geheele, ±21 km2 groote eiland verbreidde en aan den
plantengroei zoo groote schade toebracht, dat het mislukken der eerste
kolonisatiepogingen daaraan werd toe-
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geschreven. (Vgl. Andrews, Botanist’s Repository, tekst bij plaat 86).
pandoranus
pandoránus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar Pandōra (zie pandōrae).
Pandorea Pandórea Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te Straatsburg],
– genoemd naar Pandōra (zie pandōrae).
panduraeformis
panduraefórmis (-is, -e), – zie panduriformis.
panduratus
pandurátus (-a, -um), – van Lat. pandūra, viool
(muziekinstrument): vioolvormig.
pandurifolius
pandurifólius (-a, -um), – van Lat. pandūra, viool
(muziekinstrument); folĭum, blad: met vioolvormige bladeren.
panduriformis
pandurifórmis (-is, -e), – van Lat. pandūra, viool
(muziekinstrument); forma, vorm: vioolvormig.
pangati
pangáti, – Engelschind. plantennaam (= pongati. Vgl. Pongatĭum).
pangerangensis
pangerangénsis (-is, -e), – afkomstig van den Pangerángo
(N.W. kegel van den tweelingvulkaan Gĕdè-Pangerango, Z.O. van Buitenzorg) of
daar het eerst gevonden.
pangerangi
pangerángi, – 2e nv. van Pangerangus, Latinizeering van
Pangerángo, naam van den N.W. kegel van den tweelingvulkaan Gĕdè-Pangerango,
Z.O. van Buitenzorg: afkomstig van den Pangerango of daar het eerst gevonden.
pangerangoanus pangerangoánus (-a, -um), – afkomstig van den Pangerángo
(N.W. kegel van den tweelingvulkaan Gĕdè-Pangerango, Z.O. van Buitenzorg) of
daar het eerst gevonden.
Pangium
Pángium Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – Latinizeering
van den Mal. plantennaam pangi.
pangorei
pangórei, – Tranquebarsche plantennaam.
paniceus
paníceus (-a, -um), – van Lat. panĭcum, gierst, of van Lat. panis,
brood: 1. gierstachtig. 2. (als het ware) van brood gemaakt, broodachtig.
paniciformis panicifórmis (-is, -e), – van Panĭcum, plantengesl. (Graminĕae);
Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Panĭcum, Panĭcum-achtig.
panicodes
panicódes, – van Panĭcum, plantengesl. (Graminĕae); ōdes (Gr.
ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Panĭcum-achtig.
panicoides
panicoídes, – van Panĭcum, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Panĭcum-achtig.
paniculatus
paniculátus (-a, -um), – van Lat. panicŭla, (als bot. term)
bloempluim: tot pluimen vereenigd; met tot pluimen vereenigde bloemen.
paniculiflorus
paniculiflórus (-a, -um), – van Lat. panicŭla, (als bot. term)
bloempluim; flos (flōris), bloem: met tot pluimen vereenigde bloemen (of sori).
paniculiger / paniculigerus
panicúliger (paniculígera, paniculígerum) /
paniculígerus (-a, -um), – van Lat. panicŭla, (als bot. term) bloempluim; gĕrĕre,
dragen: bloempluimen dragend; met tot pluimen vereenigde bloemen.
paniculosus
paniculósus (-a, -um), – van Lat. panicŭla, (als bot. term)
bloempluim: met groote bloempluimen, met vele bloempluimen.
Panicum
Pánicum L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, afgeleid van
panis, brood: broodgras. – Het Panicum der Ouden was waarschijnlijk de Ital.
vogelgierst (Panĭcum virĭde L. [C. Linnaeus], ondersoort italĭcum), welker vruchten
wel voor broodbereiding werden gebezigd.
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panifer / paniferus pánifer (panífera, paníferum) / paníferus (-a, -um), – van
Lat. panis, brood; ferre, dragen: brood dragend; iets dragend, dat op een broodje
gelijkt.
paniger / panigerus
pániger (panígera, panígerum) / panígerus (-a, -um), –
van Lat. panis, brood; gĕrĕre, dragen: brood dragend, voedsel dragend (voor vogels
bv.).
paniscus
paníscus, – verkleinwoord van Pan, de boschgod: kleine boschgod;
kleine boschplant.
Panisea
Panísea Lindl. [J. Lindley], – van Gr. pan, alles; isos, gelijk. Alle
bloemdekbladen zijn ongeveer gelijk.
panmorium
panmórium, – Latinizeering van den Engelschind. plantennaam
panmohuri.
panneus pánneus (-a, -um), – van Lat. pannus, flard, vod. lomp: (als het ware)
aan flarden gereten, in vodden gehuld, grof vlokkig behaard.
panniculatus
panniculátus (-a, -um), – zie paniculātus.
pannonicus
pannónicus (-a, -um), – van Lat. Pannonĭa, het land tusschen
den Donau en de noordhelft der Adriatische Zee: Pannonisch. – Vaak wordt het
woord verkeerdelijk vertaald met Hongaarsch (hungarĭcus).
pannosus
pannósus (-a, -um), – van Lat. pannus, flard, vod, lomp: (als het
ware) in lompen gehuld, grof vlokkig behaard.
panormitanus
panormitánus (-a, -um), – van Panormus (van Phoenicisch
panhorm, de groote rots), oud-Latijnsche naam der Phoenicische kolonie Palermo
(N. kust van Sicilië op ±13 1/3° O.L.): afkomstig van Palermo of daar het eerst
gevonden, Panormitaansch.
pantanus
pantánus (-a, -um) (Pachychīlus Bl. [C. L. Blume]), – afkomstig
van Padong pantan (naam mogelijk verkeerd gespeld) op Bórneo of daar het eerst
gevonden.
pantherinus
pantherínus (-a, -um), – van Lat. panthēra, panter: panterachtig
gevlekt.
pantjara
pántjara, – Latinizeering van den Soend. plantennaam hoeroe
pántjar.
pantjarensis
pantjarénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg)
Pantjar (O. van Buitenzorg) of daar het eerst gevonden.
pantonianus
pantoniánus (-a, -um) (Ficus – King [G. King]), – genoemd
naar J. A. Panton, een verdienstelijk Austr. botanist. – Overigens is mij van hem
niets bekend.
pantotactus
pantotáctus (-a, -um), – van Gr. pas (pantos), ieder; tattein,
rangschikken, plaatsen: aan iedere ader geplaatst, dwz. met sori, welke niet aan
bepaalde aderen zijn gebonden. Zie Engler und Prantl, Die Natürlichen
Pflantzenfamilien, 1e druk, I, 4, p. 103.
Panzeria
Panzéria Moench [K. Moench], – genoemd naar G. W. F. Panzer
(1755, Etzelwang, O. van Neurenberg; 1829, Hersbruck, O. van Neurenberg), arts
te Neurenberg, schrijver eener bot. publicatie.
papana
papána, – zie papānus.
papandaianensis / papandayensis papandaianénsis (-is, -e) / papandayénsis
(-is, -e), – afkomstig van den Papandájan (d.i. smidse, van Soend. pandaj, smid),
een 2622 M hoogen, nog werkenden vulkaan Z.W. van Garoet
(Preanger-Regentschappen, Java), of daar het eerst gevonden.
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papanensis / papanus
papanénsis (-is, -e) / papánus (-a, -um), – afkomstig
van Papan, een der vele honderden eilanden van den Riouw-Archipel, Z. van Maláka,
of daar het eerst gevonden.
Papaver
Papáver L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, welke soms
wordt afgeleid van Lat. pap(p)a, een kinderwoord voor voedsel. Vgl. Gr. pappas,
kinderwoord voor vader, voorts Ned. pap en papa, d.i. de man, die, als gewichtiger
bezigheden hem niet in beslag nemen, het kind wel eens pap wil voeren. – Vgl. voorts
het Ned. kinderwoord mam voor voedsel, dus ook voor de voedster, de moeder, dan
Ned. mama, verder Gr. mamma, kinderwoord voor moeder, en Lat. mamma,
vrouwenborst. – Papavermelksap of papaverzaad zou wel door het eten van kleine
kinderen gemengd zijn ten einde deze vaster te doen slapen. (Zie ook F. W. van
Eeden, Onkruid II, 96).
papaveracea
papaverácea, – zie papaveracĕus.
Papaveraceae Papaveráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Papāver
geldt.
papaveraceus
papaveráceus (-a, -um), – van Papāver, plantengesl.
(Papaveracĕae): Papāver-achtig.
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papaveroides
papaveroídes, – van Papāver, plantengesl. (Papaveracĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Papāver-achtig.
papaya
papáýa, – Sp., in vele andere talen meer of minder sterk gewijzigd
overgenomen, waarschijnlijk aan een der Westind. talen ontleende naam voor de
vrucht van Carĭca -L. [C. Linnaeus] (papajaboom).
Papeda / papeda
Papéda Hassk. [J. K. Hasskarl] / papéda, – (Mol. Mal.)
sagopap. – De keuze van dezen soortnaam voor een Citrus wordt verklaard door het
volgende citaat uit Rumphĭus, Herbarĭum Amboinense III, 56: “De schelle van deze
Lemoenen is in geen gebruik, maar wel het vlees, welkers zap de Amboineezen
dagelyks gebruiken tot sauze en indopingen, bij haar bry papéda, waar van men ieder
klontertje in dit zap moet dopen, en dan zo inzwelgen, waarvan deze vruchten de
naam hebben.” (Vgl. papetarĭus).
papeiansianus papeiansiánus (-a, -um) (Cattleya – Morr. [Ch. J. E. Morren]),
– genoemd naar Th. Fr. M. Ph. Papeians de Morchoven (1792, Gent; 1846, Gent),
die als officier in het leger van Napoleon I verschillende veldtochten, waaronder dien
tegen Rusland (1812), medemaakte, zich daarna te Parijs en te Gent op de plantkunde
toelegde, een fraai herbarium, een verzameling van mineralen en een bibliotheek
bijeenbracht en in 1842 voorzitter werd van de Société Royale d’Agriculture et de
Botanique de Gand.
papetarius
papetárius (-a, -um), – van Moluksch Mal. papéda, sagopap, een
Amb. gerecht: bij sagopap genuttigd (in de saus, om deze zuur te maken). Vgl.
Papēda.
Paphia
Páphia Seem. [B. C. Seemann], – (Gr.) de Paphische, dwz. de te
Paphos op Kupros (Cyprus) hoog vereerde godin Aphrodītê (= Venus), de schoone
godin der liefde. – De naam zinspeelt op de fraaie bloemen.
Paphiopedilum
Paphiopedílum Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906),
hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg], – van Gr. Paphĭa, de
Paphische, dwz. de te Paphos op Kupros (Cyprus) hoog vereerde Aphrodītê (=
Venus), de schoone godin der liefde; pedīlon, sandaal, pantoffel: Venuspantoffel,
Venusschoentje. – De naam zinspeelt op de fraaie bloemen met pantoffelvormige
lip. Vgl. Cypripedĭum en Cypripedīlum.
papilio
papílio, – (Lat.) vlinder.
Papilionaceae
Papilionáceae, – plantenfam., gekenmerkt door het bezit van
vlinderbloemen (flores papilionacĕi). Vgl. papilionacĕus.
papilionaceus papilionáceus (-a, -um), – van Lat. papilĭo (papiliōnis), vlinder:
vlindervormig.
papilionifer / papilioniferus
papiliónifer (papilionífera, papilioníferum) /
papilioníferus (-a, -um), – van Lat. papilĭo (papiliōnis), vlinder; ferre, dragen:
vlinderbloemige organen dragend.
papilioniformis
papilionifórmis (-is, -e), – van Lat. papilĭo (papiliōnis),
vlinder; forma, gedaante, vorm: van de gedaante eens vlinders, vlindervormig.
papillaris / papillatus
papilláris (-is, -e) / papillátus (-a, -um), – van Lat.
papilla, papil, knobbelvormig uitwas: met papillen of knobbelvormige uitwassen
bezet, papilleus.
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papilliger / papilligerus
papílliger (papillígera, papillígerum) / papillígerus
(-a, -um), – van Lat. papilla, papil, knobbelvormig uitwas; gĕrĕre, dragen: papillen
of knobbelvormige uitwassen dragend, papilleus.
papillilabius papillilábius (-a, -um), – van Lat. papilla, papil, knobbelvormig
uitwas; labĭum, lip: met papillen dragende lip.
papillosus papillósus (-a, -um), -van Lat. papilla, papil, knobbelvormig uitwas:
met vele papillen of knobbelvormige uitwassen bezet, papilleus.
papuae
pápuae, – 2e nv. van Nieuwlat. Papŭa, hier het door papoea’s
bewoonde land, dwz. Nieuw-Guinea en omliggende eilanden: (afkomstig) van
Nieuw-Guinea of een der omliggende eilanden. Het woord papoea wordt wel afgeleid
van Mal. poea-poea, kroesharig.
Papualthia
Papuálthia Diels [L. Diels], – van Nieuwlat. papŭa, papoea,
inboorling van Nieuw-Guinea of een der omliggende eilanden; tweede helft van den
naam Polyalthĭa (zie aldaar), plantengesl. (Annonacĕae): aan Polyalthĭa verwant,
van een der door papoea’s bewoonde eilanden (in casu Nieuw-Guinea) afkomstig
gesl.
papuana
papuána, – zie papuānus.
papuanicus papuánicus (-a, -um), – van Nieuwlat. papŭa, papoea, inboorling
van Nieuw-Guinea of een der omliggende eilanden: afkomstig van Nieuw-Guinea
of een der omliggende eilanden, papoeasch, papoeaansch.
Papuanthes Papuánthes Dans. [B. H. Danser], – van Nieuwlat. papŭa, papoea,
inboorling van Nieuw-Guinea of een der omliggende eilanden; Gr. anthos of anthê,
bloem. De plant is afkomstig van Nieuw-Guinea.
papuanus
papuánus (-a, -um), – van Nieuwlat. papŭa, papoea, inboorling
van Nieuw-Guinea of een der omliggende eilanden: afkomstig van Nieuw-Guinea
of een der omliggende eilanden, papoeasch, papoeaansch.
papuasicus
papuásicus (-a, -um), – afkomstig van Papuasĭa, dwz. het door
papoea’s bewoonde deel van Azië (Lat. Asĭa), nl. Nieuw-Guinea en omliggende
eilanden, of daar het eerst gevonden.
Papuechites
Papuechítes Markgr. [Fr. Markgraf], – van Nieuwlat. papŭa,
papoea, inboorling van Nieuw-Guinea of een der omliggende eilanden; Echītes,
plantengesl. (Apocynacĕae): van Nieuw-Guinea afkomstig, aan Echītes verwant gesl.
papuensis
papuénsis (-is, -e), – van Nieuwlat. papŭa, papoea, inboorling van
Nieuw-Guinea of een der omliggende eilanden: afkomstig van Nieuw-Guinea of een
der omliggende eilanden, papoeasch, papoeaansch.
Papularia Papulária Forsk. [P. Forskål], – van Lat. papŭla, blaasje. De jongere
deelen der plant zijn bezet met vochthoudende blaasjes.
papulifer / papuliferus papúlifer (papulífera, papulíferum) / papulíferus (-a,
-um), – van Lat. papŭla, blaasje; ferre, dragen: blaasjes dragend.
papuliglossus
papuliglóssus (-a, -um), – van Lat. papŭla, blaasje; Gr. glôssa,
tong: met blaasjes dragende tong of (bij orchideeën) lip.
papulilabius
papulilábius (-a, -um), – van Lat. papŭla, blaasje; labĭum, lip:
met blaasjes dragende lip.
papulipetalus
papulipétalus (-a, -um), – van Lat. papŭla, blaasje; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met blaasjes dragende kroonbladen.
papulosus papulósus (-a, -um), – van Lat. papŭla, blaasje: met (vele) blaasjes
bezet.
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Papuzilla
Papuzílla Ridl. [H. N. Ridley], – van Nieuwlat. papŭa, papoea,
inboorling van Nieuw-Guinea of een der omliggende eilanden; Zilla, plantengesl.
(Crucifĕrae): op Zilla gelijkend gesl. van Nieuw-Guinea.
papyraceus
papyráceus (-a, -um), – van Lat. pap rus, papier: met papier
overeenkomend, papierachtig.
papyrifer / papyriferus
papýrifer (papyrífera, papyríferum) / papyríferus
(-a, -um), – van Lat. pap rus, papier; ferre, dragen, leveren: papier leverend.
papyrifolius
papyrifólius (-a, -um), – van Lat. pap rus, papier; folĭum, blad:
met papierachtige bladeren.
Papyrius Papýrius Lmk. [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – van Lat. pap rus
(Gr. papūros), papier. – Boom (thans Broussonetĭa papyrifĕra Vent. [E. P. Ventenat]),
uit welks bast een soort papier gemaakt wordt.
Papyrus / papyrus
Papýrus Willd. [K. L. Willdenow] / papýrus, – Lat.
transcr. van Gr. papūros, naam der biesachtige (niet rietachtige; papyrus-riet is
nonsens) plant (Cypērus pap rus L. [C. Linnaeus]), uit welker dik, wit merg de Oude
Egyptenaren papier bereidden, dat later, tengevolge van de uitvinding van het
perkament, in on-
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bruik geraakte. Dit op Java wel als sierplant gekweekt gewas, leverde voor eenige
tientallen eeuwen het materiaal voor het kistje, waarin Mozes te vondeling werd
gelegd. Vgl. Exŏdus II, 3: “Doch als sy hem niet langer verbergen en konde, soo
nam sy voor hem een kiste van biesen, ende bepecktese met lijm, ende met peck,
ende sy leide het knechtken daer in, ende leydese in de biesen, aen den oever der
riviere.”
Parabaena
Parabáéna Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], –
van Gr. parabainein, naast (iemand of iets) loopen. De zaden zijn sterk gekromd; de
beide einden loopen ongeveer evenwijdig aan elkander.
paraboea
paraboéa, – van Gr. para, bij; Boēa, plantengesl. (Gesneriacĕae):
bij Boēa staand, op een Boēa gelijkend.
paraboeoides
paraboëoídes, – van paraboēa, soortnaam van een
Didymocarpus; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort
paraboēa gelijkend.
parabolicus
parabólicus (-a, -um), – van Gr. parabŏlê, het naast elkander
plaatsen ter vergelijking, gelijkenis, parábel: naast een andere soort te plaatsen; veel
op een andere soort gelijkend.
Paracelastrus
Paracelástrus Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. para, bij;
Celastrus, plantengesl. (Celastracĕae); bij Celastrus staand, dwz. daaraan verwant
gesl.
Paracelsea
Paracélsea Zoll. [H. Zollinger], – genoemd naar Ph. Au.
Theophrastus Bombastus von Hohenheim Paracelsus (1493, Maria-Einsiedeln,
Kanton Schwyz, Zwitserland; 1541, Salzburg), alchimist en astroloog, grondlegger
der pharmaceutische chemie. Hij schreef vele werken in gezwollen, verwarden stijl.
Paracroton
Parácroton Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. para, bij, naast;
Crŏton, plantengesl. (Euphorbiacĕae): naast Croton staand, dwz. daaraan verwant
gesl.
Paradisea
Paradísea Mazzuc. [Giovanni Mazzucato (1736-1808), Ital.
plantkundige], – genoemd naar graaf Giovanni Paradisi (1760, Modena; 1826,
Modena), raadsheer te Modena, beschermer van Mazzucato, den auteur van het gesl.
paradisearum
paradiseárum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. paradisĕa,
paradijsvogel: der paradijsvogels, door paradijsvogels bezocht. – Paradisĕa is afgeleid
van Lat. paradīsus (van Gr. paradeisos, park, dierentuin), park, dierentuin, bij
uitbreiding de hof van Eden, het paradijs, de woonplaats der zaligen (Lukas XXIII,
43), waar alles goed en fraai is en de vogels dus ook. Zie voorts paradisiăcus.
paradiseoides
paradiseoídes, – van Nieuwlat. paradisĕa, paradijsvogel; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: paradijsvogelachtig.
Paradisia
Paradísia Bertol. [A. Bertoloni], – = Paradisĕa.
paradisiacus
paradisíacus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. paradeisiăkos
(van paradeisos, dierentuin, park, bij uitbreiding de hof van Eden, waar Adam, de
eerste mensch, en de later tot zijn hulpe uit hem geformeerde vrouw Eva mochten
wonen, totdat zij zich die gunst onwaardig hadden gemaakt door het eten der verboden
vrucht), in het paradijs groeiend, uit het paradijs afkomstig, paradijs-. Het verhaal is
opgeteekend in Genĕsis II en III: “Oock hadde de Heere Godt eenen hof geplant in
Eden... ende hy stelde aldaer den mensche dien hy geformeert hadde... Ende de Heere
Godt hadde alle geboomte uit het aerdryck doen spruyten, begeerlick voor ’t gesichte
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ende goet ter spyse... Ende de Heere Godt geboodt den mensche seggende: Van allen
boom deses hofs sult gy vryelick eten: maer van den boom der kennisse des goets
ende des quaets daer van en sult gy niet eten: want ten dage, als gy daer van eet sult
gy den doot sterven... Oock hadde de Heere Godt gesproken: Het en is niet goet, dat
de mensch alleen sy, ick sal hem een hulpe maken... Als de Heere Godt uit der aerden
alle ’t gedierte des velts ende al ’t gevogelte des hemels gemaeckt hadde, soo bracht
hyse tot Adam... maer voor den mensche en vondt hy geen hulpe... Doe dede de
Heere Godt eenen diepen slaep op Adam vallen, ende hy sliep. Ende hy nam eene
van syne ribben ende sloot derselver plaetse toe met vleesch... Ende de Heere Godt
bouwde de ribbe, die hy van Adam genomen hadde, tot een vrouwe: ende hy brachtse
tot Adam. Doe seyde Adam: Dese is ditmael been van mijne beenen, ende vleesch
van mijnen vleesche: men salse Manninne heeten: om datse uyt den man genomen
is... Ende sy waren beyde naeckt, Adam ende syn wyf: ende sy en schaemden haer
niet.” (Nu liet Adam zich door Eva verleiden van de verboden vrucht te eten) “doe
werden harer beyder oogen geopent ende sy werden gewaer dat sy naeckt waren
ende sy hechten vygeboom bladeren te samen ende sy maeckten sich schorten.”
Volgens een oude overlevering zou de pisang de verboden vrucht geweest zijn. Als
alle andere paradijsplanten zonder zaad uit den grond voortgekomen, vermag zij nog
steeds, dank zij de goddelijke bescherming, zich zonder zaad voortteplanten; haar
groote, gemakkelijk in reepen te verdeelen en te vlechten bladeren zouden de stof
voor Adams en Eva’s paradijscostuum geleverd hebben. Vandaar de naam Musa
paradisiăca, paradijspisang, voor de plant en de naam paradijsvijg voor de vrucht.
paradoxus
paradóxus (-a, -um), – van para, tegen; doxa, meening: tegen de
meening in, onverwacht, vreemd, zonderling, wonderbaarlijk.
Paragramma / Paragramme
Paragrámma Th. Moore [Th. Moore] /
Paragrámme, – van Gr. para, bij; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie. – Varen,
welker sori langs den bladrand zijn geplaatst.
paraguayensis
paraguayénsis (-is, -e), – afkomstig van den staat Paraguay
(Z. van het centrum van Z.-Amerika; ±54 – ±62 1/2° W.L.; ±21 – ±28° Z.B.) of daar
het eerst gevonden.
Parahopea Parahópea Heim [Frédéric Louis Heim (1869, Metz; X), schrijver
over Dipterocarpacĕae], – van Gr. para, bij, naast; Hopĕa, plantengesl.
(Dipterocarpacĕae): naast Hopĕa staand, dwz. daaraan verwant gesl.
paralias
parálias, – oude Gr. plantennaam, eigenlijk 2e nv. enkv. van Gr.
paralĭa [van para, bij; hals (halos), zee], landstreek aan de zee: (plant) van een
landstreek aan de zee; nabij de zee groeiend(e plant).
Paralinospadix
Paralinospádix Burr. [M. Burret (1883, Saffig bij Coblenz;
X), custos en professor aan het bot. museum te Berlijn-Dahlem, schrijver over
palmen], – van Gr. para, bij, naast; Linospādix, plantengesl. (Palmae): naast
Linospādix staand, dwz. daaraan verwant gesl.
parallela
paralléla, – zie parallēlus.
parallelinervius parallelinérvius (-a, -um), – van Lat. parallēlus (zie aldaar),
evenwijdig; nervus, nerf: evenwijdignervig.
parallelivenius
parallelivénius (-a, -um), – van Lat. parallēlus (zie aldaar),
evenwijdig; vēna, ader: evenwijdig geaderd.
parallelogramma
parallelográmma, – zie parallelogrammus.
parallelogrammoides
parallelogrammoídes, – van Lat. parallelogrammus,
parallelogramvormig; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1.
parallelogramachtig. 2. gelijkend op de soort parallelogrammus.
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parallelogrammus
parallelográmmus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr.
parallêlogrammos (van parallêlos, evenwijdig; gramma, het ingegrifte, het
geteekende): uit (vier twee aan twee) evenwijdige lijnen bestaand,
parallelogramvormig.
paralleloneurus
parallelonéúrus (-a, -um), – van Gr. parallêlos, evenwijdig;
neuron, nerf: met evenwijdige nerven.
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parallelus
parallélus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. parallêlos [van para,
naast; allêlous (4e nv.), elkander], naast elkander loopend, dus evenwijdig.
Paralstonia
Paralstónia Baill. [H. E. Baillon], – van Gr. para, naast, bij;
Alstonĭa, plantengesl. (Apocynacĕae): naast Alstonĭa staand, dwz. daaraan verwant
gesl.
Paramapania
Paramapánia Uittien [H. Uittien], – van Gr. para, bij, naast;
Mapanĭa, plantengesl. (Cyperacĕae): naast Mapanĭa staand, dwz. daaraan verwant
gesl.
paramelanus
paramelánus (-a, -um), – foutief voor peramelānus.
Parameria
Paraméria Bth. [G. Bentham], – van Gr. para, naast; meros, deel.
De vruchten zijn rozenkransvormig; de zaadhoudende dikke deelen zijn (als aan een
snoer geregen) naast elkander (en tevens uiteen) gezeten.
Paramignya
Paramígnya Wight [R. Wight], – van Gr. paramignŭnai, iets
ergens bijmengen, bijvoegen: nieuw, bij de andere gevoegd gesl. der Rutacĕae.
Paranephelium
Paranephélium Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. para, bij;
Nephelĭum, plantengesl. (Sapindacĕae): naast Nephelĭum staand, dwz. daaraan verwant
gesl.
paraneuros
paranéúros (-os, -on), – van Gr. para, bij, naast; neuron, nerf:
met een naast de hoofdnerf loopende zijnerf.
parannaquensis
parannaquénsis (-is, -e), – afkomstig van Parañaque
(Philippijnen) of daar het eerst gevonden.
paraoesi
paraóési, – Dajaksche plantennaam (paraoesi).
Parapanax
Parápanax Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. para, bij, naast;
Pănax, plantengesl. (Araliacĕae): naast Panax staand, dwz. daaraan verwant gesl.
Paraphlomis Paráphlomis Prain [D. Prain], – van Gr. para, bij, naast; Phlŏmis,
plantengesl. (Labiātae): naast Phlomis staand, dwz. daaraan verwant gesl.
paraphysatus
paraphysátus (-a, -um), – van Nieuwlat. paraphўsa (van Gr.
paraphŭein, naast iets groeien), sapdraad, d.i. een der sappige haren, welke bij vele
varens tusschen de sporangiën groeien en tot veronderstelde functie hebben deze
tegen ontijdige uitdroging te beschermen: van sapdraden voorzien.
paraphysophorus
paraphysóphorus (-a, -um), – van Nieuwlat. paraphўsa
(van Gr. paraphŭein, naast iets groeien), sapdraad, d.i. elk der sappige haren, welke
bij vele varens tusschen de sporangiën groeien en tot veronderstelde functie hebben
deze tegen ontijdige uitdroging te beschermen; Gr. pherein, dragen: sapdraden
dragend.
Parapottsia
Parapóttsia Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. para, bij, naast;
Pottsĭa, plantengesl. (Apocynacĕae): naast Pottsĭa staand, dwz. daaraan verwant gesl.
pararan
paráran, – Philipp. plantennaam.
Parartabotrys
Parartábotrys Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. para, bij,
naast; Artabŏtrys, plantengesl. (Annonacĕae): naast Artabŏtrys staand, dwz. daaraan
verwant gesl.
Parartocarpus
Parartocárpus Baill. [H. E. Baillon], – van Gr. para, bij,
naast; Artocarpus, plantengesl. (Moracĕae): naast Artocarpus staand, dwz. daaraan
verwant gesl.
Parashorea
Parashórea Kurz [S. Kurz], – van Gr. para, naast, bij; Shorĕa,
plantengesl.: naast Shorĕa staand, dwz. daaraan verwant gesl.
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parasiticus
parasíticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. parasitĭkos, van
parasītein (van para, bij; sīteisthai, eten), bij iemand eten, op iemands kosten leven,
tafelschuimen], op iemands kosten levend, parasiteerend, parasitisch. – De oudere
schrijvers (o.a. Blume, Junghuhn, Lamarck, Linnaeus) bezigden dit woord dikwerf
in de beteekenis van epiphytisch. Zoo zijn bv. Justicīa – Lmk [J. B. P. A. Monet de
Lamarck] (= Agalm la – O. K. [C. E. Otto Kuntze]); – Polypodĭum – L. [C.
Linnaeus]; – Premna – Bl. [C. L. Blume]; – Sciadophyllum – Bl. [C. L. Blume] (=
Schefflēra – Harms [H. Harms]) en Solānum – Bl. [C. L. Blume] wel epiphyten,
doch geen parasieten volgens de huidige opvatting van dit woord.
Parasorus
Parasórus V. A. V. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh], – van Gr. para, bij; sôros, hoop(je). – De naam werd gekozen om
uittedrukken, dat de sporenhoopjes of sori zich nabij den bladrand bevinden. Vgl.
Paragramma.
Parasponia
Paraspónia Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. para, naast, bij;
Sponĭa, (voormalig) plantengesl. (Ulmacĕae): naast Sponĭa staand, dwz. daaraan
verwant gesl.
Parastemon
Parastémon A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – van Gr. para,
naast, op zijde; stêmôn, draad. De beide meeldraden zijn naast elkander aan één zijde
der bloem geplaatst.
Parasyringa
Parasyrínga W. W. Sm. [William Wright Smith (1875,
Lochmaben, Schotland; X), hoogleeraar te Edinburgh], – van Gr. para, naast, bij;
Syringa, plantengesl. (Oleacĕae); bij Syringa staand, dwz. daaraan verwant gesl.
Paratrophis Parátrophis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. para, naast, bij; Trŏphis,
plantengesl. (Moracĕae): naast Trophis staand, dwz. daaraan verwant gesl.
Paratropia
Paratrópia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. paratrŏpos,
ongewoon. – De stempels worden aanvankelijk door de schijf overdekt en groeien
later door deze heen naar buiten; buiten de fam. der Araliacĕae een ongewoon
verschijnsel.
parcicilius parcicílius (-a, -um), – van Lat. parcus, spaarzaam, armoedig, niet
rijkelijk; cilĭum, (als bot. term) wimper: spaarzaam gewimperd.
parciflorus
parciflórus (-a, -um), – van Lat. parcus, spaarzaam, armoedig,
niet rijkelijk; flos (flōris), bloem: armbloemig.
parcipilus
parcípilus (-a, -um), – van Lat. parcus, spaarzaam, armoedig, niet
rijkelijk; pĭlus, haar: spaarzaam behaard.
pardalianches
pardaliánches, – oude Gr. plantennaam (van Gr. pardălis,
panter; anchein, worgen, verstikken), geschonken aan een gewas, waarmede panters
werden vergiftigd. De pardalianches der Ouden was mogelijk een Aconītum-soort;
later is de naam overgedragen op de hem tegenwoordig voerende, niet-giftige plant.
pardalinus
pardalínus (-a, -um), – van Lat. pardălis, panter (het wijfje; het
mannetje heet pardus): panterachtig gevlekt.
pardalis
párdalis, – (Lat.) panter (het wijfje; het mannetje heet pardus). Het
woord wordt als soortnaam gebezigd voor planten met gevlekte bloemen, welker
geslachtsnaam vr. is.
Pardanthus
Pardánthus Ker [John Gawler], – van Gr. pardos, luipaard,
panter; anthos, bloem. Plant met panterachtig gevlekte bloemen.
pardocheilus
pardochéílus (-a, -um), – van Gr. pardos, luipaard, panter;
cheilos, lip: met panterachtig gevlekte (gespikkelde) lip.
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Parechites
Parechítes Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. para, bij, naast;
Echītes, plantengesl. (Apocynacĕae): naast Echītes staand dwz. daaraan verwant
gesl.
pareira
paréíra, – Braz. volknaam eener geneeskrachtige plant. De echte
pareira is Chondrodendron tomentōsum Ruiz. et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon];
een der onechte is Cissampĕlos pareira L. [C. Linnaeus].
pareiroides
pareiroídes, – van pareira, soortnaam eener Cissampĕlos; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort pareira gelijkend.
Parentucellia Parentucéllia Viv. [D. Viviani (1772-1840), Ital. plantkundige],
– genoemd naar T. Parentucelli (1398, Sarzana, O. van Spezia; 1455, Rome), van
1447-55 als Nicolaas V paus van Rome, stichter der Vaticaansche bibliotheek en
van een bot. tuin bij het Vaticaan. – Op zijn last werden de werken van Theophrastos
(zie Theophrasta) en Aristotĕlĕs (zie Aristotelēa) in het Lat. vertaald.
Parestia
Paréstia K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. parestĭos (van para, bij;
hestĭa, haard), aan den haard gezeten. Presl (zie presliānus), de auteur van het gesl.,
zinspeelt blijkbaar op de omstandigheden, waaronder hij werkte. Vgl. Anapausĭa.
pariens
páriens, – van Lat. parĕre, baren: barend, levende jongen
voortbrengend, vivipaar.
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parietalis
parietális (-is, -e), – van Lat. parĭes (parĭĕtis), wand, muur: op
eenigerlei wijze tot een wand of een muur in betrekking staand, aan wanden of muren
groeiend, (door de nervatuur) op een (gevoegden) muur gelijkend.
Parietaria
Parietária L. [C. Linnaeus], – van Lat. parĭes (pariĕtis), wand,
muur: op of bij muren groeiende plant.
parietarioides
parietarioídes, – van Parietarĭa, plantengesl. (Urticacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Parietarĭa-achtig.
parietiformis parietifórmis (-is, -e), – van Lat. parĭes (pariĕtis), wand, muur;
forma, gedaante: van de gedaante van een muur, op een muur gelijkend. – Bij
Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] zinspeelt de soortnaam op den vorm en den stand
van de middenslip der onderlip.
parietosus parietósus (-a, -um), – van Lat. parĭes (pariĕtis), wand, muur: met
dikken wand, dikwandig. – Bij Bruguiēra – Griff. [W. Griffith] zinspeelt de soortnaam
op den dik leerachtigen wand, waarbinnen de zaadlobben besloten zijn.
parih
parih, – Soend. naam eener manggasoort (mangga pari).
Parilium
Parílium Gaertn. [J. Gärtner], – van Lat. parĭlis (van par, gelijk),
gelijkvormig. De vrucht springt met twee onderling gelijke kleppen open.
Parinari
Parinári Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Braz. plantennaam.
Parinarium
Parinárium Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van
den Braz. plantennaam parinari.
paripinnatus
paripinnátus (-a, -um), – van Lat. par, gelijk, even, paar;
pinnātus, gevind: 1. evengevind, dwz. gevind met in een paar blaadjes of in een
spitsje eindigende algemeene bladspil. 2. met in paren geplaatste (dwz.
tegenoverstaande) vinnen.
Paris
Paris L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Paris, den Trojaanschen prins,
bekend door zijn onverstandig, voor Troje noodlottig geworden oordeel. – Toen op
de bruiloft van Peleus en Thetis alle goden en godinnen waren genoodigd behalve
Eris, de godin der tweedracht, wierp deze laatste uit wraakzucht een gouden appel
met het opschrift “voor de schoonste” te midden der feestvierenden. Drie godinnen
dongen naar den prijs: Hêrê (Juno), de gemalin van Zeus (Jupĭter), den oppergod, –
Pallas Athênê (Minerva), en Aphrodītê (Venus). – Zeus, die niet van twist hield,
wilde geen beslissing nemen, waarbij hij zeker was twee der godinnen tot vijandin
te krijgen, en droeg daarom listiglijk de uitspraak aan Paris op. Natuurlijk trachtten
de godinnen dezen omtekoopen: Hêrê, die op zijn gezond verstand vertrouwde,
beloofde hem groote rijkdommen en de heerschappij over geheel Azië, Athênê
wijsheid en krijgsroem, Aphrodītê de schoonste vrouw. Dwaselijk koos Paris de
schoonste vrouw; sindsdien waren Hêrê en Pallas Athênê zijn en Troje’s
doodsvijandinnen. De door Paris gekozen vrouw, Helĕnê, was reeds gehuwd met
Menelāos, koning van Lakedaimôn; hij schaakte haar met bijstand van Aphrodītê en
vluchtte met haar naar Troje, wat aanleiding gaf tot den Trojaanschen oorlog. – De
typische soort van het gesl. Paris (Paris quadrifolĭa L. [C. Linnaeus]) draagt op den
stengeltop 4 in een krans geplaatste bladeren, Paris met de drie wedijverende
godinnen; te midden daarvan in den vruchttijd een ronde bes, den noodlottigen appel.
Parishia
Paríshia Hook. f. [J. D. Hooker], – genoemd naar Ch. S. Pollock
Parish (1822, Dumdum, Calcutta; 1897, Roughmoor, Somerset), die, na te Oxford
voor den geestelijken stand te zijn opgeleid, van 1852-78 geestelijke was te Moulmein
(in Burma= Birma), waar hij vele planten verzamelde en een speciale studie maakte
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van orchideeën, waarvan hij er vele naar Europa zond. Ook op de Andamanen (zie
andamanensis) heeft hij verzameld. In 1878 keerde hij voor goed naar Engeland
terug.
parishii paríshii, – 2e nv. van Parishĭus, Latinizeering van Parish: van Parish,
gevonden door Parish, genoemd naar Parish. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar Ch. S. Pollock Parish (zie Parishĭa).
parisiensis
parisiénsis (-is, -e), – afkomstig van Parijs (Lat. Parīsis) of daar
het eerst gevonden, Parijsch.
Paritium
Parítium A. St.-Hil. [A. Fr. C. de Saint-Hilaire (1779-1853), Fr.
plantkundige], – Latinizeering van den Malab. plantennaam pariti.
Parkeria
Parkéria W. J. Hook. [W. J. Hooker], – in 1825 genoemd naar
Charles Sandbach Parker (?, Glasgow; 1869, ?), plantkundige, die in 1824 Ned. en
Eng. Guiana bereisde en daarna met een eigen scheepje Trinidád, Barbádos, St.
Vincent, Guadeloupe, St. Croix en Portorico bezocht. Hij verloor een groot deel
zijner verzamelingen door een schipbreuk tusschen Guadeloupe en Antígua.
Parkeriaceae Parkeriáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Parkerĭa
geldt.
Parkia
Párkia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar Mungo Park (1771,
Foulshiels, Selkirk, Z.O.-Schotland; 1806, in den Niger, W.-Afrika), medicus en
wereldreiziger, beschermeling van Banks (zie Banksĕa); hij bereisde in 1793 Eng.
Indië en Sumatra en is vooral bekend door zijn tochten (1795-97; 1804-06) in Afrika,
in het stroomgebied van den Niger, in welke rivier hij bij een door negers gepleegden
overval verdronk. Op zijn reizen zamelde hij planten in, waaronder het naar hem
genoemde gesl.
Parkinsonia
Parkinsónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar John Parkinson
(1567, in Nottinghamshire; 1650, Londen), apotheker en Eng. hofbotanicus, bezitter
van een rijken bot. tuin, welks planten hij in twee groote plaatwerken (Paradīsus
terrestris, 1629; Theātrum Botanĭcum, 1640) beschreef.
parkinsonii
parkinsónii, – 2e nv. van Parkinsonĭus, Latinizeering van
Parkinson: van Parkinson, gevonden door Parkinson, genoemd naar Parkinson. –
Cyrtopodĭum – F. v. M. [Ferdinand von Müller] werd in 1894 genoemd naar
Parkinson, die de plant op het eiland Nova-Britannĭa (zie novae-britannĭae) had
gevonden en van wien mij overigens niets bekend is.
Parmentiera
Parmentiéra A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar A.
A. Parmentier (1737, Montdidier, Z.O. van Amiens; 1813, Parijs), apotheker, die in
Frankrijk na den hongersnood van 1769 den aardappelbouw aanbeval (met weinig
succes echter) en zich later, in opdracht van Napoleon I, bezig hield met de bereiding
van beetwortelsuiker.
Parnassia
Parnássia L. [C. Linnaeus], – van Gr. Parnassos, naam van den
hoogen berg in Griekenland (±22 1/2° O.L.; ±38 1/2° N.B.), welke aan Apollo en
de Muzen gewijd was en aan welks zuidvoet zich het orakel van Delphi bevond.
Parnassĭa komt op den Parnassos voor; in de Middeleeuwen noemde men haar gramen
parnassum, Parnassisch gras.
parnassiaefolius
parnassiaefólius (-a, -um), – zie parnassiifolĭus.
parnassifolius / parnassiifolius
parnassifólius (-a, -um) / parnassiifólius
(-a, -um), – van Parnassĭa, plantengesl. (Saxifragacĕae); Lat. folĭum, blad: met
bladeren als die eener Parnassĭa.
Parochetus
Paróchetus Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – van Gr.
para, bij; ochĕtos, waterloop, greppel: aan waterloopen en greppels groeiende plant.
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Paronychia
Paronýchia Adans. [M. Adanson], – Lat. transcr. van Gr.
parônuchĭa [van para, (voor)bij; onux (onŭchos), nagel], nijdnagel (vliesje aan het
nagelbed), voorts in de Oudheid naam eener plant, welke aangewend werd tegen
ontstekingen van het nagelbed, omdat haar
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schutbladen op nijdnagels gelijkend (signatuurleer).
paranychioides
paronychioídes, – van Paronychĭa, plantengesl.
(Caryophyllacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Paronychĭa-achtig.
Paropsia
Parópsia Nor. [F. de Noronha], -van Gr. paropsis, een schoteltje
met lekkernijen. De opengesprongen vrucht, welke de door een eetbaren zaadrok
omgeven zaden doet zien, maakt een smakelijken indruk.
parqui
parqui, – Chil. plantennaam.
parri / parrie
parri / párrie, – Soend. naam eener manga-soort (ten rechte
mangga pari).
Parrotia
Paróttia C. A. Mey. [C. (K.) A. Meyer], – genoemd naar Fr. Parrot
(1792, Karlsruhe; 1841, Dorpat), sedert 1821 hoogleeraar te Dorpat, die in 1811/12
de Krim en den Kaukasus, in 1824 de Pyreneeën, in 1834 den Árarat bereisde. Hij
gaf een aantal beschrijvingen zijner reizen uit.
Parrya
Párrya R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar Sir William Edward
Parry (1790, Bath; 1855, Ems), Eng. zeeofficier, die vijf tochten naar het
noordpoolgebied maakte en daarbij tot op 82° 45' doordrong. – Hij schreef publicaties
over zijn reizen.
parryanus
parryánus (-a, -um) (Picĕa – Sarg. [Ch. Sprague Sargent]), –
genoemd naar Ch. Chr. Parry (1823, Admington, Glos.; 1890, Davenport, Iowa
U.S.A.), sedert 1832 in Ν.-Amerika gevestigd, verdienstelijk onderzoeker der flora
van het westelijk deel van N.-Amerika, schrijver van bot. publicaties.
parryi
párryi, – 2e nv. van Parrўus, Latinizeering van Parry: van Parry,
gevonden door Parry, genoemd naar Parry. – Gentiāna – Engelm. [G. Engelmann]
is genoemd naar Ch. Chr. Parry (zie parryānus).
Parsonsia Parsónsia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar J. Parsons (1705,
Barnstaple, Z.W. Engeland; 1770, Londen), schrijver eener dissertatie over de analogie
tusschen de voortplanting van dieren en die van planten en van een werk over den
mikroskopischen bouw van zaden.
parthenia
parthénia, – zie parthenĭus.
parthenifolius / partheniifolius
parthenifólius (-a, -um) / partheniifólius
(-a, -um), – van parthenĭum, soortnaam van een Chrysanthĕmum; Lat. folĭum, blad:
met bladeren als die van Chrysanthĕmum parthenĭum Bernh. [J. J. Bernhardi].
parthenioides
parthenioídes, – van de soortnamen parthenĭum of parthenĭus
(zie aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort parthenĭum
of parthenĭus gelijkend.
parthenium parthénium (znw.), – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
parthenĭon (van parthĕnos, maagd, jonge vrouw), plant voor jonge vrouwen. De
plant werd nl. in de Oudheid aangewend als menstruatiebevorderend en
vruchtafdrijvend middel en tegen aandoeningen der baarmoeder. Vgl. Dodoens,
Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 17: “Mater heet in Griecx parthenĭon… in den Apotheken
Matricarĭa… in Hoogduytsch Mutterkraut… in onser talen Mater en
Moderkruid…Mater es seer goet tegen die opstyginghe vander moederen (dwz. de
baarmoeder) met wijn oft edick (d.i. azijn) gheroost en op die nauel, herte oft syde
gheleyt. Item in water ghesoden es goet om daer inne te baden ende te sitten den
vrouwen die huer moeder verherdt, verladen oft ghezwollen is.” – In verband hiermede
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leze men Van Eeden’s dichterlijke ontboezeming over Moederkruid, hiervóór onder
Matricarĭa geciteerd.
parthenius
parthénius (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. parthenĭos (van
parthĕnos, maagd), maagdelijk, bij uitbreiding: zuiver, zuiver wit.
Parthenocissus Parthenocíssus Planch. [J. E. Planchon], – van Gr. parthĕnos,
maagd, ongetrouwde vrouw, ongetrouwde man, vrijgezel; Cissus, plantengesl.
(Vitacĕae): aan Cissus verwant gesl. met vele éénslachtige, dus als het ware een
vrijgezellenleven leidende bloemen.
parthenoides
parthenoídes, – zie parthenioīdes.
Parthenoxylon / parthenoxylon
Parthenóxylon / parthenóxylon Bl. [C. L.
Blume], – van Gr. parthĕnos, maagd, jongedochter, vrijgezel; xŭlon, hout, boom:
boom, welks hout door ongehuwden van beiderlei kunne gebezigd werd als surrogaat
van sássefras, een oud geneesmiddel tegen syphĭlis.
partita
partíta, – zie partītus.
partitilobus
partitílobus (-a, -um), – van Lat. partītus, gedeeld; lŏbus, lob,
slip: met gedeelde lobben of slippen.
partitus
partítus (-a, -um), – van Lat. partīri, deelen: gedeeld.
parva
parva, – zie parvus.
parvantherus
parvanthérus (-a, -um), – van Lat. parvus, klein; anthēra (Gr.
anthêra), helmknop: met kleine helmknoppen.
parveanus
parveánus (-a, -um) (Uvarĭa – Zoll. [H. Zollinger] = Guatterĭa –
Miq. [F. A. W. Miquel]), – waarschijnlijk genoemd naar D. Couperus Steyn Parvé
(1812, Batavia; 1882, Londen), Oostind. ambtenaar, van 1843-45 werkzaam ter
Algemeene Secretarie te Buitenzorg, in welken tijd hij in aanraking gekomen kan
zijn met Zollinger (zie zollingēri), den oorspronkelijken auteur der soort. Na zijn
ontslag uit den Indischen dienst vestigde hij zich (1851) in Londen. Hij schreef eenige
werken over Eng. Indië en Br. N.-Bórneo.
parvibacca
parvibácca, – zie parvibaccus.
parvibaccatus / parvibaccus
parvibaccátus (-a, -um) / parvibáccus (-a,
-um), – van Lat. parvus, klein, bacca, bes: met kleine bessen.
parvibracteatus parvibracteátus (-a, -um), – van Lat. parvus, klein; bractĕa,
schutblad: met kleine schutbladen.
parvicaulis parvicáúlis (-is, -e), – van Lat. parvus, klein; caulis, stengel, steel:
kortstengelig, kortstelig.
parviflorus parviflórus (-a, -um), – van Lat. parvus, klein; flos (flōris), bloem:
kleinbloemig, met kleine bloemhoofdjes.
parvifolia
parifólia, – zie parvifolĭus.
parvifoliolus parvifolíolus (-a, -um), – van Lat. parvus, klein; foliŏlum, blaadje
(onderdeel van een samengesteld blad): met kleine blaadjes.
parvifolius
parvifólius (-a, -um), – van Lat. parvus, klein; folĭum, blad:
kleinbladig.
parvifrons
párvifrons, – van Lat. parvus, klein; frons, loof, gebladerte:
kleinbladig.
parviglumus
parviglúmus (-a, -um), – van Lat. parvus, klein; glūma, kafje:
met kleine kafjes.
parvilabius
parvilábius (-a, -um), – van Lat. parvus, klein; labĭum, lip:
kleinlippig.
parvilabris
parvílabris (-is, -e), – van Lat. parvus, klein; lăbrum, lip:
kleinlippig.
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parvilobus
parvílobus (-a, -um), – van Lat. parvus, klein; lŏbus, lob: met
kleine lobben.
parvipedunculus
parvipedúnculus (-a, -um), – van Lat. parvus, klein;
peduncŭlus, steel eener bloeiwijze: met kort gesteelde bloeiwijzen.
parvipetalus
parvipétalus (-a, -um), – van Lat. parvus, klein; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met kleine kroonbladen.
parvisepalus
parvisépalus (-a, -um), – van Lat. parvus, klein; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met kleine kelkbladen.
parvispica
parvispíca, – zie parvispīcus.
parvispicula
parvispícula, – zie parvispicŭlus.
parvispiculatus / parvispiculus
parvispiculátus (-a, -um) / parvispículus
(-a, -um), – van Lat. parvus, klein; spicŭla, aartje: met kleine aartjes.
parvispicus
parvispícus (-a, -um), – van Lat. parvus, klein; spīca, aar:
kleinarig.
parvistipula
parvistípula, – zie parvistipŭlus.
parvistipulatus / parvistipulus parvistipulátus (-a, -um) / parvistípulus (-a,
-um), – van Lat. parvus, klein; stipŭla, steunblad: met kleine steunbladen.
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parvula
párvula, – zie parvŭlus.
parvulifolius
parvulifólius (-a, -um), – van Lat. parvŭlus, klein; folĭum, blad:
kleinbladig.
parvulus
párvulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. parvus, klein: klein.
parvus
parvus (-a, -um), – (Lat.) klein.
Pasania / Pasania
Pasánia Miq. [F. A. W. Miquel] / Pasánia Oerst. [A. S.
Oersted (1816-73), hoogleeraar te Kopenhagen], – Latinizeering van den Soend.
plantennaam pasan, ten rechte pasang (eik).
paspalanthus
paspalánthus (-a, -um), – van Gr. paspălê, fijn meel; anthos,
bloem: met meelachtig behaarde of beschubde bloemen of bloeiwijzen.
Paspalidium
Paspalídium Stapf. [O. Stapf], – van Paspălum, plantengesl.
(Graminĕae); Gr. eidos, gedaante: gras van de gedaante van een Paspălum; op
Paspălum gelijkend gras.
paspalifolius
paspalifólius (-a, -um), – van Paspălum, plantengesl.
(Graminĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van Paspălum.
paspaloides
paspaloídes, – van Paspălum, plantengesl. (Graminĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Paspălum-achtig.
Paspalum / Paspalus
Páspalum L. [C. Linnaeus] / Páspalus Fluegge [J.
Flügge], – Latinizeering van Gr. paspălos, oude naam voor de gierst, een in Nederland
weinig bekend graangewas (Panĭcum miliacĕum L. [C. Linnaeus]), niet met gerst te
verwarren. Het woord staat in verband met Gr. paspălê, fijn meel. In oude tijden
werd gierst vermalen tot meel voor broodbereiding. De naam is door Linnaeus (zie
Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl.
Passiflora
Passiflóra L. [C. Linnaeus], – van Lat. passĭo, lijden (znw.); flos
(flōris), bloem: lijdensbloem. De naam zinspeelt op het lijden des Heeren (Jezus),
zooals dat beschreven is in de vier evangeliën. De 3 stijlen met dikke stempels stellen
de nagels voor, waarmede Hij aan het kruis gehecht werd [één door elk der handen,
één door beide voeten (volgens de volkomen geloofwaardige voorstelling der meeste
kruisbeelden van oude tijden her; wel is waar worden in de Heilige Schrift alleen de
nagels of liever de wonden of litteekens in de handen vermeld, Johannes XX, 25:
“Indien ick in syne handen niet en sie het teecken der nagelen”…, doch dat ook de
voeten doorboord werden, wordt afgeleid uit Lucas XXIV, 39, 40: “Siet myne handen
ende myne voeten: want ick ben ’t selve. Tast my aen, ende siet, want een geest en
heeft geen vleesch ende beenen, gelijck gy siet dat ick hebbe. Ende als hy dit seyde,
toonde hy haer de handen ende de voeten”, en den als een voorspelling beschouwden
psalm XXII, 17: “sy hebben mijne handen ende mijne voeten doorgraven”)]; het
vruchtbeginsel stelt de in edik (azijn) gedompelde spons voor, waarmede Hij aan het
kruis gelaafd werd (Mattheüs XXVII, 48, – Marcus XV, 36, – Lucas XXIII, 36, –
Johannes XIX, 29); de 5 meeldraden de 5 wonden [elk der handen; elk der voeten;
de zijde (Johannes XIX, 34)]; de stamperdrager den rechtopstaanden kruispaal; de
vaak rood gevlekte bijkroon de (bebloede) doornenkroon (Mattheüs XXVII, 29, –
Marcus XV, 17, – Johannes XIX, 2); de 10 kelk- en kroonbladen de discipelen [van
de twaalve ontbreken er twee: Judas, die den Heer verried (Mattheüs XXVI, 14-16;
47-49, – Marcus XIV, 10-11; 43-46, – Lucas XXII, 3-6; 47-48, Johannes XIII, 2,
21-30; XVIII. 2-6), Petrus, die Hem verloochende (Mattheüs XXVI, 69-75, Marcus
XIV, 66-72, – Lucas XXII, 55-62, – Johannes XVIII, 15-18, 25-27)]; de drie
bijkelkbladen de drie Maria’s, die bij het kruis stonden (Johannes XIX, 25); de ranken
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de geesels, waarmede Hij geslagen werd (Marcus XV, 15, – Johannes XIX, 1). –
Men vindt allerlei varianten op deze verklaring.
Passifloraceae
Passifloráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Passiflōra geldt.
Pastinaca Pastináca L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, welks afleiding
niet vast staat.
pastoralis
pastorális (-is, -e), – van Lat. pastor, herder: op eenigerlei wijze
tot een herder in betrekking staand, herders-. – Alchemilla vulgāris L. [C. Linnaeus]
var. – (Buser) A. et G. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P. P. Graebner] werd zoo
genoemd, omdat de plant een goed veevoeder is.
patagonicus
patagónicus (-a, -um), – afkomstig van Patagonië (in het Z. van
Z.-Amerika) of daar het eerst gevonden.
patavinus
patavínus (-a, -um), – van Lat. Patavĭum, Padua, stad in N.-Italië,
W. van Venetië: Paduaansch.
patchouli / patchouly / patchowly
patchoúli / patchoúly / patchówly, –
Hind. plantennaam.
patellarius
patellárius (-a, -um), – van Lat. patella, platte schotel: den vorm
van een platten schotel hebbend.
patellifer / patelliferus
patéllifer (patellífera, patellíferum) / patellíferus (-a,
-um), – van Lat. patella, platte schotel; ferre, dragen: iets dragend, dat aan een platten
schotel doet denken.
patens
patens, – van Lat. patēre, openstaan: openstaand, wijd afstaand, wijd
uitstaand.
patentibrachius
patentibráchius (-a, -um), – van Lat. patens (patentis), wijd
afstaand, wijd uitstaand; brachĭum, (onder)arm: met wijd afstaande of wijd uitstaande
armen.
patentibracteus
patentibrácteus (-a, -um), – van Lat. patens (patentis), wijd
afstaand, wijd uitstaand; bractĕa, schutblad: met wijd afstaande schutbladen.
patenticalyx
patentícalyx, – van Lat. patens (patentis), wijd afstaand, wijd
uitstaand; călyx, kelk: met wijd afstaanden kelk, met wijd uitstaanden kelk.
patentinerve
patentinérve, – zie patentinervis.
patentinervia
patentinérvia, – zie patentinervĭus.
patentinervis / patentinervius
patentinérvis (-is, -e) / patentinérvius (-a,
-um), – van Lat. patens (patentis), wijd afstaand, wijd uitstaand; nervus, nerf: met
wijd afstaande nerven; met wijd uitstaande nerven.
patentissimus patentíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. patens (patentis),
wijd afstaand, wijd uitstaand: zeer wijd afstaand, zeer wijd uitstaand.
patentivene
patentivéne, – zie patentivēnis.
patentivenia
patentivénia, – zie patentivenĭus.
patentivenis / patentivenius
patentivénis (-is, -e) / patentivénius (-a, -um),
– van Lat. patens, wijd afstaand, wijd uitstaand; vēna, ader: met wijd afstaande
aderen; met wijd uitstaande aderen.
patentivillosus
patentivillósus(-a, -um), – van Lat. patens (patentis), wijd
afstaand; villus, lang, zacht haar: bezet met wijd afstaande, lange, zachte haren.
patersoni
patersóni, – 2e nv. van Patersōnus, Latinizeering van Paterson:
van Paterson, gevonden door Paterson, genoemd naar Paterson. – Blechnum – Mett.
[G. H. Mettenius] is genoemd naar W. Paterson (1755, Montrose, O. Schotland;
1810, op zee, tusschen Australië en Engeland), officier in het Eng. leger. Van 1777-81
diende hij in Z.-Afrika, van 1781-85 in Eng. Indië, in 1791 werd hij overgeplaatst
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naar Australië, van 1800-10 was hij plaatsvervangend gouverneur van N. S. Wales.
Hij verzamelde planten in Z.-Afrika en op Tasmanië en was zeer bevriend met den
Eng. plantkundige R. Brown (zie browniānus 1), die in het begin der achttiende eeuw
Australië bezocht en in 1810 het gesl. Patersonĭa naar hem noemde.
Patersonia
Patersónia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar W. Paterson
(zie patersōni).
patersonii
patersónii, – 2e nv. van Patersonĭus, Latinizeering van Paterson:
van Paterson, gevonden door Paterson, genoemd naar Paterson. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar W. Paterson (zie patersōni).
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patientia patiéntia, – als plantennaam is niet het klassiek-Lat. patientia, geduld,
doch een latinizeering van den Fr. plantennaam patience, welke (zie Hatzfeld,
Darmesteter & Thomas, Dictionnaire général de la langue française, in voce)
verbasterd zou zijn uit Lat. lapathĭum (van Gr. lapāthon, zuring), zuring. De Fr.
spraakmakende gemeente schijnt de eerste lettergreep van het Lat. woord als een Fr.
lidwoord te hebben opgevat.
patinatus patinátus (-a, -um), – van Lat. patĭna, pan, schotel, of van Nieuwlat.
patĭna, het eigenaardige, groene roest, waarmede antieke bronzen voorwerpen vaak
zijn bekleed, of welke door chemische hulpmiddelen op moderne voorwerpen wordt
aangebracht om deze oud te doen schijnen: 1. schotelvormig. 2. de groene roestkleur
van oude, bronzen voorwerpen bezittend.
patma
patma, – Jav. plantennaam (patmå).
Patonia
Patónia Wight [R. Wight], – genoemd naar mevr. A. W. Walker, geb.
Paton (bloeitijd 1829-41), echtgenoote van kolonel G. Warren Walker (zie walkĕri
1). Tusschen 1830 en 37 verzamelde zij hoogere planten en mossen in Ceylon; zij
vervaardigde ook teekeningen. In 1833 beklom zij den 2241 M hoogen Adamspiek,
O.Z.O. van Colombo [Volgens een Moham. overlevering heeft Adam daar, 1000
jaren lang op één been staande, zijn verdrijving uit het Paradijs (Genesis III, 24)
beweend].
patriae
pátriae, – 2e nv. enkv. van patrĭa, vaderland: des vaderlands.
patrini
patríni, – 2e nv. van Patrīnus, Latinizeering van Patrin: van Patrin,
gevonden door Patrin, genoemd naar Patrin. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar E. L. M. Patrin (1742, Mornant, Z.Z.W. van Lyon; 1815, Saint Villier bij Lyon),
mineraloog, die van 1780-87 Siberië en O.-Azië bereisde, daar belangrijke
mineralogische collecties bijeenbracht en vele planten verzamelde.
patrinii
patrínii, – 2e nv. van Patrinĭus, Latinizeering van Patrin: van Patrin,
gevonden door Patrin, genoemd naar Patrin. – Viŏla – A. P. DC. [A. P. de Candolle]
is genoemd naar E. L. M. Patrin (zie patrīni).
patruus pátruus (-a, -um), – het bijvoeglijk gebezigde Lat. substantief patrŭus
(van pater, vader), oom van vaderszijde: als oom te beschouwen, als een familielid
te beschouwen, na verwant aan een andere soort.
Pattonia
Pattónia Wight [R. Wight], – genoemd naar mevr. A. W. Walker,
geb. Paton (zie Patonĭa)
pattonianus
pattoniánus (-a, -um) (Tsuga – Engelm. [G. Engelmann]), –
genoemd naar George Patton, Lord Glenalmond (1803, The Cairnies, Pertsh.; 1869,
Glenalmond, Perth), rechterlijk ambtenaar, die deze en andere Coniferen in Eng.
tuinen invoerde.
patulus
pátulus (-a, -um), – van Lat. patēre, openstaan: openstaand, wijd
uitstaand, wijd vertakt.
paucibracteus
paucibrácteus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; bractĕa,
schutblad: met weinig schutbladen.
paucicostatus paucicostátus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; costa, ribbe,
nerf: weinigribbig, weinignervig.
paucidens / paucidentatus
páúcidens / paucidentátus (-a, -um), – van Lat.
paucus, weinig; dens (dentis), tand: weinigtandig.
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pauciflorus
pauciflórus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; flos (flōris),
bloem: weinigbloemig, met weinige bloemen bijeen.
paucifolius
paucifólius (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; folĭum, blad:
weinigbladig; met weinige blaadjes.
paucijugus
paucíjugus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; jŭgum, juk:
weinigjukkig.
paucilaciniatus paucilaciniátus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; lacinĭa,
slip: weinigslippig.
paucinerve
paucinérve, – zie paucinervis.
paucinervia
paucinérvia, – zie paucinervĭus.
paucinervis / paucinervius
paucinérvis (-is, -e) / paucinérvius (-a, -um),
-van Lat. paucus, weinig; nervus, nerf: weinignervig.
paucipartitus
paucipartítus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; partītus
(van partīri, deelen), gedeeld: in weinige slippen gedeeld.
paucipinnus
paucipínnus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; pinna, vin
(van een samengesteld blad): weinigvinnig.
paucipunctatus paucipunctátus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; punctum,
stip: met weinige stippels.
paucisectus
pauciséctus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; sectus (van
secāre, snijden), gesneden, ingesneden: in een gering aantal slippen gedeeld.
pauciseta
pauciséta, – zie paucisētus.
paucisetosus / paucisetus
paucisetósus (-a, -um) / paucisétus (-a, -um), –
van Lat. paucus, weinig; sēta, borstel: met weinig borstels.
paucisorus
paucisórus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; sōrus,
sporenhoopje, sorus: met weinige sori.
paucispinus
paucispínus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; spīna, stekel,
doorn: weinigstekelig, weinigdoornig.
paucistamineus paucistamíneus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; stamen
(stamĭnis), (als bot. term) meeldraad: met weinige meeldraden.
pauciverrucosus
pauciverrucósus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig;
verrūca, wrat: weinigwrattig.
paucivittatus
paucivittátus (-a, -um), – van Lat. paucus, weinig; vitta, band:
met weinig banden.
Pauletia
Paulétia Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar J. J. Paulet (1740,
Anduze, Cévennes; 1826, Fontainebleau), medicus, schrijver van bot. werken, vooral
over fungi.
paulianus
pauliánus (-a, -um) (Carex – Fr. W. Schultz [Fr. W. Schulz
(1804-76), D. medicus-plantkundige]), – genoemd naar K. H. Pauli (1785, Landau;
1857, Stephansfeld bij Straatsburg), arts te Weissenburg (Elzas), verdienstelijk florist.
Paullinia
Paullínia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Simon Paulli (1603,
Rostock; 1680, Kopenhagen), lijfarts van den koning van Denemarken, hoogleeraar
in de plantkunde te Kopenhagen, schrijver van eenige bot. werken.
Paulownia
Paulównia Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G. Zuccarini],
– genoemd naar Anna Paulowna (d.i. Anna, Paulsdochter) (1795, St. Petersburg;
1865, ’s Gravenhage), Russisch grootvorstin, dochter van Paul I, keizer van Rusland,
in 1816 gehuwd met den toenmaligen kroonprins der Nederlanden, F. G. L. Willem
van Nassau (van 1840-49 als Willem II koning van Nederland), na diens dood meestal
te Soestdijk woonachtig.
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paululus páúlulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. paulus, klein, gering: klein,
gering.
pauper
pauper (-er, -er), – (Lat.) arm, armoedig; vergeleken bij verwante
soorten een armoedigen indruk makend.
paupera
páúpera, – foutieve vr. vorm bij pauper. Zie aldaar.
pauperculus
paupérculus (-a, -um), – verkleinw. bij Lat. pauper, arm:
armoedig, armzalig.
pauperum
páúperum, – foutieve onz. vorm bij pauper. Zie aldaar.
pausodipsus pausodípsus (-a, -um), – van Gr. pauein, doen ophouden; dipsos,
dorst: dorstlesschend.
Pautsauvia Pautsáúvia A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – Latinizeering van den Cochinch. plantennaam pau-tsau.
pavana
pavána, – oude naam eener uit de Molukken ingevoerde houtsoort,
waarvan Johann Bauhin, zie (Bauhinĭa) in zijn Historĭa Plantārum Universālis I
(1650), 342 onder het hoofd “Lignvm Molvccense Pavana Dictvm” (d.i. Moluksch
hout, pavana of pauana genoemd) zegt: “inuenĭtur in Moluccis. Serĭtur coliturque in
hortis diligenter, nec alĭbi facĭlè inuenĭas: tanti enim ab incŏlis aestimātur vt peregrīnos
ne ad eius quidem adspectum ad-
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mittant” (de boom wordt in de Molukken gevonden en met zorg in tuinen geplant
en gekweekt, elders zal men hem niet licht aantreffen: immers zoo hoog wordt hij
door de inboorlingen geschat, dat zij hem aan vreemdelingen zelfs niet willen laten
zien). – Zooals uit bovenstaande Lat. citaten blijkt, bezigt Bauhin de u en de ν door
elkander; het hout kan dus zoowel pauana als pavana heeten. – Mij is geen plant van
dien naam uit de Molukken bekend; men neemt echter aan, dat Bauhin Croton tiglĭum
L. [C. Linnaeus] bedoelde.
Pavetta
Pavétta L. [C. Linnaeus], – Ceylonsche plantennaam (pawetta).
pavettoides
pavettoídes, – van Pavetta, plantengesl. (Rubiacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pavetta-achtig.
Pavia / pavia
Pávia / pávia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Petrus Pauw
(1564, Amsterdam; 1617, Leiden), medicus, hoogleeraar te Leiden, schrijver van
anatomische en medische publicaties.
Pavonia Pavónia Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar den Sp. plantkundige
J. Pavon (?, ?; 1835, ?), die van 1779-88 te zamen met H. Ruiz Lopez (zie ruiziānus)
en J. Dombey (zie Dombeya) Peru en Chili voor bot. doeleinden bereisde en te zamen
met Ruiz Lopez een flora van die landen schreef. Later schreef Pavon nog een werk
over kina (Nuevo Quinologia).
pavonia
pavónia (znw.), – van Lat. pavo, pauw, vogel met fraai gevlekte
vederen: plant met fraai gevlekte bloemen.
pavonia
pavónia (bnw.), – zie pavonĭus.
pavoniana
pavoniána, – zie pavoniānus.
pavoniani-weddelianus
pavoniáni-weddeliánus (-a, -um) (Cinchōna – O.
Κ. [C. E. Otto Kuntze]), – genoemd naar J. Pavon (zie Pavonĭa) en H. A. Weddell
(zie weddelliānus), beiden schrijvers over kina.
pavonianus
pavoniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. Pavon (zie Pavonĭa).
pavoninus / pavonius
pavonínus (-a, -um) / pavōnius (-a, -um), – van Lat.
pavo (pavōnis), pauw: op eenigerlei wijze tot een pauw in betrekking staand, fraai
gekleurd als een pauw.
Pawia
Páwia, – zie Pavĭa.
paxianus
paxiánus (-a, -um) (Conocephălus – Winkler [Hubert Winkler]; –
Cyrtandra – Laut [C. G. A. Lauterbach]), – genoemd naar Ferdinand Pax (1858,
Königinhof, Ν. van Königgrätz; X), in 1893 benoemd tot hoogleeraar in de plantkunde
aan de universiteit te Breslau en directeur van den bot. tuin aldaar, schrijver van vele
belangrijke bot. publicaties. Voor Engler und Prantl, Die Natürlichen
Pflanzenfamilien, bewerkte hij de Aceracĕae, Cyperacĕae, Euphorbiacĕae, Iridacĕae
en Primulacĕae, voor Das Pflanzenreich de Aceracĕae, de Euphorbiacĕae (met
medewerking van Käthe Hoffmann) en Primulacĕae (te zamen met Knuth). Voorts
schreef hij Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen, Allgemeine
Morphologie der Pflanzen, Pflanzengeographie von Posen, Die Pflanzenwelt
Schlesiens.
paxii
páxii, – 2e nv. van Paxĭus, Latinizeering van Pax: van Pax, genoemd
naar Pax. – Cleistanthus – Jablonszky [E. Jablonszky] en Selaginella – Hier. [G.
Hieronymus] zijn genoemd naar F. Pax (zie paxiānus).
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paxtoni paxtóni, – 2e nv. van Paxtōnus, Latinizeering van Paxton: van Paxton,
genoemd naar Paxton. – Dendrobīum – Lindl. [J. Lindley] is genoemd naar (sinds
1851 Sir) Joseph Paxton (1801, Milton Bryant, Bedfordsh., N. van Londen; 1865,
Sydenham, Londen), beroemd tuinbouwkundige in dienst van den hertog van
Devonshire (zie devoniānus), voor wien hij de beroemde kas van Chatsworth bij
Sheffield bouwde. Hij bereisde in 1838 Z.-Europa en de Levant, was de ontwerper
van het in 1850 gebouwde Crystal Palace te Londen en schreef tuinbouwkundige
werken.
Paxtonia
Paxtónia Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar Sir Joseph Paxton
(zie paxtōni).
paxtonii
paxtónii, – 2e nv. van Paxtonĭus, Latinizeering van Paxton: van
Paxton, genoemd naar Paxton. Planten van dezen naam zijn genoemd naar Sir Joseph
Paxton (zie paxtōni).
payapa
payápa, – Philipp. plantennaam.
Payena
Payéna A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – genoemd naar Anselme
Payen (1795, Parijs; 1871, Parijs), scheikundige, in 1814 belast met de leiding eener
beetwortelsuikerfabriek, in 1836 benoemd tot hoogleeraar in de industriëele
scheikunde te Parijs, schrijver van vele wetensch. publicaties, waaronder over
beetwortelsuikerfabrikage, over de structuur en samenstelling van zetmeel en vele
andere.
pearcei peárcei, – 2e nv. van Pearcĕus, Latinizeering van Pearce: van Pearce,
gevonden door Pearce, genoemd naar Pearce. – Begonĭa – A. DC. [A. L. P. P. de
Candolle], is genoemd naar R. W. Pearce (?, Stoke, Devonport, Engeland; 1868,
Panama) van 1859-66 inzamelaar voor de kweekersfirma Veitch & Sons (zie Veitchĭa),
die de naar hem genoemde plant in Z.-Amerika bij La Paz ontdekte.
Peckia Péckia Vell. [J. M. de la Conception Vellozo], – genoemd naar William
Dandridge Peck (1763, Boston, Mass. U.S.A.; 1822, Cambridge bij Boston, Mass.
U.S.A.), van 1805-22 hoogleeraar in de nat. historie aan de Harvard University te
Cambridge, Mass. U.S.A. – Hij heeft alpiene planten verzameld op de White
Mountains, Ν. van Boston.
Pecteilis Pectéílis Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – afleiding en beteekenis
onbekend, mogelijk een letterverbinding zonder beteekenis.
pecten veneris
pecten véneris, – oude Lat. plantennaam, van Lat. pecten,
(haar)kam; Venĕris (2e nv. van Venus, de schoone godin der liefde), van Venus: kam
van Venus, Venuskam. – De naam zinspeelt op de rangschikking der vruchten, welke
lang en smal zijn als de tanden eener kam.
pectinatus
pectinátus (-a, -um), – van Lat. pecten (pectĭnis), (haar)kam: van
een kam of iets daarop gelijkende voorzien; kamvormig.
pectinifer / pectiniferus
pectínifer (pectinífera, pectiníferum) / pectiníferus
(-a, -um), – van Lat. pecten (pectĭnis), (haar)kam; ferre, dragen: een of meer
(haar)kamvormige organen dragend.
pectiniformis
pectinifórmis (-is, -e), – van Lat. pecten (pectĭnis), (haar)kam;
forma, vorm: kamvormig.
peculiaris peculiáris (-is, -e), – van Lat. peculĭum (van pecus, vee), vermogen:
tot het persoonlijk vermogen behoorend, bij uitbreiding: eigendommelijk, eigenaardig.
pedale
pedále, – zie pedālis.
Pedaliaceae
Pedaliáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Pedalĭum
geldt.
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pedalis
pedális (-is, -e), – van Lat. pes (pedis), voet: een voet lang, een voet
hoog. De Amsterdamsche voet is ruim 283 mm, de Rijnlandsche bijna 314 mm, de
Engelsche bijna 305 mm, de oude Fransche, welke steeds door Junghuhn (zie
Junghuhnĭa) gebezigd werd (zie Java, Ned. uitgave, 2e druk, I. 53), bijna 325 mm
(nauwkeuriger: 324,8395 mm), de nieuwe Fransche ruim 333 mm.
Pedalium
Pedálium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. pêdalĭon, roer.
De vrucht doet door het bezit van 4 horizontaal afstaande stekels eenigszins aan een
stuurrad denken.
pedata
pedáta, – zie pedātus.
pedatifolius pedatifólius (-a, -um), – van Lat. pedātus, voetvormig, voetvormig
samengesteld; folĭum, blad: met voetvormige of voetvormig samengestelde bladeren.
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pedatoradiatus
pedatoradiátus (-a, -um), – van Lat. pedātus, voetvormig;
radiātus, stralend: voetvormig ingesneden met als de stralen eener ster uitstaande
slippen.
pedatus pedátus (-a, -um), – van Lat. pes (pedis), voet: voetvormig; voetvormig
samengesteld.
pedemontanus
pedemontánus (-a, -um), – van Nieuwlat. Pedemontĭum [van
pes (pedis), voet; mons (montis), berg: het aan den voet der bergen (der Alpen)
gelegen land], Piémont (N.W.-Italië): Piémonteesch, Pedemontaansch.
pedicellare
pedicelláre, – zie pedicellāris.
Pedicellaria
Pedicellária Schrank [Fr. von Paula Schrank], – van Lat.
pedicellus [verkleinw. van pes (pedis), voet, steel], steel eener bloem of eener vrucht.
Meeldraden en vruchtbeginsel zijn op een steelvormigen bloembodem geplaatst.
pedicellaris
pedicelláris (-is, -e), – van Lat. pedicellus [verkleinw. van pes
(pedis), voet, steel], steel van een bloem, van een vrucht of van een aartje: met
opvallend gesteelde bloemen, vruchten of aartjes.
pedicellatus
pedicellátus (-a, -um), – van Lat. pedicellus [verkleinw. van pes
(pedis), voet, steel], steel van een bloem, van een vrucht of van een aartje: gesteeld.
Pedicellia
Pedicéllia Lour. [J. Loureiro], – van Lat. pedicellus [verkleinw.
van pes (pedis), voet, steel], steel van een bloem, van een vrucht of van een aartje:
plant met gesteelde vruchten.
pedicellosus
pedicellósus (-a, -um), – van Lat. pedicellus [verkleinw. van pes
(pedis), voet, steel], steel van een bloem, van een vrucht of van een aartje: met door
lange of dikke stelen gedragen bloemen, vruchten of aartjes.
pedicularifolius
pedicularfólius (-a, -um), – van Pediculāris, plantengesl.
(Scrophulariacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Pediculāris.
Pedicularis
Pediculáris L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, van
pedicŭlus (verkleinw. van pedis, luis, pietje), luisje: luiskruid, luizenkruid. – Volgens
Dodoens [Cruydeboeck, 2e dr. (1503), 444], werd de plant zoo genoemd, “om dat
die beesten die in de beempden weyen daer dit cruyt veel wast, vol luysen werden”,
volgens anderen, omdat een aftreksel er van als haarwassching tegen hoofdluizen
werd aangewend.
pediculatus
pediculátus (-a, -um), – van Lat. pedicŭlus [verkleinw. van pes
(pedis), voet, steel], voetje, steeltje: met korte stelen, kort gesteeld.
Pedilanthus Pedilánthus Neck. [Ν. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige],
– van Gr. pedīlon, lage schoen, sandaal; anthos, bloem. Het omwindsel van het
cyathium is schoenvormig.
Pedilochilus
Pedilochílus
Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr.
pedīlon, lage schoen, pantoffel; cheilos, lip: orchidee met pantoffelvormige lip.
Pedilonium / Pedilonum
Pedilónium Endl. [St. L. Endlicher] / Pedilónum
Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pedīlon, lage schoen, pantoffel. – De naam zinspeelt op
den vorm der lip.
peduncularis / pedunculatus pedunculáris (-is, -e) / pedunculátus (-a, -um),
– van Lat. peduncŭlus [verkleinw. van pes (pedis), voet, steel], steel eener bloeiwijze
of eener sporangiënaar: met (duidelijk) gesteelde bloeiwijzen of sporangiënaren.
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pedunculosus pedunculósus (-a, -um), – van Lat. peduncŭlus [verkleinw. van
pes (pedis), voet, steel], steel eener bloeiwijze of eener sporangiënaar: met door lange
of dikke stelen gedragen bloeiwijzen of sporangiënaren.
peekeli
peekéli, – 2e nv. van Peekēlus, Latinizeering van Peekel: van Peekel,
gevonden door Peekel, genoemd naar Peekel. – Dryoptĕris – V. A. v. R. [C. R. W.
K. van Alderwerelt van Rosenburgh] is genoemd naar Gustav Peekel (?, ?; ?, ?),
Duitsch R.C. missionaris, sinds 1908 werkzaam op Nieuw-Mecklenburg, warm
vriend van natuurstudie, inzamelaar van vele planten.
Peekelia
peekélia Harms [H. Harms], – genoemd naar Gustav Peekel (zie
peekēli).
peekelii peekélii, – 2e nv. van Peekelĭus, Latinizeering van Peekel: van Peekel,
gevonden door Peekel, genoemd naar Peekel. Nederlandschind. planten van dezen
naam zijn genoemd naar Gustav Peekel (zie peekēli).
peepla
péepla, – Latinizeering van den Hind. plantennaam peeplee.
peeploides
peeploídes, – van den soortnaam peepla (zie aldaar); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort peepla gelijkend.
Pegia
Pégia Colebr. [H. Th. Colebrooke], – Latinizeering van den in Silhet
(zie silhetensis) gebruikelijken plantennaam pegi.
Pegolettia
Pegoléttia Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – genoemd naar Fr.
B. Pegolotti, Florentijnsch koopman van de eerste helft der 14de eeuw, schrijver van
het beroemde werk: Trattato dei pesi e delle mesure e delle mercanzie come pure
d’altre cose che debbono sapere quelli che mercanteggiano nelle varie parti del mondo
(Verhandeling over de gewichten en de maten en de koopwaren alsmede over de
andere zaken, waarvan zij, die handel drijven op de verschillende deelen der wereld,
op de hoogte moeten zijn).
peguanus
peguánus (-a, -um), – afkomstig van Pegú (landschap in
Achter-Indië, hoofdplaats Rangoon, op ruim 96° O.L., bijna 17° N.B.) of daar het
eerst gevonden.
Peireskia
Peiréskia Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige],
– genoemd naar N. Cl. de Fabre de Peiresc (1580, Belgentier N. van Toulon; 1637,
Aix), raadsheer in het parlement te Aix, archeoloog, natuurhistoricus, verzamelaar
van manuscripten, munten en mineralen.
pekanensis
pekanénsis (-is, -e), – afkomstig van Pekan (= Pahang, a/d O.
kust van het Mal. Schiereiland, op ±3 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
pekinensis
pekinénsis (-is, -e), – afkomstig van Pe-king, hoofdstad van het
Chin. rijk (±116 1/2º O.L.; ±39 3/4º N.B.) of daar het eerst gevonden. Pe-king
beteekent noordelijke hoofdstad, in tegenstelling tot Nan-king, zuidelijke hoofdstad.
pelagicus
pelágicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. pelagĭkos (van pelăgos,
zee), tot de zee behoorend, in, aan of nabij de zee groeiend, zee-.
pelargoniflorus / pelargoniiflorus pelargoniflórus (-a, -um) / pelargoniiflórus
(-a, -um), – van Pelargonĭum, plantengesl. (Geraniacĕae); Lat. flos (flōris), bloem:
met bloemen als die van een Pelargonĭum.
pelargoniifolius
pelargoniifólius (-a, -um), – van Pelargonĭum, plantengesl.
(Geraniacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Pelargonĭum.
Pelargonium
Pelargónium L’Hér. [Ch.L. L’Héritier de Brutelle], – van Gr.
pelargos, ooievaar, een lang gesnavelde vogel. De naam zinspeelt op de lang
gesnavelde vruchtkluisjes.
pelecophyllus
pelecophýllus (-a, -um), – van Gr. pelĕkus, bijl; phullon, blad:
met bijlvormige bladeren.
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pelecystylus
pelecystýlus (-a, -um), – van Gr. pelĕkus, bijl; stūlos, stijl: met
bijlvormige bladeren.
pelegrina
pelegrína, – Mexic. plantennaam (volgens sommigen ten rechte
peregrīna).
pelenkahuanus pelenkahuánus (-a, -um) (Gardenĭa – T. et B. [J. E. Teysmann
en S. Binnendijk]), – genoemd naar Pelenkahu, majoor (inlandsch bestuursambtenaar)
van Tonséa (Minahása), die in 1860 aan Teysmann (zie teysmanni) en De Vriese
(zie devriesĕi) veel steun verleende bij hun reis door de Minahása. Overigens is mij
van hem niets bekend.
peliocaulos
peliocáúlos (-os, -on), – van Gr. pelĭos, donkerblauw (zooals de
huid op door kneuzing ontstane blauwe plekken); kaulos, stengel, steel: met
donkerblau-
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wen stengel of steel. – Het woord pelĭos wordt soms verkeerdelijk gebezigd in de
beteekenis van bleek; de stengel van Cystorchis peliocaulos Schltr [F. R. Rudolf
Schlechter] is geelwit.
peliorrhynchus
peliorrhýnchus (-a, -um), – van Gr. pelĭos, donkerblauw
(zooals de huid op door kneuzing ontstane blauwe plekken); rhunchos, snavel: met
donkerblauwen snavel.
Peliosanthes
Peliosánthes Andr. [H. C. Andrews (bloeitijd 1794-1830) te
Londen, uitgever van bot. plaatwerken), Gr. pelĭos, donkerblauw (zooals de huid op
door kneuzing ontstane blauwe plekken); anthos, bloem: plant met donkerblauwe
bloemen. Dit geldt voor de eerstbeschreven soort van het gesl., de Engelschind.
Peliosánthes teta Andr. [H. C. Andrews (bloeitijd 1794-1830) te Londen, uitgever
van bot. plaatwerken], doch niet voor de Jav. Peliosánthes javanĭca Hassk. [J. K.
Hasskarl], welker bloemdek groenachtig wit of groenachtig geel is.
pelisserianus pelisseriánus (-a, -um) (Linarĭa – Mill. [Ph. Miller (1691-1771),
Eng. tuinbouwkundige]), – in 1768 genoemd naar Pelisser, omtrent wien mij niets
bekend is.
Pellacalyx / pellácalyx
Pellácalyx Korth. [P. W. Korthals], / pellácalyx, –
van Gr. pella, pels; kălux, kelk. De kelkslippen zijn van binnen aan den voet dicht
behaard. Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Pellacălyx uittedrukken.
Pellaea
Pelláéa Link [H. Fr. Link], – Lat. Transcr. van Gr. pellaia, vr. vorm
van pellaios, donker van kleur. De naam zinspeelt op de bruinroode kleur der bladeren
van Pelláéa atropurpurĕa Link [H. Fr. Link].
pellaeiformis
pellaeifórmis (-is, -e), – van Pellaea, plantengesl.
(Polypodiacĕa); Lat. forma, gedaante: van de gedaante eener Pellaea, Pellaea-achtig.
pelleterianus
pelleteriánus (-a, -um) (Cinchōna pubescens Vahl var. – Wedd.
[H. A. Weddell]), – genoemd naar Pierre Joseph Pelletier (1788, Parijs; 1842, Parijs),
scheikundige, hoogleeraar aan de École de Pharmacie te Parijs, lid der Academie
van Wetenschappen, schrijver van vele wetensch. publicaties, o.a. over kina.
Pellionia
Pelliónia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar M. J.
A. Odet Pellion (1796, Gray, Dépt. Haute-Saône; 1868, Toulon), die in 1812 in den
Fr. zeedienst trad, in 1858 bevorderd werd tot vice-admiraal en van 1858-60 hoofd
was van het maritieme departement te Brest. – Hij was in opleiding aan boord van
de korvet L’Uranie, waarmede De Freycinet (zie Freycinetĭa) van 1817-20 een
wetensch. expeditie om de aarde maakte. Gaudichaud (zie gaudichaudi), de auteur
van het gesl., nam als natuurvorscher deel aan dezelfde expeditie, waarop Pellion
zich zeer onderscheidde. – De Freycinet getuigde van hem: “Son beau commandement
et talent comme marin et comme dessinateur, sa distinction et ses sentiments élevés
et honorables lui ont mérité mon estime entière tandis que sa modestie et sa bonté
l’ont fait chérir de ses camarades. Cet élève, sujet trés distingué et de plus grande
espérance est une personnes qui ont le plus utilement servi l’ expedition.” – De prins
Don Joinville (zie Jonvillĕa) noemde hem in 1847 (Pellion was toen kapitein-ter-zee)
“un type de bon et loyal serviteur, zélé et consciencieux, excellent marin, brillant
manoeuvrier, homme d’ordre, de méthode, énergique et dévoué.” – In 1854/55
onderscheidde Pellion (toen schout-bij-nacht) zich in den Krimoorlog.
pellionianus
pellioniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar M. J. A. Odet Pellion (zie Pellionĭa)
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pellipes
péllipes, – van Lat. pellis, vacht, pels; pes, voet, steel: met in een pels
gehulden, dwz. dicht behaarden (zuil)voet of (bloem)steel.
pellitus
pellítus (-a, -um), – van Lat. pellis, vacht, pels: een pels dragend,
dichtbehaard.
pellucens
pellúcens, – van Lat. pellūcēre (van per, hier geassimileerd tot pel,
door; lūcēre, schijnen), doorschijnend zijn: doorschijnend.
pellucida
pellúcida, – zie pellucĭdus.
pellucido-marginatus pellúcido-marginátus (-a, -um), – van Lat. pellucidus,
doorschijnend; margo (margĭnis), rand: doorschijnend gerand.
pellucido-punctatus
pellúcido-punctátus (-a, -um), – van Lat. pellucĭdus,
doorschijnend; punctum, stip: doorschijnend gestippeld.
pellucidus
pellúcidus (-a, -um), – van Lat. per, hier geassimileerd tot pel,
door; lucĭdus, helder: doorschijnend.
pelma
pelma, – (Gr.) voetzool. – Bij Bulbophyllum – Finet [E. Achille Finet
(1863-1913)] zinspeelt de soortnaam op den vorm van den zuilvoet.
peloricus pelóricus (-a, -um), – van Gr. pelôr, monster: pelorisch, monstrueus
in zulker voege, dat een gemeenlijk zygomorfe bloem actinomorf wordt.
pelorioides
pelorioídes, – van Nieuwlat. pelorĭum [van Gr. pelôrĭos (van
pelôr, monster), monterachtig], actinomorfe monstruositeit eener gemeenlijk
zygomorfe bloem; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: peloriumachtig.
Peltandra
Peltándra Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr. peltê,
klein schild; anêr (andros), man. – De meeldraden (mann. organen) zijn vergroeid
tot een vleezig lichaam met schildvormigen top.
Peltanthera
Peltanthéra Roth [A. W. Roth], – van Gr. peltê, klein schild;
anthêra, (als bot. term) helmknop. Het helmbindsel draagt aan de rugzijde een op
een schild gelijkenden knobbel.
peltastes
peltástes, – Lat. transcr. van Gr. peltastês (van peltê, klein schild),
een klein schild dragend. – Bij Coelogўne – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] zinspeelt
de soortnaam op de platte schijnknollen, welke, als het ware, gewelfde schilden over
den wortelstok vormen.
peltatus
peltátus (-a, -um), – van Lat. pelta, schild: een schild dragend,
schildvormig. Het woord wordt vooral als soortnaam gebezigd voor planten met
schildvormige bladeren, voorts voor varens met schildvormige dekvliesjes.
peltifer / peltiferus
péltifer (peltífera, peltíferum) / peltíferus (-a, -um), –
van Lat. pelta, schild; ferre, dragen: een schild of iets daarop gelijkends, een
schildvormigen stempel bv., dragend.
peltifolius
peltifólius (-a, -um), – van Lat. pelta, schild; folĭum, blad: met
schildvormige bladeren.
peltiger / peltigerus
péltiger (peltígera, peltígerum) / peltígerus (-a, -um), –
van Lat. pelta, schild; gĕrĕre, dragen: een schild of iets daarop gelijkends dragend.
peltinervius
peltinérvius (-a, -um), – van Lat. pelta, schild; nervus, nerf: met
uit een schildvormigen (of schijnbaar schildvormigen) bladvoet ontspruitende nerven.
Peltiphyllum
Peltiphýllum Engl. [H. G. A. Engler], – van Gr. peltê, schild;
phullon, blad. – Plant met schildvormige bladeren.
peltistigma peltistígma, – van Gr. peltê, schild; stigma, (als bot. term) stempel:
met schildvormigen stempel.
peltophora
peltóphora, – zie peltophŏrus.
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Peltophorum
Peltóphorum Walp. [W. G. Walpers (1816-53), D.
plantkundige], – van Gr. peltê, schild; pherein, dragen: schilddragende boom. De
naam zinspeelt op den grooten, schildvormigen stempel.
peltophorus
peltóphorus (-a, -um), – van Gr. peltê, schild; pherein, dragen:
een of meer schildvormige organen dragend.
peltopus
péltopus, – van Gr. peltê, schild: pous, voet: met schildvormigen of
schildvormig verdikten (zuil)voet.
pelviformis
pelvifórmis (-is, -e), – van Lat. pelvis, bekken; forma, vorm:
bekkenvormig.
pelviger / pelvigerus
pélviger (pelvígera, pelvígerum) / pelvígerus (-a, -um),
– van Lat. pelvis, bekken; gĕrĕre, dragen: een of meer bekkenvormige organen
dragend.
pemae
pemae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief be-
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handelde woord Pema, naam eener plaats in Kaiser Wilhelmsland: (afkomstig) van
Pema of daar het eerst gevonden.
Pemphis
Pemphis Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – (Gr.) blaas. De
naam zinspeelt op den vorm van het vruchtbeginsel.
penangensis / penangianus
penangénsis (-is, – e) / penangiánus (-a, -um),
– afkomstig van het eiland Penang (= Pinang, voor de W.-kust van het Mal.
Schiereiland op schier 5 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
pendens
pendens, – van Lat. pendēre, hangen: hangend.
pendula
péndula, – zie pendŭlus.
penduliflorus
penduliflórus (-a, -um), – van Lat. pendŭlus, hangend; flos
(flōris), bloem: met hangende bloemen of bloeiwijzen.
pendulinus
pendulínus (-a, -um), – van Lat. pendŭlus, hangend: hangend.
penduliscapus penduliscápus (-a, -um), – van Lat. pendŭlus, hangend; scāpus,
steel eener bloeiwijze: met (lang) gesteelde, hangende bloeiwijzen.
pendulus
péndulus (-a, -um), – van Lat. pendēre, hangen: hangend.
pengadangensis pengadangénsis (-is, -e), – afkomstig van Rimbo pengádang
(in Benkoelen, Sumatra) of daar het eerst gevonden.
pengalenganensis
pengalenganénsis (-is, -e), – afkomstig van Pengalèngan,
een grootendeels met thee en kina beplante hoogvlakte (1400-1550 M.) met
gelijknamige dèsa, Z.W. van den vulkaan Malabar (zie malabarensis) in W.-Java,
in het W. begrensd door den Goenoeng (berg) Waringin, in het O. door den
tweelingberg Wajang-Windoe: afkomstig van Pengalèngan of daar het eerst gevonden.
penicellatus
penicellátus (-a, -um), – zie penicillātus.
Penicillaria
Penicillária Willd. [K. L. Willdenow], – van Lat. penicillum
(verkleinw. van penicŭlus, borstel; penicŭlus is weer het verkleinw. van penis, staart),
penseel. – De aartjes worden omgeven door een penseelvormige groep borstels.
penicillatus
penicillátus (-a, -um), – van Lat. penicillum, penseel (zie ook
Penicillarĭa): een of meer penseelvormige groepen van haren of smalle slippen
dragend; penseelvormig gerangschikte aren dragend.
penicillifer / penicilliferus
penicíllifer (penicillífera, penicillíferum) /
penicillíferus (-a, -um), – Lat. penicillum, penseel (zie ook Penicillarĭa); ferre,
dragen: een of meer penseelvormige organen (haargroepen bv.) dragend.
peninsularis
peninsuláris (-is, -e), – van Lat. peninsŭla (van pene, bijna,
schier; insŭla, eiland), schiereiland: afkomstig van een schiereiland; op een
schiereiland groeiend.
pennatus pennátus (-a, -um), – van Lat. penna, veder, veer: gevederd, vederen
of iets daarbij vergelijkbaars dragend, (als bot. term ook) gevind. Vgl. pinnātus.
penniger / pennigerus
pénniger (pennígera, pennígerum) / pennígerus (-a,
-um), – van Lat. penna, veer, vleugel; gĕrĕre, dragen: veeren of vleugels of iets
daarbij vergelijkbaars dragend.
Pennilabium
Pennilábium J. J. S. [J. J. Smith], – van Lat. penna, veer, wiek,
vleugel; labĭum, lip. De lip draagt twee vleugelachtig afstaande zijlobben.
Pennisetum
Pennisétum, L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Lat.
penna, veer; sēta, borstel. De aartjes staan binnen een krans van (bij vele soorten
althans) gevederde borstels.
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pennivenius pennivénius (-a, -um), – van Lat. penna, veer; vena, ader: geaderd
in den vorm eener veer, vinaderig, vinnervig.
pennsilvanicus / pennsylvanicus
pennsilvánicus (-a, -um) / pennsylvánicus
(-a, -um), – afkomstig van of het eerst gevonden in Pennsylvanĭa, een der Vereenigde
Staten van N.-Amerika, op wensch van Karel II van Engeland genoemd naar admiraal
Sir William Penn (1621-70), die een schuldvordering van bijna 16000 pond sterling
op dien vorst naliet aan zijn zoon William Penn (1644, Londen; 1718, Ruscomb,
Berkshire, Engeland), den bekenden kwaker. In betaling daarvoor ontving deze in
1681 voor zich en zijn nakomelingen met vrij wel onbeperkte souvereiniteitsrechten
het toen nog woeste en voor een groot deel met bosch (Lat. silva of minder goed
sylva) bedekte gebied, waarvoor hij een jaarlijksche schatting van twee beverhuiden
moest betalen en het vijfde deel van het gevonden goud en zilver afstaan. Penn
bestemde het land voor zijn in Engeland vervolgde geloofsgenooten, die er in grooten
getale heentogen en wien hij zeer vrijzinnige instellingen schonk. Hij zelf bezocht
zijn bezittingen van 1682-84 en stichtte er in 1683 de stad Philadelphĭa (dwz.
broederlijke liefde). Van 1699-1701 bezocht hij de kolonie anderwerf en geraakte
er in heftigen twist met de bewoners. Later kwam hij in groote financiëele
moeilijkheden, zat langen tijd voor schuld gevangen, moest zijn Amer. bezittingen
verpanden en was voornemens ze aan de Eng. kroon te verkoopen, welk plan niet
tot uitvoering kwam, doordat hij in 1712 door een beroerte getroffen werd, waarna
zijn geestvermogens geleidelijk achteruitgingen.
pennula
pénnula, – (Lat.) verkleinw. van penna, veer: veertje.
pensilis
pénsilis (-is, -e), – van Lat. pendēre, hangen: hangend, afhangend.
pensylvanicus
pensylvánicus (-a, -um), – zie pennsilvanĭcus.
pentacarpus pentacárpus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; karpos, vrucht: met
vijf vruchten of vruchtjes.
Pentace
Péntace Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. pente, vijf; ăkê, spits
(znw.); plant met vijf spitsen (in de bloem). De naam zinspeelt op de vijf lang
toegespitste staminodiën.
pentachaetus
pentacháétus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; chaitê, borstel,
dik haar: vijfborstelig.
Pentachondra
Pentachóndra R. Br. [Robert Brown], – van Gr. pente, vijf;
chondros, korrel. De vrucht bevat vijf steenkernen.
Pentacme
Pentácme A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – van Gr. penta, vijf;
akmê, spits (znw.). Elke helmknop draagt vijf lange spitsen.
pentactis
pentáctis, – van Gr. pente, vijf; aktis, straal: vijfstralig; met 5
straalvormig uitstaande organen (bloemdekbladen bv.).
pentacyphus
pentacýphus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; kūphos, bochel:
vijfbochelig; vijfknobbelig.
pentadactyla
pentadáctyla, – zie pentadactўlus.
pentadactylis / pentadactylos / pentadactylus
pentadáctylis (-is, -e) /
pentadáctylos (-os, -on) / pentadáctylus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; daktŭlos,
vinger: vijfvingerig.
pentadelphus pentadélphus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; adelphos, broeder:
vijfbroederig.
pentagona
pentagóna, – zie pentagōnus.
Pentagonia / pentagonia
Pentagónia Vent. [E. P. Ventenat] / pentagónia
(znw.), – van Gr. pentagōnos (zie pentagōnus), vijfhoekig. De naam zinspeelt op de
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vijfhoekige bloemknoppen van Legouzĭa pentagonĭa Hegi [Gustav Hegi (1876-1932),
hoogleeraar te München].
pentagonius / pentagonus
pentagónius (-a, -um) / pentagónus (-a, -um), –
van Gr. pente, vijf; gônĭa, hoek: vijfhoekig.
pentagynus
pentágynus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf, gŭnê, vrouw: met
vijf vr. organen (vruchtbeginsels, stijlen).
Pentaloba
Pentáloba Lour. [J. Loureiro], – van Gr. pente, vijf; lŏbos, lob. –
Bij de eerstbeschreven soort was de vrucht vijflobbig.
pentamera
pentámera, – zie pentamĕrus.
pentameris / pentamerus
pentámeris (-is, -e) / pentámerus (-a, -um), – van
Gr. pente, vijf; mĕros, deel: vijfdeelig, vijftallig (van bloemen).
pentandra
pentándra, – zie pentandrus.
pentandrius / pentandrus
pentándrius (-a, -um) / pentándrus (-a, -um), –
van Gr. pente, vijf; anêr (andros), man: met vijf mann. organen, met vijf meeldraden,
vijfhelmig, vijfmannig.
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pentanema
pentanéma, – van Gr. pente, vijf; nêma, draad: vijfdradig.
pentaneurus
pentanéúrus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; neuron, nerf:
vijfnervig.
pentanthus
pentánthus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; anthos, bloem:
vijfbloemig.
Pentanura
Pentanúra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pente, vijf; oura, staart:
plant met vijf staarten. Het helmbindsel der vijf meeldraden draagt een staartvormig,
langharig verlengsel.
Pentapanax Pentápanax Seem. [B. C. Seemann], – van Gr. pente, vijf; Pănax,
plantengesl. (Araliacĕae): aan Panax verwant gesl. met vijf kroonbladen, vijf
meeldraden en een vijfhoekig, vijfhokkig vruchtbeginsel.
pentapetala
pentapétala, – zie pentapetălus.
pentapetaloides
pentapetaloídes, – van den soortnaam pentapetălus (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort pentapetălus
gelijkend.
pentapetalus pentapétalus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; petălon, kroonblad:
met vijf kroonbladen.
Pentapetes
Pentápetes L. [C. Linnaeus], – oude Gr. plantennaam (van pente,
vijf), in de Oudheid geschonken aan een plant met handvormig vijftallige bladeren,
doch door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem thans
voerende gesl. met enkelvoudige bladeren en vijf vrij breede staminodiën in de bloem.
Pentaphalangium
Pentaphalángium Warb. [O. Warburg], – van Gr. pente,
vijf; phalanx (phalangos), slagorde, (als bot. term) meeldraadbundel: plant met tot
vijf bundels vergroeide (5-broederige) meeldraden.
pentaphlebius pentaphlébius (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; phleps (phlebos),
ader: vijfaderig.
Pentaphragma
Pentaphrágma Wall. -[Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], van Gr. pente, vijf; phragma, omheining, schutting, tusschenschot.
Het vruchtbeginsel is niet zelden vijfhokkig.
pentaphragmifolius
pentaphragmifólius (-a, -um), – van Pentaphragma,
plantengesl. (Campanulacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een
Pentaphragma.
pentaphyllus
pentaphýllus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; phullon, blad:
vijfbladig; met vijf bladeren of blaadjes bijeen.
Pentaptera
Pentáptera Roxb. [W. Roxburgh], – van Gr. pente, vijf; ptĕron,
vleugel. De vruchten zijn vijfvleugelig.
pentapterus
pentápterus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; ptĕron, vleugel:
vijfvleugelig.
Pentas
Pentas Bth. [G. Bentham], – (Gr.) (van pente, vijf) vijftal. Plant met
vijftallige bloemen.
pentascyphus
pentáscyphus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; skŭphos, beker:
met vijf bekervormige organen.
pentasepalus pentasépalus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; Nieuwlat. sepălum,
kelkblad: met vijf kelkbladen.
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Pentaspadon
Pentáspadon Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. pente, vijf;
spădôn, een ontmande. De bloemen bevatten vijf volkomen meeldraden (mann.
organen) en vijf stuifmeellooze, als het ware ontmande.
pentaspermus
pentaspérmus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; sperma, zaad:
vijfzadig.
pentastachya
pentastachya, – zie pentastachўus.
pentastachys / pentastachyus pentástachys / pentastáchyus (-a, -um), – van
Gr. pente, vijf; stăchus, aar: met vijf aren, vijfarig, met vijf aartjes.
Pentastemon
Pentastémon L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – van Gr.
pente, vijf; stêmôn, draad: plant met vijf draden, dwz. vier volkomen meeldraden en
een groot, draadvormig staminodium.
pentastictus
pentastíctus (-a, -um), – van Gr. pente, vijf; stiktos, gestippeld:
vijfstippelig.
Pentastira
Pentastíra Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. pente, vijf; steira,
kielbalk: plant met vijf gekielde kelkbladen. Ook de 5 kroonbladen zijn aan de
binnenzijde gekield.
Pentatropis
Pentátropis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. pente, vijf; trŏpis,
scheepskiel. De naam zinspeelt op de vijf gekielde bijkroonschubben.
pentitdis
pentítdis, – monsterwoord, door verkeerde lezing gevormd uit Gr.
pente, vijf; titthê, tepel der vrouwenborst, tiet: met vijf tepels of tieten. Bij Opilĭa –
Bl. [C. L. Blume] zinspeelt de naam op de 5 tepelvormige aanhangsels der schijf. –
Zippelĭus (zie Zippelĭa), de ontdekker en eerste naamgever der plant, en Blume (zie
Blumĕa), die den naam publiceerde, waren beiden Duitschers. Voor het met Gr.
letters geschreven woord titthê (τίτ η) kunnen zij gemakkelijk titdê gelezen hebben.
Zippelĭus heeft nog een fout van dien aard gemaakt. Zie Danatophŏrus.
Pentsteira Pentstéíra Griff. [W. Griffith], – van Gr. pente, vijf; steira, kielbalk.
Plant met vijf kielen, dwz. met scherp vijfhoekigen-vijfvleugeligen kelk.
Pentstemon
Pentstémon Mitch. [John Mitchell (?1680-1768), Eng.
plantkundige], – van Gr. pente, vijf; stêmôn, draad: plant met vijf draden, dwz. vier
volkomen meeldraden en een groot, draadvormig staminodium.
Pentsteria Pentstéria Griff. [W. Griffith], – van Gr. pente, vijf; steira, kielbalk.
Plant met vijf kielen, dwz. met scherp vijfhoekigen-vijfvleugeligen kelk.
pepericarpus pepericárpus (-a, -um), – van Gr. pepĕri, peper; karpos, vrucht:
met op peperkorrels gelijkende of als surrogaat voor peper gebezigde vruchten.
Peperomia
Peperomía Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – van Gr.
pepĕri, peper; homoios, gelijkend: op peper gelijkend, dwz. aan Piper verwant gesl.
peperomiifolius
peperomiifólius (-a, -um), – van Peperomīa, plantengesl.
(Piperacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Peperomīa.
Peplis / peplis
Peplis L. [C. Linnaeus] / peplis, – oude Gr. naam eener
Euphorbĭa-soort, tegenwoordig Euphorbĭa peplis L. [C. Linnaeus] – Linnaeus (zie
Linnaea) heeft den naam overgedragen op het hem tegenwoordig voerende gesl.,
dat, evenals Euphorbĭa peplis L. [C. Linnaeus], liggende stengels bezit.
peploides
peploídes, – van peplus (Gr. peplos), oude, Lat. naam eener
Euphorbĭa-soort; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op Euphorbĭa
peplus L. [C. Linnaeus] gelijkend.
peplus
peplus, – Latinizeering van Gr. peplos, oude naam eener
Euphorbĭa-soort.
Pepo / pepo
Pepo Adans. [M. Adanson] / pepo, – (Lat.) pompoen.
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pepo asper
pepo asper, – (Lat.) pepo, pompoen; asper, ruw. Als soortnaam
gebezigd voor een ruwharige plant met pompoenachtige vruchten.
peponifolius
peponifólius (-a, -um), – van Lat. pepo (pepŏnis), pompoen;
folĭum, blad: met bladeren als die eener pompoenplant.
peponiformis
peponifórmis (-is, -e), – van Lat. pepo (pepŏnis), pompoen;
forma, vorm: pompoenvormig.
peracuta
peracúta, – zie peracūtus.
peracutilimbus
peracutilímbus (-a, -um), – van Lat. peracūtus, zeer spits;
limbus, zoom, hier bladschijf: met zeer spitse bladschijf.
peracutus
peracútus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; acūtus,
spits: zeer spits.
perado
perádo, – op de Kanarische eilanden gebruikelijke, Sp. volksnaam
van Ilex – Chr. Buch [Chr. L. vrijheer Von Buch (1774-1853) D. plantkundige].
peraffinis
peraffínis (-is, -e), – van Lat. per, versterkend voorv.: affīnis,
verwant: zeer nauw verwant, veel op een andere soort gelijkend (in essentiëele
kenmerken).
perahuensis
perahuénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg)
Prahoe (hier gelatinizeerd tot Pĕrāhu), een 2565 m hoogen vulkaankegel in
Midden-Java aan den O. rand van het Diengplateau, of daar het eerst gevonden.
perakensis
perakénsis (-is, -e), – afkomstig van Perák (Eng. vazal-
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staat in het W. van het Mal. Schiereiland op ±5° N.B.) of daar het eerst gevonden,
Peraksch.
peralatus
peralátus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; alātus,
gevleugeld: breed gevleugeld; met vele vleugels.
peramelanus
peramelánus (-a, -um), – afkomstig van het Peramēles-bivak
(op de Z. helling van het Oranje-gebergte in Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst
gevonden. – Het bivak is genoemd naar een buideldas (Peramēles, van Lat. pera,
zak, buidel; mēles, das), welke op de tweede Lorentz-expeditie (1909/10) daar
gevangen werd.
Peramium Perámium Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829) Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van
Lat. pera, zak. – De naam zinspeelt op den vorm der lip.
Peranema
Peranéma D. Don [David Don], – van Gr. pêra, zak; nêma, draad.
– De sori worden gedragen door een draadvormigen steel en omsloten door een
bolvormig, hier bij een zakje vergeleken dekvliesje.
peranemiformis
peranemifórmis (-is, -e), – van Peranēma, plantengesl.
(Polypodiacĕae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Peranēma;
Peranēma-achtig.
peranomalus
peranómalus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.:
anomălus, afwijkend: zeer sterk afwijkend.
perasper perásper (-ra, -rum), – van Lat. per, versterkend voorv.; asper, ruw:
zeer ruw.
perbarbatus
perbarbátus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.;
barbātus, gebaard: zeer sterk (dicht of lang) gebaard.
perciliatus
perciliátus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; ciliātus,
gewimperd: zeer dicht of zeer lang gewimperd.
percnanthus
percnánthus (-a, -um), – van Gr. perknos, blauwzwart,
donkerkleurig; anthos, bloem: met blauwzwarte of donkerkleurige bloemen.
Perdicium
Perdícium L. [C. Linneaus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam perdikĭon [van Gr. perdix (perdīkos), patrijs], patrijzenkruid, zoo
genoemd omdat patrijzen op de plant belust zouden zijn. De door Linnaeus (zie
Linnaea) Perdicĭum genoemde plant is echter niet identiek met de door de Ouden
met dien naam aangeduide.
perductus
perdúctus (-a, -um), – van Lat. perducĕre (van per, door, over;
ducĕre, voeren), iets ergens doorheen leiden, iets ergens overheen strijken. – Bij
Bulbophyllum perductum J. J. S. [J. J. Smith] zinspeelt de soortnaam op het feit, dat
de wortelstok door de schijnknollen heen groeit.
peregrinus peregínus (-a, -um), – van Lat. perĕgre (van per, over; ager, veld),
op het land, buiten de stad, in het buitenland: buitenlandsch, vreemd.
pereirae peréírae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam
Pereira: van Pereira, genoemd naar Pereira. – Myroxўlon – Klotzsch [J. Fr. Klotsch]
is genoemd naar J. Pereira (1804, Shoreditch, Londen; 1853, Londen), medicus te
Londen, schrijver van een groot pharmaceutisch werk.
perelegans perélegans, – van Lat. per, versterkend voorv.; elĕgans (zie aldaar),
sierlijk: zeer sierlijk.
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perennans
perénnans, – van Lat. perennāre [van perennis (zie aldaar),
overblijvend], lang leven, altijd leven, (als bot. term) overblijven: overblijvend, vast
(van planten).
perennis
perénnis (-is, -e), – van Lat. per, door; annum, jaar: het geheele jaar
dóór durend of bloeiend, jaren achtereen durend of levend, overblijvend, vast (van
planten).
Pereskia
Peréskia Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige], –
zie Peireskĭa.
perexiguus
perexíguus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; exigūus,
zeer klein: uiterst klein.
perezii
perézii, – 2e nv. van Perezĭus, Latinizeering van De Perez: van De
Perez, genoemd naar De Perez. – Impatĭens – Teysm. [J. E. Teysmann] is genoemd
naar baron P. J. B. de Perez (1803, ’s Hertogenbosch; 1859, Badjoa = Badjoë, a/d
O. zijde van het Z.W. schiereiland van Celebes, a/d golf van Boni op ruim 4 1/2°
Z.B.), eerst zeeofficier, in 1833 benoemd tot assistent-resident van Benkoelen, in
1839 toegevoegd aan P. Merkus (zie merkusĭi), toen gouvernements-secretaris van
Sumatra, in 1840 benoemd tot resident van Ajerbangis (W.-Sumatra, even N. van
den aequātor), kort daarop tot gouverneur van Celebes, in 1848 tot resident van
Soerabaja, in 1853 tot lid van den Raad van Indië, in 1858 tot
gouvernements-commissaris van Celebes, op welk eiland hij kort daarop overleed.
perfectus
perféctus (-a, -um), – van Lat. perficĕre (van per, over de geheele
oppervlakte; facĕre, maken), volmáken: volmaakt.
perfidus
pérfidus (-a, -um), – (Lat.) onbetrouwbaar, onzeker.
perfimbriatus
perfimbriátus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.;
fimbriātus, franjeachtig ingesneden, franjeachtig gewimperd: zeer sterk franjeachtig
ingesneden; dicht franjeachtig gewimperd.
perfoliatus
perfoliátus (-a, -um), – van Lat. per, door; folĭum, blad: met
doorgroeide bladeren (of schutbladen), dwz. met dusdanig gevormde of onderling
vergroeide bladeren of schutbladen, dat het schijnt, dat de stengel door de bladeren
of schutbladen heen gegroeid is.
perforans
pérforans, – van Lat. perfŏrāre (van per, door; fŏrāre, boren)
doorboren: doorborend.
perforatus
perforátus (-a, -um), – van Lat. perfŏrāre (van per, door; fŏrāre,
boren), doorboren: doorboord, bij uitbreiding: doorschijnend gestippeld. Vgl.
Myopŏrum en en porophyllus.
perfossus
perfóssus (-a, -um), – van Lat. perfŏdĕre (van per, door; fŏdĕre,
graven, steken), doorsteken, doorboren: doorboord.
pergamaceus
pergamáceus (-a, -um), – van Lat. Pergămum (= Troje), stad
in Klein-Azië, waar het eerst goed perkament (charta pergamēna, Pergamumsch
papier) vervaardigd werd: perkamentachtig.
pergamena
pergaména, – zie pergamēnus.
pergamentaceus
pergamentáceus (-a, -um), – Latinizeering van Eng.
pergameniaceous, perkamentachtig.
pergamenus
pergaménus (-a, -um), – van Lat. Pergămum (= Troje), stad in
Klein-Azië, waar het eerst goed perkament (charta pergamēna, Pergamumsch papier)
vervaardigd werd: (als bot. term) perkamentachtig.
perglandulifer / perglanduliferus
perglandúlifer (perglandulífera,
perglandulíferum) / perglandulíferus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.;
glandulĭfĕr(us), klierdragend: dicht klierdragend, met zeer vele klieren bezet.
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pergracilis
pergrácilis (-is, -e), – van Lat. per, versterkend voorv.; gracĭlis,
slank: zeer slank.
pergracillimus
pergracíllimus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.;
gracillĭmus, zeer slank, zeer fijn: uitermate slank, uitermate fijn.
pergulanus
pergulánus (-a, -um), – van Lat. pergŭla, luifel, marquise:
gebezigd voor overgroeiing van luifels of marquises.
Pergularia
Pergulária L. [C. Linnaeus], – van Lat. pergŭla, luifel, marquise:
voor overgroeiing van luifels of marquises gebezigde plant.
periacanthus periacánthus (-a, -um), – van Gr. peri, rondom; akantha, doorn,
stekel: rondom gedoornd of gestekeld.
Periballia
Peribállia Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. periballein (van peri,
om; ballein, werpen), omwerpen, omdoen, een mantel bv. – De naam zinspeelt op
het feit, dat bij de als type van het gesl. beschouwde, Zuideuropeesche Peribállia
involucrāta Janka [Victor Janka von Bules (1837-90), Oostenr. plantkundige] de
lagere, kransstandige, onvruchtbare pluimtakken als het ware een mantel om de
hoogere, vruchtbare vormen.
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Pericampylus
Pericámpylus Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige],
– van Gr. peri, in het rond; kampŭlos, krom, gekromd: in het rond gebogen. De naam
zinspeelt op het hoefijzervormige zaad.
periclymenum periclýmenum, – Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam
periklumĕnon, waarmede een klimplant, mogelijk een Lonicēra, werd aangeduid.
Pericopsis
Pericópsis Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr. perikoptein
(van peri, rondom; koptein, houwen), rondom afhouwen, rondom besnoeien. – De
naam zinspeelt op de peu-len, waarvan, doordat zij rondom gevleugeld zijn, alleen
het middelste deel zaden bevat. Wat haar zaaddragend deel betreft, zijn zij dus, als
het ware, rondom besnoeid.
Pericycla
Perícycla Bl. [C. L. Blume], – van Gr. peri, rondom; kŭklos, kring.
De helmdraden zijn aan den voet vergroeid tot een buis, welke het vruchtbeginsel
rondom omgeeft.
Perilla
Perílla L. [C. Linnaeus], – van Lat. pera, zak. De naam zinspeelt op
den vorm van den vruchtkelk.
perimkara
perimkára, – Engelschind. plantennaam (= perin-kara).
Periploca
Períploca L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. periplŏkê (van
peri, rondom; plekein, draaien), (om)winding: windende plant.
periplocifolius
periplocifólius (-a, -um), – van Periplŏca, plantengesl.
(Asclepiadacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Periplŏca.
Peripterygium Peripterýgium Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. peri, rondom;
pterugĭon [verkleinw. van pterux (pterŭgos), vleugel], vleugel(tje). Plant met rondom
gevleugelde vruchten.
Peristeira
Peristéíra Hook. f. [J. D. Hooker], – foutief voor Pentsteira.
Peristeria
Peristéria W. D. Hook. [W. J. Hooker], – van Gr. peristerĭon
(verkleinw. van peristĕra, duif) duifje. De stempelzuil en de lip, van voren gezien,
gelijken te zamen op een vliegende duif, het symbool van den Heiligen Geest (Gods).
Vgl. Mattheüs III, 16: “ende hy sagh den Geest Godts nederdalen gelyck een duyve.”
– Zie voorts Marcus I, 10, – Lucas III, 22, – Johannes I, 32. – Vandaar de naam El
Espíritu Santo, welke deze orchidee in haar vaderland, Panamá, draagt en de
vertalingen van dien naam: Heilige-Geest-orchidee, Holy Ghost plant, Holy Spirit
plant, Fleur du Saint Esprit.
Peristrophe
Perístrophe Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – Lat. transcr.
van Gr. peristrŏphê [van peristrĕphein (van peri, om; strĕphein, wenden, draaien),
omdraaien], omdraaiing. De kroonbuis is om haar lengteas gewrongen, tengevolge
waarvan de bloem omgekeerd, dwz. met haar onderlip naar boven, met haar bovenlip
naar onder gekeerd is.
peristrophoides
peristrophoídes, – van Peristrŏphe, plantengesl.
(Acanthacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Peristrŏphe-achtig.
Peristylus
Peristýlus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. peri, rondom; stūlos, zuil.
– Bij een aantal soorten van het gesl. neigen de bloemdekbladen om de stempelzuil
samen.
Perlarius
Perlárius O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van Nieuwlat. perla, parel:
plant met op parelen gelijkende vruchten.
perlaxus
perláxus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; laxus, ijl,
slap: zeer ijl, zeer slap.
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perlongus
perlóngus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; longus,
lang: zeer lang.
permirabilis
permirábilis (-is, -e), – van Lat. per, versterkend voorv.;
mirabĭlis, wonderbaarlijk: zeer wonderbaarlijk.
permixtus
permíxtus (-a, -um), – van Lat. permiscēre (van per, dooreen;
miscēre, mengen), dooreenmengen: dooreengemengd.
permollis
permóllis (-is, -e), – van Lat. per, versterkend voorv.; mollis, zacht:
zeer zacht.
permutatus permutátus (-a, -um), – van Lat. permutāre (van per, versterkend
voorv.; mutāre, van plaats doen veranderen), geheel van plaats doen veranderen,
verwisselen: verwisseld; met andere soorten verward.
Pernettia
Pernéttia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – zie Pernettўa.
Pernettya
Pernéttya Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar A.
J. Perne(t)ty (1716, Roanne, W.N.W. van Lyon; 1796, Valence),
Benedictijner-monnik, die De Bougainville (zie Bougainvillaea) als aalmoezenier
vergezelde op diens wereldreis, waarop de Falkland-eilanden (N.O. van de Z.-punt
van Z.-Amerika) aan Spanje werden overgedragen (1766). Later verliet Pernetty zijn
orde en werd hij aanhanger van de fantastische denkbeelden van Swedenborg, wiens
werken hij in het Fr. vertaalde. Zijn laatste levensjaren besteedde hij aan het zoeken
naar den steen der wijzen, dwz. een universeel middel om goud te maken uit onedele
metalen, alle kwalen te genezen en het leven te verlengen.
pernudus
pernúdus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; nūdus,
naakt: volkomen naakt, zonder eenige bedekking, geheel kaal.
pernyi
pernýi – 2e nv. van Pern us, Latinizeering van Perny: van Perny,
gevonden door Perny, genoemd naar Perny. Ilex – Franch. [A. Franchet] is genoemd
naar Paul Hubert Perny (1818, Pontarlier, Dépt. Doubs, Frankrijk; 1907, Garches,
Dépt. Seine-et-Oise), in 1847 als R.C. missionaris naar Macao vertrokken, vanwaaruit
hij, Tonkin en, als bedelaar vermomd, Kwang-si doorreizend, in 1848 Kwei-tschou,
zijn arbeidsveld kon bereiken. Reeds datzelfde jaar zond hij cocons eener zijderups
(Attăcus pern i Guérin-Méneville [Félix Édouard Guérin-Méneville (1799-1874)
Franse natuuronderzoeker]) naar Frankrijk, waaruit zich wel de vlinders ontwikkelden,
doch wat geen aanleiding gaf de rups in cultuur te nemen. In 1858 schonk hij aan
het Museum voor Nat. Historie te Parijs een verzameling van verscheidene duizenden
goed gedroogde planten. Toen hij in 1867 voor goed in Frankrijk teruggekeerd was,
bevond hij, dat zijn verzameling nog niet bewerkt, doch verwaarloosd en ten deele
verloren gegaan was, terwijl de oorspronkelijke etiketten, waarop de groeiplaats en
de Chin. volksnaam waren aangeteekend, waren weggeworpen. Hij was niet de
eenige, wien dit overkwam. – Het overschot der verzameling, 264 soorten, werd in
1884 bestudeerd door Franchet (zie franchēti) en bleek toen 17 nieuwe soorten te
bevatten, waaronder de naar Perny genoemde. In 1862 werd hij overgeplaatst naar
Oost Sze-tsjoean (zie szechuanĭcus). Perny schreef verscheidene werken, waaronder
een studie over de provincie Kwei-tschou (1859) en een groot
Fransch-Latijnsch-Chineesch woordenboek (1869-72), waaraan hij een naamlijst
van Chin. planten, zoogdieren, vogels, reptielen, visschen, schaal- en weekdieren,
insekten en mineralen toevoegde.
Perobachne
Perobáchne J. Presl [J. Sv. Presl (1791-1849), hoogleeraar te
Praag], – van Gr. pêros, verminkt; achnê, kafje. – G4 is verminkt, dwz. verminderd
tot een naald met steel-gootvormigen voet. – De b schijnt alleen welluidendheidshalve
ingevoegd te zijn. Vgl. microbachne.
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perofskianus
perofskiánus (-a, -um) (Erysĭmum – Fisch. et Mey. [Fr. E. L.
von Fischer en C. (K.) A. Meyer], – genoemd naar L. A. Perovsky (Perowsky) (1791,
Moskou; 1856, St.-Petersburg) generaal in het Russ. Leger, die in 1839 optrad als
leider eener strafexpeditie (20 000 man; 10 000 kameelen) van Orenburg (±55° O.L.;
±51 1/2° N.B.) uit tegen Chiwa in Turkestan, doch door hevige sneeuwstormen, felle
koude en gebrek aan levensmiddelen gedwongen werd met verlies van de helft zijner
macht in 1840 den terugtocht te aanvaarden.
Peronema
Peronéma Jack [W. Jack], – van Gr. pêros, verminkt, gebrekkig;
nêma, draad. Twee der meeldraden zijn mislukt.
Perotis Perótis Ait. [W. Aiton (1731-93), hortulanus van den bot. tuin te Kew,
of W. T. Aiton (1766-1849), zoon en opvolger van W. Aiton en mede-oprichter der
Royal Horticultural Society (1804)], – van Gr. pêros, verminkt, gebrekkig;
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ous (ŏtos), oor. De bij ooren vergeleken, bloemomvattende kafjes g3 en p3 zijn
ongenaald en veel kleiner dan de beide lang genaalde onderste; vergeleken bij deze
zijn zij gebrekkig ontwikkeld.
Perovskia / Perowskia
Peróvskia Karel. [Grigory Ssilytsch Karelin (1801,
?; 1872, Gurjew, a/d N. oever der Kaspische Zee), plantkundige] / Perówskia Auct.
[der schrijvers, doch niet identiek met de door den oorspronkelijken beschrijver met
denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.)], – genoemd naar L. A. Perovsky (zie
perofskiānus).
perowskianus
perowskiánus (-a, -um), – zie perofskiānus.
Perowskya
Perówskya Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door
den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.)],
genoemd naar L. A. Perovsky (zie perofskiānus).
perparvulus
perpárvulus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.;
parvŭlus, klein: zeer klein.
perpelviger / perpelvigerus
perpélviger (perpelvígera, perpelvígerum) /
perpelvígerus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; pelvĭger, bekkenvormige
organen dragend: zeer vele bekkenvormige organen (dekvliesjes bv.) dragend.
perpendicularis
perpendiculáris (-is, -e), – van Lat. perpendicŭlum,
schietlood: loodrecht.
perpilifer / perpiliferus
perpílifer (perpilífera, perpilíferum) / perpilíferus
(-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; pilĭfĕr(us), haren dragend, behaard:
zeer sterk behaard.
perplexus
perpléxus (-a, -um), – (Lat.) verward, dooreengeslingerd.
perpuncticulatus
perpuncticulátus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend
voorv.; puncticulātus, fijn gestippeld, fijn wrattig: dicht en fijn gestippeld, dicht en
fijn wrattig.
perpusillus perpusíllus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; pusillus,
zeer klein: zéér, zéér klein; uiterst klein.
perralderianus
perralderiánus (-a, -um) (Epimedĭum – Coss. [E.
Saint-Charles Cosson (1819-89), Fr. plantkundige]), – genoemd naar H. R. le
Tourneux de la Perraudière (1831, Angers; 1861, Bougie a/d N. kust van Afrika, op
ruim 5º O.L.), die een aantal tochten in N.-Afrika maakte en daar een groot aantal
planten verzamelde.
perrigidus
perrígidus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; rigĭdus,
stijf: zeer stijf.
perringii
perríngii, – 2e nv. van Perringĭus, Latinizeering van Perring: van
Perring, gevonden door Perring, genoemd naar Perring. – Acanthus – Siehe [Walter
Siehe] is genoemd naar W. Perring (?, ?; 1907, Berlijn), beambte van den bot. tuin
te Berlijn.
perrinii perrínii, – 2e nv. van Perrinĭus, Latinizeering van Perrin: van Perrin,
genoemd naar Perrin. – Cattleya – Lindl. [J. Lindley] (= Laelĭa – Batem. [J. Bateman]
= Bletĭa – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]) werd in 1838 genoemd naar Perrin, toen
tuinman bij Richard Harrison (zie harrisoniānus). Overigens is mij van Perrin niets
bekend.
Perrottetia
Perrottétia H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J.
A. Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar G. S. Perrottet (1793, Vully, Kanton
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Waadt, Zwitserland; 1870, Pondicherry). Ingevolge eener hem door de Fr. Regeering
gegeven opdracht nuttige planten naar Cayenne en Bourbon (Réunion) overtebrengen
bereisde hij van 1819-21 de Kaapverdische eilanden, Réunion, Java, de Philippijnen
en Madagaskar. In 1819 was hij op Java; naar hij verhaalde, viel hij bij Soerabaja in
handen van een bende “Maleiers ”, die hem “zeker” vermoord zouden hebben, indien
hij zijn leven niet had gered door het overzwemmen van een rivier “vol” krokodillen.
In 1824 bracht hij in opdracht der Fr. Regeering de nopal-plant (Nopalĕa coccinellifĕra
Salm-Dyck [J. M. Fr. A. H. I. Salm-Reifferscheid-Dyck]) van Guadeloupe over naar
Senegambië. Van 1824-29 was hij directeur der cultures in Senegambië, waar hij
een groot herbarium bijeenbracht. Van 1834-39 was hij botaniste-agriculteur van
Pondicherry. In 1839 keerde hij naar Europa terug om de zijdecultuur te bestudeeren,
welke hij in Cayenne, Martinique en Guadeloupe trachtte intevoeren. In 1843 kwam
hij terug in Pondicherry, waar hij als regeerings-plantkundige tot aan zijn dood bleef.
Hij was de schrijver van vele publicaties, vooral op oekologisch gebied.
perrottetianus
perrottetiánus (-a, -um) (Ardisĭa – A. DC. [A. L. P. P. de
Candolle]), – genoemd naar G. S. Perrottet (zie Perrottetĭa).
perrottetii
perrottétii, – 2e nv. van Perrottetĭus, Latinizeering van Perrottet:
van Perrottet, gevonden door Perrottet, genoemd naar Perrottet. – Calanthe – A. Rich.
[A. Richard] is genoemd naar G. S. Perrottet (zie Perrottetĭa).
Persea
Pérsea Gaertn. [J. Gärtner], – oude Gr. naam van een Egypt. boom,
welke zijn vruchten droeg aan den stam. Pas vele eeuwen later werd de naam
overgedragen op de Amer. plant, welke hem thans voert en niets te maken heeft met
de persĕa der Ouden.
perseaefolius
perseaefólius (-a, -um), – zie perseifolĭus.
perseifolius
perseifólius (-a, -um), – van Persĕa, plantengesl. (Lauracĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Persĕa.
persianus
persiánus (-a, -um), – van Lat. Persĭa, Perzië: Perzisch.
Persica / persica Pérsica Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige]
/ pérsica (znw.), – afkorting van poma persĭca, Perzisch ooft. De perzikboom is
inheemsch in Midden-China; in 128 v. Chr. werd hij vandaar overgebracht naar
Voor-Azië; in de eerste eeuw na Christus door de Romeinen van Perzië naar Italië
en Z.-Frankrijk.
persica
pérsica (bnw.), – zie persĭcus.
persicaefolius
persicaefólius (-a, -um), – zie persicifolĭus.
persicaria
persicária (-a, -um), – (van Lat. persĭca, perzik) oude naam voor
het perzikkruid (Polygŏnum persicarĭa L. [C. Linnaeus]), zoo genoemd wegens de
gelijkenis der bladeren met die van den perzikboom.
persicariifolius
persicariifólius (-a -um), – van persicarĭa (zie aldaar), oude
naam voor het perzikkruid (Poygŏnum persicarĭa L. [C. Linnaeus]); Lat. folĭum, blad:
met bladeren als die van het perzikkruid.
persicifolius
persicifólius (-a, -um), – van Lat. persĭca, perzik; folĭum, blad:
met bladeren of blaadjes, welke op perzikbladeren gelijken.
persicinus
persicínus (-a, -um), – van Lat. persĭca (zie Persĭca), perzik: op
eenigerlei wijze tot een perzik in betrekking staand, perzikachtig,
perzikbloesemkleurig.
persicoides
persicoídes, – van Lat. persĭca, perzik; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: perzikachtig, perzikboomachtig.
persicus
pérsicus (-a, -um), – van Lat. Persa, Pers: Perzisch.
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persimilis
persímilis (-is, -e), – van Lat. per, versterkend voorv.; simĭlis,
gelijk(end): sprekend gelijkend; volkomen gelijk.
persistens
persístens, – van Lat. persistĕre, volharden: volhardend, niet
afvallend, blijvend.
persolutus
persolútus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; solūtus,
los, ijl: zeer los, zeer ijl.
personatus
personátus (-a, -um), – van Lat. persōna, tooneelmasker: een
masker dragend, gemaskerd. Zóó noemt men een tweelippige bloemkroon, bij welke
de toegang tot de kroonbuis wordt afgesloten door een welving der onderlip [als bv.
bij de leeuwenbek (Antirrhīnum)]. Vgl. ringens.
persorifer / persoriferus persórifer (persorífera, persoríferum) / persoríferus
(-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.; sorīfĕr(us) (zie aldaar), sporenhoopjs
of sori dragend: zeer vele sori dragend.
perspicabilis
perspicábilis (-is, -e), – van Lat. perspicĕre, bezien:
bezienswaardig.
persquamifer / persquamiferus
persquámifer (persquamífera,
persquamíferum) / persquamíferus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.;
squamĭfĕr(us), beschubd: zeer sterk beschubd.
persquamulatus
persquamulátus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend
voorv.; squamulātus, fijn beschubd: dicht en fijn beschubd.
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persquamulifer / persquamuliferus
persquamúlifer (persquamulífera,
persquamulíferum) / persquamulíferus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.;
squamulĭfĕr(us), fijn beschubd: dicht en fijn beschubd.
persuaveolens persuavéolens, – van Lat. per, versterkend voorv.; suaveŏlens,
welriekend, geurig: zeer welriekend, zeer geurig.
pertenuis
perténuis (-is, -e), – van Lat. per, versterkend voorv.; tenŭis, dun,
fijn teer: zeer dun, zeer fijn, zeer teer.
pertomentosus
pertomentósus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.;
tomentōsus, viltig (behaard): zeer dicht viltig (behaard).
pertusus
pertúsus (-a, -um), – van Lat. pertundĕre (van per, door; tundĕre,
stooten), dwars door iets heen stooten, doorboren: doorboord.
peruifer / peruiferus
perúifer (peruífera, peruíferum) / peruíferus (-a, -um),
– van peru, hier staande voor perubalsem; Lat. ferre, dragen, leveren: perubalsem
leverend.
perulatus
perulátus (-a, -um), – van Lat. perŭla (verkleinw. van pera, ransel,
zak), zakje, (als bot. term) knopschub: van knopschubben voorzien.
peruliger / peruligerus perúliger (perulígera, perulígerum) / perulígerus (-a,
-um), – van Lat. perŭla, (verkleinw. van pera, ransel, zak), zakje, (als bot. term)
knopschub; gĕrĕre, dragen: een of meer zakjes dragend, knopschubben dragend.
peruvianus
peruviánus (-a, -um), – van Lat. Peruvĭa, Perú (staat in het W.
van Z.-Amerika tusschen ±2 1/2 en 18º Z.B.): afkomstig van Perú of daar het eerst
gevonden, Peruaansch, Peruviaansch.
pervenulosus
pervenulósus (-a, -um), – van Lat. per, versterkend voorv.;
venulōsus, fijn geaderd; fijn en zeer dicht geaderd.
pervius
pérvius (-a, -um), – (Lat.) van per, door; vĭa, weg: waar een weg
doorheengaat, open, doorboord.
pesagiensis pesagiénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Pĕsági
of daar het eerst gevonden. – De Pĕsági is een ±2200 M. hooge berg in Z.-Sumatra,
O. van het groote meer Ranau. Er is o.a. verzameld door personeel van Forbes (zie
forbesiānus) in 1883/84, door Van Steenis (zie steenisĭi) in 1929 en door De Voogd
(zie devoogdĭi) in 1928 en 1933.
pes avis
pes avis, – (Lat.) pes, poot; avis (2e nv. enkv. van avis, vogel), van
een vogel: vogelpoot. – Bij Digitarĭa – - Buse [L. H. Buse, ook wel Büse of Buese]
zinspeelt de soortnaam op de rangschikking der schijnaren.
pes caprae
pes caprae, – (Lat.) pes, poot; caprae (2e nv. enkv. van căpra,
geit), van een geit: geitepoot. – Bij Ipomoea – - Roth [A. W. Roth] zinspeelt de
soortnaam op den bladvorm.
pes cervi
pes cervi, – (Lat.) pes, poot; cervi (2e nv. enk. van cervus, hert), van
een hert: hertepoot. Bij Eleutherandra – - V. Sl. [D. F. van Slooten] zinspeelt de
soortnaam op den vorm der stijlen.
pestalozzae pestalózzae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
persoonsnaam Pestalozza: van Pestalozza, gevonden door Pestalozza, genoemd naar
Pestalozza. – Cotylēdon – Mast. [M. T. Masters] is genoemd naar Fortunato
Pestalozza, medicus, die in de dertiger en veertiger jaren der vorige eeuw
achtereenvolgens botanizeerde te Milaan, te Constantinopel, te Adalia (a/d Z. kust
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van Klein-Azië op ±30 3/4º O.L.) en in Syrië. – Hij zond o.a. planten aan Grisebach
(zie grisebachiānus) en aan Boissier (zie boissiēri).
Pestalozzia
Pestalózzia Mor. [A. Moritzi], – genoemd naar J. H. Pestalozzi
(1746, Zürich; 1827, Brugg, Kanton Aargau, Zwitserland), beroemd opvoedkundige,
krachtig ijveraar voor goed volksonderwijs, stichter van opvoedingsgestichten,
schrijver van vele paedagogische werken.
pes tigridis
pes tígridis, – (Lat.) pes, poot; tigrĭdis (2e nv. enkv. van tigris,
tijger), van een tijger: tijgerpoot. Bij Ipomoea – - L. [C. Linnaeus] zinspeelt de naam
op den bladvorm.
petakensis
petakénsis (-is, -e), – afkomstig van Long Petak (in Centraal
O.-Bórneo) of daar het eerst gevonden.
Petalandra Petalándra Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. petălon, kroonblad;
anêr (andros), man. – De meeldraden (mann. organen) zijn paarsgewijs voor de
kroonbladen geplaatst.
Petalinia
Petalínia Becc. [Odoardo Beccari], – Latinizeering van petaling,
volksnaam der plant op Banka.
petaloidea
petaloídea, – zie petaloidĕus.
petaloides
petaloídes, – van Nieuwlat. petălum, kroonblad; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: kroonbladachtig, bij uitbreiding: met op de andere
kroonbladen gelijkende lip.
Petaloma Petalóma Roxb. [W. Roxburgh], -van Gr. petălon, kroonblad; lôma,
zoom. – De kroonbladen zijn schijnbaar op den kelkzoom ingeplant. De naam, welke
eigenlijk Petalolōma had behooren te luiden, is welluidendheidshalve ingekort. – Zie
voorts Adenēma.
Petalotoma
Petalótoma A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. petălon,
kroonblad; temnein, snijden: plant met ingesneden kroonbladen.
Petasites / petasites
Petasítes Gaertn. [J. Gärtner] / petasítes, – Lat. transcr.
van den ouden, Gr. plantennaam petasītês (van petăsos, breedgerande hoed). – De
naam zinspeelt op den bladvorm. – Als soortnaam gebezigd voor planten, welke
overeenkomst vertoonen (in bladvorm bv.) met het gesl. Petasītes.
petersenii
petersénii, – 2e nv. van Petersenĭus, Latinizeering van Petersen:
van Petersen, gevonden door Petersen, genoemd naar Petersen. – Asplenĭum – Kunze
[G. Kunze] werd in 1837 genoemd naar Christian Heinrich Waldemar Petersen:
(1800, ?; ?, ?), Deensch medicus, die als scheepsgeneesheer op het vaartuig
Christiansham in 1826/27 een reis naar China maakte en daar de naar hem genoemde
plant ontdekte. Overigens is mij van hem niets bekend.
petersii
petérsii, – 2e nv. van Petersĭus, Latinizeering van Peters: van Peters,
gevonden door Peters, genoemd naar Peters. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar haar ontdekker, W. K. H. Peters (1815, Koldenbüttel, Sleeswijk; 1888, Berlijn),
medicus-zoöloog, die van 1842-48 voor natuurhistorische doeleinden Moçambique,
Sansibar, de Comoren, Kaapland en Eng. Indië bereisde. In 1851 werd hij benoemd
tot hoogleeraar in de geneeskunde te Berlijn, in 1856 tot hoogleeraar in de dierkunde
en directeur van het Zoöl. Instituut aldaer. Hij schreef vele wetensch. publicaties.
petiolaris
petioláris (-is, -e), – van Lat. petiŏlus [verkleinw. van pes (pedis),
steel], (als bot. term) bladsteel: met goed ontwikkelden bladsteel.
petiolatus petiolátus (-a, -um), – van Lat. petiŏlus [verkleinw. van pes (pedis),
steel], (als bot. term) bladsteel: van bladstelen voorzien, dus: met gesteelde bladeren.
petiolosus petiolósus (-a, -um), – van Lat. petiŏlus [verkleinw. van pes (pedis),
steel], (als bot. term) bladsteel: met lange of dikke bladstelen.
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petiolulatus
petiolulátus (-a, -um), – van Lat. petiolŭlus [verkleinw. van
petiŏlus (zie petiolāris), bladsteel], bladsteeltje, dwz. steel van een blaadje (van een
samengesteld blad): van bladsteeltjes voorzien, dus: met (duidelijk) gesteelde blaadjes.
petiveri petivéri, – 2e nv. van Petivērus, Latinizeering van Petiver: van Petiver,
genoemd naar Petiver. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. Petiver (±1658,
Hillmorton, Warwickshire, Enge-
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land; 1718, Londen), apotheker te Londen, schrijver over dieren, planten en mineralen.
Petiveria
Petivéria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Petiver (zie petivēri).
petiverii
petivérii, – 2e nv. van Petiverĭus, Latinizeering van Petiver: van
Petiver, genoemd naar Petiver. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. Petiver
(zie petivēri).
petocalyx
petócalyx, – van Gr. piptein (stam pet), vallen; kălux, kelk: met
afvallende kelk.
petola
petóla, – Sanskr. woord voor een beschilderden, zijden doek, als
soortnaam gebezigd voor eenige planten, welke met zoo’n doek overeenkomst
vertoonen. 1. (Hemigrāphis – Hall. f. [J. G. Hallier]), – zoo genoemd, omdat de
bladeren zijn “schier als ’t kleedje Petola” (Rumphius, Herbarium Amboinense VI,
31). 2. (Luffa – Ser. [N. Ch. Seringe]), – heet (Rumphius, Herbarium Amboinense
V, 405) “na de gelykenisse met zeker zyde kleetje aldus genaamt, ’t welk met
verscheide bloemen, figuuren en plekken geschildert is, diergelyke plekken men
eenigzints ziet aan de schorze van deze vruchten.” 3. (Macōdes – Lindl. [J. Lindley]),
– genoemd naar den Mol. Mal. naam der plant, daoen petōla (petola-blad), “wegens
de gelykenisse met een kostelyk zyde kleetje Petola genaamt, ’t welk met veelderlei
verven geschildert is” (Rumphius, Herbarium Amboinense VI, 93).
Petracanthus
Petracánthus Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
petra, rots; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Acanthacĕae: op rotsen
groeiende Acanthacĕa.
Petraea
Petráéa Houst. [W. Houstoun], – genoemd naar den Eng. edelman
Robert James Baron Petre (1713-1743), “den phenix zijner eeuw”, die in zijn tuin
te Thorndon (Essex) een fraaie verzameling uitheemsche planten bezat. Hij voerde
Cammellĭa japonĭca L. [C. Linnaeus] in Engeland in.
petraea
petráéa, – zie petraeus.
Petraeovitex
Petraeovítex Oliv. [D. Oliver], – van Petraea en Vītex, beide
namen van plantengesl. uit de fam. der Verbenacĕae: gesl., dat zoowel met Petraea
als met Vitex punten van overeenstemming vertoont.
petraeus
petráéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. petraios (van petra, rots):
op rotsen groeiend.
Petrea
Petréa, – zie Petraea.
Petreovitex
Petreovítex, – zie Petraeovītex.
petriei
petríei, – 2e nv. van Petriĕus, Latinizeering van Petrie: van Petrie,
gevonden door Petrie, genoemd naar Petrie. – Coprosma – T. Fr. Cheeseman [T. Fr.
Cheeseman (1846, Hull; 1923, Auckland, Nieuw-Zeeland] werd in 1885 genoemd
naar den ontdekker der plant, Donald Petrie (1846, in Morayshire, N.-Schotland;
1925, Auckland, Noorder Eiland, Nieuw-Zeeland), die in 1868 naar Melbourne
vertrok, waar hij werkzaam werd gesteld bij het onderwijs. In 1874 werd hij benoemd
tot hoofdinspecteur van het onderwijs in Auckland. Sedert zijn vestiging in
Nieuw-Zeeland verzamelde hij op de vele tochten, welke hij in de uitoefening van
zijn ambt moest maken, en in den vrijen tijd, dien zijn bezigheden hem lieten, ijverig
planten, waarmede hij doorging tot ongeveer een jaar voor zijn dood. Op deze wijze
bracht hij een zeer groot herbarium bijeen, dat hij kort voor zijn dood ten geschenke
gaf aan het Dominion Museum te Wellington (Noordereiland, Nieuw-Zeeland).
Voorts schreef hij ongeveer 60 bot. publicaties, meerendeels beschrijvingen van door
hem als nieuw beschouwde soorten.
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Petrocarya
Petrocárya Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – van Gr. petros,
steen; karŭon, noot: plant met steenharde, nootachtige vruchten.
Petrocoptis
Petrocóptis A. Br. [A. Braun], – van Gr. petra, rots; koptein, stuk
slaan, breken: rotsen brekende plant. – Vgl. saxifrăgus.
Petrophila
Petróphila R. Br. [Robert Brown], – van Gr. petra, rots; phĭlein,
beminnen: rotsen beminnende, op rotsen groeiende plant.
petrophilus
petróphilus (-a, -um), – van Gr. petra, rots; of petros, steen:
phĭlein, beminnen: rotsbeminnend, steenbeminnend, op rotsen groeiend, op steenachtig
terrein groeiend.
petrophya
petróphya, – zie petrophўus.
petrophyes petróphyes, – van Gr. petra, rots, of petros, steen; phŭein, groeien:
op rotsen groeiend, op steenachtig terrein groeiend.
Petrophytum
Petróphytum Nutt. [Th. Nuttall], – van Gr. petra, rots, phŭton,
plant: rotsplant.
petrophyus
petróphyus (-a, -um), – van Gr. petra, rots, of petros, steen;
phŭein, groeien: op rotsen groeiend, op steenachtig terrein groeiend.
Petrosavia
Petrosávia Becc. [Odoardo Beccari], – genoemd naar Pietro Savi
(1811, Pisa; 1871, Pisa), hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin
te Pisa, schrijver van eenige bot. publicaties.
Petroselinum / petroselinum Petroselínum L. [C. Linnaeus] / petroselínum,
– van Gr. petra, rots; selīnon, eppe, selderij: aan selderij verwante rotsplant,
rotsselderij, peterselie.
petteri
pettéri, – 2e nv. van Pettērus, Latinizeering van Petter: van Petter,
gevonden door Petter, genoemd naar Petter. – Dianthus – Boiss. [E. Boissier] is
genoemd naar Franz Petter (1798, Waidhofen a/d Ybbs, Neder-Oostenrijk, Z.O. van
Linz; 1853, Cattaro, Z.-Dalmatië), sedert 1827 leeraar in de D. taal aan het gymnasium
te Spalato (Midden-Dalmatië, a/d Adriatische Zee), verdienstelijk onderzoeker der
flora van Dalmatië, van welk land hij gedroogde verzamelingen planten in den handel
bracht, schrijver van een paar bot. publicaties.
Petteria
Pettéria K. B. Presl [K. B. Presl], – genoemd naar Franz Petter (zie
pettēri).
Petunga
Petúnga A. P. DC. [A. P. de Candolle], Latinizeering van peetunga,
Engelschind. volksnaam van Petúnga roxburghĭi A. P. DC. [A. P. de Candolle]
Petunia
Petúnia A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – Latinizeering van petun, Braz. volksnaam voor tabak. – Petunĭa is aan tabak
verwant; tabak heette vroeger in het Fr. pétun; tabak rooken pétuner.
petzoldii
petzóldii, – 2e nv. van Petzoldĭus, Latinizeering van Petzold: van
Petzold, gevonden door Petzold, genoemd naar Petzold. – Salix – Hort. [onder dezen
naam in tuinen gekweekt] is genoemd naar K. Fr. A. Petzold (1815, Köningswalde,
O.N.O. van Frankfurt a. O.; 1891, Blasewitz bij Dresden), tuinbouwkundige, laatstelijk
parkdirecteur te Muskau in W.-Silezië, Z.O. van Kottbus, schrijver over het arboretum
dier plaats.
peuce
peuce, – Lat. transcr. van Gr. peukê, den.
peucedanifolius
peucedanifólius (-a, -um), – van Peucedănum, plantengesl.
(Umbellifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Peucedănum.
Peucedanum
Peucédanum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam peukedănon of peukedănos, waarmede een bittere schermbloemige
werd aangeduid. De beteekenis van dezen naam staat niet vast; sommigen brengen
hem in verband met Gr. peukedănos, bitter in fig. zin, met toespeling op den scherpen
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smaak der plant; anderen leiden hem af van peukê, den, in welk geval hij zou zinspelen
op de smalle, bij dennenaalden vergeleken bladslippen.
peyerianus
peyeriánus (-a, -um) – (Appendicŭla – Kränzl. [Fr. Kränzlin
(1847-1934), D. schrijver over orchideeën]; – Cirropetălum – Kränzl. [Fr. Kränzlin
(1847-1934), D. schrijver over orchideeën]), – resp. in 1891 en 1893 genoemd naar
Peyer te Zürich, bezitter van vele uit Sumatra geïmporteerde orchideeën. Overigens
is mij niets van hem bekend.
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Phacelanthus
Phacelánthus Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. phakĕlos, bundel;
anthos, bloem. De aartjes staan bundelsgewijs bijeen.
Phacelia
Phacélia A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs.)], – van Gr. phakĕlos, bundel. – Althans bij het begin van den bloei zijn de
bloemen dicht opeengedrongen.
Phacelophrynium
Phacelophrýnium K. Schum. [K. M. Schumann], – van
Gr. phakĕlos, bundel; Phrynĭum, plantengesl. (Marantacĕae): aan Phrynĭum verwant
gesl. met bundelvormige bloeiwijzen.
phacotus
phacótus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. phakôtos (van phakos,
linze), den vorm van een linzezaad hebbend, lensvormig.
phaea
phaea, – zie phaeus.
phaeadenius
phaeadénius (-a, -um), – van Gr. phaios, zwartachtig, donker
van kleur; adên (adênos), klier: met donkergekleurde klieren.
phaeantha / phaeanthum
phaeántha / phaeánthum, – zie phaenthus.
Phaeanthus
Phaeánthus Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th. Thomson], –
van Gr. phaios, zwartachtig, donker van kleur; anthos, bloem. Plant met
donkerkleurige bloemen.
phaeanthus
phaeánthus (-a, -um), – van Gr. phaios, zwartachtig, donker van
kleur; anthos, bloem: met donkerkleurige bloemen.
phaeniceus
phaeníceus (-a, -um), – = phoenicĕus. Zie aldaar.
phaeocarpus
phaeocárpus (-a, -um), – van Gr. phaios, zwartachtig, donker
van kleur; karpos, vrucht: met donkerkleurige of een donkerkleurige beharing
dragende vruchten.
phaeocaulis
phaeocáúlis (-is, -e), – van Gr. phaios, zwartachtig, donker van
kleur; kaulos, stengel, steel: met donkerkleurige stengels of stelen.
phaeochitus
phaeóchitus (-a, -um), – van Gr. phaios, zwartachtig, donker
van kleur; chĭtôn, hemd: met een of andere, bij een hemd vergelijkbare, donkerkleurige
bedekking, een donkere beharing bv.
phaeochlamys
phaeóchlamys, – van Gr. phaios, zwartachtig, donker van
kleur; chlămus, mantel: met een of andere, bij een mantel vergelijkbare,
donkerkleurige bedekking, donkergekleurde scheeden bv. of een donkere beharing.
phaeochoanus phaeochóanus (-a, -um), – van Gr. phaios, zwartachtig, donker
van kleur; choănos, gietvorm: met donkerkleurige, omvattende organen (schutbladen,
schubben).
Phaeocordylis Phaeocordýlis Griff. [W. Griffith], van Gr. phaios, zwartachtig,
donker van kleur: kordūlê, knots. De bloeiwijzen zijn knotsvormig en bruingeel.
phaeodictyon phaeodíctyon, – van Gr. phaios, zwartachtig, donker van kleur;
diktŭon, net: met donkerkleurig of donker behaard (ader)net.
phaeoglossus
phaeoglóssus (-a, -um), – van Gr. phaios, zwartachtig, donker
van kleur; glôssa, tong: met donkerkleurige tong of (bij orchideeën) lip.
Phaeomeria
Phaeoméria Lindl. [J. Lindley], – van Gr. phaios, zwartachtig,
donker van kleur; mĕris of mĕros, deel. Een deel der bloem, de lip, is vaak zeer
donker rood.
phaeoneurus
phaeonéúrus (-a, -um), – van Gr. phaios, zwartachtig, donker
van kleur; neuron, nerf: met donkerkleurige of donker behaarde nerven.
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phaeopodus
phaeópodus (-a, -um), – van Gr. phaios, zwartachtig, donker
van kleur; pous (pŏdos), steel: met donkerkleurigen of donker behaarden steel.
phaeorhabdos
phaeorhábdos (-os, -on), – zie phaeorrhabdos.
phaeorrhabdos
phaeorrhábdos (-os, -on), – van Gr. phaios, zwartachtig,
donker van kleur; rhabdos, streep: met donkere strepen, donkergestreept.
phaeostigma
phaeostígma, – van Gr. phaios, zwartachtig, donker van kleur;
stigma, puntje, met donkere stippels.
phaeotrichus
phaeótrichus (-a, -um), – van Gr. phaios, zwartachtig, donker
van kleur; thrix (trĭchos), haar: met donkerkleurige beharing.
phaeus
phaeus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. phaios, zwartachtig, donker
van kleur.
phaiostele
phaiostéle, – van Gr. phaios, zwartachtig, donker van kleur; stêlê,
zuil: met donkerkleurige (stempel)zuil.
phajoides
phajoídes, – van Phajus, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Phajus-achtig.
Phajus
Phajus Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. phaios, zwartachtig,
donker van kleur. De naam zinspeelt op de zwartblauwe kleur, welke een aantal
soorten van het gesl. bij kneuzing aannemen.
Phakellanthus
Phakellánthus Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. phakĕlos,
bundel; anthos, bloem. De aartjes staan bundelsgewijs bijeen. Beter is Phacelanthus.
Phalaenopsis / phalaenopsis Phalaenópsis Bl. [C. L. Blume] / phalaenópsis,
– van Gr. phalaina, hier gebezigd in de beteekenis van nachtvlinder in het algemeen,
een groep van met uitgespreide vleugels zittende vlinders; opsis, voorkomen, uiterlijk:
orchidee met op nachtvlinders gelijkende bloemen. – Hoewel phalaina ook met
walvisch kan vertaald worden, is het hier niet in die beteekenis gebruikt, zooals blijkt
uit wat Blume (zie Blumĕa), de auteur van het gesl. zegt in zijn Rumphia IV, 52:
“Hanc quum in fruticētis insŭlae Nusa Kambangan primus conspicĕrem flores
Phalaenas esse putābam unde nomen genĕris.” [Toen ik deze (plant) voor het eerst
op Noesa Kambangan in het kreupelhout zag, hield ik de bloemen voor nachtvlinders
(Nieuwlat. phalaena), vandaar de geslachtsnaam]. Blume zal toch wel niet gedacht
hebben, dat er walvisschen aan de struiken hingen. Hij voegt er nog bij, dat kort voor
1848 een exemplaar dezer soort in Engeland voor f 1200 verkocht was, en – aardige
tegenstelling – dat op Java de kleine man de bladeren als groente eet.
phalangillum phalangíllum, – verkleinw. van Lat. phalangĭum, spin: spinnetje.
Phalangium / phalangium
Phalángium L. [C. Linnaeus] / phalángium, –
Lat. transcr. van Gr. phalangĭon, waarmede een giftige spin werd aangeduid, alsmede
een plant, welke als geneesmiddel tegen den beet dier spin diende. – Het woord
phalangĭon is afgeleid van Gr. phalanx (phalangos), lid; de spin werd zoo genoemd,
omdat haar pooten uit lange leden bestaan. – Als soortnaam gebezigd voor planten,
welker bloemen aan spinnen doen denken.
phalariformis
phalarifórmis (-is, -e), – van Phalāris, plantengesl.
(Graminĕae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Phalāris, Phalāris-achtig.
phalarioides
phalarioídes, – van Phalāris, plantengesl. (Graminĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Phalāris-achtig.
Phalaris
Phaláris L. [C. Linnaeus], -oude, Gr. naam eener grassoort.
phalaroides
phalaroídes, – van Phalāris, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Phalāris-achtig.
Phaleria / phaleria
Phaléria / phaléria Jack [W. Jack], – van Gr. phalêros,
glanzend wit: witbloemige plant.
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Phalerocarpus
Phalerocárpus G. Don [George Don], – van Gr. phalêros,
glanzend wit; karpos, vrucht: plant met glanzend witte vruchten (bessen).
phalloides phalloídes, – van Gr. phallos, mannelijk lid, penis; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: penisvormig.
Phanera
Phánera Lour. [J. Loureiro], – vr. vorm van Gr. phanĕros, duidelijk.
De naam zinspeelt op de wijd geopende bloemen.
phanerophlebius
phanerophlébius (-a, -um), – van Gr. phanĕros, duidelijk;
phleps (phlebos), ader: duidelijk geaderd.
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phanerosora / phanerosorum
phanerosóra / phanerosórum, – zie
phanerosōrus.
Phanerosorus
Phanerosórus Copel. [E. B. Copeland], – van Gr. phanĕros,
duidelijk; sôros, hoop(je): varen met duidelijke sporenhoopjes of sori.
phanerosorus
phanerosórus (-a, -um), – van Gr. phanĕros, duidelijk; sôros,
hoop(je): met duidelijke sporenhoopjes of sori.
phanerotis
phanerótis, – van Gr. phanĕros, duidelijk; ous (ôtos), oor: met
duidelijke oortjes.
phanotrichus
phanótrichus (-a, -um), – van Gr. phanos, glanzend wit; thrix
(trĭchos), haar: met glanzend witte haren.
Pharbitis Pharbítis Choisy [J. D. Choisy], – volgens Choisy (zie choisyānus),
den auteur van het gesl. [Mémoires de la Société physique et d’histoire naturelle de
Genève, VI (1833), 438], zou de naam zijn afgeleid van een Gr. woord pharbê, kleur,
en zinspelen op de heldere kleuren der bloemen. – Dit zg. Gr. woord bestaat echter
niet; vermoedelijk heeft het D. Farbe den auteur door het hoofd gespeeld.
Pharnaceum Pharnacéum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van pharnakeion,
oude, Gr. naam eener geneeskrachtige plant, welke genoemd zou zijn naar Pharnăkês,
koning van Pontus, kleinzoon van Mithridātês Eupătôr (zie Mithridatēa), die haar
het eerst aanwendde.
Pharus
Pharus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. pharos, lap. – De
naam zinspeelt op de groote bladeren.
phaseoloides
phaseoloídes, – van Phaseŏlus, plantengesl. (Leguminōsae),
boon; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Phaseŏlus-achtig.
Phaseolus Phaséolus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. phasêŏlos, boon.
Phegopteris
Phegópteris Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. phêgos, naam van een
boom met ronde, op eikels gelijkende, eetbare vruchten, vaak vertaald met beuk
(welks driekante vruchten meestal paarsgewijs binnen een tamelijk rond omhulsel
zijn besloten); ptĕris, varen: in beukebossen groeiende varen, beukvaren.
phegopteroideus phegopteroídeus (-a, -um), – van Phegoptĕris, plantengesl.
(Polypodiacĕae); idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Phegoptĕris-achtig.
Phelipaea
Phelipáéa Desf. [R. L. Desfontaines], – genoemd naar de beide
hooge Fr. ambtenaren van het einde der 17de eeuw, L. de Phelipeaux, kanselier, en
zijn broeder J. de Phelipeaux, werkzaam bij de marine, beschermers van den
plantkundige J. P. de Tournefort (zie Tournefortĭa).
Phellandrium / phellandrium Phellándrium L. [C. Linnaeus] / phellándrium,
– Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam phellandrĭon, welks afleiding niet
vast staat.
Phellodendron
Phellodéndron Rupr. [Fr. J. Ruprecht], – van Gr. phellos,
kurk; dendron, boom: kurkboom. – De buitenlaag der schors van volwassen boomen
is kurkachtig.
phellos
phellos, – (Gr.) kurkeik, kurk.
phellospermus
phellospérmus (-a, -um), – van Gr. phellos, kurk; sperma,
zaad: met kurkachtige zaden.
Phenacospermum / Phenakospermum
Phenacospérmum Rchb. [H. G. L.
Reichenbach] / Phenakospérmum Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. phenax
(phenākos), bedrieger; sperma, zaad: plant met bedrieglijke zaden. – De zaden zijn
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bruin, doch schijnen blauw te zijn, doordat zij door een zaadrok van die kleur omsloten
worden.
Philadelphus
Philadélphus L. [C. Linnaeus], – genoemd naar den Egypt.
pharao en natuurvriend Ptolemaeus Philadelphus, die van 285-247 v. Chr. regeerde
en bouwer was van den beroemden vuurtoren van Alexandrië. – Het woord
Philadelphus (Gr. Philadelphos) is afgeleid van Gr. philein, beminnen; adelphê,
zuster. Gelijk vele Egypt. vorsten was Philadelphus met zijn zuster gehuwd.
Philagonia Philagónia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. philein, beminnen; agonia
(van a, ontk. voorv.; gŏnos, kroost), onvruchtbaarheid: vriendin der onvruchtbaarheid.
– De plant is tweehuizig; de ♂ bloemen bevatten een onvruchtbaren stamper; de ♀
onvruchtbare meeldraden.
Philbornea
Philbórnea Hall. f. [J. G. Hallier], – van Gr. philein, beminnen;
Bórneo, een der groote Soenda-eilanden: – Bórneo beminnende, dwz. in Bórneo
groeiende plant.
Philesia
Philésia Comm. [Ph. Commerson] ex A. L. Juss. [A. L. de Jussieu
(1748-1836), hoogleeraar te Parijs], – van Gr. philein, beminnen: beminnenswaardige
plant, fraaie plant.
philippeanus / philippensis
philippeánus (-a, -um) / philippénsis (-is, -e),
– afkomstig van de Philippijnen of daar het eerst gevonden. De uit ruim 7000 eilanden
bestaande Philippijnen werden in 1543 genoemd naar Philippus, dwz. Filips (1527,
Valladolíd; 1598, klooster Escoriál, N.W. van Madrid), toen kroonprins van Spanje,
later als Filips II berucht in den onafhankelijkheidskamp der Nederlanden. – Het
woord Philippus (Gr. Philippos, van philein, beminnen; hippos, paard) beteekent
paardenliefhebber.
philippianus
philippiánus (-a, -um) (Escallonĭa – Engler [H. G. A. Engler]),
– genoemd naar Th. Philippi (?, ?; 1852, Conceptión, Chili), van 1841-48 assistent
aan het Berlijnsche herbarium, die van 1844-46 voor deze instelling planten
verzamelde bij Mergui (zie merguensis) en in China. – In 1849 vestigde hij zich in
Chili, waar hij hoogleeraar in de nat. historie werd te Conceptión. De naar hem
genoemde Escallonĭa-soort had hij onder een anderen naam (der plant) in een
publicatie vermeld.
philippicus
philíppicus (-a, -um), – = philippeānus (zie aldaar).
philippii
philíppii, – 2e nv. van Philippĭus, Latinizeering van Philippi: van
Philippi, gevonden door Philippi, genoemd naar Philippi. – Arundĭna – Rchb. f. [H.
G. Reichenbach] werd in 1852 genoemd naar haar ontdekker, Th. Philippi (zie
philippiānus).
philippina
philippína, – zie phlippīnus.
Philippinaea
Philippináéa Ames et Schltr [O. Ames en F. R. Rudolf
Schlechter], – van Nieuwlat. Philippīnae, de Philippijnen (zie philippeānus): in de
Philippijnen inheemsche orchidacĕa.
philippinarum
philippinárum, – 2e nv. van Nieuwlat. Philippīnae, de
Philippijnen (zie philippeānus): (afkomstig) van de Philippijnen of daar het eerst
gevonden.
philippinensis / philippinus
philippinénsis (-is, -e) / philippínus (-a, -um),
– afkomstig van de Philippijnen (zie philippeānus) of daar het eerst gevonden.
Phillyrea
Phillýrea L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam phillurĕa, welke waarschijnlijk synoniem was met philŭra, linde. De
eerstbeschreven Phillyrĕa-soort gelijkt op een linde.
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phillyreoides
phillyreoídes, – van Phillyrĕa, plantengesl. (Oleacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Phillyrĕa-achtig.
Philodendron
Philodéndron Schott [H. W. Schott], – van Gr. philein,
beminnen; dendron, boom: boomen beminnende, dwz. in boomen klimmende plant.
philonotis philónotis, – van Gr. philein, beminnen; nŏtis, vocht: vochtminnend,
op vochtig terrein groeiend.
philopsychrus philópsychrus (-a, -um), – van Gr. philein, beminnen; psŭchros,
koud: de koude beminnend, in de koude groeiend.
philoxeroides
philoxeroídes, – van Philoxērus, plantengesl. (Amarantacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Philoxērus-achtig.
Philoxerus
Philoxérus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. philein, beminnen;
xêros, droog, dor: droogtelievende plant.
Philydraceae Philydráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Philўdrum
geldt.
Philydrum
Phílydrum Banks [J. Banks], – van Gr. philŭdros (van philein,
beminnen; hŭdôr, water), water beminnend: water beminnende, dwz. aan of in water
groeiende plant.
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Philyrea
Philýrea, – zie Phillyrĕa.
philyrinus philýrinus (-a, -um), – Lat. transc. van Gr. philurĭnos (van philŭra,
linde): in een of ander opzicht, bladvorm bv., met een linde overeenkomend.
Phlebiogonium
Phlebiogónium Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. phlebĭon
[verkleinw. van phleps (phlebos), ader], adertje; gŏnos, nakomelingschap. – De sori,
welke de nakomelingschap leveren, staan op den top van een adertje.
phlebiscopus phlebíscopus (-a, -um), – van Gr. phleps (phlebos), ader; skŏpein,
beschouwen, bezien: met duidelijk zichtbare aderen.
Phlebocalymma
Phlebocalýmma Griff. [W. Griffith], – van Gr. phleps
(phlebos), ader; kalumma, omhulsel. De zaadhuid, het omhulsel van het zaad, is sterk
geaderd.
Phlebocalymna
Phlebocalýmna, – foutief voor Phlebocalymma.
phlebocarpus
phlebocárpus (-a, -um), – van Gr. phleps (phlebos), ader;
karpos, vrucht: met geaderde vruchten.
Phlebochiton
Phlebóchiton Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. phleps (phlebos), ader; chĭtôn, hemd. – De naam
zinspeelt op de gerimpeld-geaderde steenkern, hier als het “hemd” van het zaad
beschouwd.
phlebodioides
phlebodioídes, – van Phlebodĭum, (voormalig) plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Phlebodĭum-achtig.
Phlebodium
Phlebódium J. Sm. [J. Smith], – van Gr. phlebôdês [van phleps
(phlebos), ader], vol aderen. De bladeren zijn netvormig geaderd; elke maas bevat
1-3 vrije aderen.
phlebophyllus
phlebophýllus (-a, -um), – van Gr. phleps (phlebos), ader;
phullon, blad: met (duidelijk) geaderde bladeren.
Phlebosporium / Phlebosporum
Phlebospórium Jungh. [Fr. W. Junghuhn]
/ Phlebósporum Dalla Torre et Harms. [Carl (Karl) Wilhelm von Dalla Torre (1850,
Kitzbühel, Tirol; 1928, Innsbruck) hoogleeraar te Innsbruck en H. Harms], – van Gr.
phleps (phlebos), ader; spŏros, vrucht: plant met geaderde vruchten.
phlegmaria
phlegmária, – van Gr. phlegma, slijm, fluim: slijm bevattende
plant.
phlegmarioides phlegmarioídes, – van den soortnaam phlegmarĭa (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort phlegmarĭa gelijkend.
phleiformis
phleifórmis (-is, -e), – van Phlĕum, plantengesl. (Graminĕae);
Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Phlĕum, Phlĕum-achtig.
phleoides phleoídes, – van Phlĕum, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Phlĕum-achtig.
Phleum
Phleum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden, Gr.
plantennaam phleôs, waarmede een moerasplant werd aangeduid. Linnaeus (zie
Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl.
Phloebosporium
Phloebospórium, – foutief voor Phlebosporĭum.
Phlogacanthus
Phlogacánthus Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
phlox (phlogos), vlam; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Acanthacĕae:
Acanthacĕae met vlammend roode bloemen.
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phlogifolius
phlogifólius (-a, -um), – van Phlox (Phlogis), plantengesl.
(Polemoniacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Phlox.
Phlomis
Phlomis L. [C. Linnaeus], – oude, Gr. naam eener Verbascumsoort.
De naam hangt waarschijnlijk samen met Gr. phlogmos, ontsteking, en zou dan
zinspelen op het feit, dat de gedroogde wollige bladeren van de phlomis der Ouden
tot lampepit dienden. Ook van het tegenwoordig Phlomis genoemde gesl. hebben
eenige soorten wollige bladeren.
phlomodes
phlomódes, – van Phlomis, plantengesl. (Labiātae); ōdes (Gr.
ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Phlomis-achtig.
phlomoides
phlomoídes, – van Phlomis, plantengesl. (Labiātae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Phlomis-achtig.
Phlox / phlox
Phlox L. [C. Linnaeus] / phlox, – (Gr.) vlam, gloed. – De naam
zinspeelt op de vlammend roode kleur der bloemen van een aantal soorten.
Phoberos
Phóberos Lour. [J. Loureiro], – van (Gr., van phobos, vrees), vrees
aanjagend, verschrikkelijk. – De naam zinspeelt op de lange, scherpe doornen,
waarmede de stam vaak gewapend is.
Phoebe Phoebe Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. phoibos, lichtend,
glanzend, bijnaam van Apollo in zijn hoedanigheid van zonnegod. Aan Apollo was
de laurier gewijd; vandaar de naam Phoebe voor een met den laurier verwante plant
en, overdrachtelijk, voor Lauracĕa in het algemeen.
Phoenicanthemum
Phoenicánthemum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. phoinix
(phoinīkos), purperkleurig; anthĕmon, bloem: plant met purperroode bloemen.
phoeniceus
phoeníceus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. phoinikĕos [van
phoinix (phoinīkos), purper], purperkleurig, purperrood.
phoenicolasius
phoenicolásius (-a, -um), – van Gr. phoinix (phoinīkos),
purperrood; lasĭos, ruig behaard, wollig: met purperroode, wollige beharing.
Phoenicophorium Phoenicophórium H. Wendl. [H. Wendland], – Sommigen
leiden dezen naam af van Gr. phoinix (phoinīkos), dadelpalm; phôrĭos, gestolen:
gestolen, dadelpalmachtige plant. Het eerstbeschreven exemplaar zou door diefstal
verkregen zijn. – Anderen denken aan Gr. phoinix (phoinīkos), purper; phĕrein,
dragen; dan zou de naam beteekenen purper dragende plant, en zinspeelen op de
oranjeroode (niet purperroode) vlekjes op de bladeren.
Phoenicospermum
Phoenicospérmum Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr.
phoinix (phoinīkos), purperrood; sperma, zaad. De zaden worden omhuld door een
purperrooden zaadrok.
Phoenix
Phoenix L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. phoinix, dadelpalm.
Hetzelfde woord beteekent ook Phoeniciër en purperrood. – Mogelijk zijn de Grieken
door tusschenkomst der Phoeniciërs met den dadelpalm bekend geraakt [zie A. de
Candolle, Origine des Plantes cultivées (1883), p. 242]; de vruchten van verscheidene
Phoenix soorten zijn bij rijpheid helderrood.
Phoeopsis / phoeopsis Phoeópsis Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met
de door den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of
gesl.)] / phoeópsis, – foutief voor Phuopsis.
Pholidocarpus Pholidocárpus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pholis (pholĭdos),
schub; karpos, vrucht. Plant met beschubde vruchten.
Pholidophyllum
Pholidophýllum Vis. [R. de Visiani], – van Gr. pholis
(pholĭdos), schub; phullon, blad: plant met beschubde bladeren.
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Pholidota
Pholidóta Lindl. [J. Lindley], – Gelatinizeerde vr. vorm van Gr.
pholidôtos [van pholis (pholĭdos), schub], beschubd: beschubde plant. De naam
zinspeelt op de groote, schubvormige schutbladen.
pholidotoides
pholidotoídes, – van Pholidōta, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pholidōta-achtig.
Pholiurus
Pholiúrus Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. pholis, schub; oura,
staart: schubstaart. De naam zinspeelt op de staartvormige, met schubben (kafjes)
bezette schijnaren.
Phormium
Phórmium Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
phormos, vlechtwerk: voor vlechtwerk gebezigde plant.
Photinia Photínia Lindl. [J. Lindley], – van Gr. phôteinos, glanzend, blinkend.
De naam zinspeelt op de van boven sterk glanzende bladeren.
Photinopteris Photinópteris J. Sm. [J. Smith], – van Gr. phôteinos, glanzend;
ptĕris, varen: varen met glanzende bladeren.
Phragmites
Phragmítes Trin. [K. B. Trinius], – Lat. transcr. van Gr.
phragmītês (van phragma, omheining, schutting, schot), voor omheiningen of
schuttingen geschikt. Voor omheiningen en schuttingen bruikbare plant.
phragmitoides
phragmitoídes, – van Phragmītes, plantengesl. (Graminĕae),
riet; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
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gelijkenis uitdrukt: op een Phragmītes gelijkend, rietachtig.
Phragmopedilum
Phragmopedílum Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906),
hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg], – van Gr. phragma,
omheining, schot; tweede helft van den naam Cypripedīlum (zie aldaar). – Aan
Cypripedīlum verwante plant, zich van dit gesl. onderscheidend door het bezit van
drie tusschenschotten in het vruchtbeginsel.
Phreatia
Phreátia Lindl. [J. Lindley], – (Gr.) afvoerkanaal, waterleiding. De
naam zinspeelt op de gootvormige bladeren der eerstbeschreven soort.
phreatioides
phreatioídes, – van Phreatĭa, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Phreatĭa-achtig.
phrygia
phrýgia (znw.), – zelfstandig gebruikte vr. vorm van Lat. phrygĭus
(zie aldaar), de Phrygische. – Centaurēa – L. [C. Linnaeus] werd zoo genoemd, niet
omdat de plant uit Phrygië stamt, doch omdat haar omwindselbladen versierd zijn
met lange franje, zooals de kleederen der verwijfde Phrygiërs.
phrygia
phrýgia (bnw.), – zie phrygĭus.
Phrygilanthus
Phrygilánthus Eichl. [A. W. Eichler], – van Gr. phrugĭlos,
een niet nader bekende vogel; anthos, bloem. Plant met door vogels bezochte bloemen.
phrygius phrýgius (-a, -um), – (Lat.) van Phrygĭa (van Phryges, de Phrygiërs,
een in Klein-Azië wonend, van nutteloozen opschik houdend, verwijfd volk), Phrygië:
Phrygisch.
phrynioides
phrynioídes, – van Phrynĭum, plantengesl. (Marantacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Phrynĭum-achtig.
Phrynium Phrýnium Willd. [K. L. Willdenow], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam phrunĭon (van phrunê, padde), paddeplant, dwz. plant van vochtige
standplaats (vgl. bufonĭus). – Het tegenwoordig Phrynĭum genoemde gesl. heeft met
het phrunĭon der Ouden alleen gemeen, dat sommige soorten op vochtig terrein
groeien.
phu
phu, – Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam phou, waarmede een
soort valeriaan werd aangeduid.
Phuopsis / phuopsis
Phuópsis Hook. f. [J. D. Hooker] / phuópsis, – van phu,
soortnaam eener Valeriāna; Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Valeriāna phu L. [C.
Linnaeus] gelijkende plant.
Phygelius
Phygélius E. Mey. [E. H. F. Meyer], – van Gr. pheugein (met een
stam phug), vluchten; hêlĭos, zon: de zon ontvluchtende plant. – De naam schijnt te
zinspelen op de knikkende (van de zon afgekeerde) bloemen.
Phyla
Phyla Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. phulê, volkstam. De
naam zinspeelt op de veelbloemige, dichte aren.
Phylacium
Phylácium Benn. [George Bennett (1804-93), Eng.
medicus-natuuronderzoeker], – van Gr. phulax (phulăkos), waker, wachter,
beschermer. De naam zinspeelt op de groote schutbladen, welke vóór den bloei de
bloemknoppen en na den bloei de peulen omsluiten.
Phylica
Phýlica L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden, Gr.
plantennaam phulĭkê, waarmede een Rhamnus-soort werd aangeduid. – Het gesl.
Phylĭca behoort tot de Rhamnacĕae.
phylicifolius phylicifólius (-a, -um), – van Phylĭca, plantengesl. (Rhamnacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Phylĭca.
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Phylidrum
Phýlidrum Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door
den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.)],
– foutief voor Philўdrum.
Phyllagathis Phyllágathis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. phullon, blad; agăthis,
kluwen, bij uitbreiding groep van dicht opeengedrongen organen. – Bij de
eerstbeschreven soort staan de bloemen in een dichte bloeiwijze, welke omsloten
wordt door bladachtige schutbladen.
phyllagathoides
phyllagathoídes, – van Phyllagăthis, plantengesl.
(Melastomatacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Phyllagăthis-achtig.
phyllamphorus phyllámphorus (-a, -um), – van Gr. phullon, blad; amphŏreus,
kruik: met kruikvormige organen aan de bladeren.
phyllanta / phyllantha
phyllánta / phyllántha, – zie phyllanthus.
Phyllanthera Phyllanthéra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. phullon, blad; anthêra,
(als bot. term) helmknop. De helmknoppen dragen op den top een bladachtig
aanhangsel.
phyllanthoides
phyllanthoídes, – van Phyllanthus, plantengesl.
(Euphorbiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Phyllanthus-achtig.
phyllanthos
phyllánthos (-os, -on), – van Gr. phullon, blad; anthos, bloem:
met (schijnbaar) uit de bladeren ontspruitende bloemen; met tusschen de bladeren
verborgen bloemen (of sporangiën).
phyllanthum
phyllánthum, – zie phyllanthus.
Phyllanthus
Phyllánthus L. [C. Linnaeus], – van Gr. phullon, blad; anthos,
bloem: plant, bij welke de bloeiende takken op bladeren gelijken, zoodat de bloemen
uit de bladeren schijnen te ontspruiten. – Dit is vooral het geval bij Phyllánthus
speciōsus Jacq. [N. J. baron Von Jacquin] (en verwante soorten) met bladachtig
verbreede takken.
phyllanthus
phyllánthus (-a, -um), – van Gr. phullon, blad; anthos, bloem:
met (schijnbaar) uit de bladeren ontspruitende bloemen; met tusschen de bladeren
verborgen bloemen (of sporangiën).
phyllantphyllant-, – zie phyllanthphyllarthros
phyllárthros (-os, -on), – van Gr. phullon, blad; arthron,
gewricht, geleding: met door een gewricht of een geleding met het hen dragende
orgaan verbonden bladeren.
Phyllaurea
Phylláúrea Lour. [J. Loureiro], – van Gr. phullon, blad; Lat.
aurĕus, gouden: plant met gouden, dwz. goudgeel gevlekte bladeren.
phyllitidis
phyllítidis, – 2e nv. van Phyllītis, plantengesl. (Polypodiacĕae):
van (de gedaante van) Phyllītis; Phyllītis-achtig.
Phyllitis
Phyllítis Ludwig [Chr. G. Ludwig], – Lat. transcr. van Gr. phullītis
(van phullon, blad), oude naam voor de hertstongvaren (Phyllītis scolopendrĭum
Newm. [Edward Newman (1801-76), Eng. plantkundige]), welke den Ouden
voorkwam alleen uit bladeren te bestaan.
Phyllocactus Phyllocáctus Link [H. Fr. Link], – van Gr. phullon, blad; Cactus,
(voormalig) plantengesl., waarnaar de fam. der Cactacĕae genoemd is: Cactacĕa met
bladachtige stengels.
Phyllocephalium
Phyllocephálium, – foutief voor Phyllocephălum.
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Phyllocephalum
Phyllocéphalum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. phullon, blad;
kephălê, hoofd. De bloemhoofdjes worden omsloten door bladachtige
omwindselbladen.
Phyllochlamys
Phyllóchlamys Bur. [E. Bureau], – van Gr. phullon, blad;
chlămus, mantel. De bloemdekbladen der ♀ bloem nemen na den bloei sterk in
grootte toe en vormen als het ware een mantel van bladeren om de vrucht.
Phyllocladus
Phyllócladus L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr.
phullon, blad; klădos, twijg: boom met bladachtige twijgen.
Phyllodes Phyllódes Lour. [J. Loureiro], – van Gr. phullon, blad. De bloeiwijze
ontspruit uit den gespleten bladsteelvoet, dwz. uit de bladscheede.
phyllodinus
phyllódinus (-a, -um), – van Gr. phullon, blad: bladachtig.
Phyllodium
Phyllódium Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – van Gr. phullôdês (van phullon, blad), bladachtig. Plant met bladachtige
schutbladen.
Phyllodoce
Phyllódoce Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829),
Eng. plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], –
de auteur van het gesl., Salisbury (Paradīsus Londinensis, p.36), geeft bij den naam
de volgende verklaring: “het voorbeeld volgende van den onsterfelijken Linnaeus
bij het benoemen van Andromĕda heb ik dezen poëtischen naam voor het gesl.
gekozen, omdat de plant het geheele jaar door, zelfs onder de sneeuw, met bladeren
ver-
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sierd is.” – Het eerste lid der samenstelling is blijkbaar Gr. phullon, blad; het tweede
lid schijnt afgeleid te zijn van dŏkein, blijken, toeschijnen, dat hier dan gebezigd is
in de beteekenis van zich vertoonen: zich (steeds) met bladeren vertoonende, dwz.
immergroene plant.
phyllomanes
phyllómanes, – Lat. transcr. van Gr. phullomănês (van phullon,
blad; mainesthai, razen), zeer veel (razend veel) bladeren voortbrengend.
phyllomaniacus
phyllomaníacus (-a, -um), – van Gr. phullon, blad; manĭa,
krankzinnigheid, overdreven begeerte tot iets: overdreven veel bladeren (op ongewone
plaatsen) voortbrengend.
phyllomegas
phyllómegas (phyllomégalē, phyllómega), – van Gr. phullon,
blad; megas, megălē, mega, groot: grootbladig.
Phyllorchis Phyllórchis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr. phullon,
blad; orchis, teelbal: orchidee, welke haar bladeren op haar ballen (dwz. op haar
schijnknollen) draagt.
Phylloscephalium
Phylloscephálium, – foutief voor Phyllocephălum.
Phyllostachys
Phyllóstachys Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G.
Zuccarini], – van Gr. phullon, blad; stăchus, aar. – De aarvormige takken der
bloeiwijze dragen aan den top dikwerf gewone bladeren.
phyllostictus
phyllostíctus (-a, -um), – van Gr. phullon, blad; stiktos,
gestippeld: met gestippelde bladeren.
phyllothyrsus
phyllothýrsus (-a, -um), – van Gr. phullon, blad; thursos, (als
bot. term) pluim: met bebladerde pluimen.
phyllurus
phyllúrus (-a, -um), – van Gr. phullon, blad; oura, staart: met
gestaarte (staartvormig toegespitste) bladeren.
Phyllyrea
Phyllýrea, – foutief voor Phillyrĕa.
Phymatodes / phymatodes
Phymatódes K. B. Presl [K. B. Presl] /
phymatódes, – Lat. transcr. van Gr. phumatôdês [van phuma (phumătos), gezwel],
vol gezwellen. – De naam zinspeelt op de vele uitstulpingen aan de bovenzijde der
vruchtbare bladeren.
phymatodioides
phymatodioídes, – van den soortnaam phymatōdes
(phymatōdis) (zie aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de
soort phymatōdes gelijkend.
Phyrrheima
Phyrrhéíma, – foutief voor Pyrrheima.
physalifolius physalifólius (-a, -um), – van Physălis, plantengesl. (Solanacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Physălis.
Physalis Phýsalis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. phusălis, waterblaas,
bel. De naam zinspeelt op den opgeblazen vruchtkelk.
physaloides
physaloídes, – van Physălis, plantengesl. (Solanacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Physălis-achtig.
Physaria
Physária A. Gray [Asa Gray], – van Gr. phusa, blaas. – De naam
zinspeelt op den vorm der hauwtjes.
Physetobasis
Physetóbasis Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. phusêtos,
opgeblazen; băsis, voet (fig.). De naam zinspeelt op den opgeblazen voet der
bloemkroon.
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Physkium
Phýskium Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. phuskĭon
(verkleinw. van phuskê, darm, worst), darmpje, worstje. – De naam zinspeelt op den
vorm der vruchten.
physocarpa / physocarpum physocárpa / physocárpum, – zie physocarpus.
Physocarpus
Physocárpus Maxim. [K. J. Maximowicz], – van Gr. phusân,
opblazen; karpos, vrucht. – De naam zinspeelt op de bij rijpheid opgeblazen vruchtjes.
physocarpus
physocárpus (-a, -um), – van Gr. phusân, opblazen; karpos,
vrucht: met opgeblazen vruchten, met opgeblazen sori.
physodes
physódes, – Lat. transcr. van Gr. phusôdês (van phusân, opblazen),
opgeblazen.
Physostegia
Physostégia Bth. [G. Bentham], – van Gr. phusân, opblazen;
stegê, dak, dek. – De naam zinspeelt op den na den bloei opgeblazen, de vruchtnootjes
omhullenden kelk.
Physostelma
Physostélma Wight [R. Wight], – van Gr. phusân, opblazen;
stelma, gordel. – De bijkroonschubben zijn dik, als het ware opgeblazen, en vormen
een gordel om de geslachtsorganen der bloem.
Physurus
Physúrus L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. phusân,
opblazen; oura, staart. De lip draagt een (bij sommige soorten) gezwollen, bij een
staart vergeleken spoor.
Phytelephas
Phytélephas Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – van
Gr. phuton, plant; elĕphas, elpenbeen, ivoor: plantaardig ivoor. – Het kiemwit der
zaden doet aan ivoor denken en wordt wel als surrogaat voor deze stof gebezigd.
Phyteuma / phyteuma Phytéúma L. [C. Linnaeus] / phytéúma, – Lat. transcr.
van den ouden, Gr. plantennaam phuteuma, waarmede de tegenwoordig Resēda –
L. [C. Linnaeus] genoemde plant werd aangeduid. – De naam is afgeleid van Gr.
phuteuein, planten, en beteekent: het geplante, dus: (gekweekte) plant. Linnaeus (zie
Linnaea) heeft den naam later willekeurig overgedragen op het hem thans voerende
gesl.
Phytocrene
Phytocréne Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Gr. phuton, plant; krênê, bron: plantaardige bron. – De naam zinspeelt
op het feit, dat uit afgesneden stengelstukken, evenals bij vele andere lianen, water
loopt.
phytocrenoides phytocrenoídes, – van Phytocrēne, plantengesl. (Icacinacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Phytocrēne-achtig.
Phytolacca
Phytolácca L. [C. Linnaeus], – van Gr. phuton, plant; Nieuwlat.
(van Ital.) lacca, lak: plant, welker vruchten een (lak)rood sap bevatten.
Phytolaccaceae
Phytolaccáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Phytolacca geldt.
Piaropus
Piáropus Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr. piăros, vet,
dik; pous, voet, steel. Plant met dikke bladstelen.
pica pica, – (Lat.) ekster, een glanzend zwart-met-witte vogel. – Bij Aspidĭum
– Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te Angers] zinspeelt de soortnaam
op de glanzend zwarte bladstelen en bladspillen.
Picea
Pícea A. Dietr. [Albert Dietrich (1795-1856), custos van den bot. tuin
te Berlijn], – oude, Lat. naam voor den spar, mogelijk afgeleid van pix (picis), pek.
– Uit de hars werd een soort pek bereid.
picea
pícea, – zie picĕus.
piceifolius
piceifólius (-a, -um), – van Picĕa, plantengesl. (Pinacĕae), spar;
Lat. folĭum, blad: met bladeren als sparrenaalden.
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piceoater
piceoáter (-ra, -rum), – van Lat. picĕus, pikzwart; āter, dofzwart:
pikzwart.
piceus
píceus (-a, -um), – van Lat. pix (picis), pek, pik: pikzwart.
pichta
pichta, – Noordruss. volksnaam van Abĭes – J. Forbes [James Forbes
(1773-1861), tuinman van Woburn Abbey].
Picraena Picráéna Lindl. [J. Lindley], – van Gr. pikrainein (van pikros, bitter),
bitter maken: bittere plant.
Picrasma
Picrásma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pikrasmos (van pikros,
bitter), bitterheid: bittere plant.
Picria
Pícria Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. pikrĭa (van pikros,
bitter), bitterheid. – De plant is zeer bitter.
picridis
pícridis, – 2e nv. enkv. van Picris, plantengesl. (Composĭtae): van
Picris, op Picris parasiteerend.
Picris
Picris L. [C. Linnaeus], – oude, Gr. plantennaam (van pikros, bitter),
bitterkruid, waarmede eenige bitter smakende Composĭtae werden aangeduid. De
wortel van Picris hieracioīdes L. [C. Linnaeus] is bitter.
picrophloea / picrophloeum picrophlóéa / picrophlóéum, – zie picrophloeus.
Picrophloeus Picrophlóéus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pikros, bitter; phloios,
bast. Boom met bitteren bast.
picrophloeus
picrophlóéus (-a, -um), – van Gr. pikros, bitter; phloios, bast:
met bitteren bast.
picrorhizus
picrorhízus (-a, -um), – zie picrorrhizus.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

444
picrorrhizus
picrorrhízus (-a, -um), – van Gr. pikros, bitter; rhiza, wortel: met
bittere wortels.
picta
picta, – zie pictus.
pictifolius
pictifólius (-a, -um), – van Lat. pictus, bont, gevlekt; folĭum, blad:
bontbladig.
pictigluma pictiglúma, – van Lat. pictus, beschilderd, gekleurd; glūma, kafje:
met gekleurde kafjes.
pictipetalus pictipétalus (-a, -um), – van Lat. pictus, beschilderd, bont, gevlekt;
Nieuwlat. petălum, kroonblad: met bonte of gevlekte kroonbladen.
pictorius pictórius (-a, -um), – van Lat. pictor (pictōris), schilder: bij schilders
behoorend, door schilders gebruikt.
pictorum
pictórum, – 2e nv. mv. van Lat. pictor (pictōris), schilder: der
schilders, door schilders gebezigd.
pictum
pictum, – zie pictus.
picturatus
picturátus (-a, -um), – van Lat. pictūra, de schilderkust, het
schminken: (als het ware) beschilderd, bont.
pictus
pictus (-a, -um), – van Lat. pingĕre, beschilderen: beschilderd, gevlekt,
bont.
Piddingtonia
Piddingtónia A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – genoemd naar
H. Piddington (1797, Uckfield, Z. van Londen; 1858, Calcutta), eerst zeeman,
omstreeks 1830 conservator van het Museum of Economic Geology te Calcutta,
tevens córoner (ambtenaar belast met het vooronderzoek bij moorden, geheimzinnige
sterfgevallen, schipbreuken, vondst van schatten) aldaar, onder-secretaris der Asiatic
Society of Bengal, secretaris der Agricultural Society of India, schrijver van een bot.
publicatie en van belangrijke werken over stormen in de Indische zeeën. – Hij voerde
den naam cycloon in voor een wervelstorm.
piepersii
piepérsii, – 2e nv. van Piepersĭus, Latinizeering van Piepers: van
Piepers, gevonden door Piepers, genoemd naar Piepers. – Ceratost lis – J. J. S. [J.
J. Smith] is genoemd naar den ontdekker der plant, M. C. Piepers (1835, Amersfoort;
1919, ’s Gravenhage), jurist, die in 1863 in Nederlandschind. staatsdienst trad, bij
de rechterlijke macht geplaatst werd en in 1894 gepensionneerd werd als
vice-president van het Hooggerechtshof, verdienstelijk lepidopteroloog, schrijver
van vele juridische, staatkundige en zoölogische publicaties.
Pierandia
Pierándia, – foutief voor Pierardĭa.
Pierardia / Pierardia
Pierárdia Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz] /
Pierárdia Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar Fr. Pierard, in het begin der 19de
eeuw burgerlijk ambtenaar der Eng. O.I. Compagnie, ontdekker van verscheidene
nieuwe planten, welke door hem werden ingevoerd in den bot. tuin van Calcutta.
Later woonde hij te Kew.
pierardii
pierárdii, – 2e nv. van Pierardĭus, Latinizeering van Pierard: van
Pierard, gevonden door Pierard, genoemd naar Pierard. – Dendrobĭum – Roxb. [W.
Roxburgh] is genoemd naar Fr. Pierard (zie Pierardĭa).
Pieris
Píeris D. Don [David Don], – elk der dochters van Piĕros, vader der 9
Muzen: Muze. De naam zinspeelt op de schoonheid der plant.
Pierotia Pierótia Bl. [C. L. Blume], – door Blume (zie Blumĕa) genoemd naar
zijn vriend, den geneesheer Dr. Jacob Pierot (?, ?; 1841, Macao), die in 1840 voor
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de Koninklijke Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde 6 kisten met levende
planten (waaronder de vanille) van Leiden naar Java overbracht en vandaar planten
terugzond naar Leiden. Daarna (1841) vertrok hij naar Japan, ten einde daar voor
dezelfde maatschappij levende planten en zaden te verzamelen. Vóór hij Japan bereikt
had, werd hij echter door hevige stormen genoodzaakt te Macao te landen, waar hij
op een botaniseertocht (“nimĭo solis ardōre correptus anĭmam efflāvit”) aan de
gevolgen van te groote warmte (? zonnesteek) bezweek (zie Blume, Museum
Botanicum I, 180). Miquel (zie Miquelĭa) echter (Annales Mus. Bot. Lugd.-Batav.
III, 27) vermeldt een Salix-soort (Salix pierotĭi Miq. [F. A. W. Miquel]), welke op
het eiland Kiu Schiu (het zuidelijkste der groote eilanden van Japan) bij kaap
Nomosaki (30 km Z.W. van Nagasaki) door Pierot gevonden zou zijn.
pierrei
piérrei, – 2e nv. van Pierrĕus, Latinizeering van Pierre: van Pierre,
gevonden door Pierre, genoemd naar Pierre. – Hopĕa – Hance [H. Fletcher Hance];
– Microst lis – Finet [E. Achille Finet (1863, Argenteuil bij Parijs; 1913, Parijs)]
en Palaquĭum – Burck [W. Burck] zijn genoemd naar L. Pierre (1833, Réunion;
1905, Parijs), van 1865-77 directeur van den bot. tuin van Saigon (Cochinchina),
schijver van belangrijke bot. publicaties, o.a. van de Flore Forestière de la
Cochinchine. Het groote, door hem in Cochinchina en Kambodsja bijeengebrachte
herbarium wordt de voornaamste basis genoemd van de Flore Générale de l’Indochine.
piestobolbos / piestobulbos
piestobólbos (-os, -on) / piestobúlbos (-os, -on),
– van Gr. piestos, gedrukt, samengedrukt; bolbos, bol: met samengedrukte bollen of
schijnknollen.
piestocaulos piestocáúlos (-os, -on), – van Gr. piestos, gedukt, samengedrukt;
kaulos, stengel, steel: met samengedrukten stengel, met samengedrukten steel.
piestopus
piéstopus, – van Gr. piestos, gedrukt, samengedrukt; pous, voet,
steel: met samengedrukten voet of steel.
Pigafetta / Pigafettia
Pigafétta Mart. [K. Fr. Ph. von Martius] / Pigaféttia
Becc. [Odoardo Beccari], – genoemd naar A. Pigafetta (1491, Vicenza; ±1534,
Vicenza), metgezel van F. de Magelhaens (zie magellanĭcus) op diens tocht om de
aarde (1519-22). Magelhaens sneuvelde op de Philippijnen (1521), voor hij den tocht
ten einde gebracht had; Pigafetta keerde in 1522 met 17 zijner metgezellen te Sevilla
terug.
pigna
pigna, – Fr. transcr. van Sp. piña, ananas.
piit
piit, – fragment van een Soend. plantennaam (mangga piit). – Het woord
piit is eigenlijk de naam van een klein vogeltje en wordt attributief gebezigd in de
beteekenis van klein, gelijk badak, neushoorn (zie rhinocĕros en rhinocerōtis), in
dien van forsch, en andjing, hond (zie canīnus), in dien van minderwaardig of
waardeloos.
Pilea
Pílea Lindl. [J. Lindley], – van Lat. pilĕus, muts. Een van de
bloemdekslippen der ♀ bloemen is mutsvormig.
pilearius
pileárius (-a, -um), – van Lat. pilĕus, muts: op eenigerlei wijze tot
mutsen in betrekking staand, mutsvormig, voor de vervaardiging van mutsen gebezigd.
pileatus
pileátus (-a, -um), – van Lat. pilĕus, muts: een mutsvormig orgaan
(helmknop, schutblad, en dgl.) dragend.
pileoides
pileoídes, – van Pilĕa, plantengesl. (Urticacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pilĕa-achtig.
Pileostegia
Pileostégia Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th. Thomson], – van
Gr. pilĕos, muts; stĕgê, dek. – De kroonbladen (het dek der meeldraden) hangen
samen tot een mutsje, dat bij het ontluiken der bloem afvalt.
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Pileostigma
Pileostígma Bth. [G. Bentham], – van Lat. pilĕus, muts; stigma,
(als bot. term) stempel. – Plant met breeden, mutsvormigen stempel.
Piletocarpus
Piletocárpus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. pilêtos, viltig;
karpos, vrucht: plant met viltig behaarde vruchten.
piletostachya
piletostáchya, – zie piletostachўus.
piletostachys / piletostachyus piletóstachys / piletostáchyus (-a, -um), – van
Gr. pilêtos, viltig; stăchus, aar: met viltig behaarde aren.
pilgeri
pilgéri, – 2e nv. van Pilgērus, Latinizeering van Pilger: van Pilger,
genoemd naar Pilger. – Podocarpus – Foxw. [F. W. Foxworthy] is genoemd naar R.
Pilger (1876,
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Helgoland; X), in 1918 benoemd tot assistent en custos aan het bot. museum te
Berlijn-Dahlem, in 1921 tot onderdirecteur van dat museum en van den bot. tuin
aldaar, voorts tot buitengewoon hoogleeraar aan de universiteit te Berlijn. Van Dec.
1898 tot Jan. 1900 bereisde hij den staat Matto Grosso (Centraal Brazilië). Hij
bewerkte de Taxacĕae voor het Pflanzenreich van Engler en de Gymnospermae voor
den tweeden druk van Die Natürlichen Pflanzenfamilien en schreef verder vele
kleinere publicaties over grassen en over de flora van Z.-Amerika.
pilgerianus
pilgeriánus (-a, -um) (Strychnos – Gilg [E. Gilg]), – genoemd
naar R. Pilger (zie pilgēri).
pilifer / piliferus
pílifer (pilífera, pilíferum) / pilíferus (-a, -um), – van Lat.
pilus, haar; ferre, dragen: een of meer haren dragend, behaard.
pililobus pilílobus (-a, -um), – van Lat. pilus, haar; lŏbus, lob: met haarvormige
lobben, met haarvormig toegespitste lobben, met behaarde lobben.
Piliostigma Piliostígma Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter], – van Gr. pilĭon, muts;
stigma, (als bot. term) stempel: plant met mutsvormigen stempel.
pilipes pílipes, – van Lat. pilus, haar; pes, voet, steel: met behaarden voet, met
behaarden steel, met haardunnen steel.
piliplenus
piliplénus (-a, -um), – van Lat. pilus, haar; plēnus, vol: vol haren,
gevuld met haren.
pilistipes
pilistípes, – van Lat. pilus, haar; stīpes, (als bot. term) steel: met
behaarde stelen, met haardunne stelen.
pilocarpa
pilocárpa, – zie pilocarpus.
Pilocarpus
Pilocárpus Vahl [M. Vahl], – van Gr. pilos, vilten hoed; karpos,
vrucht: plant met (na het openspringen) op een hoed gelijkende vruchtjes.
pilocarpus
pilocárpus (-a, -um), – van Gr. pilos, vilten hoed; karpos, vrucht:
met op een hoed gelijkende vruchten of vruchtjes.
Pilogyne
Pilógyne Schrad. [H. A. Schrader], – van Gr. pilos, hoed; gŭnê,
vrouw.- De breede stempels (vr. organen) worden bij een hoed vergeleken.
pilosa
pilósa, – zie pilōsus.
pilosantherus pilosanthérus (-a, -um), – van Lat. pilōsus, behaard; Nieuwlat.
anthēra (Gr. anthêra), helmknop: met behaarde helmknoppen.
pilosella
pilosélla, – vr. van pilosellus (verkleinw. van pilōsus, behaard), fijn
behaard, ijl begaard; ook: fijn behaarde plant; ijl behaarde plant.
pilosellodes
pilosellódes, – van Pilosella, oude naam van het Muizenoor
(Hieracĭum pilosella L. [C. Linnaeus]); ōdes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: (in bladvorm) op het Muizenoor gelijkend.
piloselloides
piloselloídes, – van Pilosella, oude naam van het Muizenoor
(Hieracĭum pilosella L. [C. Linnaeus]); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: (in bladvorm) op het Muizenoor gelijkend.
pilosellus
piloséllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. pilōsus, behaard: fijn
behaard, ijl behaard.
pilosiflorus
pilosiflórus (-a, -um), – van Lat. pilōsus, behaard; flos (flōris),
bloem: met behaarde bloemen.
pilosior
pilósior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. pilōsus, behaard: 1. dichter
behaard dan gewoonlijk. 2. vrij dicht behaard.
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pilosipetalus
pilosipétalus (-a, -um), – van Lat. pilōsus, behaard; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met behaarde kroonbladen.
pilosissimus
pilosíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. pilōsus, behaard:
zeer dicht behaard.
pilosiusculus
pilosiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. pilōsus, behaard:
eenigszins behaard, ijl behaard.
pilososquamatus
pilososquamátus (-a, -um), – van Lat. pilōsus, behaard;
squama, schub: met behaarde schubben bezet.
piloso-villosus
pilóso-villósus (-a, -um), – van Lat. pilōsus, behaard; villōsus,
lang zachtharig: bezet met lange, zachte en met andere haren.
Pilostigma
Pilostígma V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – van Gr. pilos, vilten hoed; stigma, (als bot. term) stempel. De stempel
is hoedvormig.
pilostilus
pīlóstilus (-a, -um), – van Lat. pīlum, stamper (werktuig om mede
te stampen); stĭlus, stijl: met op een stamper gelijkenden stijl.
pilostilus pĭlóstilus (-a, -um), – van Lat. pĭlus, haar; stĭlus, stijl: met behaarden
stijl, met haardunnen stijl.
pilostylus
pīlóstylus (-a, -um), – van Lat. pīlum, stamper (werktuig om mede
te stampen); stўlus, stijl: met op een stamper gelijkenden stijl.
pilostylus pĭlóstylus (-a, -um), – van Lat. pĭlus, haar; stўlus, stijl: met behaarden
stijl, met haardunnen stijl.
pilosula
pilósula, – zie pilosŭlus.
pilosulinodus pilosulinódus (-a, -um), – van Lat. pilosŭlus, ijl behaard; nōdus,
knoop: met ijl behaarde knoopen.
pilosulus
pilósulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. pilōsus, behaard: ijl
behaard.
pilosus
pilósus (-a, -um), – van Lat. pĭlus, haar: behaard.
pilotaenia
pilotáénia, – van Lat. pĭlus, haar; taenĭa, band: met een band van
haren, met in een bandvormige groep gerangschikte haren.
pilulare
piluláre, – zie pilulāris.
Pilularia
Pilulária L. [C. Linnaeus], – van Lat. pilŭla (verkleinw. van pila,
bal), balletje, pil: pilvaren. De naam zinspeelt op den vorm der sporenvruchten.
pilularis piluláris (-is, -e), – van Lat. pilŭla (verkleinw. van pila, bal), balletje,
pil: pilvormig; klein en bolvormig.
pilulifer / piluliferus
pilúlifer (pilulífera, pilulíferum) / pilulíferus (-a, -um),
– van Lat. pilŭla (verkleinw. van pĭla, bal), balletje, pil; ferre, dragen: balletjes
dragend; kleine bloeiwijzen of vruchten dragend.
piluliflorus
piluliflórus (-a, -um), – van Lat. pilŭla (verkleinw. van pĭla, bal),
balletje, pil; flos (flōris), bloem: met bolvormige bloemen; met kleine bolvormige
bloeiwijzen.
Pimela
Pímela Lour. [J. Loureiro], – van Gr. pimĕlê, vet (znw.): vetboom. –
Loureiro (zie Lourēa), de auteur van het gesl., zegt (Flora Cochinchinensis, p. 407):
“Dit gesl. is zeer rijk aan olie en hars.” – Vgl. ook Rumphius, Herbarium Amboinense,
II, 161: “als men in ’t onderste van de stam kapt, sweet daar een ros, week en kleverig
traan uit.”
Pimelandra
Pimelándra A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – van Gr. pimĕlês,
vet (bnw.); anêr (andros), man. – De helmdraden (mann. organen) zijn dik (vet).
Pimeleodendron / Pimelodendron
Pimeleodéndron Hassk. [J. K. Hasskarl]
/ Pimelodéndron Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. pimĕlê, vet (znw.); dendron,
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boom: vetboom. Het woord is bedoeld als vertaling van arbor pinguis (dwz. vetboom),
een door Rumphius (zie Rumphĭa) aan de plant geschonken naam. Vgl. Rumphius,
Herbarium Amboinense II, 249: “de jonge bladeren zyn ... zo glad en glimmend als
ofze met oly bestreeken waren.”
Pimenta / pimenta
Piménta Lindl. [J. Lindley] / piménta, – Portug.
plantennaam (Vgl. Fr. piment), verbasterd uit Lat. pigmentum, specerij. – Als specerij
gebezigde plant.
pimentoides pimentoídes, – van Pimenta, plantengesl. (Myrtacĕae): īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pimenta-achtig.
Pimpinella Pimpinélla L. [C. Linnaeus], – Middeleeuwsche plantennaam van
onbekenden oorsprong. Het woord komt in allerlei varianten voor: bevernel, bibinella,
pipinella, bevenella, Biebernell, pimpernel.
pimpinellifolius
pimpinellifólius (-a, -um), – van Pimpinella, plantengesl.
(Umbellifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Pimpinella.
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pimpinelloides
pimpinelloídes, – van Pimpinella, plantengesl. (Umbellifĕrae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pimpinella-achtig.
Pinaceae
Pináceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Pinus geldt.
Pinalia Pinália Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – afleiding en beteekenis
niet met zekerheid bekend. Het woord wordt wel afgeleid van Gr. pinân (van pinos,
vuil), vuil zijn, en zou dan kunnen zinspelen op de vuilwitte kleur der bloemen van
de eerstbeschreven soort. Vgl. Mycaranthes. Het kan echter ook wel een gelatinizeerde
Engelschind. volksnaam der plant zijn.
pinang
pinang, – Mal. en Soend. plantennaam.
Pinanga / pinanga
Pinánga / pinánga Bl. [C. L. Blume], – Latinizeering van
den Mal. en Soend. plantennaam pinang. – Als soortnaam gebezigd om op
overeenkomst in vruchtvorm te wijzen.
pinangianus
pinangiánus (-a, -um), – afkomstig van het eiland Pinang (Eng.
Penang; voor de W. kust van het Mal. Schiereiland op schier 5 1/2° N.B.) of daar
het eerst gevonden.
pinangoides
pinangoídes, – van Pinanga, plantengesl. (Palmae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pinanga-achtig.
Pinarda
Pinárda Vell. [J. M. de la Conceptión Vellozo], – genoemd naar
Pinard (1713, Rouaan; 1796, Rouaan), Med. Dr., die na elders volbrachte studiën
zich in 1742 opnieuw in Rouaan vestigde, een ernstig en werkzaam man, een der
stichters der Academie van Rouaan, directeur van den bot. tuin van dat instituut,
welken post hij gedurende verscheidene jaren onbezoldigd bekleedde, sinds 1758
daarnaast geneesheer aan het stedelijk ziekenhuis te Rouaan. Hij schreef een vrij
groot aantal verhandelingen, later omgewerkt tot een onuitgegeven Histoire Générale
des Plantes, met een groot aantal door zijn echtgenoote geteekende en gegraveerde
platen.
pinardi pinárdi, – 2e nv. van Pinardus, Latinizeering van Pinard: van Pinard,
gevonden door Pinard, genoemd naar Pinard. – Muscari – Boiss. [E. Boissier] is
genoemd naar Pinard, een tolk, die Boissier (zie boissiēri) in 1842 vergezelde op
een reis door W.-Azië en in 1843 een belangrijke verzameling planten bijeenbracht
in de bergen van Z.W.-Klein-Azië.
Pinardia / Pinardia
Pinárdia A. P. DC. [A. P. de Candolle] / Pinárdia Neck
[Ν. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige], – genoemd naar Pinard, (zie Pinarda).
pinaster pináster, – oude, Lat. plantennaam, van pinus, pijn, den; aster, uitgang
met kleineerende beteekenis: onechte pijn, wilde pijn, in tegenstelling tot de in tuinen
gekweekte Pinus pinĕa L. [C. Linnaeus] – Zie voorts alsinastrum.
Pincenectitia
Pincenectítia Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt], –
wordt beschouwd als een verbastering van den naam Freycinetĭa. De plant gelijkt
echter slechts zeer weinig op een Freycinetĭa.
pindrow
pindrow, – Hindost. volksnaam (pindrau, pindrai) van Abĭes –
Spach. [E. Spach (1801-79), plantkundige te Straatsburg].
Pinellia Pinéllia Ten. [M. Tenore], – genoemd naar G. V. Pinelli (1535, Napels;
1601, Padua), bezitter in Napels van een bot. tuin, waarin o.a. Maranta (zie Maranta)
studiën maakte. In 1558 verhuisde hij naar Padua, waar hij een museum van oudheden
en nat. historie en een zeer rijke bibliotheek stichtte. Hij stond in levendige
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briefwisseling met Clusĭus (zie Clusĭa); in de universiteitsbibliotheek te Leiden
worden 75 door hem van 1591-1600 aan Clusĭus gerichte brieven bewaard.
pinellii
pinéllii, – 2e nv. van Pinellĭus, Latinizeering van Pinel, Pinell of
Pinelli: van Pinel (Pinell, Pinelli), genoemd naar Pinel (Pinell, Pinelli). – Naar wien
Cattleya – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt] genoemd is, is mij onbekend.
De naam werd in 1844 gepubliceerd, doch bestond reeds voor dien tijd. Mogelijk is
hij verminkt (uit pumĭla?).
pinetorum
pinetórum, – 2e nv. mv. van Lat. pinētum (van pinus, den, pijn),
dennebosch, pijnbosch: der dennebosschen, in dennebosschen groeiend. – Zie voorts
bambusetōrum.
pingue
píngue, – zie pingŭis.
Pinguicula
Pinguícula L. [C. Linnaeus], – vr. vorm van Lat. pinguicŭlus,
verkleinw. van pingŭis, vet (bnw.): eenigszins vettige plant. – De naam zinspeelt op
de glimmende, kleverige bladeren.
pinguifolius pinguifólius (-a, -um), – van Lat. pingŭis, vet (bnw.), dikvleezig;
folĭum, blad: met dikvleezige bladeren.
pinguis
pínguis (-is, -e), – (Lat.) vet, dik, dikvleezig.
pinguispicus pinguispícus (-a, -um), – van Lat. pingŭis, vet (bnw.), dikvleezig;
spīca, aar: met dikvleezige aren.
pinifolius
pinifólius (-a, -um), – van Pinus, plantengesl. (Pinacĕae), den; Lat.
folĭum, blad: met bladeren als dennenaalden.
piniformis
pinifórmis (-is, -e), – van Pinus, plantengesl. (Pinacĕae), den;
forma, gedaante: in eenig opzicht op een den gelijkend, bv. met op dennekegels
gelijkende bloeiwijzen.
pininga
pinínga, – Latinizeering van den Soend. plantennaam pining.
piniodorus
piniodórus (-a, -um), – van Pinus, plantengesl. (Pinacĕae), pijn,
den; Lat. odor (odōris), geur: den geur van een pijnboom of een denneboom hebbend,
harsachtig riekend.
pinnaeformis
pinnaefórmis (-is, -e), – zie pinniformis.
pinnata
pinnáta, – zie pinnātus.
pinnatifidus pinnatífidus (-a, -um), – van Lat. pinnātus, gevind; findĕre (stam
fĭd), splijten: dusdanig gespleten, dat een schijnbaar gevind geheel ontstaat, vinspletig,
vindeelig.
pinnatifolius
pinnatifólius (-a, -um), – van Lat. pinnātus, gevind; folĭum,
blad: gevindbladig.
pinnatinervius pinnatinérvius (-a, -um), – van Lat. pinnātus, gevind; nervus,
nerf: vinnervig.
pinnatipartitus pinnatipartítus (-a, -um), – van Lat. pinnātus, gevind; partītus,
gedeeld: vindeelig.
pinnatus
pinnátus (-a, -um), – van Lat. pinna, veer, vin: geveerd, gevind, op
een veer gelijkend.
pinniformis
pinnifórmis (-is, -e), – van Lat. pinna, veer; forma, vorm:
veervormig.
pinnilobus
pinnílobus (-a, -um), – van Lat. pinna, vin, vleugel; lŏbus, lob:
met vinspletige lobben; met vleugelvormige of gevleugelde lobben.
pinsapo
pinsápo, – Sp. volksnaam van Pinus – Boiss. [E. Boissier].
pinto
pinto (Balsamŏna – Vandelli [D. Vandelli]), – afleiding en beteekenis
onbekend, mogelijk een volksnaam der plant.
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Pinus
Pinus L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, den(neboom), pijn
(boom).
Piper
Piper L. [C. Linnaeus], – (Lat.) peper.
Piperaceae
Piperáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Piper geldt.
pipericarpus
pipercárpus (-a, -um), – van Lat. piper, peper; karpos, vrucht:
met op peperkorrels gelijkende of als surrogaat voor peper gebezigde vruchten. –
Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; pepericarpus is beter.
piperifolius
piperifólius (-a, -um), – van Piper, plantengesl. (Piperacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Piper.
piperiformis
piperifórmis (-is, -e), – van Piper, plantengesl. (Piperacĕae) of
van Lat. piper, peper; Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante van een Piper.
Piper-achtig, op een peperkorrel gelijkend.
piperitus
piperítus (-a, -um), – van Lat. piper, peper: peperachtig, scherp
smakend, heet, bijtend.
Piptanthus Piptánthus Sweet [R. Sweet (1783-1835), Eng. tuinbouwkundige],
– van Gr. piptein, vallen; anthos,
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bloem. – De naam zinspeelt op het feit, dat de kelk (bloemdeel) soms vóór het einde
van den bloei in zijn geheel afvalt.
Piptatherum
Piptátherum P. B. [Α. Μ. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], –
van Gr. piptein, afvallen; athêr (athĕros), naald. De naald op g3 is met het kafje
geleed en valt spoedig af.
Piptocalyx Piptócalyx Oliv. [D. Oliver], – van Gr. piptein, vallen; kălux, kelk.
De slippen van het kelkachtige bloemdek vallen vroegtijdig af.
Piptoclaina
Piptocláína G. Don [George Don], – van Gr. piptein, vallen,
sneuvelen; chlaina, mantel. De naam zinspeelt tegelijkertijd op den vergrooten
vruchtkelk en het mislukken van 2-3 der 4 nootjes.
Piptolepsis
Piptólepsis Sch.-Bip. [Κ. (C.) H. Schultz], – van Gr. piptein,
vallen; lĕpis, schub. Het schubachtige vruchtpluis valt zeer gemakkelijk af.
piptolepsis
piptólepsis, – van Gr. piptein, vallen; lĕpis, schub: met afvallende
schubben of kafjes.
Piptospatha
Piptóspatha N. E. Br. [Ν. Ε. Brown], – van Gr. piptein, vallen;
spătha, kolfscheede. Plant met afvallende kolfscheeden.
Pipturus
Piptúrus Wedd. [H. A. Weddell], – van Gr. piptein, vallen; oura,
staart. Plant met afvallenden, staartvormigen stempel.
piricarpus
piricárpus (-a, -um), – van Lat. pirum, peer; Gr. karpos, vrucht:
met peervormige vruchten. Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai;
apiocarpus is beter.
pirifer / piriferus
pírifer (perífera, períferum) / piríferus (-a, -um), – van
Lat. pirum, peer; ferre, dragen: peervormige vruchten dragend.
pirifolius
pirifólius (-a, -um), – van Lat. pirus, pereboom; folĭum, blad: met
bladeren als die van een pereboom.
piriformis
pirifórmis (-is, -e), – van Lat. pirum, peer; forma, vorm:
peervormig.
Pirigara
Pirigára Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – fragment van een
Guiaanschen plantennaam (pirigara-mepe).
Piriqueta
Piriquéta Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa),
in 1775 de auteur van het gesl., geeft geenerlei toelichting bij den naam, welks
afleiding en beteekenis onbekend zijn.
Pirola
Pírola L. [C. Linnaeus], – verkleiningsvorm van Lat. pirus, pereboom.
De naam zinspeelt op de gelijkenis in bladvorm.
Pirolaceae
Piroláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Pirŏla geldt.
piroliflorus
piroliflórus (-a, -um), – van Pirŏla, plantengesl. (Pirolacĕae);
Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Pirŏla.
pirolifolius pirolifólius (-a, -um), – van Pirŏla, plantengesl. (Pirolacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Pirŏla.
piroliformis
pirolifórmis (-is, -e), – van Pirŏla, plantengesl. (Pirolacĕae);
Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Pirŏla; Pirŏla-achtig.
Pirospermum
Pirospérmum Miq. [F. A. W. Miquel], – van Lat. pirum, peer;
Gr. sperma, zaad: plant met peervormige zaden. Deze samenkoppeling van Lat. en
Gr. is niet fraai; beter waren geweest Apiospermum, Ochnospermum of
Onchnospermum.
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Pirostria
Piróstria Comm. [Ph. Commerson], – van Lat. pirum, peer; strĭa,
gleuf, streep: plant met peervormige, gegleufd-gestreepte vruchten.
piruensis
piruénsis (-is, -e), – afkomstig van Piroe (in W.-Ceram) of daar het
eerst gevonden.
Pirularia
Pirulária L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Lat. pirŭlum
(verkleinw. van pirum, peer), peertje: plant met peervormige vruchten.
Pirus
Pirus L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, pereboom.
pisang
pisang, – afkorting van den Mal. plantennaam njatoh pisang. Het
woord pisang wordt in het Mal. attributief gebezigd voor planten, welke in eenig
opzicht, vruchtvorm bv., overeenkomst met een pisang (Musa) vertoonen.
pisangiensis
pisangiénsis (-is, -e), – afkomstig van Poelau pisang
(pisang-eiland) (W. van Fak-fak op Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
piscatorius
piscatórius (-a, -um), – van Lat. piscātor (van piscāri, visschen,
en dit weer van piscis, visch), visscher: door visschers gebezigd (als vischvergift,
dwz. vischbedwelmend middel).
piscatorum
piscatórum, – 2e nv. mv. van Lat. piscātor (piscatōris) (van
piscāri, visschen, en dit weer van piscis, visch), visscher: der visschers, door visschers
gebezigd (bv. als vischvergift, dwz. als vischbedwelmend middel).
piscicapus
pispícapus (-a, -um), – van Lat. piscis, visch; cāpĕre, vangen: bij
de vischvangst gebezigd.
piscidius
piscídius (-a, -um), – van Lat. piscis, visch; caedĕre, dooden:
visschendoodend; als vischvergift (vischbedwelmend middel) gebezigd.
pisibulbus
pisibúlbus (-a, -um), – van Lat. pisum, erwt; bulbus, bol: met
erwtvormige bollen of schijnknollen.
pisicarpus
pisicárpus (-a, -um), – van Gr. pison, erwt; karpos, vrucht: met
erwtvormige vruchten.
pisifer / pisiferus
písifer (pisífera, pisíferum) / pisíferus (-a, -um), – van Lat.
pisum, erwt; ferre, dragen: erwten of iets daarop gelijkends, erwtvormige vruchten
of vijgen bv., dragend.
pisocarpus
pisocárpus (-a, -um), – van Gr. pison, erwt; karpos, vrucht: met
erwtvormige vruchten.
Pisonia
Pisónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar W. Piso (1611, Leiden; ?,
?), medicus, eerst te Leiden, later te Amsterdam, die in 1636 als lijfarts van den
nieuwbenoemden gouverneur der bezittingen van de Ned. W.I. Compagnie, Johan
Maurits van Nassau (zie Mauritĭa) met dezen en G. Marcgraf naar Brazilië vertrok,
in 1644 terugkeerde en zich in 1648 weer in Amsterdam vestigde. – Over de
geneeskunde van Brazilië schreef hij een werk, dat in één band verscheen met een
werk van Marcgraf over de nat. historie en de aardrijkskunde van hetzelfde land.
Later gaf Piso nog op eigen naam een werk uit over de nat. geschiedenis en de
geneeskunde van W.- en O.-Indie. In 1655 was hij nog in leven. – Hij wordt wel de
grondlegger der koloniale geneeskunde genoemd.
pissardii
pissárdii, – 2e nv. van Pissardĭus, Latinizeering van Pissard: van
Pissard, gevonden door Pissard, genoemd naar Pissard. – Prunus. Carr. [E. A. Carrière]
werd in 1881 verkeerdelijk zoo genoemd naar den oppertuinman van den sjach van
Perzië, Pissart, die de plant naar Frankrijk had gezonden.
Pistacia
Pistácia L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. pistakĭa, oude naam
eener vrucht. Sommigen leiden dit woord af van Gr. pissa, pek, teer; akeisthai,
genezen. De plant levert een hars, welke vroeger als geneesmiddel werd aangewend.
– Anderen achten het woord pistakĭa aan het Syrisch ontleend te zijn.
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Pistia
Pístia L. [C. Linnaeus], – Linnaeus (zie Linnaea), de auteur van het
gesl., rangschikt [Philosophĭa Botanĭca (1751), 186] den naam onder het hoofd
“Solum natāle in Nomĭne receptum” (De groeiplaats in den naam vastgelegd). Hij
leidt Pistĭa af van Gr. pistêr, dat hij vertaalt met Lat. alvĕus, waterbekken, rivierbed,
en de naam moet dus volgens hem beteekenen: in waterbekkens en rivierbeddingen
groeiende plant.
Pisum
Pisum L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam (= Gr. pison), erwt.
pitayensis
pitayénsis (-is, -e), – afkomstig van het dorp Pitayo (in Columbia)
of daar het eerst gevonden.
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Pitcairnia
Pitcáírnia L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – genoemd naar W.
Pitcairn (1711, Dysart, Fife, Schotland; 1791, Islington, Londen), geneesheer te
Islington, bezitter van een bot. tuin aldaar.
pitcheri
pitchéri, – 2e nv. van Pitchērus, Latinizeering van Pitcher: van
Pitcher, gevonden door Pitcher, genoemd naar Pitcher. – Salvia-Torrey [J. Torrey]
ex Bth. [G. Bentham] is genoemd naar den ontdekker der plant, Z. Pitcher (1797,
Sandy Hill, Washington County, New York; 1872, Detroit, Michigan), eerst officier
van gezondheid in het Amer. leger, sedert 1836 geneesheer te Detroit, schrijver van
medische artikelen.
Pithecollobium
Pithecollóbium Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – zie
Pithecolobĭum.
Pithecolobium
Pithecolóbium Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr.
pithêkos, aap; lobos, peul. Boom, welks peulen door apen worden gegeten.
pitsutu / pitsutum
pitsútu / pitsútum, – afleiding en beteekenis onbekend,
mogelijk een Engelschind. plantennaam.
pittonii
pittónii, – 2e nv. van Pittonĭus, Latinizeering van Pittoni: van Pittoni,
genoemd naar Pittoni. Sempervīvum – Schott [H. W. Schott] is genoemd naar Joseph
Claudĭus Pittoni, ridder Von Dannenfeldt (1797, Weenen; 1878, Graz), drossaard
van den keizer-koning van Oostenrijk-Hongarije, lid van het stedelijk bestuur van
Graz, bezitter van een fraai herbarium, bevorderaar der bot. wetenschap.
Pittosporaceae
Pittosporáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Pittospŏrum geldt.
pittosporifolius
pittosporifólius (-a, -um), – van Pittospŏrum, plantengesl.
(Pittosporacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Pittospŏrum.
pittosporoides
pittosporoídes, – van Pittospŏrum, plantengesl.
(Pittosporacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Pittospŏrum-achtig.
Pittosporum
Pittósporum Banks [J. Banks], – van Gr. pitta, pek, teer; spŏra,
zaad. – De zaden liggen in teerachtig slijm.
Pituranthos / Pituranthus
Pituránthos Viv. [D. Viviani (1772-1840), Ital.
plantkundige] / Pituránthus, – van Gr. pitūron, zemelen; anthos, bloem. De naam
zinspeelt op de korte, witte beharing van het vruchtbeginsel.
pityophyllus
pityophýllus (-a, -um), – van Gr. pitus, pijnboom, den; phullon,
blad: met op dennenaalden gelijkende bladeren.
Pityrosperma
Pityrospérma Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G.
Zuccarini], – van Gr. pitūron, zemelen; sperma, zaad. De zaden zijn bekleed met op
zemelen gelijkende schubben.
placentarius
placentárius (-a, -um), – van Lat. placenta, koek: koekachtig.
Placolobium
Placolóbium Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. plakŏeis, breed
en plat; lobos, peul: plant met breede, platte peul.
Placostigma
Placostígma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. plakŏeis, breed, plat;
stigma, (als bot. term) stempel. De stempel wordt bedekt door een breede plaat.
Placus
Placus Lour. [J. Loureiro], – van Gr. plakous, koek. De inboorlingen
van Cochinchina kruidden (in 1790 althans) hun koeken met het geurige sap eener
tot dit (voormalige) gesl. behoorende plant.
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Pladera
Pládera Sol. [D. Solander], – zou afgeleid zijn van Gr. pladăros,
vochtig. De naam zou zinspelen op de standplaats der plant.
Plaesiantha Plaesiántha Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. plaisĭon, rechthoek;
anthos, bloem. Op dwarse doorsnede heeft de kelkbuis den vorm van een rechthoek
(of een vierkant).
plagatus
plagátus (-a, -um), – van Lat. plagāre, slaan, striemen: gestriemd,
bloedige strepen dragend, rood gestreept.
Plagianthera
Plagianthéra Rchb. f. et Zoll. [H. G. Reichenbach en H.
Zollinger], – van Gr. plagĭos, dwars; anthêra, (als bot. term) helmknop. De
helmknoppen zijn kort en breed, als het ware dwars op de helmdraden geplaatst.
Plagianthus
Plagiánthus Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
plagĭos, dwars, scheef; anthos, bloem. – De kroonbladen zijn ongelijk en dusdanig
geplaatst, dat de bloem omlaag gebogen schijnt te zijn.
plagiatus
plagiátus (-a, -um), – van Lat. plagiāre, (menschen)roof plegen:
geroofd, gestolen. – Het eerstbeschreven ex. van Dendrobĭum – Ridl. [H. N. Ridley]
was inderdaad, zooals Dr. H. N. Ridley (zie ridleyānus), de auteur der soort, mij
mededeelde, door den vinder van een boom geroofd. – Vgl. voorts plagātus, waarmede
het woord soms schijnt verward geworden te zijn.
Plagiogyria
Plagiogýria Mett. [G. H. Mettenius], – van Gr. plagĭos, dwars,
scheef; guros, kring. – De sporangiën bezitten een volkomen, dus een kringvormigen,
scheeven ring.
plagioneurus plagionéúrus (-a, -um), – van Gr. plagĭos, dwars, scheef; neuron,
nerf: met dwarse of schuin opstaande nerven.
plagiopetalus
plagiopétalus (-a, -um), – van Gr. plagĭos, dwars, schuin;
petălon, kroonblad: met dwars afstaande of schuin opstaande kroonbladen.
plagiophyllus
plagiophýllus (-a, -um), – van Gr. plagĭos, dwars, schuin;
phullon, blad: met dwars afstaande of schuin opstaande bladeren.
Plagiospermum
Plagiospérmum Pierre [L. Pierre], – van Gr. plagĭos, dwars,
schuin; sperma, zaad. Het eitje (toekomstig zaad) is zijdelings aangehecht.
Plagiostachys
Plagióstachys Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. plagĭos, dwars,
scheef; stăchus, aar. De aarvormige bloeiwijzen staan dwars of scheef op den stengel.
Plagiostigma
Plagiostígma Zucc. [J. G. Zuccarini], – van Gr. plagĭos, dwars,
schuin; stigma, (als bot. term) stempel. – De stempel is zijdelings op het
vruchtbeginsel geplaatst.
plana
plana, – zie planus.
Planchonella
Planchonélla Pierre [L. Pierre], – genoemd naar J. E. Planchon
(1823, Ganges, N.N.W. van Montpellier; 1888, Montpellier), van 1844-48 assistent
aan het herbarium te Kew, van 1849-51 leeraar in de plantkunde te Gent, van 1851-52
te Nancy, sedert 1853 hoogleeraar in de plantkunde te Montpellier, van 1849-81
mederedacteur van de Flore des Serres, schrijver van verscheidene bot. publicaties.
Planchonia
Planchónia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar J. E. Planchon
(zie Planchonella).
planchonianus
planchoniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar J. E. Planchon (zie Planchonélla).
planchonii planchónii, – 2e nv. van Planchonĭus, Latinizeering van Planchon:
van Planchon, genoemd naar Planchon. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
J. E. Planchon (zie Planchonella).
planibulbis
planibúlbis (-is, -e), – van Lat. planus, vlak, plat; bulbus, bol:
met platte bollen of schijnknollen.
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planicaulis
planicáúlis (-is, -e), – van Lat. planus, vlak, plat; caulis, stengel,
steel: platstengelig, platstelig.
planiculmus
planicúlmus (-a, -um), – van Lat. planus, vlak, plat; culmus,
halm: plathalmig.
planiflorus
planiflórus (-a, -um), – van Lat. planus, vlak, plat; flos (flōris),
bloem: met platte of vlakke bloemen of bloeiwijzen.
planifolius
planifólius (-a, -um), – van Lat. planus, vlak, plat; folĭum, blad:
platbladig, vlakbladig.
planilabris
planílabris (-is, -e), – van Lat. planus, vlak, plat; lăbrum, lip:
platlippig, vlaklippig.
planipes
plánipes, – van Lat. planus, vlak, plat; pes, voet, steel: met platten
of vlakken voet of steel.
planisiliquus
planisíliquus (-a, -um), – van Lat. planus, vlak, plat; silĭqua,
peul, hauw: met platte peulen of hauwen.
planispinus
planispínus (-a, -um), – van Lat. planus, vlak, plat; spīna, doorn:
platstekelig, platdoornig.
planitiae
planítiae, – 2e nv. enkv. van Lat. planitĭa (van planus, vlak), vlakte:
van de vlakte, op een vlakte gevonden.
planitorus
planítorus (-a, -um), – van Lat. planus, vlak, plat; tŏrus, kussen,
bed: met een vlak bed (algemeenen bloembodem, bloemdek en dgl.).
planiusculus
planiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. planus, vlak, plat:
tamelijk vlak, tamelijk plat.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

449
Plantaginaceae
Plantagináceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Plantāgo (Plantagĭnis) geldt.
plantagineus
plantagíneus (-a, -um), – van Plantāgo (Plantagĭnis),
plantengesl. (Plantaginacĕae), weegbree: weegbreeachtig.
plantaginifolius
plantaginifólius (-a, -um), – van Plantāgo (Plantagĭnis),
plantengesl. (Plantaginacĕae), weegbree; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener
weegbree.
plantaginoidea
plantaginoídea, – zie plantaginoidĕus.
plantaginoides
plantaginoídes, – van Plantāgo (Plantagĭnis), plantengesl.
(Plantaginacĕae), weegbree; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Plantāgo-achtig, weegbreeachtig.
plantaginoideus
plantaginoídeus, (-a, -um), – van Plantāgo (Plantagĭnis),
plantengesl. (Plantaginacĕae), weegbree; idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Plantāgo-achtig, weegbreeachtig.
Plantago
Plantágo L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, weegbree. –
De naam wordt afgeleid van Lat. planta, voetzool, en zinspeelt volgens sommigen
op den vorm der bladeren van Plantāgo major L. [C. Linnaeus], volgens anderen op
het feit, dat deze soort den mensch op den voet volgt, als het ware in zijn voetstappen
treedt. Inderdaad groeit Plantāgo major vaak langs wegen en voetpaden.
plantii
plántii, – 2e nv. van Plantĭus, Latinizeering van Plant: van Plant,
gevonden door Plant, genoemd naar Plant. – Gloriōsa virescens L. [C. Linnaeus] var.
– is genoemd naar haar ontdekker, R. W. Plant (bloeitijd 1844-58), van Cheadle bij
Manchester, bloemkweeker, die van 1850-52 in Z.-Afrika planten verzamelde.
planus
planus (-a, -um), – (Lat.) vlak, plat.
Plantanaceae Plantanáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Platănus
geldt.
platanifolius
platanifólius (-a, -um), – van Platănus, plantengesl.
(Platanacĕae), plataan; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een plataan.
Platanocarpum
Platanocárpum Endl. [St. L. Endlicher], – van Platănus,
plantengesl. (Platanacĕae), plataan; Gr. karpos, vrucht: plant met vruchten als die
van een plataan.
platanoides
platanoídes, – van Platănus, plantengesl. (Platanacĕae), plataan;
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: plataanachtig.
platantha
platántha, – zie platanthus.
Platanthera Platanthéra L. Cl. M. Rich [L. CL. M. Richard], – van Gr. platus,
breed, plat; anthêra, (als bot. term) helmknop. Orchidacĕa met breeden helmknop.
platanthus
platánthus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; anthos, bloem:
breedbloemig, platbloemig.
Platanus
Plátanus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam platănos (Platănus orientālis L. [C. Linnaeus]), plataan. De naam wordt
wel afgeleid van Gr. platus, breed, plat; de boom zou zoo heeten, “omdat hy hem
met synen tacken zeer wyt ende breet wtspreyt” [Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk
(1563), 659], of omdat hij breede bladeren bezit. Anderen schrijven den naam een
Perz. oorsprong toe.
Platea Platéa Bl. [C. L. Blume], – Latinizeering van Gr. plateia, vr. van platus,
breed, plat. De naam zinspeelt op den breeden, schijfvormigen stempel.
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platensis
platénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving van de Rio de la
Plata (= Zilverrivier, aestuarium a/d O. kust van Z.-Amerika, op ±35° Z.B.) of daar
het eerst gevonden.
Platunium
Platúnium A. L. Juss. [A. L. de Jussieu], – van Gr. platūnein (van
platus, breed, plat), breed maken, uitbreiden. De naam zinspeelt op den wijd
uitgespreiden kelk.
platyacanthus platyacánthus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; akantha,
stekel, doorn: breedstekelig, platstekelig, breeddoornig, platdoornig.
platyandrus platyándrus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; anêr (andros),
man: met breed of plat mann. orgaan (helmdraad, helmknop).
platyanthus
platyánthus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; anthos,
bloem: breedbloemig, platbloemig.
platybasis
platýbasis, – van Gr. platus, breed, plat; băsis, voet (fig.): met
breeden of platten voet.
platycarpa
platycárpa, – zie platycarpus.
platycarpos / platycarpus
platycárpos (-os, -on) / platycárpus (-a, -um), –
van Gr. platus, breed, plat; karpos, vrucht: met breede of platte vruchten.
platycaula
platycáúla, – zie platycaulus.
platycaulis
platycáúlis (-is, -e), – van Gr. platus, breed, plat; kaulos, stengel,
steel: breedstengelig, breedstelig, platstengelig, platstelig.
Platycaulon
Platycáúlon Koern. [Fr. A. Koernicke (1828-98), hoogleeraar
te Bonn], – van Gr. platus, breed, plat; kaulos, stengel. Plant met platte stengels.
platycaulos / platycaulus
platycáúlos (-os, -on) / platycáúlus (-a, -um), –
van Gr. platus, breed, plat; kaulos, stengel, steel: breedstengelig, breedstelig,
platstengelig, platstelig.
platycentra
platycéntra, – zie platycentrus.
platycentros
platycéntros (-os, -on), – van Gr. platus, breed, plat; kentron,
spoor: met breede of platte spoor.
Platycentrum
Platycéntrum Klotzsch [J. Fr. Klotzsch], – van Gr. platus,
breed, plat; kentron, spoor. – De vrucht draagt drie platte vleugels; twee daarvan zijn
klein; de derde is groot en wordt bij een spoor vergeleken.
platycentrus
platycéntrus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; kentron,
spoor: met breede of platte spoor.
platyceras platýceras, – van Gr. platus, breed, plat; kĕras, hoorn: breedhoornig,
plathoornig.
Platycerium
Platycérium Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar
te Angers], – van Gr. platus, breed, plat; kĕras, hoorn. De assimileerende bladeren
zijn plat en geweiachtig vertakt.
platycheilus / platychilus
platychéílus (-a, -um) / platychílus (-a, -um), –
van Gr. platus, breed, plat; cheilos, lip: breedlippig, platlippig.
platyclada
platýclada, – zie platyclădus.
platyclados / platycladus
platýclados (-os, -on) / platýcladus (-a, -um), –
van Gr. platus, breed, plat; klădos, twijg, spruit: met breede of platte twijgen of
spruiten.
Platyclinis
Platyclínis Bth. [G. Bentham], – van Gr. platus, breed, plat; klīnê,
bed. Dat gedeelte der stempelzuil, waartegen de helmknop ligt, het “bed” van den
helmknop, is breed.
platyclinoides
platyclinoídes, – van Platyclīnis, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Platyclīnis-achtig.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Platycodon
Platycódon A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – van Gr. platus,
breed, plat; kôdôn, bel, klok. De bloemkroon is wijd klokvormig.
platycoleus platycóleus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; kolĕos, scheede:
met breede of platte scheeden.
platydactylus
platydáctylus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; daktŭlos,
vinger: breedvingerig, met breede of platte, als de vingers aan een hand gerangschikte
organen.
platygastrius
platygástrius (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; gastêr
(gastros), buik: breedbuikig, platbuikig.
platyglossus platyglóssus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; glôssa, tong:
breedtongig, plattongig, of (bij orchideeën) breedlippig, platlippig.
Platylepis Platýlepis A. Rich. [A. Richard], – van Gr. platus, breed, plat; lĕpis,
schub. Orchidacĕa met breede, bij schubben vergeleken schutbladen.
platylepis
platýlepis, – van Gr. platus, breed, plat; lĕpis, schub: met breede
schubben.
platylobus
platýlobus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; lŏbus, lob:
breedlobbig.
Platyloma
Platylóma J. Sm. [J. Smith], – van Gr. platus, breed, plat; lôma,
zoom. Varen met breed omgeslagen, als dekvliesje dienst doenden bladrand.
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platylophus platýlophus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; lŏphos, helmbos,
helmkam: met breeden of platten kam.
Platymitra
Platýmitra Boerl. [J. G. Boerlage], – van Gr. platus, breed, plat;
mĭtra, muts. De drie binnenste kroonbladen hangen samen tot een breed, mutsvormig
geheel.
Platynema
Platynéma W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van Gr. platus,
hier = stevig; nêma, draad. De naam zinspeelt op de stijve helmdraden.
platynema
platynéma, – van Gr. platus, breed, plat, bij uitbreiding stevig;
nêma, draad: met breede, platte of stevige (helm)draden.
platyneura
platynéúra, – zie platyneurus.
platyneuros / platyneurus
platynéúros (-os, -on) / platynéúrus (-a, -um), –
van Gr. platus, breed, plat; neuron, nerf: breednervig, platnervig.
platynotus
platynótus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; nôtos, rug: met
breeden of platten rug.
platyotis
platyótis, – van Gr. platus, breed, plat; ous (ôtos), oor: breedoorig,
platoorig.
platypeltis
platypéltis (-is, -e), – van Gr. platus, breed, plat; peltê, schild: met
breede of platte, schildvormige organen.
platypetalus
platypétalus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; petălon,
kroonblad: met breede of platte (vlakke) kroonbladen.
platyphylla
platyphýlla, – zie platyphyllus.
platyphyllos / platyphyllus
platyphýllos (-os, -on) / platyphýllus (-a, -um),
– van Gr. platus, breed, plat, vlak; phullon, blad: breedbladig, platbladig, vlakbladig.
platypodus / platypus
platýpodus (-a, -um) / plátypus, – van Gr. platus,
breed, plat; pous (pŏdos), voet, steel: met breeden of platten voet of steel.
platyrhplatyrh-, – zie platyrrh-.
platyrrhachis
platýrrhachis, – van Gr. platus, breed, plat; rhăchis, spil van
een bloeiwijze of van een gevind tot meervoudig gevind blad: met platte of breede
spil.
platyrrhizus platyrrhízus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; rhiza, wortel:
breedwortelig, platwortelig.
platyrrhyncha
platyrrhýncha, – zie platyrrhynchus.
platyrrhynchos / platyrrhynchus platyrrhýnchos (-os, -on) / platyrrhýnchus
(-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; rhunchos, snavel: breedsnavelig, platsnavelig.
platysepalus
platysépalus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met breede of platte kelkbladen.
Platysma
Platýsma Bl. [C. L. Blume], – (Gr.) (van platus, breed, plat), iets
plats, plaat. De stempel wordt bedekt door een breede plaat.
platysorus platysórus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; sôros, hoop(je):
met breede of platte sporenhoopjes of sori.
platysperma
platyspérma, – zie platyspermus.
platyspermos / platyspermus
platyspérmos (-os, -on) / platyspérmus (-a,
-um), – van Gr. platus, breed, plat; sperma, zaad: breedzadig, platzadig.
platystachya
platýstachya, – zie platystachўus.
platystachys / platystachyus
platýstachys / platystáchyus (-a, -um), – van
Gr. platus, breed, plat; stăchus, aar: breedarig, platarig.
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platystigma
platystígma, – van Gr. platus, breed, plat; stigma, (als bot. term)
stempel: breedstempelig, platstempelig.
platystyla
platystýla, – zie platyst lus.
platystyle
platystýle, – zie platyst lis.
Platystylis
Platystýlis Lindl. [J. Lindley], – van Gr. platus, breed, plat; stūlis
(verkleinw. van stūlos, zuil), zuil(tje). – De stempelzuil is breed gevleugeld.
platystylis / platystylus
platystýlis (-is, -e) / platystýlus (-a, -um), – van Gr.
platus, breed, plat; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), zuil(tje), stijl: met breede of
platte stempelzuil; breedstijlig, platstijlig.
Platytaenia
Platytáénia Kuhn [Fr. Α. Μ. Kuhn (1842-94), leeraar te Berlijn,
varenkundige], – van Gr. platus, breed, plat; tainĭa, lint. Varen met breed lintvormige
onvruchtbare blaadjes.
platytaenius
platytáénius (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; tainĭa, lint,
band: met breed lintvormige organen, met breede banden.
platythyrsus
platythýrsus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; thursos,
(als bot. term) pluim: met breede of platte pluimen.
platytyreus
platytýreus (-a, -um), – van Gr. platus, breed, plat; tūros, kaas:
den vorm eener breede of platte kaas hebbend.
playfairii
playfáírii, – 2e nv. van Playfairĭus, Latinizeering van Playfair: van
Playfair, gevonden door Playfair, genoemd naar Playfair. – Mallōtus – Hemsl. [W.
Botting Hemsley] werd in 1894 genoemd naar George Macdonald Home Playfair
(1850, in Eng. Indië; ?, ?), die in 1872 in den Eng. consulairen dienst trad en geplaatst
werd in China, waar hij op verschillende plaatsen werkzaam was en planten
verzamelde (ook 400 op Formosa) voor het herbarium te Kew. In 1910 trok hij zich
in het ambtelooze leven terug. Hij is de schrijver van eenige werken over China.
plebeius / plebejus
plebéius (-a, -um) / plebéjus (-a, -um), – van Lat. plebs
(plebis), de volksmenigte, de groote hoop, de gemeene man: onaanzienlijk, gering.
Plecospermum
Plecospérmum Tréc. [Aug. A. L. Trécul (1818-96), Fr.
plantkundige], – van Gr. plekein, draaien, samenvlechten; sperma, zaad. Het zaad
bezit twee zaadlobben, welke als het ware samengevlochten zijn, doordat de grootste
de kleinste omvat.
Plectocephalus
Plectocéphalus D. Don [David Don], – van Gr. plektos,
gevlochten; kephălê, hoofd. De naam zinspeelt op de over elkander liggende,
schijnbaar ineengevlochten aanhangsels der omwindselbladen.
Plectocomia
Plectocómia Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr. plektos,
gevlochten, gedraaid; komê, kuif: plant met een kuif van vlechten. De naam zinspeelt
op den vorm der bloeiwijze.
Plectocomiopsis Plectocomiópsis Becc. [Odoardo Beccari], – van Plectocomĭa,
plantengesl. (Palmae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Plectocomĭa gelijkend
gesl.
Plectogyne
Plectógyne Link [H. Fr. Link], – van Gr. plektos, gevlochten,
gedraaid; gŭnê, vrouw. De naam zinspeelt op de opwaarts gekromde stempellobben
(vr. orgaan).
plectophyllus plectophýllus (-a, -um), – van Gr. plektos, gevlochten, gedraaid;
phullon, blad: met gedraaide bladeren.
Plectopteris
Plectópteris Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. plektos, gevlochten,
gedraaid; ptĕris, varen. – De naar den bladvoet gekeerde helft der bladslippen is
bovenwaarts omgeslagen.
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plectosepalus plectosépalus (-a, -um), – van Gr. plektos, gevlochten, gedraaid;
Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met gedraaide kelkbladen of kelkslippen.
plectranthoides plectranthoídes, – van Plectranthus, plantengesl. (Labiātae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Plectranthus-achtig.
Plectranthus
Plectránthus L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – van Gr.
plêktron, spoor; anthos, bloem. De bloemkroon sommiger soorten van het gesl. is
aan den voet der achterzijde gespoord.
Plectronia
Plectrónia L. [C. Linnaeus], – van Gr. plêktron, lansspits, spoor.
De naam zinspeelt op de scherpe doornen der plant.
pleianthus
pleiánthus (-a, -um), – van Gr. pleios, vol; anthos, bloem: met
volle bloemen (bv. geheel met meeldraden en stampers gevuld), vol bloemen, met
dicht opeenstaande bloemen.
pleiobrachiatus pleiobrachiátus (-a, -um), – van Gr. pleios, vol; Lat. brachĭum,
(onder)arm: vol armen, dwz. (met) sterk vertakt(e bloeiwijze). – Deze samenkoppeling
van Gr. en Lat. is niet fraai; in plaats van Lat. brachĭum had men voor het tweede
lid der samenstelling beter Gr. brachīôn (brachīŏnos) kunnen bezigen; het afgeleide
bnw. had dan pleiobrachīon of pleiobrachiŏnus geluid.
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pleiocarpus
pleiocárpus (-a, -um), – van Gr. pleios, vol; karpos, vrucht: vol
vruchten, vol sori.
pleiocephalus
pleiocéphalus (-a, -um), – van Gr. pleios, vol; kephălê, hoofd:
vol hoofdjes, met vele hoofdjes.
Pleiogynium
Pleiogýnium Engl. [H. G. A. Engler], – van Gr. pleiôn, meer
(telw.); gŭnê, vrouw. Plant, welker vruchtbeginsel (vr. orgaan) meer (5-12) hokjes
bevat dan in de familie (Anacardiacĕae) gemeenlijk het geval is (1-5).
pleiomerus
pleiómerus (-a, -um), – van Gr. pleiôn, meer (telw.); mĕros, deel:
met meer deelen (dan gewoonlijk). – Bij Timonĭus – Laut. et Schum. [C. G. A.
Lauterbach en K. M. Schumann] is de kelk 5-lobbig, de bloemkroon echter 10-slippig;
er zijn 10 meeldraden en 10 stijlarmen.
pleiopetalus
pleiopétalus (-a, -um), – van Gr. pleios, vol; petălon, kroonblad:
vol kroonbladen, met vele kroonbladen.
Pleione
Pleíone D. Don [David Don], – genoemd naar de nimf Plêĭŏnê, de
moeder der Plêĭădes (Pleiaden), zeven maagden, die door Ôrīôn werden vervolgd
en, tot Zeus, den oppergod, om hulp smeekend, door dezen in duiven en later in
sterren (het Zevengesternte) werden veranderd.
pleiopodus
pleiópodus (-a, -um), – van Gr. pleios, vol; pous (pŏdos), voet,
steel: met vollen, dwz. gevleugelden steel. Vgl. pteropŏdus en pterŏpus.
pleiosora
pleiosóra, – zie pleiosōrus.
pleiosoroides pleiosoroídes, – van den soortnaam pleiosōrus; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort pleiosōrus gelijkend.
pleiosorus
pleiosórus (-a, -um), – van Gr. pleios, vol; sôros, hoop(je): vol
sporenhoopjes, vol sori.
Pleiospermium
Pleiospérmium Engl. [H. G. A. Engler], – van Gr. pleiôn,
meer (telw.); sperma, zaad. – De hokjes van het vruchtbeginsel bevatten, in
tegenstelling tot verwante gesl., meer dan één eitje (toekomstig zaad) in elk hokje
van het vruchtbeginsel.
Pleiostachya
Pleiostáchya K. Schum. [K. M. Schumann], – van Gr. pleiôn,
meer (telw.); stăchus, aar. De bloeiwijze bestaat uit verscheidene aren.
pleiostachyus
pleiostáchyus (-a, -um), – van Gr. pleios, vol, of pleiôn, meer
(telw.); stăchus, aar; vol aren; met gevulde (dwz. dichtbloemige) aren; met twee of
meer aren bijeen.
pleiostigma pleiostígma, – van Gr. pleiôn, meer (telw.); stigma, (als bot. term)
stempel: met meer stempels dan gewoonlijk; met verscheidene stempels.
pleiotrichus pleiótrichus (-a, -um), – van Gr. pleios, vol; thrix (trĭchos), haar:
vol haren, dicht behaard.
pleistanthus
pleistánthus (-a, -um), – van Gr. pleistos (overtr. trap bij polus,
veel), zeer veel; anthos, bloem: met zeer vele bloemen.
pleistophyllus
pleistophýllus (-a, -um), – van Gr. pleistos (overtr. trap bij
polus, veel), zeer veel; phullon, blad: met zeer vele bladeren.
plena
plena, – zie plenus.
Plenasium
Plenásium K. B. Presl [K. B. Presl], – anagram van Asplenĭum.
pleniflorus
pleniflórus (-a, -um), – van Lat. plenus, vol; flos (flōris), bloem:
met volle bloemen; met gevulde bloemen.
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plenissimus
pleníssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. plenus, vol, gevuld:
zeer vol, geheel gevuld.
plenus
plenus (-a, -um), – (Lat.) vol, gevuld.
Pleocnemia Pleocnémia K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. pleôs, vol; knêmis,
wielband. Varen, welker aderen nabij de middennerf tal van boogvormige, hier bij
wielbanden vergeleken lussen vormen.
pleocnemioides
pleocnemioídes, – van Pleocnemĭa, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Pleocnemĭa-achtig.
Pleomele
Pleómele Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – van Gr.
pleôs, vol; mĕlos, lid. De stengelleden zijn kort (zooals blijkt uit de dicht opeenstaande
bladeren en bladlitteekens); de vrij lange takken zitten dus vol leden.
Pleopeltis / pleopeltis
Pleopéltis Humb. et Bonpl. [Fr. W. H. Alexander von
Homboldt en A. J. Bonpland] / pleopéltis, – van Gr. pleôs, vol; peltê, schild. – Bij
sommige soorten van het gesl. zijn de sporangiën vermengd met en bedekt door vele
gesteelde, schildvormige schubben. – Als soortnaam gebezigd om overeenkomst met
het (voormalige) gesl. Pleopeltis uittedrukken.
Plesmonium
Plesmónium Schott [H. W. Schott], – van Gr. plêsmŏnê,
overvloed, overvulling, oververzadiging. De naam zinspeelt op de dikke, dicht
opeengedrongen rudimentaire bloemen.
Plethiandra
Plethiándra Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. plêthos, menigte;
anêr (andros), man: plant met een menigte mann. organen of meeldraden.
plettkei pléttkei, – 2e nv. van Plettkĕus, Latinizeering van Plettke: van Plettke,
genoemd naar Plettke. – Alopecūrus Mattf. [Joh. Mattfeld (1895, Wesermünde-Lehe;
X), custos aan het Bot. Museum te Berlijn-Dahlem] is genoemd naar Fr. Plettke
(1864, Flinten, Lüneburger Heide; X), sedert 1886 onderwijzer te Geestemünde
(thans Wesermünde), van 1907-27 conservator-directeur van het Stedelijk
Morgenstern-museum (voor praehistorie, ethnologie, geologie en zoölogie) te
Geestemünde, thans gepensionneerd en te Wesermünde woonachtig, hoogst
verdienstelijk onderzoeker der flora van Lüneburg en N.-Hannover, daarbij
praehistoricus en dichter (“Strandgut”), schrijver van eenige bot. publicaties,
waaronder vooral vermelding verdienen Alopecūrus bulbōsus Gouan [A. Gouan],
eine für Deutschland Neue Phanerogame, einheimisch bei Geestemünde, en
Botanische Skizzen vom Quellgebiet der Ilmenau, insbesondere über das Vorkommen
von Betŭla nana L. [C. Linnaeus] und alpestris Fries [E. M. Fries] daselbst. – Behalve
Alopecūrus – Mattf. [Joh. Mattfeld (1895, Wesermünde-Lehe; X), custos aan het
Bot. Museum te Berlijn-Dahlem] werden naar Plettke genoemd Betŭla – Junge [Paul
Junge (1881-1919), onderwijzer-plantkundige te Hamburg] en het gesl. Plettkĕa
Mattf. [Joh. Mattfeld (1895, Wesermünde-Lehe; X), custos aan het Bot. Museum te
Berlijn-Dahlem].
Pleuradenia
Pleuradénia Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr.
pleura, zijde (zijkant); adên (adĕnos), klier. Het omwindsel van het cyathium draagt
eenerzijds een klier.
pleuranthus
pleuránthus (-a, -um), – van Gr. pleuron, ribbe, nerf; anthos,
bloem: met generfde bloemen (of kafjes).
pleuridioides
pleuridioídes, – van Pleuridĭum, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pleuridĭum-achtig.
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Pleuridium
Pleurídium Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. pleuron, ribbe, nerf:
varen met krachtige nerven.
pleurodes
pleuródes, – van Gr. pleuron, ribbe, nerf: krachtig geribd, krachtig
generfd.
Pleurogramme
Pleurográmme K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. pleuron,
ribbe, nerf; grammê, lijn. – De lijnvormige sori loopen langs de middennerf.
pleurogrammoides
pleurogrammoídes, – van Pleurogramma, (voormalig)
plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Pleurogramme-achtig.
Pleuropetalum
Pleuropétalum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pleuron, ribbe,
nerf; petălon, kroonblad. Over het midden der kroonbladen loopt een uitspringende
ribbe.
Pleuroplitis
Pleuroplítis Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. pleuron, ribbe, nerf;
hoplītis (= hoplītês), gewapend. – De middennerf van g4 gaat over in een naald.
pleuropteris
pleurópteris, – van Gr. pleuron, ribbe, nerf; ptĕron, vleugel:
met gevleugelde ribben; met gevleugelde algemeene bladspil (hier vergeleken bij de
middennerf van het blad).
Pleurothallis
Pleurothállis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. pleuron, zijde
(zijkant), ribbe, nerf; thallos, spruit. – Bij de eerstbeschreven soort, Pleurothállis
ruscifolĭa R. Br. [Robert Brown], draagt de stengel één blad op den top; aan den voet
van dat blad ontspruit de schijnbaar zijdelings geplaatste bloeiwijze.
pleurothalloides
pleurothalloídes, – van Pleurothallis, plantengesl.
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(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pleurothallis-achtig.
Plexaure
Plexáúre Endl. [St. L. Endlicher], – van Lat. plexus (van plectĕre,
vlechten), gevlochten; auris, oor. – De zijdelingsche kelkbladen zijn vergroeid met
den zuilvoet, als het ware er mede samengevlochten, en vormen er oortjes aan.
plexauroides
plexauroídes, – van Plexaure, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Plexaure-achtig.
plicata
plicáta, – zie plicātus.
plicatidentatus
plicatidentátus (-a, -um), – van Lat. plicātus, geplooid;
dentātus, getand: geplooid en tevens getand; met tanden, welke, als het ware, uit
plooien ontspringen.
plicatilis
plicátilis (-is, -e), – van Lat. plicāre (van plica, vouw), vouwen:
vouwbaar.
plicatulus
plicátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. plicātus, geplooid: fijn
geplooid.
plicatus plicátus (-a, -um), – van Lat. plicāre (van plica, plooi, vouw), plooien,
vouwen: geplooid, gevouwen.
plicifolius
plicifólius (-a, -um), – van Lat. plica, plooi, vouw; folĭum, blad:
met geplooide bladeren, met gevouwen bladeren.
plicipes plícipes, – van Lat. plica, plooi, vouw; pes, voet, steel: met geplooiden
voet of steel.
Plinia Plínia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Cajus Plinĭus Secundus Major
(d.i. de Oudere) [23, Comum (thans Como); 79, op den Vesuvius], een tot in de
Middeleeuwen zeer beroemd natuurhistoricus, die hetgeen er in zijn tijd bekend was
van natuurwetenschappen, aardrijkskunde en kunst kritiekloos bijeenbracht in zijn
encyclopedische Historĭae Naturālis Libri XXXVII (Natuurlijke Geschiedenis in 37
boeken), voor welke compilatie hij ruim 2000 werken had geraadpleegd. Hij kwam
om het leven bij de uitbarsting van den Vesuvĭus, welke Herculānum, Pompēji en
Stabĭae verwoestte.
Plocoglottis
Plocoglóttis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. plokê, het vlechten;
glôtta, tong. Orchidacĕa, welker (bij een tong vergeleken) lip met de stempelzuil
verbonden (als het ware samengevlochten) is door middel van een vlies.
Plocostemma
Plocostémma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. plokos, haarvlecht;
stemma, krans. De keel der bloemkroon draagt een krans van lange, dooreengewarde
haren.
ploemii
plóémii, – 2e nv. van Ploemĭus, Latinizeering van Ploem: van Ploem,
gevonden door Ploem, genoemd naar Ploem. – Leĕa sambucīna Willd. [K. L.
Willdenow] α glaberrĭma O. K. [C. E. Otto Kuntze] 2. – O. K. [C. E. Otto Kuntze]
en Sclerĭa Boeck. [O. Boeckeler] zijn genoemd naar J. C. Ploem (1819, Gulpen;
1881, Sindanglája, tusschen Buitenzorg en Tjiandjoer), medicus, eerst eerste chirurgijn
aan het hospitaal te Luik, daarna geneesheer te Vaals. In 1851 werd hij benoemd tot
officier van gezondheid bij het Nederlandschind. leger; in 1852 kwam hij op Java
aan. Hij was werkzaam te Willem I (bij Ambaráwa) en te Salatíga (beide in
Midden-Java); in 1853 nam hij zijn ontslag en vestigde hij zich als geneesheer te
Solo (Midden-Java), waar hij echter geen voldoende praktijk verwierf. Daarna legde
hij zich toe op de (paarl)oesterteelt, welke hij echter, daar de Regeering hetzelfde
wilde doen, gedwongen werd optegeven. – Toen na de strafexpedities (1850-54)
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tegen de weerspannige Chineesche kongsi-federatie Fo-sjoen op Bórneo de hospitalen
te Batavia en te Buitenzorg onvoldoende ruimte voor de talrijke zieke en gewonde
militairen boden, richtte Ploem te Sindanglaja barakken op; uit deze
barakkenverzameling is allengs het tegenwoordige gezondheidsetablissement
gegroeid. Ploem was een natuurvriend; hij bracht in W.-Java een aantal planten [vaak
geëtiketteerd Sdl (Sindanglaja)] bijeen, welke thans in het Buitenzorgsche herbarium
berusten.
Ploiarium Ploiárium Korth. [P. W. Korthals], – Latinizeering van Gr. ploiarĭon
(verkleinw. van ploion, schuitje), klein schuitje. De naam zinspeelt op den vorm van
de kleppen der doosvrucht.
Ploiarum
Ploiárum, – foutief voor Ploiarĭum.
Pluchea
Plúchea Cass. [A. H. G. graaf de Cassini], – genoemd naar N. A.
Pluche (1688, Reims; 1761, La Varenne-Saint-Maur bij Parijs), geestelijke, leeraar
eerst te Reims, later te Laon, schrijver over natuurhistorisch-religieuze onderwerpen.
pluckenplucken-, – zie plukenplukeneti
plukenéti, – 2e nv. van Plukenētus, Latinizeering van Plukenet:
van Plukenet, genoemd naar Plukenet. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
Leonard Plukenet (1642, ?; 1706, Westminster, Londen), arts te Londen, botanist
van koningin Maria II (†1694; gemalin van Willem III) van Engeland, belast met
het toezicht op den bot. tuin van Hampton Court (Londen), schrijver van eenige
floristische werken.
Plukenetia
Plukenétia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar L. Plukenet (zie
plukenēti).
plukenetianus
plukenetiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar L. Plukenet (zie plukenēti).
plukenetii
plukenétii, – 2e nv. van Plukenetĭus, Latinizeering van Plukenet:
van Plukenet, genoemd naar Plukenet. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
L. Plukenet (zie plukenēti).
Pluknetia
Pluknétia L. [C. Linnaeus], – zie Plukenetĭa.
pluma
pluma, – (Lat.) veer.
plumarius plumárius (-a, -um), – van Lat. pluma, veer: op een veer gelijkend,
veerachtig.
Plumbagidium
Plumbagídium Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te
Straatsburg], – van Plumbāgo, plantengesl. (Plumbaginacĕae); Gr. eidos, gedaante:
plant van de gedaante eener Plumbāgo; op een Plumbāgo gelijkende plant.
Plumbaginaceae
Plumbagináceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Plumbāgo (Plumbagĭnis) geldt.
plumbaginifolius plumbaginifólius (-a, -um), – van Plumbāgo (Plumbagĭnis),
plantengesl. (Plumbaginacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Plumbāgo.
plumbaginoides plumbaginoídes, – van Plumbāgo (Plumbagĭnis), plantengesl.
(Plumbaginacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Plumbāgo-achtig.
Plumbago
Plumbágo L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam (van
plumbum, lood), loodkruid. De wortel der Europeesche Plumbágo L. [C. Linnaeus]
kleurt de huid loodgrauw; de plant werd in de Oudheid aangewend ter genezing eener
plumbum genoemde oogaandoening.
plumbeus plúmbeus (-a, -um), – van Lat. plumbum, lood: looden, loodkleurig,
loodgrauw.
plumea
plúmea, – zie plumĕus.
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Plumeria Pluméria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Charles Plumier (1646,
Marseille; 1704, Cadiz), pater Franciscaan, goed botanicus en voortreffelijk teekenaar.
Toen Surian (zie Suriāna) in opdracht der Fr. Regeering en op aansporing van Bégon
(zie Begonĭa) in 1689 een reis ondernam naar de Antillen ten einde zeldzame en
merkwaardige natuurvoorwerpen te verzamelen, noodigde hij Plumier wegens diens
bot. kennis en teekentalent uit hem te vergezellen. Van 1689-90 bereisden zij te
zamen Martinique, de W. helft van Haïti en voorts eenige kleinere eilanden, waarbij
Surian meer dan 1000 planten verzamelde en Plumier tal van teekeningen maakte;
deze laatste schijnt niet verzameld te hebben. Door de onverzadelijke hebzucht van
Surian vijanden geworden keerden zij in Frankrijk terug, waar Surian ontslagen werd
en spoedig daarop overleed, terwijl Plumier benoemd werd tot Botaniste du Roi. In
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1693 gaf hij een beschrijving uit der op de reis verzamelde planten, welke met
welverdienden bijval ontvangen werd. In datzelfde jaar maakte hij een tweede reis
naar W.-Indië; in 1696/97 een derde. In 1703 gaf hij een geïllustreerd werk uit (Nova
Plantārum Americanārum Genĕra), waarin hij 106 nieuwe gesl. en 219 soorten
beschreef. Hij was de eerste, die de na de Ouden in onbruik geraakte gewoonte
planten naar verdienstelijke personen te noemen weder herstelde. Door toedoen van
den beroemden medicus Fagon (zie Fagonĭa) ontving Plumier in 1704 de opdracht
in Perú naar kinabast te gaan zoeken; op het punt staande de reis te aanvaarden
overleed hij op de inschepingsplaats, Cadiz, aan pleuritis. Een jaar na zijn dood
verscheen nog van zijn hand een uitnemend werk over Amerikaansche varens. – Bij
zijn overlijden liet hij 6000 teekeningen na (waarvan 1200 op dieren betrekking
hebben), welke over verscheidene groote bibliotheken in Europa verspreid werden.
Boerhaave (zie Boerhaavĭa) deed van 500 dier teekeningen copieën maken, welke
na zijn dood (1738) gekocht werden door J. Burman (zie Burmannĭa), die ze op eigen
kosten in koper deed graveeren, ze van bijschriften voorzag en uitgaf (1755-60).
Ongelukkigerwijze heeft de graveur op zijn platen herhaaldelijk deelen van
verschillende planten tot een fantastisch geheel samengevoegd en getuigen de door
Burman vervaardigde bijschriften van diens volslagen onbekendheid met de flora
van W.-Indië – Behalve de bovenvermelde bot. werken heeft Plumier ook een
verhandeling geschreven over de cochenilleschildluis.
plumeriaeplumeriae-, – zie plumeriiplumeriiflorus
plumeriiflórus (-a, -um), – van Plumerĭa, (voormalig)
plantengesl. (Apocynacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener
Plumerĭa.
plumeriifolius
plumeriifólius (-a, -um), – van Plumerĭa (voormalig)
plantengesl. (Apocynacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Plumerĭa.
plumerioides
plumerioídes, – van Plumerĭa, (voormalig) plantengesl.
(Apocynacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Plumerĭa-achtig.
plumeus
plúmeus (-a, -um), – van Lat. pluma, veer (van een vogel): op een
veer gelijkend, veerachtig, veeren dragend, bevederd.
Plumiera
Plumiéra L. [C. Linnaeus], – zie Plumerĭa.
plumieraeflorus
plumieraeflórus (-a, -um). – zie plumieriflōrus.
plumieri
plumiéri, – 2e nv. van Plumiērus, Latinizeering van Plumier: van
Plumier, genoemd naar Plumier. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Ch.
Plumier (zie Plumerĭa).
plumieriflorus
plumieriflórus (-a, -um), – van Plumiēra, plantengesl.
(Apocynacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Plumiēra.
plumifer / plumiferus
plúmifer (plumífera, plumíferum) / plumíferus (-a,
-um), – van Lat. pluma, veer (van een vogel); ferre, dragen: veerachtige organen
dragend.
plumilobus
plumílobus (-a, -um), – van Lat. pluma, veer (van een vogel);
lŏbus, lob: met veervormige lobben.
plummerae
plummérae, – 2e nv. van Plummēra, Latinizeering (vr. vorm)
van Plummer: van mevr. (mej.) Plummer, gevonden door mevr. (mej.) Plummer,
genoemd naar mevr. (mej.) Plummer. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
Sarah Allen Plummer (1836, New Gloucester, Maine U.S.A.; 1923, Stockton,
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Californië), enthousiaste plantenvriendin, die in 1878 in Californië vele planten,
waaronder de naar haar genoemde, verzamelde. – In 1880 huwde zij met den botanicus
John Gill Lemmon (1832-1908).
plumosus
plumósus (-a, -um), – van Lat. pluma, veer (van een vogel): als het
ware gevederd; veerachtig gewimperd, veerachtig vertakt.
plumula
plúmula, – verkleinw. van Lat. pluma, veer (van een vogel): veertje.
pluricapitatus pluricapitátus (-a, -um), – van Lat. plures, verscheidene; caput
(capĭtis), hoofd: met verscheidene hoofdjes; met verscheidene knopvormige organen
(bladspilklieren bv.).
pluricaudatus
pluricaudátus (-a, -um), – van Lat. plures, verscheidene;
cauda, staart: met verscheidene staarten.
pluricornis pluricórnis (-is, -e), – van Lat. plures, verscheidene; cornu, hoorn:
met verscheidene hoornen.
pluricostatus
pluricostátus (-a, -um), – van Lat. plures, verscheidene; costa,
ribbe: met verscheidene ribben.
pluriflorus pluriflórus (-a, -um), – van Lat. plures, verscheidene; flos (flōris),
bloem: met verscheidene bloemen.
plurifolius plurifólius (-a, -um), – van Lat. plures, verscheidene; folĭum, blad:
met verscheidene bladeren.
pluriglandulosus pluriglandulósus (-a, -um), – van Lat. plures, verscheidene;
glandŭla, klier: met verscheidene klieren.
plurijugus
pluríjugus (-a, -um), – van Lat. plures, verscheidene; jŭgum, juk:
met verscheidene jukken.
plurilocularis pluriloculáris (-is, -e), – van Lat. plures, verscheidene; locŭlus
(verkleinw. van locus, plaats), vakje, (als bot. term) hokje: met verscheidene hokjes.
plurinerve
plurinérve, – zie plurinervis.
plurinervia
plurinérvia, – zie plurinervĭus.
plurinervis / plurinervius plurinérvis (-is, -e) / plurinérvius (-a, -um), – van
Lat. plures, verscheidene; nervus, nerf: met verscheidene nerven.
pluriracemosus
pluriracemósus (-a, -um), – van Lat. plures, verscheidene;
racēmus, tros: met verscheidene trossen.
pluristriatus
pluristriátus (-a, -um), – van Lat. plures, verscheidene; strĭa,
streep: met verscheidene strepen.
plurivenius plurivénius (-a, -um), – van Lat. plures, verscheidene; vena, ader:
met verscheidene aderen.
pluvialis / pluviatilis
pluviális (-is, -e) / pluviátilis (-is, -e), – van Lat. pluvĭa,
regen; op eenigerlei wijze tot regen in betrekking staand, regen aankondigend, in
regenrijke streken groeiend, in regenbosschen groeiend.
pneumatophorus pneumatóphorus (-a, -um), – van Gr. pneuma (pneumătos),
adem; phĕrein, dragen: adem(wortels) dragend.
Pneumatopteris
Pneumatópteris Nakai [Takenoshin Nakai, thans (1936)
hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Tokyo], – van Gr. pneuma (pneumătos),
adem; ptĕris, varen: varen met speciale ademhalingsorganen. – De naam zinspeelt
op de talrijke aërophoren op den bladsteel, welke door de dezen bedekkende slijmlaag
heensteken.
pneumonanthe pneumonánthe, – van Gr. pneumôn (pneumŏnos), long; anthê,
bloem: longbloem. De plant werd vroeger als geneesmiddel tegen longziekten
gebezigd.
Poa
Poa L. [C. Linnaeus], – (Gr.) gras.
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poaeformis
poaefórmis (-is, -e), – zie poïformis.
poaeoides
poaeoídes, – zie pooīdes.
Poaephyllum Poaephýllum Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. poa, gras; phullon,
blad. Orchidacĕa met grasachtige bladeren.
Pocillaria
Pocillária Ridl. [H. N. Ridley], – van Lat. pocillum (verkleinw.
van pocŭlum, beker), bekertje. De naam zinspeelt op de vergroeidbladige,
bekervormige bloemkroon.
poculiformis
poculifórmis (-is, -e), – van Lat. pocŭlum, beker; forma, vorm:
bekervormig.
Podachaenium
Podacháénium Bth. [G. Bentham], – van Gr. pous (pŏdos),
voet, steel; Nieuwlat. achaenĭum [van Gr. a, ontk. voorv.; chainein, gapen:
niet-gapende, dwz. niet openspringende (vrucht)], dopvrucht: Composiet met gesteelde
dopvruchten.
Podadenia
Podadénia Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr. pous
(pŏdos), voet, steel; adên (adĕnos), klier. De vrucht is bezet met gesteelde klieren.
Podagraria / podagraria
Podagrária Moench [K. Moench] / podagrária, –
vr. vorm van Lat. podagrarĭus (zie aldaar): (vroeger) als
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geneesmiddel tegen jicht aangewende plant.
podagrarius
podagrárius (-a, -um), – van Gr. podăgra [van pous (pŏdos),
voet; ăgra, het vangen], voetkluister, overdrachtelijk een pijnlijke zwelling van het
onderste groote-teen-gewricht waardoor het gaan belemmerd wordt, de voeten, als
het ware, gekluisterd worden, voeteuvel, podagra, een vorm van jicht: zwellingen
als van een podagralijder vertoonend; een of meer knobbels dragend; een dikken
(schijn)knol bezittend; als geneesmiddel tegen podăgra aangewend.
podagricus
podágricus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. podagrĭkos {van
podăgra [van pous (podos), voet; ăgra, het vangen], voetkluister, overdrachtelijk
een pijnlijke zwelling van het onderste groote-teen-gewricht, waardoor het gaan
belemmerd wordt, de voeten, als het ware gekluisterd worden, voeteuvel, podagra},
aan podagra lijdend, aan den voet zwellingen of knobbels dragend.
Podaliria Podalíria Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar den mythischen
Gr. held Podaleirĭos (Lat. Podalirĭus) (zoon van Asklêpĭos, den god der geneeskunde),
troepenaanvoerder en wondarts in het Gr. leger tijdens het beleg van Troje (zie
Homerĭa).
podaliriifolius
podaliriifólius (-a, -um), – van Podalirĭa, plantengesl.
(Leguminōsae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Podalirĭa.
Podalyr- / podalyrPodalyr- / podalyr-, – zie Podalir-, podalirpodantha
podántha, – zie podanthus.
Podanthera
Podanthéra Wight [R. Wight], – van Gr. pous (pŏdos), voet,
steel; anthêra, (als bot. term) helmknop. Orchidacĕa met gesteelden helmknop.
podanthus
podánthus (-a, -um), – van Gr. pous (pŏdos), voet, steel; anthos,
bloem: met gesteelde bloemen.
podocarpa
podocárpa, – zie podocarpus.
podocarpifolius
podocarpifólius (-a, -um), – van Podocarpus, plantengesl.
(Taxacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Podocarpus.
podocarpum
podocárpum, – zie podocarpus.
Podocarpus
Podocárpus L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – van Gr.
pous (pŏdos), voet, steel; karpos, vrucht. De als vruchten beschouwde zaden worden
gedragen door een vleezig voetstuk (vruchtbladen).
podocarpus podocárpus (-a, -um), – van Gr. pous (pŏdos), voet, steel; karpos,
vrucht: met op een voetstuk geplaatste vruchten of schijnvruchten; met gesteelde
vruchten of schijnvruchten.
podochiloides
podochiloídes, – van Podochīlus, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Podochīlus-achtig.
Podochilus
Podochílus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pous (pŏdos), voet, steel;
cheilos, lip. Orchidacĕa met gesteelde, dwz. genagelde lip.
Podolasia
Podolásia N. E. Br. [N. E. Brown], – van Gr. pous (pŏdos), voet;
Lasĭa, plantengesl. (Aracĕae): aan Lasĭa verwant gesl., er van verschillend, doordat
het eitje zich niet aan den top, doch aan den voet van het vruchtbeginsel bevindt.
Podolepis
Podólepis Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr. pous
(pŏdos), voet, steel; lĕpis, schub. – De naam zinspeelt op de genagelde binnenste
omwindselbladen der hoofdjes.
Podopeltis
Podopéltis Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. pous (pŏdos), voet, steel;
peltê, schild. De naam zinspeelt op de gesteelde, schildvormige dekvliesjes.
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podopetalus
podopétalus (-a, -um), – van Gr. pous (pŏdos), voet, steel;
petălon, kroonblad: met op een voetstuk of een steel geplaatste kroonbladen.
podophylla
podophýlla, – zie podophyllus.
Podophyllum
Podophýllum L. [C. Linnaeus], – van Gr. pous (pŏdos), voet;
phullon, blad. – De handspletige bladeren doen aan een vogelvoet denken.
podophyllus
podophýllus (-a, -um), – van Gr. pous (pŏdos), voet, steel;
phullon, blad: met voetvormige bladeren; met voetvormige samengestelde bladeren;
met (duidelijk) gesteelde bladeren of blaadjes.
Podosemum
Podosémum Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar
te Angers], – van Gr. pous (pŏdos), voet, steel; sêma, teeken, merk. De naam, waarbij
de auteur geenerlei toelichting geeft, zinspeelt mogelijk op de lange haren aan den
voet van g3.
podostachys
podóstachys, – van Gr. pous (pŏdos), voet, steel; stăchus, aar:
met gesteelde aren.
Podostauros
Podostáúros, – zie Podostaurus.
Podostaurus
Podostáúrus Jungh. [Fr. W. Junghuhn], – van Gr. pous (pŏdos),
voet, steel; stauros, paal, ook het dwarshout, dat tot den kruisdood veroordeelden
naar den (reeds op de gerechtsplaats staanden) kruispaal moesten dragen, aan of nabij
welks top het bevestigd werd, waarna zij er met de handen aan vastgenageld werden
(vaak verkeerdelijk met kruis vertaald). [Noot: De veroordeelde droeg niet het geheele
kruis, dat trouwens voor één man in den regel te zwaar zou zijn geweest. Een kruis
van slechts 4 M. lang (waarvan 1 M. in den grond), met een dwarsbalk van 1,8 M.
en een dikte en breedte van het hout van 1 1/2 dM. weegt, het S.G. van het hout op
0,8 stellende, reeds 56 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2 x 0,8 KG. of ±100 KG. Dit gewicht torst
iemand, niet aan het dragen van zeer zware lasten gewend, niet.] – Het diep 4-deelige,
kruisvormige vruchtbeginsel is duidelijk gesteeld.
Podostemon
Podostémon L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. pous
(pŏdos), voet, steel; stêmôn, draad. De beide helmdraden zijn aan den voet vergroeid
tot een steelvormig geheel.
Podostemonaceae
Podostemonáceae, – plantenfam. als type waarvan het
gesl. Podostēmon geldt.
poecilanthus
poecilánthus (-a, -um), – van Gr. poikĭlos, bont, gespikkeld;
anthos, bloem: bontbloemig; met gespikkelde bloemen.
Poecilopteris
Poecilópteris K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. poikĭlos, bont;
ptĕris, varen: bonte varen. De naam zinspeelt op de bleeke nerven, welke scherp
afsteken tegen de rest van het blad.
poensis poénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Poë in Sarawák
(N.-Bórneo) of daar het eerst gevonden. Vgl. poiensis.
poeppigii
poeppígii, – 2e nv. van Poeppigĭus, Latinizeering van Poeppig: van
Poeppig, gevonden door Poeppig, genoemd naar Poeppig. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar E. Fr. Poeppig (1798, Plauen, Saksen; 1868, Wahren bij Leipzig),
die van 1822-24 Cuba, van 1824-26 Pennsylvanië, van 1827-29 Chili, van 1829-32
Perú en het stroomgebied der Amazonen-rivier bereisde en op zijn reizen ongeveer
4000 plantensoorten in 17000 exemplaren verzamelde. In 1833 werd hij
buitengewoon, in 1846 gewoon hoogleeraar in de zoölogie te Leipzig; in 1834
directeur van het zoöl. instituut aldaar.
poetarum
poëtárum, – 2e nv. mv. van Lat. poēta, dichter: der dichters, door
dichters “bezongen”, dichters-.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

poeticus poéticus (-a, -um), – van Lat. poēta, dichter: dichterlijk, door dichters
“bezongen”, poëtisch, dichters-.
pogonacanthus
pogonacánthus (-a, -um), – van Gr. pôgôn (pôgônos), baard;
akantha, doorn, stekel: met gebaarde (dwz. een haarbosje dragende) doornen of
stekels.
Pogonanthera
Pogonanthéra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pôgôn (pôgônos),
baard; anthêra, (als bot. term) helmknop. De helmknoppen zijn aan de achterzijde
gebaard.
Pogonantherum
Pogonanthérum Decsne. [J. Decaisne], – foutief voor
Pogonathĕrum.
Pogonatherum / pogonatherum
Pogonátherum P. B. [A. M. Fr. J. Palisot,
baron de Beauvois] / pogonátherum, – van Gr. pôgôn (pôgônos), baard; athêr
(athĕros), kaf-
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naald. – Gras met vele lange kafnaalden, waardoor de bloeiwijze, bij goeden wil,
aan een baard doet denken. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl.
Pogonathĕrum uittedrukken.
Pogonia
Pogónia A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – van Gr. pôgôn (pôgônos), baard. Bij de eerstbeschreven soort is de lip
gebaard.
pogoniates
pogoniátes, – Lat. transc. van Gr. pôgôniātês (van pôgôn, baard),
gebaard.
pogonocheila
pogonochéíla, – zie pogonocheilus.
pogonocheilos / pogonocheilus / pogonochilus
pogonochéílos (-os, -on) /
pogonochéílus (-a, -um) / pogonochílus (-a, -um), – van Gr. pôgôn (pôgônos), baard;
cheilos, lip: met gebaarde lip.
Pogonopsis
Pogonópsis J. Presl [J. Sv. Presl (1791-1849), hoogleeraar te
Praag], – van Gr. pôgôn (pôgônos), baard; opsis, voorkomen, uiterlijk. – Gras met
op een baard gelijkende bloeiwijzen.
Pogonostemon
Pogonostémon Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. pôgôn
(pôgônos), baard; stêmôn, draad. De helmdraden zijn langharig.
Pogonostylis Pogonostýlis Bertol. [A. Bertoloni], – van Gr. pôgôn (pôgônos),
baard; stūlis, stijl: plant met gebaarden stijl.
Pogonotrophe
Pogonótrophe Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. pôgôn
(pôgônos), baard; trŏphê, kinderschaar, kroost. – De binnenzijde der vijgen is tusschen
de bloemen en later tusschen de vruchten, het “kroost” der vijg, dicht langharig.
Pogostemon
Pogostémon Desf. [R. L. Desfontaines], – van Gr. pôgôn
(pôgônos), baard; stêmôn, draad. De helmdraden zijn langharig.
pohlianus
pohliánus (-a, -um) (Commelīna – Seub. [M. Seubert (1818-78),
hoogleeraar te Karlsruhe]), – genoemd naar J. E. Pohl (1782, Kamnitz, Boheme;
1834, Weenen), hoogleeraar te Weenen, die van 1817-21 Brazilië bereisde en daar
vele planten verzamelde, welke door hem in een groot plaatwerk werden beschreven
(zie Franciscĕa).
poiana
poiána, – zie poiānus.
poianthes poiánthes, – van Dor. poia (Att. poa), gras, weide; anthos of anthê,
bloem: op weiden bloeiend; bloem der weiden.
poianus / poiensis
poiánus (-a, -um) / poiénsis (-is, -e), – afkomstig van den
Goenoeng (berg) Poi bij Sarawák (N.-Bórneo) of daar het eerst gevonden. Vgl.
poënsis.
poiformis poïfórmis (-is, -e), – van Poa, plantengesl. (Graminĕae); Lat. forma,
gedaante, vorm: van de gedaante eener Poa, op een Poa gelijkend, Poa-achtig.
poikilanthus
poikilánthus (-a, -um), – van Gr. poikĭlos, bont, gespikkeld;
anthos, bloem: bontbloemig; met gespikkelde bloemen.
Poikilogyne
Poikilógyne Baker f. [E. G. Baker (1864-X), plantkundige te
Londen], – van Gr. poikĭlos, bont, gespikkeld; gŭnê, vrouw: plant met bont of
gespikkeld vr. orgaan (vruchtbeginsel, stijl).
poikilophyllus
poikilophýllus (-a, -um), – van Gr. poikĭlos, bont, gespikkeld;
phullon, blad: met bonte bladeren, met tweekleurige bladeren (bv. van boven groen,
van onder rood), met gespikkelde bladeren.
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Poikilopteris
Poikilópteris Eschw. [Fr. G. Eschweiler], – van Gr. poikĭlos,
bont; ptĕris, varen: bonte varen. De naam zinspeelt op de bleeke nerven, welke scherp
afsteken tegen de rest van het blad.
Poikilospermum
Poikilospérmum Zipp. [A. Zippelius], – van Gr. poikĭlos,
bont, gespikkeld; sperma, zaad. – Plant met bonte of gespikkelde zaden. – Of dit
inderdaad het geval is, blijkt niet uit de beschrijving.
Poinciana
Poinciána L. [C. Linnaeus], – genoemd naar De Poinci, omstreeks
het midden der 17de eeuw Fr. gouverneur van een gedeelte der Antillen. – Overigens
is mij niets van hem bekend.
poincillanthus
poincillánthus (-a, -um), – foutief voor poikilanthus.
Poinsettia
Poinséttia R. Grah. [R. Graham], – genoemd naar den Mexic.
minister Poinsett, die de plant in 1828 naar Charleston zond, waardoor zij in de bot.
wereld bekend raakte. Overigens is mij van hem niets bekend.
poioides
poioídes, – zie pooīdes.
poiretianus
poiretiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. L. M. Poiret (1755, Siant-Quentin; 1834, Parijs), geestelijke-plantkundige,
die in 1785/86 N.-Afrika bereisde en later de door Lamarck (zie lamarckiānus)
aangevangen bot. encyclopedie voltooide.
poiretii
poirétii, – 2e nv. van Poiretĭus, Latinizeering van Poiret: van Poiret,
gevonden door Poiret, genoemd naar Poiret. – Polygŏnum – Meissn. [K. Fr. Meissner
(1800, Bern; 1874, Bazel), hoogleeraar te Bazel] is genoemd naar J. L. M. Poiret
(zie poiretiānus).
poissoni
poissóni, – 2e nv. van Poissōnus, Latinizeering van Poisson: van
Poisson, genoemd naar Poisson. – Primŭla – Franch. [A. Franchet] werd in 1881
genoemd naar Poisson, lid der Société Botanique de France, die met den auteur der
soort, Franchet (zie franchēti), lid was van het Comité consultatif chargé de la
détermination des plantes de France et d’Algérie soumises à l’examen de la Société.
Overigens is mij van hem niets bekend.
Poivrea
Póívrea Comm. [Ph. Commerson], – genoemd naar Pierre Poivre
(1719, Lyon; 1786, Lyon), R.C. leerling-missionaris, die in 1739 naar China vertrok
en daar weldra gevangen gezet werd; in zijn gevangenschap leerde hij Chineesch.
In vrijheid gesteld verbleef hij met de missionarissen, die hij begeleidde, twee jaren
in China en twee in Cochinchina, waar hij bot. studiën verrichtte en planten
verzamelde. In 1745 ging hij scheep naar Frankrijk; zijn vaartuig werd echter in
straat Banka door de Engelschen veroverd, waarbij Poivre een arm verloor en dus
ongeschikt werd voor den geestelijken stand. Hij ging voort zich met ijver toeteleggen
op de studie van aardrijkskunde, natuurlijke historie, administratie en handel. In
Frankrijk teruggekeerd deelde hij de door hem verzamelde gegevens mede aan de
Fr. O.I. Compagnie, welke hem daarop reizen deed ondernemen naar Cochinchina,
de Molukken, de Philippijnen en Madagaskar. In de Molukken wist hij clandestien
een aantal versche muskaatnoten machtig te worden, waarvan hij er 3000 ter uitzaaiing
overbracht naar Réunion (Bourbon). Van 1767-73 was hij intendant van Réunion en
Ile de France (Mauritius), waar hij in den tuin van Monplaisir vele sier- en vele
economisch nuttige planten overbracht (broodboom, cacao, kaneel, kruidnagelen,
mangga, sagopalm, suikerriet, thee). Te zamen met den terzelfder tijd op het eiland
vertoevenden Commerson (zie commersōni) zond hij vele planten naar den Jardin
des Plantes te Parijs. In 1773 keerde hij naar Frankrijk terug. Hij schreef eenige
publicaties en korte verhandelingen; voorts bestaan vele onuitgegeven manuscripten
van zijn hand. Een aantal door hem verzamelde planten bevindt zich te Parijs.
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poka
poka, – Soend. plantennaam.
pokapindjangensis
pokapindjangénsis (-is, -e), – afkomstig van den
Pokapindjang (berg in het Latimodjong-gebergte bij Kalosi in het Z.W. schiereiland
van Celebes op ±3 1/3° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Polanisia Polanísia Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr. polus, veel;
anīsos (van an, ontk. voorv.; īsos, gelijk), ongelijk: plant met vele, doch niet steeds
evenveel meeldraden. – Bij Polanisia viscōsa A. P. DC. [A. P. de Candolle] varieert
het aantal van 8-30; bij Polanisia chelidonĭi A. P. DC. [A. P. de Candolle] zijn er
meer dan 30.
polaris
poláris (-is, -e), – van Lat. polus, pool: afkomstig uit de poolstreken,
pool-.
Polemoniaceae
Polemoniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Polemonĭum geldt.
Polemonium
Polemónium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden,
Gr. plantennaam polemônĭon, waarmede de tegenwoor-
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dig Polemonĭum coerulĕum L. [C. Linnaeus] [Jacobsladder [Noot: De Ned. volksnaam
zinspeelt op de gevinde (geveerde) bladeren, welke een herinnering hebben gewekt
aan de ladder van Genĕsis XXVIII, 12: “Ende hij” (Jacob) “droomde, ende siet, een
leeder” (ladder) “was gestelt op der aerde, welker opperste aen den Hemel raekte:
ende siet, de Engelen Godes klommen daer by op ende neder.]] genoemde plant werd
aangeduid. De naam wordt wel afgeleid van Gr. polĕmos, oorlog, strijd, en zou
zinspelen op het (veronderstelde) feit, dat twee koningen (Polĕmôn van Pontos en
Philetairos van Kappodokĭa) elkander den roem bestreden zouden hebben de eerste
te zijn geweest, die de geneeskrachtige eigenschappen der plant ontdekte. In vroegere
eeuwen was de plant, welke ook bekend stond als Herba Valeriānae Graeca
(GriekscheValeriaan), een gewaardeerd geneesmiddel tegen vele ziekten.
Polianthes
Poliánthes L. [C. Linnaeus], – van Gr. polĭos, grauw, witachtig;
anthos, bloem: plant met grauwwitte bloemen. – Vgl. Polyanthes.
polifolius polifólius (-a, -um), – van Lat. polĭum (Gr. polĭon), een sterk riekende
plant, tegenwoordig Teucrĭum polĭum L. [C. Linnaeus]; folĭum, blad: met bladeren
als die van (Teucrĭum) polĭum (L. [C. Linnaeus]).
poligamus
polígamus (-a, -um), – foutief voor polygămus.
poliolepis
poliólepis – van Gr. polĭos, grauw, witachtig; lĕpis, schub: met
witachtige of bleeke schubben.
polioneura
polionéúra, – zie polioneurus.
polioneuros / polioneurus
polionéúros (-os, -on) / polionéúrus (-a, -um), –
van Gr. polĭos, grauw, witachtig; neuron, nerf: met witachtige of bleeke nerven.
Poliothyrsis Poliothýrsis Oliv. [D. Oliver], – van Gr. polĭos, grauw, witachtig;
thursos, (als bot. term) pluim. – De bloeiwijze is pluimvormig en dicht grauwharig.
polita
políta, – zie polītus.
politorius
politórius (-a, -um), – van Lat. polītor (van polīre, polijsten),
polijster: door polijsters gebezigd (om glad te schuren).
politus
polítus (-a, -um), – van Lat. polīre, glad maken, polijsten: glad; als
het ware gepolijst; bij uitbreiding: sierlijk, verfijnd.
polium
pólium, – Lat. transcr. van Gr. polĭon (van polĭos, grauw, witachtig),
naam eener Zuideurop., sterk riekende plant met witwollige bladeren (Teucrĭum
polĭum L. [C. Linnaeus]).
Pollia
Póllia Thunb. [C. P. Thunberg], – genoemd naar Jan van de Poll,
Pietersz. (1726, ?; 1781, ?), vermogend patriciër te Amsterdam, van welke stad hij
van 1763-81 lid van den Raad en in 1779 burgemeester was. Met Jean Deutz (zie
Deutzĭa) en David ten Hove (zie Hovenĭa), insgelijks Amsterdamsche patriciërs,
verschafte hij aan den auteur van het naar hem genoemde gesl., den Zw. plantkundige
C. P. Thunberg (zie Thunbergĭa), de middelen zich van 1772-76 voor een
natuurhistorisch onderzoek naar Kaapland, Java en Japan te begeven, uit dankbaarheid
waarvoor Thunberg zijn in 1794 uitgegeven Flora Japonica aan hem en zijn
medegevers opdroeg en naar elk hunner een nieuw gesl. noemde.
pollicaris pollicáris (-is, -e), – van Lat. pollex (pollĭcis), duim: een duim lang;
een duim hoog. De Amsterdamsche duim is 1/11 voet of bijna 25 3/4 mm, de
Rijnlandsche 1/12 voet of ruim 26 mm, de Engelsche 1/12 voet of bijna 25 1/2 mm,
de oude Fransche 1/12 voet of ruim 27 mm, de nieuwe Fransche 1/12 voet of ruim
27 3/4 mm, de Nederlandsche 10 mm of 1 cm.
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Pollichia
Pollíchia Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van den
bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg], – genoemd naar J. A. Pollich (1740,
Kaiserslautern, W. van Mannheim; 1780, Kaiserslautern), arts, schrijver over de flora
van de Pfalz.
pollichii
pollíchii, – 2e nv. van Pollichĭus, Latinizeering van Pollich: van
Pollich, gevonden door Pollich, genoemd naar Pollich. – Erucastrum – Sch. et Sp.
[K. Fr. Schimper en Fr. K. L. Spenner (1798-1841), hoogleeraar te Freiburg
(Breisgau), schrijver (1825-29) o.a. van een flora der omstreken dier stad] is genoemd
naar J. A. Pollich (zie Pollichĭa).
pollicifer / polliciferus
pollícifer (pollicífera, pollicíferum) / pollicíferus (-a,
-um), – van Lat. pollex (pollĭcis), duim; ferre, dragen: een of meer duimvormige
aanhangsels of uitsteeksels dragend.
Pollinia Pollínia Trin. [K. B. Trinius], – genoemd naar C. Pollini (1782, Alagna
bij Pavia; 1833, Verona), medicus, hoogleeraar in de plantkunde te Verona, schrijver
van bot. werken, o.a. van een flora van Verona.
pollucifer / polluciferus
pollúcifer (pollucífera, pollucíferum) / pollucíferus
(-a, -um), – foutief voor pollicĭfĕr(us).
polonicus
polónicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Polonĭa, Polen: Poolsch.
polot
polot, – Amb. plantennaam.
polyacanthus
polyacánthus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; akantha, stekel,
doorn: veelstekelig, veeldoornig.
polyactis
polyáctis, – van Gr. polus, veel; aktis, straal: veelstralig.
Polyadenia
Polyadénia Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. polus,
veel; adên (adĕnos), klier. De bloemen bevatten vele klieren.
polyadenius
polyadénius (-a, -um), – van Lat. polus, veel; adên (adĕnos),
klier: veelklierig.
Polyalthia
Polyálthia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. polualthês [van polus,
veel; alth(ain)ein, genezen], vele ziekten genezend: vele ziekten genezende plant. –
Volgens Blume (zie Blumĕa), den auteur van het gesl., werd in zijn tijd de schors
van verschillende soorten door de inlandsche bevolking van Java als geneesmiddel
aangewend.
polyalthioides
polyalthioídes, – van Polyalthĭa, plantengesl. (Annonacĕae),
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Polyalthĭa-achtig.
polyander / polyandrus
polyánder (-ra, -rum) / polyandrus (-a, -um), – van
Gr. polus, veel; anêr (andros), man: met vele mann. organen, met vele meeldraden,
veelhelmig, veelmannig.
polyantha
polyántha, – zie polyanthus.
polyanthema
polyánthema, – zie polyanthĕmus.
polyanthemoides
polyanthemoídes, – van den soortnaam polyanthĕmos of
polyanthĕmus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de
soort polyanthĕmos (polyanthĕmus) gelijkend.
polyanthemos / polyanthemus polyánthemos (-os, -on) / polyánthemus (-a,
-um), – van Gr. polus, veel; anthĕmon, bloem: veelbloemig.
polyantherus polyanthérus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; anthêra, (als bot.
term) helmknop: met vele helmknoppen.
Polyanthes Polyánthes L. [C. Linnaeus], – van Gr. polus, veel; anthos, bloem:
veelbloemige plant. Vgl. Polianthes.
polyanthos / polyanthus
polyánthos (-os, -on) / polyánthus (-a, -um), – van
Gr. polus, veel; anthos, bloem: veelbloemig, bij uitbreiding: met vele sori.
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polyarachne
polyaráchne, – van Gr. polus, veel; arachnê, spin: met vele
spinvormige organen, spinvormige bloemen bv.
polyarthrus
polyárthrus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; arthron, lid, leedje:
veelledig.
polyatherus
polyátherus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; athêr (athĕros),
kafnaald: met vele kafnaalden.
polyblephara
polybléphara, – zie polyblephărus.
polyblepharis / polyblepharos / polyblepharus
polyblépharis (-is, -e) /
polyblépharos (-os, -on) / polyblépharus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; blephăris,
wimper: veelwimperig.
Polybotrya
Polybótrya Η. Β. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J.
A. Bonpland en K. S. Kunth], – van Gr. polus, veel; bŏtrus, (als bot. term) tros. De
vruchtbare blaadjes zijn dusdanig gereduceerd, dat de sporangiën een trosvormige
groep vormen; elk vruchtbaar blad draagt vele zulke groepen.
polybotrya
polybótrya, – zie polybotrўus.
polybotrys / polybotryus polýbotrys / polybótryus (-a, -um), – van Gr. polus,
veel; bŏtrus, (als bot. term) tros: met vele trossen.
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polycamtpus
polycámptus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; kamptein, buigen:
met vele bochten.
polycarpa
polycárpa, – zie polycarpus.
Polycarpaea
Polycarpáéa Lmk. [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – van Gr.
polus, veel; karpos, vrucht: vele vruchten dragende plant.
Polycarpon
Polycárpon Loefl. [Pehr Loefling (1729-56), Zw. plantkundige],
– van Gr. polus, veel; karpos, vrucht: vele vruchten voortbrengende plant.
polycarpos / polycarpus
polycárpos (-os, -on) / polycárpus (-a, -um), – van
Gr. polus, veel; karpos, vrucht: met vele vruchten, bij uitbreiding: met vele sori, met
vele sporangiën.
polycephalus
polycéphalus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; kephălê, hoofd:
veelhoofdig, met vele hoofdjes.
polycerata
polyceráta, – zie polycerātus.
polyceratius / polyceratus
polycerátius (-a, -um) / polycerátus (-a, -um), –
van Gr. polus, veel; keras (kerātos), hoorn: veelhoornig.
polychaeta
polycháéta, – zie polychaetus.
polychaetis / polychaetus
polycháétis (-is, -e) / polycháétus (-a, -um), – van
Gr. polus, veel; chaitê, borstel, dik haar: met vele borstels.
Polychilos / Polychilus
Polychílos Kuhl et Van Hasselt [H. Kuhl en J. C. van
Hasselt] / Polychílus Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door den
oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.)], –
veel; cheilos, lip. – De lip draagt eenige aanhangsels; daardoor schijnt de bloem
verscheidene lippen te bezitten.
Polychroa
Polýchroa Lour. [J. Loureiro], – van Gr. polus, veel; chrŏa, kleur:
veelkleurige plant. – De naam zinspeelt op de bonte bladeren der eerstbeschreven
soort.
polychromus
polychrómus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; chrôma, kleur:
veelkleurig.
polyclada
polýclada, – zie polyclādus.
polyclades / polyclados / polycladus
polýclades (-es, -es) / polýclados (-os,
-on) / polýcladus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; klădos, twijg, uitspruitsel: met
vele twijgen of uitspruitsels, sterk vertakt.
Polycnemum
Polycnémum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden,
Gr. plantennaam poluknêmon (van Gr. polus, veel; knêmê, stengellid): plant met
veelledige stengels.
polydactylus
polydáctylus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; daktŭlos, vinger:
veelvingerig.
polydasys
polýdasys, – van Gr. polus, veel; dăsus, dicht behaard, ruig: op
vele deelen dicht behaard.
Polydontia
Polydóntia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. polus, veel; ŏdous
(ŏdontos), tand: veeltandige plant. De kelk, welke bij de Rosacĕae gemeenlijk 4 of
5 slippen bezit, telt er bij dit gesl. 6-10.
Polydragma
Polydrágma Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. polus, veel;
dragma, schoof, garf. De meeldraden zijn tot verscheidene bundels vereenigd.
polyedrus
polýedrus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; hĕdra, steunvlak: met
vele steunvlakken, veelvlakkig.
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Polygala
Polýgala L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden, Gr.
plantennaam polugălon (van polus, veel; găla, melk), welke (zie Dioscorīdes, Peri
hulês iatrĭkês logoi hex, IV, 142, en Plinĭus, Historĭa Naturālis XXVII, 96) geschonken
werd aan een een span of een palm hooge plant, welker bladeren op de blaadjes der
linze geleken en een aftreksel waarvan geacht werd de melkafscheiding te bevorderen.
Het is niet duidelijk, welke plant bedoeld werd. Vgl. ook Dodoens, Cruydeboeck,
2e druk (1563), p. 46: “Cruysbloemen” (dwz. soorten van het tegenwoordige gesl.
Polygăla) “met bladeren en bloemen inghenomen ... maecken ouervloedicheyt van
soch ende van melck, ende syn seer goet den voesters ghebruyckt die luttel sochs in
huer borsten hebben.” – Geen der Nederlandschind. of Ned. Polygăla-soorten wordt,
voorzooverre mij bekend, voor dit doel aangewend.
Polygalaceae Polygaláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Polygăla
geldt.
polygaloides
polygaloídes, – van Polygăla, plantengesl. (Polygalacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Polygăla-achtig.
polygamus polýgamus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; gămein, huwen, paren:
met velen gehuwd, dwz. met meer dan een echtgenoot of echtgenoote. – Als bot.
term: met en 1-slachtige bloemen of aartjes op hetzelfde of op verschillende
individuen.
polygona
polýgona, – zie polygŏnus.
polygona
polygóna, – zie polygōnus.
Polygonaceae
Polygonáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Polygŏnum geldt.
polygonata
polygónata, – zie polygonātus.
Polygonatum
Polygónatum Adans. [M. Adanson], – Lat. transcr. van den
ouden, Gr. plantennaam polygonăton [van Gr. polus, veel; gonu (gonătos), knie,
knobbel, verdikking]. De naam zinspeelt op den vele verdikkingen vertoonenden
wortelstok.
polygonatus
polygónatus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; gonu (gonătos),
knie, knoop, verdikking: met vele knieën (knoopen, verdikkingen).
polygonifolius
polygonifólius (-a, -um), – van Polygŏnum, plantengesl.
(Polygonacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Polygŏnum.
polygonoides
polygonoídes, – van Polygŏnum, plantengesl. (Polygonacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Polygŏnum-achtig.
Polygonum
Polýgonum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam polugŏnon. Sommigen leiden dit woord af van Gr. polus, veel; gŏnu,
knoop, stengelverdikking; de naam beteekent dan veelknoopige plant. – Anderen
beschouwen als tweede lid der samenstelling Gr. gŏnos, kroost. Is deze laatste
afleiding juist, dan zinspeelt de naam op de vele vruchten, welke Polygŏnum’s plegen
voorttebrengen.
polygonus polýgonus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; gŏnu, knoop, verdikking:
met vele verdikkingen.
polygonus polygónus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; gônia, hoek: veelhoekig.
polygynus
polýgynus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; gŭnê, vrouw: met vele
vr. organen (vruchtbeginsels, stijlen).
polygyrus polygýrus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; gūros, kromming, cirkel,
winding: met vele windingen.
polylepis
polýlepis, – van Gr. polus, veel; lepis, schub: veelschubbig.
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Polymnia
Polýmnia L. [C. Linnaeus] (= Polyhymnĭa), – naam van de muze
der lyrische poëzij, door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig aan het hem thans
voerende gesl. geschonken.
polymorphus
polymórphus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; morphê, vorm:
veelvormig, polymorf.
polyneurus
polynéúrus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; neuron, nerf:
veelnervig.
polynodus
polynódus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; Lat. nōdus, knoop,
stengelverdikking: veelknoopig. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai;
beter zijn: multinōdis, multinōdus, polygŏnus.
polyodon
polýodon, – van Gr. polus, veel; ŏdous (ŏdontos), tand: veeltandig.
Polyodontia Polyodóntia Meissn. [K. Fr. Meissner (1800, Bern; 1874, Bazel),
hoogleeraar te Bazel], – van Gr. polus, veel; ŏdous (ŏdontos), tand: veeltandige plant.
– De kelk, welke bij de Rosacĕae gemeenlijk 4 of 5 slippen bezit, telt er bij dit gesl.
6-10.
Polyosma
Polyósma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. polus, veel; osmê, geur.
Plant met sterk geurende bloemen.
polyosmoides
polyosmoídes, – van Polyosma, plantengesl. (Saxifragacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Polyosma-achtig.
polyotis
polyótis, – van Gr. polus, veel; ous (ôtos), oor: veeloorig.
Polyozus
Polýozus Lour. [J. Loureiro], – van Gr. polus, veel; ŏzos, tak, twijg:
sterk vertakte plant.
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polypetalus
polypétalus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; petălon, kroonblad:
met vele kroonbladen.
Polyphema / polyphema
Polyphéma Lour.[J. Loureiro] / polyphéma, –
genoemd naar den mythischen reus Poluphêmos, een der Kuklōpen [van kuklos,
cirkel; ôps (ôpos), oog], welke slechts één, midden in het voorhoofd geplaatst, rond
oog bezaten. – Toen de Gr. held Odusseus op zijn zwerftochten op het eiland der
Kuklōpen (Sicilië) landde, werd hij met zijn makkers door Poluphêmos gevangen
genomen en in een hol opgesloten. Nadat zes der schepelingen door den reus
verslonden waren, gelukte het Odusseus hem zijn oog uittesteken en zich met de
overlevende tochtgenooten op zijn schip in veiligheid te stellen, waar Poluphêmos
hun groote rotsblokken achterna wierp, waaraan het schip ternauwernood ontsnapte.
De naam werd aan de plant gegeven met het oog op haar zeer groote, bij de
rotsblokken vergeleken vruchten en het bezit van slechts 1 meeldraad in de ♂ en 1
vruchtbeginsel in de ♀ bloem, hetgeen, zooals Loureiro (zie Lourēa), de auteur van
het gesl., zegt, de plant, als het ware, éénoogig maakt.
polyphlebius
polyphlébius (-a, -um), – van Gr. polus, veel; phleps (phlĕbos),
ader: veeladerig.
Polyphragmon
Polyphrágmon Desf. [R. L. Desfontaines], – van Gr. polus,
veel; phragma of phragmos, omheining. De naam zinspeelt op de veelkernige
vruchten; elke kern vormt, als het ware, de omheining van een zaad.
polyphyllus
polyphýllus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; phullon, blad:
veelbladig; met vele blaadjes.
polypleurus polypléúrus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; pleuron, ribbe, nerf:
veelribbig, veelnervig.
polypoda
polýpoda, – zie polypŏdus.
Polypodiaceae
Polypodiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Polypodĭum geldt.
polypodioides polypodioídes, – van Polypodĭum, plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Polypodĭum-achtig.
Polypodium
Polypódium L. [C. Linnaeus], – van Gr. polus, veel; podĭon
[verkleinw. van pous (pŏdos), voet], voetje: plant met vele voetjes. – De naam
zinspeelt op de vele knobbels (phyllopodiën) van den wortelstok bij de Europ.
Polypódium vulgāre L. [C. Linnaeus], welke elk in hun jeugd een blad dragen en
vooral goed zichtbaar zijn bij de oudere, reeds ontbladerde deelen van den wortelstok.
polypodus
polýpodus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; pous (pŏdos), voet,
steel: veelvoetig, met vele stelen, met vele steeltjes, met vele gesteelde blaadjes.
Polypogon
Polypógon Desf. [R. L. Desfontaines], – van Gr. polus, veel;
pôgôn, baard. Sterk gebaard, dwz. vele lange naalden dragend gras.
Polyporandra Polyporándra Becc. [Odoardo Beccari], – van Gr. polus, veel;
pŏros, opening; anêr (andros), man. De helmknoppen (mann. organen) zijn verdeeld
in talrijke kleine vakjes, welke zich met een deksel openen.
polypterus
polýpterus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; ptĕron, vleugel: met
vele vleugels; met vele bij vleugels vergeleken blaadjes aan een gevind blad.
polypus
pólypus, – van Gr. polus, veel; pous, voet, steel: veelvoetig, met vele
stelen, met vele steeltjes, met vele gesteelde blaadjes.
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polypyrenus
polypyrénus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; purên (purênos),
pit of kern van vruchten: veelkernig, veelzadig.
polyrhizus
polyrhízus (-a, -um), – zie polyrrhizus.
polyrrhizus
polyrrhízus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; rhiza, wortel:
veelwortelig.
polyschistus
polyschístus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; schistos (van
schizein, splijten), gespleten: in vele slippen gedeeld.
Polyscias
Polýscias Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr. polus,
veel; skĭas, scherm: plant, welker bloeiwijze uit vele schermen is opgebouwd.
polysema
polyséma, – van Gr. polus, veel: sêma, kenteeken: met veele
(opvallende) kenteekenen.
polysetus
polysétus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; Lat. sēta, borstel (dik
haar): met vele borstels. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai: beter
zijn multisētus, polychaetis en polychaetus.
polyspathus polýspathus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; spăthê, hier gebezigd
in de beteekenis van Lat. spătha, (als bot. term) scheede: veelscheedig.
polyspermus
polyspérmus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; sperma, zaad:
veelzadig.
polystachius
polystáchius (-a, -um), – foutief voor polystachўus.
Polystachya
Polystáchya W. J. Hook. [W. J. Hooker], – van Gr. polus, veel;
stăchus, aar: plant met vele aarvormige bloeiwijzen.
polystachya
polystáchya, – zie polystachўus.
polystachyos / polystachys / polystachyus
polystáchyos (-os, -on) /
polýstachys / polystáchyus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; stăchus, aar: veelarig.
polysticha
polýsticha, – zie polystĭchus.
polystichos
polýstichos (-os, -on), – van Gr. polus, veel; stĭchos, rij: veelrijig.
Polystichum
Polýstichum Roth [A. W. Roth], – van Gr. polus, veel; stĭchos,
rij. De naam zinspeelt op de rangschikking der sori.
polystichus
polýstichus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; stĭchos, rij: veelrijig.
polystictus
polystíctus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; stiktos, gestippeld:
veelstippelig.
polythyrsus
polythýrsus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; thursos, (als bot.
term) bloempluim: veelpluimig.
Polytoca
Polýtoca R. Br. [Robert Brown], – als znw. gebezigde vr. vorm van
polytŏcus, Latinizeering van Gr. polutŏkos (van Gr. polus, veel; tiktein, voortbrengen),
vele kinderen voortbrengend. (vgl. Gr. theotŏkos, God voortbrengend, bijnaam der
maagd Maria). De naam Polytŏca, welke door den auteur van het gesl., Robert Brown
(zie browniānus 1), niet verklaard wordt, schijnt te doelen op het feit, dat de plant
veelsoortige (mann., vr. en onz.) aartjes draagt.
Polytrias
Polýtrias Hack. [E. Hackel], – van Gr. polus, veel; trĭas, drietal.
Langs de hoofdas der bloeiwijze staan talrijke drie aan drie geplaatste aartjes.
polytricha
polýtricha, – zie polytrĭchus.
Polytrichaceae
Polytricháceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Polytrĭchum geldt.
polytrichanthus
polytrichánthus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; thrix
(trĭchos), haar; anthos, bloem: met vele haren op de bloemen; met sterk behaarde
bloemen.
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polytrichoides polytrichoídes, – van Polytrĭchum, plantengesl. (Polytrichacĕae)
of van den soortnaam polytrĭchus; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
1. Polytrīchum-achtig. 2. op de soort polytrĭchus gelijkend.
Polytrichum
Polýtrichum Dill. [J. J. Dillenius], – van Gr. polus, veel; thrix
(trĭchos), haar. Waarschijnlijk zinspeelt de naam op het dicht langharige huikje; hij
zou ook kunnen doelen op de talrijke haarvormige bladeren.
polytrichus
polýtrichus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; thrix (trĭchos), haar:
met vele haren, sterk behaard.
polyurus
polyúrus (-a, -um), – van Gr. polus, veel; oura, staart: veelstaartig.
Pomaderris
Pomadérris Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr.
pôma, deksel; derris, huid. De drie vruchtkluisjes openen zich met een porie, welke
door een vliezig deksel wordt afgesloten.
Pomatocalpa
Pomatocálpa Breda [J. G. S. van Breda (1788-1867), Ned.
plantkundige], – van Gr. pôma (pômătos), deksel; kalpê, kruik. – De bij een kruik
vergeleken spoor wordt van binnen door een plaat, het ,,deksel” afgesloten.
Pomatostoma
Pomatóstoma Stapf [O. Stapf], – van Gr. pôma (pômătos),
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deksel; stŏma, mond. De vrucht opent zich met een deksel; haar mond is dus, als het
ware, met een deksel gesloten.
Pomazota
Pomazóta Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. pômazein (van pôma,
deksel), met een deksel afsluiten. De naam zinspeelt op de met een dekseltje
openspringende vruchten.
pomelii
pomélii, – 2e nv. van Pomelĭus, Latinizeering van Pomel: van Pomel,
gevonden door Pomel, genoemd naar Pomel. – Sempervīvum – Lamotte [M. Lamotte]
is genoemd naar Nicolas Auguste Pomel (1821, Issoire a/d Allier, Z.Z.O. van
Clermont-Ferrand; 1898, Drael-Mizan, O.Z.O. van Algiers), botanicus-geoloog, in
1851 door Lodewijk Napoleon Bonaparte, toen president der Fransche Republiek
om politieke redenen naar Algiers gedeporteerd, waar hij de botanie, geologie en
palaeobotanie van het land bestudeerde en tot 1880 in verschillende bestuursfuncties
werkzaam was, sedert 1881 hoofd van den geol. dienst in Algiers, schrijver van
verscheidene bot. en geol. publicaties, o.a. over de flora van het Atlas-gebergte in
N.-Afrika (1860).
pomeridianus pomeridiánus (-a, -um), – van Lat. post, na; meridĭes, middag:
des namiddags plaats hebbend; des namiddags bloeiend.
Pometia
Pométia Forst. [R. Forster en J. G. A. Forster], – genoemd naar P.
Pomet (1658, Parijs; 1699, Parijs), schrijver van een groot werk over geneesmiddelen.
pometiiformis
pometiifórmis (-is, -e), – van Pometĭa, plantengesl.
(Sapindacĕae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante eener Pometĭa, Pometĭa-achtig.
pomifer / pomiferus
pómifer (pomífera, pomíferum) / pomíferus (-a, -um),
– van Lat. pomum, elk van boomen afkomstig ooft (o.a. appels, kersen, noten,
moerbeziën, vijgen, dadels), soms, waarschijnlijk onder den invloed van Fr. pomme,
gebezigd in de beteekenis van appel (Lat. malum): ooftdragend; eetbare (dat wil op
Java ongeveer zeggen niet-vergiftige) vruchten dragend, ook: op appels gelijkende
vruchten dragend.
pomiformis pomifórmis (-is, -e), – van Lat. pomum, elk van boomen afkomstig
ooft (o.a. appels, kersen, noten, moerbeziën, vijgen, dadels), soms, waarschijnlijk
onder den invloed van Fr. pomme, gebezigd in de beteekenis van appel (Lat. malum);
forma, vorm: appelvormig. Beter ware maliformis.
pomponius
pompónius (-a, -um) (Lilĭum – L. [C. Linnaeus]), – genoemd
naar het bekende Romeinsche riddergesl. Pomponĭus, waartoe o.a. Pomponĭus Attĭcus,
een vriend van Cicĕro, behoorde.
ponapensis
ponapénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Ponapé (een der
Carolinen; ±158° O.L.; ±7° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Poncirus Poncírus Raf. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – letterverbinding zonder
beteekenis. – Vgl. rafinesquĭi.
ponderosus
ponderósus (-a, -um), – van Lat. pondus (pondĕris), gewicht:
zwaar.
pondicheriensis
pondicheriénsis (-is, -e), – afkomstig van Pondichéry (=
Pondicherry, Fr. bezitting a/d O. kust van Voor-Indië op ±12° N.B.) of daar het eerst
gevonden.
pondok
pondok, – fragment van een Mal. plantennaam (madang pondok).
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Ponera
Ponéra Lindl. [J. Lindley], – van Gr. ponêros, zich in een ellendigen
toestand bevindend. Smalbladige, kleinbloemige, een armelijken indruk makende
plant.
poneroides
poneroídes, – van Ponēra, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ponēra-achtig.
Pongamia
Pongámia Vent. [E. P. Ventenat], – Latinizeering van den Malab.
plantennaam pongam.
pongati
pongáti, – Malab. plantennaam.
Pongatium / pongatium Pongátium A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836),
hoogleeraar te Parijs] / pongátium, -Latinizeering van den Malab. plantennaam
pongati.
Pongelion
Pongélion Adans. [M. Adanson], – Malab. plantennaam.
pontederanus
pontederánus (-a, -um) (Salix – Willd. [K. L. Willdenow]), –
genoemd naar G. Pontedera (1688, Vicenza; 1757, Lonigo tusschen Padua en Verona),
hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Padua, schrijver van
bot. werken.
Pontederia
Pontedéria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar G. Pontedera (zie
pontederānus).
Pontederiaceae
Pontederiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Pontederĭa geldt.
pontederiaefolius
pontederiaefólius (-a, -um), – zie pontederiifolĭus.
pontederiifolius
pontederiifólius (-a, -um), – van Pontederĭa, plantengesl.
(Pontederiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Pontederĭa.
ponticus
pónticus (-a, -um), – van Lat. Pontus, de Zwarte Zee, ook het land
om de Zwarte Zee: afkomstig van het land om de Zwarte Zee of daar het eerst
gevonden; Pontisch.
pooides pooídes, – van Poa, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: Poa-achtig.
Pootia / Pootia
Poótia Dennst. [A. W. Dennstedt] / Poótia Miq. [F. A. W.
Miquel], – genoemd naar Abraham van Poot (vóór 1650, ?; in of na 1711, ?
Amsterdam), die voor de laatste 6 deelen van den Hortus Malabarĭcus van Van
Rheede (zie rheedĕi) den Lat. tekst schreef en in 1689 van de beide eerste deelen
een Hollandsche uitgave (Malabaarse Kruidhof) het licht deed zien. Hij verzorgde
ook den tweeden druk (1679) van het bekende geschiedwerk van P. Chr. Bor,
Oorspronck, begin ende vervolg der Nederlandsche oorlogen, beroerten en burgerlijke
oneenicheyden.
Popowia
Popówia Endl. [St. L. Endlicher], – afleiding en beteekenis van
dezen in 1839 gecreëerden naam zijn onbekend. Mogelijk is het gesl. genoemd naar
iemand van den naam Popow(itsch). In geen geval is de naam de Latinizeering van
een Jav. volksnaam der plant.
Poppya
Póppya Neck. [N. J. de Necker (1729-93). D. plantkundige], –
genoemd naar Johann Poppe, arts te Coburg, schrijver van verscheidene publicaties,
waaronder een in 1625 te Leipzig uitgegeven kruidboek.
populeus
popúleus (-a, -um), – van Lat. popŭlus, populier, popel, pappel,
peppel: populierachtig.
populifolius populifólius (-a, -um), – van Lat. popŭlus, populier, popel, pappel,
peppel; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een populier.
populnea
popúlnea, – zie populnĕus.
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populneoides populneoídes, – van den soortnaam populnĕus; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort populnĕus gelijkend.
populneus
popúlneus (-a, -um), – van Lat. popŭlus, populier, popel, pappel,
peppel: populierachtig.
Populus
Pópulus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, populier, popel,
pappel, peppel.
Porana
Porána Ν. L. Burm. [N. L. Burman], – mogelijk van Lat. porus, witte
tufsteen. – De naam zinspeelt dan op de kleur der bloemen. De auteur zelf verklaart
den naam niet.
Porania
Poránia, – foutief voor Porāna.
porcinus
porcínus (-a, -um), – van Lat. porcus, tam zwijn, varken: op
eenigerlei wijze tot tamme zwijnen in betrekking staand, door zwijnen gegeten
wordend, borstelig behaard, varkens-.
porophyllus
porophýllus (-a, -um), – van Gr. poros, opening; phullon, blad:
met openingen (of, bij doorvallend licht, daarop gelijkende organen, olieklieren bv.)
in de bladeren. – Vgl. Myopŏrum en perforātum.
porosus
porósus (-a, -um), – van Lat. porus, opening, porie: met
openingen; met poriën openspringend.
Porotheca Porothéca K. Schum. [K. M. Schumann], – van Lat. porus, opening,
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porie; thēca (van Gr. thêkê, doosje), (als bot. term) helmhokje.- De helmhokjes
openen zich met poriën.
Porpa
Porpa Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. porpê, gesp, broche.
– De naam zinspeelt op den vorm der vruchten.
Porpax
Porpax Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng.
plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], – (Gr.)
handvatsel aan de binnenzijde van een schild. De naam zinspeelt op den vorm van
den stempel.
porphyrander / porphyrandrus porphyránder (-ra, -rum) / porphyrándrus
(-a, -um), – van Gr. porphŭra, purperkleur; anêr (andros), man: met purperroode
mann. organen (meeldraden, helmknoppen).
porphyrantherus
porphyranthérus (-a, -um), – van Gr. porphŭra,
purperkleur; anthêra, (als bot. term) helmknop: met purperroode helmknoppen.
porphyreus
porphýreus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. porphurĕos (van
porphŭra, purperkleur), purperkleurig.
porphyricola
porphyrícola (znw.), – van Fr. porphyre (van Gr. porphŭra,
purper), porfier, een marmerachtig, al of niet purperkleurig gesteente; cŏlĕre, wonen,
bewonen: op porfier groeiende plant.
porphyricolus porphyrícolus (-a, -um), – van Fr. porphyre (van Gr. porphŭra,
purper), porfier, een marmerachtig, al of niet purperkleurig gesteente; cŏlĕre, wonen,
bewonen: op porfier groeiend.
porphyrocalyx porphyrócalyx, – van Gr. porphŭra, purperkleur; kălux, kelk:
met purperkleurigen kelk.
porphyrocarpa
porphyrocárpa, – zie porphyrocarpus.
porphyrocarpos / porphyrocarpus
porphyrocárpos (-os, -on) /
porphyrocárpus (-a, -um), – van Gr. porphŭra, purperkleur; karpos, vrucht: met
purperkleurige vruchten.
porphyrocaula
porphyrocáúla, – zie porphyrocaulus.
porphyrocaulis / porphyrocaulos / porphyrocaulus
porphyrocáúlis (-is,
-e) / porphyrocáúlos (-os, -on) / porphyrocáúlus (-a, -um), – van Gr. porphŭra,
purperkleur; kaulos, stengel, steel: met purperkleurige stengels of stelen.
Porphyrodesme
Porphyrodésme Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr.
porphŭra, purperkleur; desmê, bundel, bos: orchidee met bossen (dwz. vertakte
bloeiwijzen) van purperkleurige bloemen.
porphyrodesmis
porphyrodésmis (-is, -e), – van Gr. porphŭra, purperkleur;
desmê, bundel, bos: tot purperkleurige bundels of bossen vereenigd.
porphyroglossus porphyroglóssus (-a, -um), – van Gr. porphŭra, purperkleur;
glôssa, tong: met purperkleurige tong of (bij orchideeën) lip.
Porphyroglottis
Porphyroglóttis Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. porphŭra,
purperkleur; glôtta, tong: orchidee met purperroode tong, dwz. lip.
porphyrolepia
porphyrolépia, – zie porphyrolepĭus.
porphyrolepis / porphyrolepius
porphyrólepis / porphyrolépius (-a, -um),
– van Gr. porphŭra, purperkleur; lĕpis, schub: met purperkleurige schubben.
porphyroneurus porphyronéúrus (-a, -um), – van Gr. porphŭra, purperkleur;
neuron, nerf: met purperkleurige nerven.
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porphyrophyllus porphyrophýllus (-a, -um), – van Gr. porphŭra, purperkleur;
phullon, blad: met purperkleurige bladeren.
porphyrorachis / porphyrorhachis
porphyrórachis / porphyrórhachis, –
zie porphyrorrhăchis.
porphyrorrhachis
porphyrórrhachis, – van Gr. porphŭra, purperkleur;
rhăchis, spil van een gevind of meervoudig gevind blad of van een bloeiwijze: met
purperkleurige spillen.
porphyrosphaerus porphyrospháérus (-a, -um), – van Gr. porphŭra, purper;
sphaira, bol: met purperkleurige bollen; met purperkleurige, bolvormige bloeiwijzen
of vruchten.
porphyrotaenius
porphyrotáénius (-a, -um), – van Gr. porphŭra, purper;
tainĭa, band: met een of meer purperkleurige banden.
porrectus
porréctus (-a, -um), – van Lat. porrigĕre, (zich) uitstrekken:
uitgestrekt, lang.
porrifolius
porrifólius (-a, -um), – van Lat. porrum, prei, dwz. de echte prei
met vlakke bladeren (Allĭum ampeloprăsum L. [C. Linnaeus] var. porrum Regel [E.
A. von Regel]), niet de in W.-Java vaak verkeerdelijk prei genoemde Allĭum
fistulōsum L. [C. Linnaeus] (pijplook) met buisvormige bladeren; folĭum, blad: met
bladeren als die van een prei.
porrigens
pórrigens, – van Lat. porrĭgĕre, (zich) uitstrekken: (zich)
uitstrekkend, wijd vertakt.
Porrum / porrum
Porrum Adans. [M. Adanson] / porrum, – (Lat.) prei,
dwz. de echte prei met vlakke bladeren (Allĭum ampeloprăsum L. [C. Linnaeus] var.
porrum Regel [E. A. von Regel]), niet de in W.-Java vaak verkeerdelijk prei genoemde
Allĭum fistulōsum L. [C. Linnaeus] (pijplook) met buisvormige bladeren.
Portea
Pórtea Brongn. [A. Th. Brongniart], – genoemd naar den Fr.
plantkundige en wereldreiziger Marius Porte (?, ?; 1866, Manila), die tusschen 1855
en 1860 in Brazilië en van 1860-65 bij Singapore en in de Philippijnen planten
verzamelde en naar Europa overzond. Hij was de ontdekker o.a. van Phalaenopsis
schilleriāna Rchb. [H. G. L. Reichenbach] – Overigens is mij niets van hem bekend.
porteanus
porteánus (-a, -um) (Scotanthus – Naud. [Ch. Naudin], –
Stromanthe – A. Griseb. [A. H. R. Grisebach]), – genoemd naar M. Porte (zie Portĕa).
portei
portéi, – 2e nv. van Portēus, Latinizeering van Porte: van Porte,
gevonden door Porte, genoemd naar Porte. – Schizocasĭa – Schott [H. W. Schott] is
genoemd naar M. Porte (zie Portĕa).
portenschlagianus
portenschlagiánus (-a, -um) (Campanŭla – R. et S. [J. J.
Roemer en J. A. Schultes]), – genoemd naar Fr. Edler von Portenschlag-Ledermayer
(1772, Weenen; 1822, Weenen), schrijver eener na zijn dood door zijn vrienden
uitgegeven naamlijst van in Dalmatië verzamelde planten.
porteri
portéri, – 2e nv. van Portērus, Latinizeering van Porter: van Porter,
gevonden door Porter, genoemd naar Porter. – Pleomĕle – N. E. Br. [N. E. Brown]
is genoemd naar G. Porter (bloeitijd 1800-34), eerst beambte van den bot. tuin van
Calcutta, in welke kwaliteit hij in 1822 den directeur dier instelling Wallich (zie
wallicheānus), vergezelde naar Penang, waar hij achterbleef, onderwijzer werd en
belast werd met het toezicht op den bot. tuin aldaar. Hij zond planten vandaar aan
Wallich.
porterianus
porteriánus (-a, -um), – 1. (Begonĭa – Fisch. et Mey. [Fr. E. L.
von Fischer en C. (K.) A. Meyer]), – genoemd naar Sir Robert Ker Porter (1777,
Durham, Z. van New-Castle, Noord-Engeland; 1842, St.-Petersburg), historieschilder
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en zoöloog, van 1826-41 Eng. consul te Carácas (Venezuela, nabij de Ν. kust op
±67° W.L.), van welke plaats hij planten zond aan den bot. tuin te Kew. – Hij bereisde
Georgië en Perzië. 2. (Bignonĭa – Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – Mallōtus – M. A. [J. Müller van Aargau]), – genoemd naar G. Porter
(zie portēri).
Portlandia
Portlándia P. Br. [P. Browne], – genoemd naar Margaret
Cavendish Bentinck, geboren Harley, hertogin van Portland (1715, Londen; 1785,
Bulstrode, Buckinghamshire, Engeland), liefhebster van botanie, goed bekend met
Eng. planten. Op Bulstrode bezat zij een bot. tuin en een museum. Zie ook
smeathmanni.
portoricensis
portoricénsis (-is, -e), – afkomstig van Portoríco (het
westelijkste eiland der Groote Antillen; ±65 2/3° – ±67° W.L.; 18 – ±18 1/2° N.B.)
of daar het eerst gevonden. – Het woord Portorico is Portugeesch en beteekent rijke
haven of goede haven.
portula
pórtula, – (als soortnaam) afkorting van Portulāca (zie aldaar) om
op gelijkenis met dit gesl. te wijzen.
Portulaca
Portuláca L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, waarvan
afleiding en beteekenis niet vaststaan.
portulacacea
portulacácea, – zie portulacacĕus.
Portulacaceae
Portulacáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Portulāca geldt.
portulacaceus
portulacáceus (-a, -um), – van Portulāca, plantengesl.
(Portulacacĕae), postelein, porselein: postelein-achtig.
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portulacastrum portulacástrum, – van Portulāca, plantengesl. (Portulacacĕae),
postelein; astrum, uitgang met kleineerende beteekenis: onechte postelein. – Zie
voorts alsinastrum.
portulacoides
portulacoídes, – van Portulāca, plantengesl. (Portulacacĕae),
postelein, porselein: īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Portulāca-achtig.
portus finschii
portus fínschii, – 2e nv. van Portus finschĭi [van Lat. portus,
haven; finschĭi, 2e nv. van Finschĭus, Latinizeering van Finsch (zie Finschĭa): van
Finsch], haven van Finsch, Finschhafen (een door Finsch ontdekte haven in het O.
van Kaiser Wilhelmsland op bijna 148° O.L.; ±6 1/4° Z.B.): van Finschhafen;
afkomstig van Finschhafen of daar het eerst gevonden.
porulifer / poruliferus
porúlifer (porulífera, porulíferum) / porulíferus (-a,
-um), – van Lat. porŭlus (verkleinw. van porus, porie, opening), kleine opening:
ferre, dragen, bevatten: poriën bevattend.
posewitzii
posewítzii, – 2e nv. van Posewitzĭus, Latinizeering van Posewitz:
van Posewitz, gevonden door Posewitz, genoemd naar Posewitz. – Selaginella –
Hier. [G. Hieronymus] is genoemd naar haar ontdekker, Th. Posewitz (1850, Igló =
Neudorf, N.O. van Budapest; 1917, Budapest), medicus, van 1879-84 officier van
gezondheid in het Nederlandschind. leger en als zoodanig werkzaam op Borneo en
op Java, in 1887 benoemd tot chef-geoloog aan het koninklijk-keizerlijk geologisch
Rijksinstituut te Budapest, schrijver van eenige geol. publicaties.
Posoqueria
Posoquéria Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van
posoqueri, volksnaam der plant in Fr. Guiana.
Possoqueria
Possoquéria, – foutief voor Posoquerĭa
posticus
pósticus (-a, -um), – (Lat.) aan de achterzijde geplaatst.
posumbu
posúmbu, – Engelschind. plantennaam.
Potamogeton
Potamogéton L. [C. Linnaeus], – van Gr. potămos, rivier;
geitôn, nabuur, buurman: plant, welke rivieren tot nabuur heeft, dwz. in rivieren en
daarop uitmondende wateren groeit.
Potamogetonaceae
Potamogetonáceae, – plantenfam. als type waarvan het
gesl. Potamogēton geldt.
potamophila
potamóphila, – als znw. gebezigde vr. vorm van Nieuwlat.
potamophĭlus (van Gr. potămos, rivier; phĭlein, beminnen), rivierbeminnend, aan
rivieren groeiend: riviervriendin, in of aan rivieren groeiende plant.
potamophilus
potamóphilus (-a, -um), – van Gr. potămos, rivier; phĭlein,
beminnen: rivierbeminnend, in of aan rivieren groeiend.
potanini
potaníni, – 2e nv. van Potanīnus, Latinizeering van Potanin: van
Potanin, gevonden door Potanin, genoemd naar Potanin. – Adenophŏra – Korsh. [S.
I. Korshinsky (1861-1900), Russ. plantkundige] is genoemd naar Gr. N. Potanin
[1835, Jamyschewskaja (Yaniskewa), prov. Akmolinsk, O. van het Aralmeer; 1920,
Tomsk], natuuronderzoeker, die in 1863/64 deel nam aan een expeditie naar het
Saissannorgebied (83-84° O.L.; 48° N.B.), in 1865 wegens een politiek misdrijf tot
vijf jaren tuchthuisstraf werd veroordeeld, in 1876/77, 1879 en 1884-86 Mongolië
en van 1891-94 O.-China en O.-Tibet bereisde, op welke tochten hij vele planten
verzamelde. Hij schreef verscheidene publicaties over zijn reizen.
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potaninii
potanínii, – 2e nv. van Potaninĭus, Latinizeering van Potanin: van
Potanin, gevonden door Potanin, genoemd naar Potanin. – Indigofĕra – Craib [W.
Grant Craib (1882, Kirkside, N.-Schotland; 1933, Kew), hoogleeraar te Aberdeen]
is genoemd naar Gr. N. Potanin (zie potanīni).
Potentilla
Potentílla L. [C. Linnaeus], – verkleiningsvorm van Lat. potens
(potentis), machtig: machtige, dwz. sterk werkende plant. – De naam zinspeelt op
het gebruik, dat in vroegere tijden van de looistofrijke Potentílla anserīna L. [C.
Linnaeus] (zilverschoon) gemaakt werd tegen diarrhee, dysenterie, witte vloed, te
sterke menstruatie, niersteen en andere kwalen.
poteriifolius poteriifólius (-a, – um), – van Poterĭum, plantengesl. (Rosacĕae):
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Poterĭum.
Poterium Potérium L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden Gr. naam
potêrion, waarmede een geneeskrachtige plant werd aangeduid, welker identiteit niet
vast staat. – Het Gr. woord potêrĭon beteekent ook beker, en als zoodanig wordt de
naam verklaard door Linnaeus (zie Linnaea) in zijn Philosophĭa Botanĭca (1751), p.
184. De kelk is bekervormig.
pothoides
pothoídes, – van Pothos, plantengesl. (Aracĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pothos-achtig.
Pothoideum
Pothoídeum Schott [H. W. Schott], – van Pothos, plantengesl.
(Aracĕae); idĕum, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op Pothos gelijkend gesl.
pothoinus
pothóinus (-a, -um), – van Pothos, plantengesl. (Aracĕae) in eenig
opzicht, bladvorm bv., op een Pothos gelijkend, Pothos-achtig.
Pothomorphe
Pothomórphe Miq. [F. A. W. Miquel], – van Pothos,
plantengesl. (Aracĕae); Gr. morphê, gedaante: op Pothos gelijkend gesl.
Pothos
Pothos L. [C. Linnaeus], – Graecizeering van den Ceylonschen
plantennaam potha.
Pottsia
Póttsia Hook. et Arn. [W. J. Hooker en G. A. Walker Arnott], –
genoemd naar John Potts (?, ?; 1822, Chiswick, Londen), die in opdracht der Royal
Horticultural Society levende planten en herbarium-materiaal verzamelde in China
(1821) en in Bengalen. In 1822 was hij te Londen terug. Volgens Miquel (zie
Miquelĭa), Sumatra, Inleiding, p. XII, heeft hij ook op Sumatra “eenige botanische
nasporingen in het werk gesteld.”
pottsii
póttsii, – 2e nv. van Pottsĭus, Latinizeering van Potts: van Potts,
gevonden door Potts, genoemd naar Potts: 1. (Bauhinĭa – G. Don [George Don]), –
genoemd naar den vinder der plant, J. Potts (zie Pottsĭa). 2. (Tritonĭa – Bth. [G.
Bentham]), – in 1877 genoemd naar G. H. Potts van Lasswade bij Edinburgh, die
de plant in Europa had ingevoerd en van wien mij overigens niets bekend is.
Poupartia Poupártia Comm. [Ph. Commerson], – van Fr. poupard of poupart,
een soort van groote zeekreeft. De volksnaam van Poupartĭa op Réunion is bois de
poupart.
Pourretia
Pourrétia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd
naar P. A. Pourret de Figeac (1754, Narbonne; 1818, Santiago de Compostéla, N.W.
Spanje), geestelijke, die te Narbonne een rijken bot. tuin aanlegde en de flora van de
omstreken dier stad doorvorschte. – Om het woeden der Fr. revolutie te ontgaan,
nam hij de wijk naar Spanje, waar hij eerst professor te Barcelona, later directeur
van den bot. tuin van Madrid, eindelijk domheer te Santiago de Compostela werd.
Zijn rijk herbarium en zijn bot. aantekeningen gingen verloren in de oorlogen, welke
in het begin der 19de eeuw het Pyreneesche Schiereiland teisterden. – Hij heeft een
bot. reis door de Pyreneeën gemaakt.
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Pourthiaea
Pourthiáéa Decsne [J. Decaisne], – genoemd naar J. A. Pourthié
[1830, Dourn, Dépt. Tarn bij Toulouse; 1866, gemarteld en onthoofd bij Séoul (=
Söul, a/d W. kust van Korea op ruim 37 1/2° N.B.)], R.K. missionaris, in 1855 naar
Korea vertrokken. De door hem over de taal, de planten- en dierenwereld en de
geologie van het schiereiland gemaakte aanteekeningen zijn bij zijn gevangenneming
en terechtstelling verloren geraakt.
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Pouzolsia
Pouzólsia, – foutief voor Pouzolzĭa.
Pouzolzia
Pouzólzia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], genoemd naar P. C.
M. de Pouzolz (1785, Nîmes; 1858, Nîmes), schrijver eener flora van het département
Gard (hoofdplaats Nîmes). Hij heeft planten verzameld op Corsica (±1850).
pouzolzianus
pouzolziánus (-a, -um) (Selaginella – Spring [A. Fr. Spring]),
– genoemd naar P. C. M. de Pouzolz (zie Pouzolzĭa).
powellii
powéllii, – 2e nv. van Powellĭus, Latinizeering van Powell: van
Powell, gevonden door Powell, genoemd naar Powell: 1. (Crinum – Hort. [onder
dezen naam in tuinen geweekt]), – kunstmatige hybride, in 1887 voor het eerst
beschreven naar een in Engeland gekweekt exemplaar. Naar wien de plant genoemd
werd, heb ik niet kunnen uitvorschen. 2. (Polypodĭum – Baker [J. G. Baker]), –
genoemd naar Thomas Powell (?, ?; 1887, Penzance bij kaap Land’s End,
Z.W.-Engeland), van 1860-85 zendeling op de Samóa-eilanden, waar hij vele planten,
waaronder de naar hem genoemde, verzamelde. Hij schreef een publicatie over de
varens van de Samoa-eilanden en de daar gebruikelijke plantennamen.
praeacutus praeacútus (-a, -um), – van Lat. prae, versterkend voorv.; acūtus,
spits: zeer spits.
praealtus
praeáltus (-a, -um), – van Lat. prae, versterkend voorv.; altus,
hoog: zeer hoog.
praecipuus
praecípuus (-a, -um), – van Lat. praecipĕre (van prae, vooruit;
capĕre, nemen), van te voren uitnemen: uitnémend, bijzonder.
praecox
praecox, – van Lat. prae, vóór; coquĕre, tot rijpheid brengen: voor
den tijd rijp, vroeg rijp, vroeg tot ontwikkeling komend, vroeg bloeiend, voor het
ontluiken der bladeren bloeiend.
praegerianus
praegeriánus (-a, -um) (Sedum – W. W. Smith [Sir William
Wright Smith (1875, Lochmaben, Schotland; X), hoogleeraar te Edinburgh, die voor
bot. doeleinden Sikkim en Nepal bereisde]), – genoemd naar Robert Lloyd Praeger
(1865, Holywood, N.O. van Belfast, Ierland; X), bibliothecaris der Nationale
Bibliotheek van Ierland te Dublin, verdienstelijk plantkundige, die Europa, Madeira
en de Kanarische eilanden bereisde, schrijver van een aantal bot. werken [Open-air
studies in Botany (1897), – Irish Topographical Botany (1901), – The Genus Sedum
as found in Cultivation (1921), – An Account of the Sempervivum Group (1932), –
The Botanist in Ireland (1934)].
praegrandis praegrándis (-is, -e), – van Lat. prae, versterkend voorv.; grandis,
groot: zeer groot.
praelonga
praelónga, – zie praelongus.
praelongatus praelongátus (-a, -um), – van Lat. praelongāre (van praelongus,
zeer lang), sterk verlengen: sterk verlengd, zeer lang.
praelongus praelóngus (-a, -um), – van Lat. prae, versterkend voorv.; longus,
lang: zeer lang.
praemorsus
praemórsus (-a, -um), – van Lat. praemordēre (van prae, van
voren; mordēre, bijten), van voren aan iets bijten: aan den top, als het ware, afgebeten.
praenitens
práénitens, – van Lat. praenitēre (van prae, naar voren; nĭtēre,
blinken), uitblinken: uitblinkend.
praestans
praestans, – van Lat. praestāre (van prae, vooraan; stāre, staan),
vooraan staan, de eerste zijn: vooraanstaand, uitblinkend.
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praestantissimus praestantíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. praestans
(praestantis), vooraanstaand, uitblinkend: op de allereerste plaats staand; in de hoogste
mate uitblinkend.
praetermissus praetermíssus (-a, -um), – van Lat. praetermittĕre (van praeter,
voorbij; mittĕre, zenden, laten gaan), voorbij laten gaan: voorbijgegaan, overgeslagen
(tot dusverre) onopgemerkt gebleven.
praetervisus
praetervísus (-a, -um), – van Lat. praetervidēre (van praeter,
voorbij; vidēre, zien), voorbijzien, over het hoofd zien: over het hoofd gezien.
praetorii praetórii, -2e nv. van Praetorĭus, gevonden door Praetorius, genoemd
naar Praetorius. – Hoya – Miq. [F. A. W. Miquel] is genoemd naar haar ontdekker
C. F. E. Praetorius (1799, Brunswijk; 1846, Soerabaja), in 1821 in den
Nederlandschind. staatsdienst opgenomen en benoemd tot pakhuismeester te Tjikao.
Van 1829-34 was hij resident van Palembang, van 1834-37 resident van Pekalongan,
van 1837-39 resident van Japara, daarna, tot aan zijn eervol ontslag in 1844 directeur
der cultures. Hij verzamelde planten in Palembang en gaf in het tijdschrift De Indische
Bij I (1843), pp. 449 seq., een lijst van de voornaamste houtsoorten der residentie
Palembang onder haar inlandsche benamingen.
praetutianus praetutiánus (-a, -um), – van Lat. Praetutĭi, volksstam in Italië,
nabij het tegenwoordige Teramo (in O.-Italië; ±42 2/3° N.B.; ±13 2/3° O.L.):
afkomstig van de omstreken van Teramo of daar het eerst gevonden, Praetutisch.
praeustus
praeústus (-a, -um), – van Lat. praeurĕre (van prae, van voren;
urĕre, branden), aan de voorzijde branden: aan de voorzijde, als het ware, gebrand.
praevaricatus
praevaricátus (-a, -um), -van Lat. praevaricāri, niet rechtuit
gaan, den rechten weg verlaten: bochtig, kronkelend.
Prageluria
Pragelúria N. E. Br. [N. E. Brown], – anagram van Pergularĭa.
Prainea Práínea King [G. King], – in 1888 genoemd naar David Prain (1857,
Fettercairn, Z.W. van Aberdeen, Schotland; X), medicus, van 1884-87 officier van
gezondheid in het Engelschind. leger, van 1887-98 conservator van het herbarium
en bibliothecaris van den bot. tuin van Calcutta waarvan de auteur van het gesl., King
(zie kingi), directeur was, van 1898-1905 directeur dier instelling, daarnaast van
1895-1905 hoogleeraar in de plantkunde aan de geneeskundige hoogeschool te
Calcutta, van 1905-22 directeur van den bot. tuin van Kew, schrijver van vele
belangrijke bot. publicaties.
praini
praini, – 2e nv. van Prainus, Latinizeering van Prain: van Prain,
gevonden door Prain, genoemd naar Prain. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar D. Prain (zie Prainĕa).
prainianus
prainiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn geeneomd
naar D. Prain (zie Prainĕa).
prainii
práínii, – 2e nv. van Prainĭus, Latinizeering van Prain: van Prain,
gevonden door Prain, genoemd naar Prain. Planten van dezen naam zijn genoemd
naar D. Prain (zie Prainĕa).
Praravinia
Praravínia Korth. [P. W. Korthals], – genoemd naar den berg
Prarawin (in Z.O.-Borneo, a/d Doesoen), waar de plant het eerst gevonden werd.
prasinus
prásinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. prasĭnos (van prason,
look, prei), lookgroen.
Prasium
Prásium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam prasĭon, waarmede een Labiaat werd aangeduid.
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Prasoxylon
Prasóxylon M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige van het
2de vierendeel der 19de eeuw], -van Gr. prason, look, prei; xǔlon, hout. Boom met
naar look (Allĭum) riekend hout.
pratensis
praténsis (-is, -e), – van Lat. pratum, beemd, weide: in beemden
groeiend, in weiden groeiend, weide-.
Pratia
Prátia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar Ch. L. Prat
Bernon (?, Jussey, Dépt. Haute-Sa ne, Frankrijk; 1817, op zee), adelborst aan boord
van de korvet L’Uranie, waarmede De Freycinet (zie Freycinetĭa) van 1817-20 een
wetensch. expeditie om de aarde maakte. Prat-Bernon overleed reeds zeer spoedig
na het vertrek uit Frankrijk. Gaudichaud (zie gaudichaudi), de auteur van het gesl.,
nam als natuurvorscher aan dezelfde expeditie deel.
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praticola
pratícola (znw.), – van Lat. pratum, beemd, weide; cŏlĕre, wonen,
bewonen: beemden (weiden) bewonende plant; in beemden (weiden) groeiende plant.
praticolus
pratícolus (-a, -um), – van Lat. pratum, beemd, weide; cŏlĕre,
wonen, bewonen: beemden (weiden) bewonend; in beemden (weiden) groeiend.
prattianus
prattiánus (-a, -um) (Calămus – Becc. [Odoardo Beccari]), –
genoemd naar Antwerp E. Pratt, Eng. zoöloog, die van 1887-90, in opdracht van den
Eng. entomoloog Leech, verzamelde langs den bovenloop van den Jangtsze-kiang
(China), sedert 1889 ook planten. In 1890 keerde hij naar Engeland terug, waar hij
een publicatie over zijn reis uitgaf (To the snows of Thibet through China, 1892). In
1907 ondernam hij een tocht naar Nieuw-Guinea, waar hij in 1908 het Arfak-gebergte
(in het N.O. van den “Vogelkop”) bereisde; ook daar verzamelde hij planten,
waaronder de naar hem genoemde soort. Overigens is mij niets van hem bekend.
prattii
práttii, – 2e nv. van Prattĭus, Latinizeering van Pratt: van Pratt,
gevonden door Pratt, genoemd naar Pratt. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar A. E. Pratt (zie prattiānus).
pravus
pravus (-a, -um), – (Lat.) verkeerd, slecht.
preangerianus
preangeriánus (-a, -um), – afkomstig van de Preanger
(-Regentschappen), residentie in W.-Java, of daar het eerst gevonden.
precatorius
precatórius (-a, -um), – van Lat. precātor (van precāri, bidden),
een biddende: door biddenden gebezigd (bv. als bidsnoer of rozenkrans).
precia
précia, – Magnolĭa – Corr. [J. Fr. Correa da Serra], zou zoo genoemd
zijn (zie Ventenat, Jardin de la Malmaison, 24 in ann.), omdat de bloemen vóór de
bladeren verschjnen. – Het woord precĭa in deze beteekenis is geen Latijn; praecox
had gekozen moeten worden. [Precĭae was bij de Oude Romeinen de naam eener
paar soorten van druiven (Plinĭus, Historĭa Naturālis XIV, Sect. 4 § 4)].
Premna
Premna L. [C. Linnaeus], – van Gr. premnon, boomstronk. De naam
zinspeelt op den korten, krommen stam der eerstbeschreven soort (Premna integrifolĭa
L. [C. Linnaeus]).
premnoides
premnoídes, – van Premna, plantengesl. (Verbenacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Premna-achtig.
Prenanthes Prenánthes L. [C. Linnaeus], – van Gr. prênês, voorovergebogen,
overhangend; anthos of anthê, bloem. De naam zinspeelt op de (over)hangende
bloemhoofdjes.
prenanthoidea
prenanthoídea, – zie prenanthoidĕus.
prenanthoides
prenanthoídes, – van Prenanthes, plantengesl. (Composĭtae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Prenanthes-achtig.
prenanthoideus
prenanthoídeus (-a, -um), – van Prenanthes, plantengesl.
(Composĭtae); idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Prenanthes-achtig.
prensans prensans van Lat. prensāre, aangrijpen, vastgrijpen: aangrijpend,
vastgrijpend.
Preptanthe
Preptánthe Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van Gr. preptos,
uitstékend, eerbiedwaardig; anthos, bloem: plant met fraaie bloemen.
Prescottia
Prescóttia Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar J. D. Prescott (?,
?; 1837, St.-Petersburg), medicus, die Siberië bereisde en daar zeer veel planten
verzamelde. Van zijn levensloop is weinig bekend.
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prescottianus prescottiánus (-a, -um) (Diplazĭum – Th. Moore [Th. Moore]),
– genoemd naar J. D. Prescott (zie Prescottĭa).
preslianus
presliánus (-a, -um), – Nederlandsind. planten van dezen naam
zijn genoemd naar K. B. Presl (1794, Praag; 1852, Praag), hoogleeraar in de
natuurwetenschappen te Praag, schrijver van vele bot. werken, waaronder een
bewerking (Relinquĭae Haenkeānae) der door Thaddeus Hänke (zie haenkeānus)
verzamelde planten.
preslii
préslii, – 2e nv. van Preslĭus, Latinizeering van Presl: van Presl,
genoemd naar Presl. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar K. B. Presl (zie
presliānus).
pressus pressus (-a, -um), – van Lat. premĕre, drukken, uitdrukken: uitgedrukt.
– Solānum – Dun. [M. F. Dunal] werd zoo genoemd, omdat de zaden uit de vrucht
gedrukt worden, alvorens deze genuttigd wordt.
pretiosus
pretiósus (-a, – um), – van Lat. pretĭum, prijs: prijzig, kostbaar.
priamanensis
priamanénsis (-is, -e), – afkomstig van Priáman (plaats aan
de W. kust van Sumatra, ±50 K.M. N.W. van Padang) of daar het eerst gevonden.
prianamensis
prianaménsis (-is, -e), – foutief voor priamanensis.
prianganensis
prianganénsis (-is, -e), – afkomstig van Priangan (Soend.
naam der Preanger-Regentschappen; residentie in W.-Java) of daar het eerst gevonden.
prieurianus
prieuriánus (-a, -um) (Phyllanthus – M. A. [J. Müller van
Aargau]), – genoemd naar Fr. R. M. Leprieur (zie lepreurĭi).
prieurii
priéúrii, – 2e nv. van Prieurĭus, Latinizeering van Leprieur: van
Leprieur, gevonden door Leprieur, genoemd naar Leprieur. – Trichomănes – Kunze
[G. Kunze] is genoemd naar Fr. R. M. Leprieur (zie leprieurĭi).
Primula
Prímula L. [C. Linnaeus], – vr. verkleiningsvorm van Lat. primus,
eerste: kleine eersteling. De door Linnaeus (zie Linnaea) Prímula veris (kleine
eersteling der lente) genoemde plant behoort tot de eerste voorjaarsbloemen.
Primulaceae
Primuláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Primŭla
geldt.
primulaefolius
primulaefólius (-a, -um), – zie primulifolīus.
Primulidium
Primulídium Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te
Straatsburg], van Primŭla, plantengesl. (Primulacĕae), Gr. eidos, gedaante: op van
Primŭla gelijkend gesl.
primulifolius
primulifólius (-a, -um), – van Primŭla, plantengesl.
(Primulacĕae), sleutelbloem, hemelsleutels; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die
eener Primŭla.
primulinus
primulínus (-a, -um), – van Primŭla, plantengesl. (Primulacĕae),
sleutelbloem, hemelsleutels, Primŭla-achtig.
primuloides
primuloídes, – van Primŭla, plantengesl. (Primulacĕae),
sleutelbloem, hemelsleutels; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Primŭla-achtig, sleutelbloemachtig.
princei
príncei, – 2e nv. van Princĕus, Latinizeering van Prince: van Prince,
gevonden door Prince, genoemd naar Prince.- Erycībe- Wall. [Nathan Wolff, zich
later noemende Nathaniel Wallich] werd in 1828 genoemd naar haar ontdekker, John
Prince, die in 1819 op Sumatra verblijf hield en van 1826-28 een bestuursfunctie
(resident-councillor) vervulde in Singapore, vanwaar hij planten aan Wallich (zie
wallicheānus) zond. Jack (zie Jackĭa) beschrijft hem als een ijsklomp, die een wel
bijgehouden grootboek hooger schatte dan de fraaiste plant.
princeps
princeps, – (Lat.) eerste, voornaamste, vorst.
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prinoides
prinoídes, – van Prinos, voormalig plantengesl. (Aquifoliacĕae),
thans = Ilex; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Prinos-achtig.
Prinos
Prinos L. [C. Linnaeus], – oude Gr. naam voor den steeneik en voor
den hulst. Het door Linnaeus (zie Linnaea) Prinos genoemde gesl. is een onderdeel
van het huidige gesl. Ilex, hulst.
Prinsepia
Prinsépia Royle [J. F. Royle], – genoemd naar James Prinsep
(1799, Thoby Priory, Essex; 1840, Londen), die zich in 1819 te Calcutta vestigde en
ambtenaar werd aan de Munt aldaar. Hij voerde belangrijke publieke werken (kanalen,
gebouwen) uit, was secretaris van de Asiatic Society of Bengal en was een goed
kenner van en schrijver over oudheden.
Prinus
Prinus, – Lat. transcr. van Prinos. – Zie aldaar.
prionichilus
prionichilus (-a, -um), – zie prionochīlus.
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prionites
prionítes, – van Gr. priôn (priŏnos), zaag: plant met gezaagde of
getande bladeren of blaadjes.
Prionitis / prionitis
Prionítis Oerst. [A. S. Oersted (1816-73), hoogleeraar te
Kopenhagen], / prionítis, – oude Gr. plantennaam, willekeurig op een Barlerĭa-soort
overgedragen. – Het woord is afgeleid van Gr. priôn (priŏnos), zaag; de prionītis der
Ouden had gezaagde bladeren, Barlerĭa prionītis L. [C. Linnaeus] = Prionītis hystrix
Miq. [F. A. W. Miquel] echter gaafrandige.
prionochilus
prionochílus (-a, -um), – van Gr. priôn (priŏnos), zaag; cheilos,
lip: met gezaagde of getande lip.
prionophyllus
prionophýllus (-a, -um), – van Gr. priôn (priŏnos), zaag;
phullon, blad: met gezaagde bladeren of blaadjes.
prionotes
prionótes, – van Gr. prionôtos [van priôn (priŏnos), zaag], op een
zaag gelijkend: gezaagd (de bladeren bv.).
prionurus
prionúris (-a, -um), – van Gr. priôn (priŏnos), zaag; oura, staart:
met een gezaagden staart, dwz. gezaagde, staartvormige spits.
prismaticus prismáticus (-a, -um), – van Gr. prisma (prismătos), het gezaagde,
het door zaagvlakken begrensde meetkundige lichaam, prisma: prismatisch.
prismatocarpus
prismatocárpus (-a, -um), – van Gr. prisma (prismătos) het
gezaagde, het door zaagvlakken begrensde meetkundige lichaam, prisma; karpos,
vrucht; met prismatische vruchten.
Prismatomeris
Prismatómeris, – van Gr. prisma (prismătos), het gezaagde;
mĕros, deel. De kelkzoom is afgeknot; de kelk is, als het ware, langs den bovenrand
afgezaagd.
pristichilus
pristichílus (-a, -um), – van Gr. pristos, gezaagd; cheilos, lip:
met gezaagde of in slippen verdeelde lip.
Pristiglottis
Pristiglóttis Cretz. et J. J. S. [Paul Cretzoiu (1909, Boekarest;
X), conservator van het herbarium van het bot. laboratorium te Boekarest, en J. J.
Smith], – van Gr. pristos, gezaagd; glôtta, tong en, als bot. term, lip: orchidacĕa met
gezaagde lip.
pristis
pristis, – (Gr. en Lat.) zaagvisch. Als soortnaam gebezigd voor een
Bulbophyllum, waarvan de lip op de zaag van een zaagvisch gelijkt.
Pritchardia
Pritchárdia Seem. et Wendl. [B. S. Seemann en H. Wendland],
– genoemd naar William T. Pritchard, Eng. consul op de Fidsji-eilanden (zie fijiensis),
die omstreeks 1859 Thakombau, den koning dier eilanden, bewoog ze aan Engeland
aan te bieden. De Eng. Regeering deed in 1860 door Smythe (zie Smythĕa) en
Seemann (zie seemanni) een onderzoek instellen naar de waarde dier eilanden voor
strategische en handelsdoeleinden, wat hun inbezitneming door Engeland ten gevolge
had. Pritchard stond Seemann, die bij zijn onderzoek den palm ontdekt had, met raad
en daad bij tijdens diens verblijf op de eilanden.
Priva
Priva Adans. [M. Adanson], – vr. vorm van Lat. privus, afzonderlijk,
elk voor zich. – De naam, welke door Adanson (zie Adansonĭa), den auteur van het
gesl., niet verklaard wordt, schijnt te zinspelen op het feit, dat de vruchten door den
vergrooten kelk geheel worden omsloten, zich dus, als het ware, van de vruchten der
naburige bloemen afzonderen en op zich zelve leven.
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proavitus
proavítus (-a, -um), – van Lat. proăvus, overgrootvader:
voorvaderlijk. Als soortnaam gebezigd voor planten, welke men beschouwt als
primitieve vormen.
Proboscidea
Proboscídea Moench [K. Moench], – van Lat. proboscis
(proboscĭdes), slurf: plant met geslurfde, dwz. lang gesnavelde vruchten.
proboscideus
proboscídeus (-a, -um), – van Lat. proboscis (proboscĭdis),
slurf: slurfvormig.
procera
procéra, – zie procērus.
procerifolius
procerifólius (-a, -um), – van Lat. procērus, lang; folĭum, blad:
langbladig.
procerior
procérior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. procērus, hoog, lang:
hooger dan gewoonlijk, tamelijk hoog; langer dan gewoonlijk, tamelijk lang.
procerus
procérus (-a, -um), – (Lat.) hoog, lang.
procridifolius procridifólius (-a, -um), – van Procris (Procrĭdis), plantengesl.
(Urticacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Procris.
Procris
Procris Comm. [Ph. Commerson], – Lat. transcr. van Gr. prokris,
gedroogde vijg. – Gedroogde, vruchtdragende bloeiwijzen van dit gesl. doen inderdaad
eenigszins aan gedroogde vijgen denken.
procumbens
procúmbens, – van Lat. procumbĕre, neervallen: liggend.
procurrens
procúrrens, – van Lat. procurrĕre (van pro, naar voren; currĕre,
loopen), voortloopen, wegloopen: voortloopend, wegloopend (door middel van een
langen, kruipenden stengel of wortelstok bv.).
prodigiosus
prodigiósus (-a. -um), – van Lat. prodigĭum, wonderteeken, iets
onnatuurlijks: wonderbaarlijk.
productus
prodúctus (-a, -um), – van Lat. producĕre (van pro, naar voren:
ducĕre, voeren), verlengen: verlengd.
Proferea
Proférea K. B. Presl [K. B. Presl], – van Lat. proferre, voor den dag
brengen, vertoonen. De naam zinspeelt op het feit, dat de plant, wat het verloop der
aderen betreft, overeenstemming vertoont met Pleocnemĭa.
profusus
profúsus (-a, -um), – van Lat. profundĕre (van pro, naar voren,
fundĕre, uitgieten), doen uitstroomen, rijkelijk doen vloeien: vrijgevig, mild, rijk
bloeiend.
prolifer / proliferus
prólifer (prolífera, prolíferum) / prolíferus (-a, -um), –
van Lat. proles (prolis), kroost; ferre, dragen, voortbrengen: kroost voortbrengend.
Als soortnaam gebezigd voor planten, welke een bebladerde spruit voortbrengen uit
de bloem of uit de bloeiwijze (Cytĭsus – L. [C. Linnaeus]) of een nieuw bloemscherm
vormen boven het oude (Primŭla – Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich]) of een nieuwe bloem onder een oudere (Dianthus – L. [C.
Linnaeus]) of nieuwe bladeren voortbrengen op de oude (Trichomănes – Bl. [C. L.
Blume]) of bladbundels in de bladoksels (Lepidĭum perfoliātum L. [C. Linnaeus]
var. – Thell. [A. Thellung (1881, Enge bij Zürich; 1928, Zürich), plantkundige]) of
broedknoppen vormen op de stengels (Lycopodĭum – Bl. [C. L. Blume]) of op de
bladeren (Diplazĭum – Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – Dryoptĕris – Christensen
[C. Fr. A. Christensen], – Kalanchŏë – Hamet [Raymond Hamet (Dijon, ?; X), lector
te Parijs], – Leptochīlus – Christensen [C. Fr. A. Christensen], – Woodwardĭa radīcans
J. E. Sm. [J. E. Smith] var. – Christensen [C. Fr. A. Christensen]) of op de wortels
(Taeniophyllum – J. J. S. [J. J. Smith]) of kruipende uitloopers voortbrengen
(Ranuncŭlus – Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt]); soms ook voor planten, welke
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sterk of wijd vertakt zijn en vele spruiten, bloemen of vruchten voortbrengen
(Vernonĭa- Decsne [J. Decaisne] = Conyza – Bl. [C. L. Blume]).
prolifica
prolífica, – zie prolifĭcus.
prolificans
prolíficans, – van Lat. prolificāre [van proles (prolis), kroost;
facĕre, maken, voortbrengen], kroost voortbrengen: kroost voortbrengend (op
ongewone wijze), vivipaar, een nieuwe plant voortbrengend aan de oude, een tak
voortbrengend uit een bloem of uit een bloeiwijze, een bloem voortbrengend uit een
andere bloem, een bloeiwijze uit een andere bloeiwijze.
prolificus prolíficus (-a, -um), – van Lat. proles (prolis), kroost; facĕre, maken,
voortbrengen: kroost voortbrengen: kroost voortbrengend (op ongewone wijze),
vivipaar, een nieuwe plant voortbrengend aan de oude, een tak voortbrengend uit
een bloem of een bloeiwijze, een bloem voortbrengend uit een andere bloem, een
bloeiwijze uit een andere bloeiwijze.
prolixus
prolíxus (-a, -um), – (Lat.) lang en breed, uitgebreid.
prolongatus
prolongátus (-a, -um), – van Lat. prolongāre (van longus, lang),
verlengen: verlengd, lang.
prominens próminens, – van Lat. promĭnēre, úítsteken, uitspringen: úítstekend,
uitspringend.
Pronephrium
Pronéphrium K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. pro, voor;
nephros, nier. De naam zinspeelt op het niervormige dekvliesje, dat vóór, dwz. over
den sorus is geplaatst.
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proniflorus
proniflórus (-a, -um), – van Lat. pronus, voorovergebogen,
overhangend; flos (flōris), bloem: met voorovergebogen of overhangende bloemen,
bloeiwijzen of sporangiënaren.
propendens / propensus
propéndens / propénsus (-a, -um), – van Lat.
propendēre (van pro, naar voren; pendĕre, hangen), afhangen: afhangend.
properus
próperus (-a, -um), – (Lat.) snel, haastig.
prophantus
prophántus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. prophantos, van
verre zichtbaar, opvallend.
prophetae
prophétae, – 2e nv. enkv. van Lat. prophēta [Latinizeering van
Gr. prophêtês (van pro, ten behoeve van; phanai, spreken), de namens de Godheid
sprekende], profeet, waarzegger: van den profeet, afkomstig uit het land van den
profeet (Mohámmed), Arabisch.
propinqua
propínqua, – zie propinquus.
propinquoides
propinquoídes, – van den soortnaam propinquus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort propinquus gelijkend.
propinquus
propínquus (-a, -um), – (Lat.) aangrenzend, nabijkomend, veel
gelijkend op (een andere soort).
proprius
próprius (-a, -um), – (Lat.) eigen, persoonlijk, alleen toebehoorend.
Soms verkeerdelijk gebezigd in de beteekenis van buitengewoon, eenig in zijn soort
(singulāris, peculiāris).
prorepens
prorépens, – van Lat. prorēpĕre (van pro, naar voren: rēpĕre,
kruipen), voortkruipen: (voort)kruipend.
Prosaptia
Prosáptia
K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. prosaptein (van
pros, naar, aan, in, op; haptein, hechten), aanhechten. – Wat men vroeger bij dit gesl.
als het dekvliesje beschouwde, is over de geheele lengte met de randen aan het blad
gehecht.
Proscephalium
Proscephalium Korth. [P. W. Korthals], – van Gr.
proskephalaion (van pros, bij; kephălê, hoofd) hoofdkussen. – Korthals (zie
Korthalsella), de auteur van het gesl., zegt van de plant: “Haren geslachtsnaam heb
ik gekozen wegens den stand der helmknoppen, die, als het ware, op een aan de
stuifmeeldraden geplaatst kussentje van haren rusten.”
Proserpinaca
Proserpináca L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam,
mogelijk afgeleid van Lat. proserpĕre (van pro, naar voren; serpĕre, kruipen),
voortkruipen: kruipende plant.
proserpinacoides
proserpinacoídes, – van Proserpināca, plantengesl.
(Halorrhagidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een
Proserpināca gelijkend, Proserpināca-achtig.
Prosopis
Prosópis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam prosôpis, door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig op het hem thans
voerende gesl. overgedragen.
Prosorus
Prósorus Dalz. [N. A. Dalzell (1817, Edinburgh; 1878, Edinburgh),
van 1841-70 werkzaam bij het Boschwezen in de provincie Bombay], – Lat. transcr.
van Gr. prosŏros, naburig, verwant. De naam werd gekozen om op de verwantschap
met het gesl. Flueggĕa te wijzen.
Prostanthera
Prostanthéra Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van de
eerste letters van Gr. prosthêkê, aanhangsel; anthêra (als bot. term) helmknop. – Bij
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de eerstbeschreven soort dragen de helmknoppen aan de rugzijde een spoorvormig
aanhangsel.
prosteciglossus
prosteciglóssus (-a, -um), – foutief voor prostheciglossus.
prostheciglossus prostheciglóssus (-a, -um), – van Gr. prosthêkê, aanhangsel;
glôssa, tong: met een aanhangsel aan de tong of (bij orchideeën) lip.
Prosthesia
Prosthésia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. prostĕsis, toevoegsel,
aanhangsel. Het helmbindsel is boven de helmhokjes verlengd; de helmhokjes dragen
vaak een aanhangsel op den top.
prostratus
prostrátus (-a, -um), – van Lat. prosternĕre, neerwerpen: (als het
ware) neergeworpen, liggend.
Protea
Prótea L. [C. Linnaeus], – genoemd naar den Gr. zeegod Prôteus,
hoeder der zeerobben van Poseidôn (Neptūnus). Hij kon allerlei gedaanten aannemen.
De naam zinspeelt op de veranderlijkheid van eenige soorten van het gesl.
Proteaceae Proteáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Protĕa geldt.
protensus
proténsus (-a, -um), – van Lat. protendĕre (van pro, naar voren;
tendĕre, uitstrekken), vooruitsteken: vooruitgestoken, vooruitstekend.
proteus proteus, – Lat. transcr. van Gr. Prôteus, naam van een zeegod, hoeder
der zeerobben van Poseidôn (Neptūnus). Hij kon allerlei gedaanten aannemen. Het
woord wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten, welke zich in verschillende
vormen kunnen voordoen.
protistus
protistus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. prôtistos (overtr. trap van
prôtos, eerste), de allereerste.
Protium Protíum N. L. Burm. [N. L. Burman], – Lat. transcr. van Gr. prôteion,
eerste rang, eerste plaats, eerste prijs. – De naam, welke door den auteur niet verklaard
wordt, zinspeelt mogelijk op het voortreffelijke hout, dat uitmunt door hardheid,
sterkte en duurzaamheid.
Protolindsaya
Protolindsáýa Copel. [E. B. Copeland], – van Gr. prôtos,
eerste; Lindsaya, plantengesl. (Polypodiacĕae): varengesl., dat als een primitieve
Lindsaya beschouwd zou kunnen worden.
Protolirion
Protolírion Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. prôtos, eerste; leirĭon,
lelie. – Gesl., dat als een primitieve Liliacĕa beschouwd zou kunnen worden.
protracta
protrácta, – zie protractus.
protractispicus
protractispícus (-a, -um), – van Lat. protractus, uitgerekt,
verlengd, lang; spīca, aar: langarig.
protractus
protráctus (-a, -um), – van Lat. protrahĕre (van pro, naar voren;
trahĕre, trekken), naar voren trekken, uitrekken, verlengen: uitgerekt, verlengd, lang.
protuberans
protúberans, – van Lat. protubĕrāre (van pro, naar voren;
tubĕrāre, zwellen), uitwassen: een uitwas vormend.
provincialis
provinciális (-is, -e), – van Lat. provincĭa, wingewest, bij
uitbreiding de Provence (Z.O.-Frankrijk): bij een wingewest behoorend, uit een
wingewest afkomstig, uit de Provence afkomstig, Provençaalsch.
proximus próximus (-a, -um), – (Lat.) zeer nabij gelegen, zeer nauw verwant,
zeer veel gelijkend op een andere soort.
pruatjan
pruátjan, – verhaspeling van den Jav. plantennaam poerwo tjèng.
pruinatus
pruinátus (-a, -um), – van Lat. pruīna, rijp (znw.): berijpt met een
waslaag overtogen.
pruinipes
pruínipes, – van Lat. pruīna, rijp (znw.); pes, voet, steel: met
berijpten dwz. met een waslaag overtogen voet of steel.
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pruinosus
pruinósus (-a, -um), – van Lat. pruīna, rijp (znw.): berijpt, met een
waslaag overtogen.
Prumnopitys
Prumnópitys Philippi [R. A. Philippi (1808, Charlottenburg
bij Berlijn; 1904, Santiago, Chili), die zich in 1851 in Chili vestigde, schrijver over
de flora van dat land], – van Gr. proumnon, pruim; pĭtus, den: naaldboom met
pruimachtige vruchten.
Prunella
Prunélla L. [C. Linnaeus], – variant van Brunella. Zie aldaar.
prunellaefolius
prunellaefólius (-a, -um), – zie prunellifolĭus.
prunellifolius prunellifólius (-a, -um), – van Prunella, plantengesl. (Labiātae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Prunella.
prunelloides
prunelloídes, – van Prunella, plantengesl. (Labiātae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een Prunella gelijkend, Prunella-achtig.
prunifer / pruniferus prúnifer (prunífera, pruníferum) / pruníferus (-a, -um),
– van Lat. prunum, pruim; ferre, dragen: pruimen of iets daarop gelijkends dragend.
pruniflorus
pruniflórus (-a, -um), – van Prunus, plantengesl. (Rosacĕae) of
van Lat. prunum, pruim; Lat. flos (flōris), bloem, bij uitbreiding sporangium: 1. met
bloemen als die van een Prunus. 2. met pruimvormige sporangiën.
prunifolius
prunifólius (-a, -um), – van Prunus, plantengesl. (Ro-
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sacĕae) of van Lat. prunus, pruimeboom; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van
een Prunus of van een pruimeboom.
pruniformis
prunifórmis (-is, -e), – van Lat. prunum, pruim; forma, vorm:
pruimvormig.
Prunus
Prunus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, pruimeboom.
pruriens
prúriens, – van Lat. prurīre, jeuken: jeuking veroorzakend.
prurita
pruríta, – foutief voor prurĭens.
Pryona
Pryóna Miq. [F. A. W. Miquel], – genoemd naar Pryon, die in de
Flora Indĭca (1768) van N. L. Burman (zie burmanni) herhaaldelijk vermeld wordt
als de vinder van planten op Java en die door Burman in het voorbericht van dat werk
gerekend wordt onder de “botanĭci praestantissĭmi”, de alleruitnemendste botanici.
– Overigens is mij niets van hem bekend.
Psamma
Psamma P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van Gr.
psammos, zand: zandplant, op zandgrond groeiende plant.
Psammanthe
Psammánthe Hance [H. Fletcher Hance], – van Gr. psammos,
zand; anthê, bloem: op zandgrond groeiende plant.
psammophilus
psammóphilus (-a, -um), – van Gr. psammos, zand; phĭlein,
beminnen: zand beminnend, zandlievend, bij voorkeur of uitsluitend op zandgrond
groeiend.
Psedera
Psédera Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige], –
willekeurige vervorming van den ouden, Lat. plantennaam Hedĕra.
pseudacacia pseudacácia, – van Gr. pseudein, bedriegen; Acacĭa, plantengesl.:
ten onrechte Acacĭa genoemde plant.
pseudacorus pseudácorus, – van Gr. pseudein, bedriegen; Acŏrus, plantengesl.
(Aracĕae), kalmoes: (in haar vegetatieve deelen) bedrieglijk op kalmoes gelijkende
plant.
pseudagrestis pseudagréstis (-is, -e), – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
agrestis (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort agrestis.
Pseudais Pséúdaïs Decsne [J. Decaisne], – van Gr. pseudein, bedriegen; Dăïs,
plantengesl. (Thymelaeacĕae): bedrieglijk op Daïs gelijkend gesl. – De naam, welke
eigenlijk Pseudodăïs had behooren te luiden, is welluidendheidshalve ingekort. Zie
voorts Adenēma.
Pseudalangium
Pseudalángium F. V. M. [Ferdinand von Müller], – van Gr.
pseudein, bedriegen; Alangĭum, plantengesl. (Cornacĕae): bedrieglijk op Alangĭum
gelijkend gesl.
Pseudaleia Pseudaléía Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr. pseudalĕos
of pseudalĭos, bedrieglijk. De meeldraden schijnen met de kroonbladen vergroeid te
zijn, doch hangen er in werkelijkheid slechts licht mede samen.
Pseudalomia Pseudalómia Zoll. [H. Zollinger], – van Gr. pseudein, bedriegen;
Alomĭa, plantengesl. (Composĭtae): bedrieglijk op Alomĭa gelijkend gesl.
pseudanastomosans
pseudanastomósans, – van Gr. pseudein, bedriegen;
anastomōsans (zie aldaar), ineenloopend; met ineenloopende nerven: 1. met schijnbaar
ineenloopende nerven. 2. bedrieglijk gelijkend op de soort anastomōsans.
Pseudarthria
Pseudárthria W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van Gr.
pseudein, bedriegen; arthron, gewricht, geleiding. De peulen zijn schijnbaar geleed,
in werkelijkheid ongeleed.
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pseudarundinaceus
pseudarundináceus(-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam arundinacĕus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
arundinacĕus.
Pseudechinolaena
Pseudechinoláéna Stapf [O. Stapf], – van Gr. pseudein,
bedriegen; Echinolaena, plantengesl. (Graminĕae): bedrieglijk op Echinolaena
gelijkend gesl.
Pseudehretia
Pseudehrétia Turcz. [N. St. Turczaninow], – van Gr. pseudein,
bedriegen; Ehretĭa, plantengesl. (Borraginacĕae): bedrieglijk op Ehretĭa gelijkend
gesl.
Pseudelephantopus
Pseudelephántopus Rohr [Julius Philipp Benjamin von
Rohr (?, ?; 1793, ?), in 1784 luitenant-kolonel bij het garnizoen van het toen Deensche
eiland Santa Cruz (Sainte Croix, Kleine Antillen)], – van Gr. pseudein, bedriegen;
Elephantŏpus, plantengesl. (Composĭtae): bedrieglijk op Elephantŏpus gelijkend
gesl.
Pseuderanthemum
Pseuderánthemum Radlk. [L. Radlkofer], – van Gr.
pseudein, bedriegen; Eranthĕmum, plantengesl. (Acanthacĕae): bedrieglijk op
Eranthĕmum gelijkend gesl.
Pseuderia
Pseudéria Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. pseudein,
bedriegen; Erĭa, plantengesl. (Orchidacĕae): bedrieglijk op Erĭa gelijkend gesl.
pseudinterruptus pseudinterrúptus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
interruptus, afgebroken, onderbroken: 1. schijnbaar afgebroken; schijnbaar
onderbroken. 2. bedrieglijk gelijkend op de soort interruptus.
Pseuditea
Pseudítea Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. pseudein, bedriegen;
Itĕa, plantengesl. (Saxifragacĕae): bedrieglijk op Itĕa gelijkend gesl.
Pseudixora Pseudixóra Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. pseudein, bedriegen;
Ixōra, plantengesl. (Rubiacĕae): bedrieglijk op Ixōra gelijkend gesl.
Pseudixus
Pseudíxus Hayata [B. Hayata (?-1934), directeur van het bot.
instituut te Tokyo], – van Gr. pseudein, bedriegen; ixos, vogellijm (de plant), Viscum:
bedrieglijk op Viscum gelijkend gesl.
pseudoabelmoschus
pseudoabelmóschus, – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam abelmoschus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort abelmoschus.
pseudoacamptophyllus pseudoacamptophýllus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam acamptophyllus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
acamptophyllus.
pseudoacmella
pseudoacmélla, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
acmella (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort acmella.
pseudoacrostichum
pseudoacróstichum, – van Gr. pseudein, bedriegen;
Acrostĭchum, plantengesl. (Polypodiacĕae): bedrieglijk op een Acrostĭchum
gelijkend(e plant).
pseudoadenopodus
pseudoadenópodus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam adenopŏdus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
adenopŏdus.
pseudoaegilops
pseudoáégilops, – van Gr. pseudein, bedriegen; aegĭlops,
soortnaam eener Quercus: bedrieglijk gelijkend op Quercus aegĭlops L. [C. Linnaeus].
pseudoamboinensis
pseudoamboinénsis (-is, -e), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam amboinensis (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
amboinensis.
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pseudoamboinicus
pseudoambóínicus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam amboinĭcus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
amboinĭcus.
pseudoanacamptophyllus
pseudoanacamptophýllus (-a, -um), – van Gr.
pseudein, bedriegen; soortnaam anacamptophyllus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend
op de soort anacamptophyllus.
pseudoandrogynus
pseudoandrógynus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; androgўnus, met ♂ en ♀ bloemen op dezelfde plant of in dezelfde
bloeiwijze: 1. bedrieglijk gelijkend op de soort androgўnus. 2. schijnbaar met ♂ en
♀ bloemen op dezelfde plant of in dezelfde bloeiwijze.
pseudoangulatus
pseudoangulátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam angulātus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort angulātus.
pseudoannulatus
pseudoannulátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam annulātus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort annulātus.
pseudoaprinus
pseudoaprínus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam aprīnus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort aprīnus.
pseudoarabicus
pseudoarábicus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam arabĭcus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort arabĭcus.
pseudoarbuscula pseudoarbúscula, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
arbuscŭla (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort arbuscŭla.
pseudoargenteus pseudoargénteus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedrieglijk;
soortnaam argentĕus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort argentĕus.
pseudoarticulatus pseudoarticulátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
articulātus, geleed: 1. schijnbaar geleed.
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2. bedrieglijk gelijkend op de soort articulātus.
pseudoarundinaceus
pseudoarundináceus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam arundinacĕus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
arundinacĕus.
pseudoasplenioides
pseudoasplenioídes, – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam asplenioīdes (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort asplenioīdes.
pseudoaxillaris
pseudoaxilláris (-is, -e), – van Gr. pseudein, bedriegen;
axillāris, (blad)okselstandig: 1. schijnbaar (blad)okselstandig. 2. bedrieglijk gelijkend
op de soort axillāris.
Pseudobarleria
Pseudobarléria Th. Anders. [Th. Anderson], – van Gr.
pseudein, bedriegen; Barlerĭa, plantengesl. (Acanthacĕae): bedrieglijk op Barlerĭa
gelijkend gesl.
pseudobetonica
pseudobetónica, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
betonĭca (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort betonĭca.
pseudoblattaria
pseudoblattária, – van Gr. pseudein, bedriegen; blattarĭa
(zie aldaar), soortnaam van een Verbascum: bedrieglijk gelijkend op Verbascum
blattarĭa L. [C. Linnaeus].
pseudoborbasii
pseudoborbásii, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
borbasĭi (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort borbasĭi.
pseudobrunonis
pseudobrunónis – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
brunōnis (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort brunōnis.
pseudocaenopteris
pseudocaenópteris, – van Gr. pseudein, bedriegen;
Caenoptĕris, voormalig plantengesl. (Polypodiacĕae): bedrieglijk op een Caenoptĕris
gelijkend(e plant).
pseudocajan
pseudocájan, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam cājan
(zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort cajan.
pseudocalceolum
pseudocalcéolum, – foutief voor pseudocalceŏlus.
pseudocalceolus
pseudocalcéolus, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
calceŏlus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort calceŏlus.
pseudocalophyllum
pseudocalophýllum, – van Gr. pseudein, bedriegen;
Calophyllum, plantengesl. (Guttifĕrae): bedrieglijk op een Calophyllum gelijkend(e
plant).
pseudocalyptratus
pseudocalyptrátus, – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam calyptrātus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort calyptrātus.
pseudocamellia
pseudocaméllia, – van Gr. pseudein, bedriegen; Camellĭa,
plantengesl. (Theacĕae): bedrieglijk op een Camellĭa gelijkende plant.
pseudocanescens pseudocanéscens, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
canescens (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort canescens.
pseudocapillatus
pseudocapillátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam capillātus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort capillātus.
pseudocapitatus
pseudocapitátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
capitātus, tot hoofdjes vereenigd: 1. schijnbaar tot hoofdjes vereenigd (de bloemen
bv.). 2. bedrieglijk gelijkend op de soort capitātus.
pseudocaudatus
pseudocaudátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
caudātus, gestaart: 1. schijnbaar gestaart. 2. bedrieglijk gelijkend op de soort caudātus.
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pseudocerasus
pseudocérasus, – van Gr. pseudein, bedriegen; cerăsus,
soortnaam eener Prunus: bedrieglijk gelijkend op de soort (Prunus) cerăsus
(kerseboom).
pseudochamaedrys
pseudochamáédrys, – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam chamaedrys (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort chamaedrys.
pseudochavica
pseudochávica, – van Gr. pseudein, bedriegen; Chavĭca,
(voormalig) plantengesl. (Piperacĕae): bedreiglijk op een Chavĭca gelijkend(e plant).
pseudochina
pseudochína, – van Gr. pseudein, bedriegen; Nieuwlat. china,
kina: onechte kina.
Pseudochrosia
Pseudochrósia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. pseudein,
bedriegen; Ochrosĭa, plantengesl. (Apocynacĕae): bedrieglijk op Ochrosĭa gelijkend
gesl.
pseudoclathratus
pseudoclathrátus (-a, -um), – zie pseudoclatrātus.
pseudoclatratus
pseudoclatrátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
clatrātus, getralied: 1. schijnbaar getralied. 2. bedrieglijk gelijkend op de soort
clatrātus.
pseudoclethra
pseudocléthra, – van Gr. pseudein, bedriegen; Clēthra,
plantengesl. (Clethracĕae): bedrieglijk op een Clethra gelijkend(e plant).
pseudococcineus
pseudococcíneus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam coccinĕus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort coccinĕus.
pseudocolonus
pseudocolónus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam colōnus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort colōnus.
pseudocommunis
pseudocommúnis (-is, -e), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam commūnis (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort commūnis.
pseudoconanthus pseudoconánthus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam conanthus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort conanthus.
pseudoconnatus
pseudoconnátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam connātus, verbonden, vergroeid: 1. schijnbaar verbonden, schijnbaar
vergroeid. 2. bedrieglijk gelijkend op de soort connātus.
pseudocuneatus
pseudocuneátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam cuneātus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort cuneātus.
pseudo-cyperus
pseudo-cypérus, – van Gr. pseudein, bedriegen; Cypērus,
plantengesl. (Cyperacĕae): bedrieglijk op een Cypērus gelijkende plant.
Pseudodatura
Pseudodatúra Van Zijp [Coenraad van Zijp (1879, Tandjoeng
Pinang (Riouw); X), apotheker, van 1904-06 verbonden aan het Algemeen Proefstation
voor Bergcultures te Salatiga (Java), van 1906-18 apotheker te Malang, van 1918-21
verbonden aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, van 1922-26 aan het Rijks-Instituut
voor pharmaco-therapeutisch onderzoek te Leiden, sinds 1927 apotheker te
Oegstgeest], – van Gr. pseudein, bedriegen; Datūra, plantengesl. (Solanacĕae):
bedrieglijk op Datūra gelijkend gesl.
pseudodecumanus
pseudodecumánus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam decumānus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
decumānus.
pseudodensiflorus pseudodensiflórus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam densiflōrus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort densiflōrus.
pseudodichaea
pseudodicháéa, – van Gr. pseudein, bedriegen; Dichaea,
plantengesl. (Orchidacĕae): bedrieglijk op een Dichaea gelijkend(e plant).
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pseudodistichus
pseudodístichus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam distĭchus, tweerijig. 1. schijnbaar tweerijig. 2. bedrieglijk gelijkend op de
soort distĭchus.
pseudodrymoglossum pseudodrymoglóssum, – van Gr. pseudein, bedriegen;
Drymoglossum, plantengesl. (Polypodiacĕae): bedrieglijk op een Drymoglossum
gelijkend(e plant).
pseudodumosus
pseudodumósus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam dumōsus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort dumōsus.
pseudoebena
pseudoébena, – zie pseudoëbĕnus.
pseudoebenum
pseudoébenum (znw.), – van Gr. pseudein, bedriegen;
Nieuwlat. ebĕnum, ebbenhout: onecht ebbenhout.
pseudoebenus
pseudoébenus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam ebĕnus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort ebĕnus.
Pseudoeugenia
Pseudoëugénia Scort. [B. Scortechini], – van Gr. pseudein,
bedriegen; Eugenĭa, plantengesl. (Myrtacĕae): bedrieglijk op Eugenĭa gelijkend gesl.
pseudofalcatus
pseudofalcátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam falcātus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort falcātus.
pseudofilicaulis
pseudofilicáúlis (-is, -e), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam filicaulis (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort filicaulis.
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pseudofoetens pseudofóétens, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam foetens
(zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort foetens.
pseudoformosus
pseudoformósus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam formōsus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort formōsus.
pseudofrigidus
pseudofrígidus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam frigĭdus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort frigĭdus.
pseudogangeticus pseudogangéticus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam gangetĭcus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort gangetĭcus.
pseudogermanicus
pseudogermánicus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam germanĭcus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
germanĭcus.
pseudoglobosus
pseudoglobósus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam globōsus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort globōsus.
pseudograya pseudográýa, – van Gr. pseudein, bedriegen; Graya, (voormalig)
plantengesl. (Graminĕae): bedrieglijk op een Graya gelijkend(e plant).
pseudoguestphalicus
pseudoguestphálicus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam guestphalĭcus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
guestphalĭcus.
Pseudogunnera Pseudogunnéra Oerst. [A. S. Oersted (1816-73), hoogleeraar
te Kopenhagen], – van Gr. pseudein, bedriegen; Gunnēra plantengesl.
(Halorrhagidacĕae): bedrieglijk op Gunnēra gelijkend gesl.
pseudogyrans
pseudogýrans, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
g rans (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort g rans.
pseudogyroides
pseudogyroídes, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
gyroīdes (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort gyroīdes.
pseudoheliotropium
pseudoheliotrópium, – van Gr. pseudein, bedriegen;
Heliotropĭum, plantengesl. (Borraginacĕae): bedrieglijk op een Heliotropĭum
gelijkend(e plant).
pseudohemipterus
pseudohemípterus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam hemiptĕrus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
hemiptĕrus.
pseudohenrici
pseudohenríci, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
henrīci (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort henrīci.
pseudohermaphroditus pseudohermaphrodítus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; hermaphrodītus, tweeslachtig: schijnbaar tweeslachtig.
pseudohirsutus
pseudohirsútus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
hirsūtus, borstelig behaard: 1. schijnbaar borstelig behaard. 2. bedrieglijk gelijkend
op de soort hirsūtus.
pseudohirtus pseudohírtus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
hirtus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort hirtus.
pseudoinconspicuus
pseudoïnconspícuus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam inconspicŭus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
inconspicŭus.
pseudoinsulanus
pseudoïnsulánus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam insulānus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort insulānus.
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pseudointsia pseudoíntsia, – van Gr. pseudein, bedriegen; Intsĭa, plantengesl.
(Leguminōsae) of soortnaam intsĭa (zie aldaar): 1. bedrieglijk op een Intsĭa gelijkend(e
plant). 2. bedrieglijk gelijkend op de soort intsĭa.
pseudoischaemum
pseudoïscháémum, – van Gr. pseudein, bedriegen;
Ischaemum, plantengesl. (Graminĕae): bedrieglijk op een Ischaemum gelijkend(e
plant).
pseudojambolana
pseudojambolána, – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam jambolāna (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort jambolāna.
pseudojavanicus
pseudojavánicus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam javanĭcus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort javanĭcus.
pseudolaciniatus
pseudolaciniátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam laciniātus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort laciniātus.
pseudolais
pseudoláïs, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam lāïs (zie
aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort laïs.
Pseudolarix
Pseudólarix Gord. [G. Gordon (1806-79), Iersch plantkundige],
– van Gr. pseudein, bedriegen; Lărix, plantengesl. (Pinacĕae): bedrieglijk op Larix
gelijkend gesl.
pseudolateralis
pseudolaterális (-is, -e), – van Gr. pseudein, bedriegen;
laterālis, zijdelingsch, zijdelings geplaatst: schijnbaar zijdelingsch.
pseudolingua pseudolíngua, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam lingŭa
(zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort lingŭa.
Pseudoliparis
Pseudolíparis Finet [E. Achille Finet (1863, Argenteuil bij
Parijs; 1913, Parijs)], – van Gr. pseudein, bedriegen; Lipăris, plantengesl.
(Orchidacĕae): bedrieglijk op Lipăris gelijkend gesl.
pseudololiaceus
pseudololiáceus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam loliacĕus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort loliacĕus.
pseudoloxogramma / pseudoloxogramme
pseudoloxográmma /
pseudoloxográmme, – van Gr. pseudein, bedriegen; Loxogramma (Loxogramme),
plantengesl. (Polypodiacĕae): bedrieglijk op een Loxogramma (Loxogramme)
gelijkend.
pseudolycopersicum
pseudolycopérsicum, – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam lycopersĭcum (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort lycopersĭcum.
pseudomacroglossus
pseudomacroglóssus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam macroglossus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
macroglossus.
pseudomalabaricus
pseudomalabáricus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam malabarĭcus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
malabarĭcus.
pseudomaximus
pseudomáximus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam maxĭmus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort maxĭmus.
pseudomegaphyllus
pseudomegaphýllus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam megaphyllus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
megaphyllus.
pseudomelamiris pseudomelamíris, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
melamīris (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort melamīris.
pseudomohlianus pseudomohliánus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam mohliānus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort mohliānus.
pseudomollis pseudomóllis (-is, -e), – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
mollis (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort mollis.
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pseudomolucca
pseudomolúcca, – zie pseudomoluccus.
pseudomoluccanus
pseudomoluccánus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam moluccānus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
moluccānus.
pseudomoluccus
pseudomolúccus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam moluccus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort moluccus.
pseudomontanus
pseudomontánus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam montānus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort montānus.
Pseudomorus Pseudomórus Bur. [E. Bureau], – van Gr. pseudein, bedriegen;
Mōrus, plantengesl. (Moracĕae): bedrieglijk op Morus gelijkend gesl.
pseudomungos
pseudomúngos, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
mungos (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort mungos.
pseudomuricatus pseudomuricátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
muricātus, zachtstekelig: 1. schijnbaar zachtstekelig. 2. bedrieglijk gelijkend op de
soort muricātus.
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pseudomyrobalanus
pseudomyrobálanus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam myrobalănus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
myrobalănus.
pseudonarcissus
pseudonarcíssus, – van Gr. pseudein, bedriegen; narcissus,
naam, waarmede in de Oudheid eenige Narcissus-soorten (Narcissus poëtĭcus L. [C.
Linnaeus] en Narcissus serotĭnus L. [C. Linnaeus], doch niet Narcissus
pseudo-narcissus L. [C. Linnaeus]) werden aangeduid: bedrieglijk gelijkend op een
der narcissussoorten der Ouden; onechte narcissus.
Pseudonephelium
Pseudonephélium Radlk. [L. Radlkofer], – van Gr.
pseudein, bedriegen; Nephelĭum, plantengesl. (Sapindacĕae): bedrieglijk op Nephelĭum
gelijkend gesl.
pseudonigrescens pseudonigréscens, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
nigrescens (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort nigrescens.
pseudopallidus
pseudopállidus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam pallĭdus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort pallĭdus.
pseudopalma pseudopálma, – van Gr. pseudein, bedriegen; Lat. palma, palm:
bedrieglijk (in de habitus bv.) op een palm gelijkend.
pseudoparasiticus pseudoparasíticus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
parasitĭcus (zie aldaar), parasitisch: 1. schijnbaar parasitisch. 2. bedrieglijk gelijkend
op de soort parasitĭcus.
pseudopatentinervius
pseudopatentinérvius (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam patentinervĭus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
patentinervĭus.
pseudopeloricus
pseudopelóricus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
pelorĭcus, pelorisch: schijnbaar pelorisch.
pseudopendulus
pseudopéndulus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam pendŭlus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort pendŭlus.
pseudoperfoliatus pseudoperfoliátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
perfoliātus, door de bladeren heengegroeid: (met) schijnbaar door de bladeren
heengegroeid(en stengel).
pseudophlegmaria
pseudophlegmária, – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam phlegmarĭa (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort phlegmarĭa.
pseudophragmites
pseudophragmítes, – van Gr. pseudein, bedriegen;
Phragmītes, plantengesl. (Graminĕae), riet: bedrieglijk op een Phragmītes gelijkend.
pseudophrygia
pseudophrýgia, – van Gr. pseudein, bedriegen; phrygĭa (zie
aldaar), soortnaam eener Centaurēa: op een Centaurēa phrygĭa L. [C. Linnaeus]
gelijkende plant.
pseudoplatanus
pseudoplátanus, – van Gr. pseudein, bedriegen; Platănus,
plantengesl. (Platanacĕae): bedrieglijk op een Platănus gelijkend.
pseudopodocarpus
pseudopodocárpus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam podocarpus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
podocarpus.
pseudopopulifolius
pseudopopulifólius (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam populifolĭus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
populifolĭus.
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pseudopruinosus
pseudopruinósus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam pruinōsus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort pruinōsus.
pseudopulifolius
pseudopulifólius (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam opulifolĭus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort opulifolĭus.
pseudopungens pseudopúngens, – van Gr. pseudein, bedriegen; Lat. pungens,
stekend, scherp gepunt: 1. schijnbaar scherp gepunt. 2. bedrieglijk gelijkend op de
soort pungens.
Pseudoraphis
Pseudóraphis, – zie Pseudorrhăphis.
pseudoreptans
pseudoréptans, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
reptans (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort reptans.
pseudoretroflexus pseudoretrofléxus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam retroflexus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort retroflexus.
pseudorevolvens pseudorevólvens, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
revolvens (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort revolvens.
pseudoribes
pseudoríbes, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam rībes
(zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort ribes.
pseudorostratus
pseudorostrátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam rostrātus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort rostrātus.
pseudorotang pseudorótang, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam rōtang
(zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort rotang.
Pseudorrhaphis
Pseudórrhaphis Griff. [W. Griffith], – van Gr. pseudein,
bedriegen; rhăphis, naald. De spil der aren is boven de inplanting van het hoogste
aartje naaldvormig verlengd.
pseudorubellus
pseudorubéllus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam rubellus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort rubellus.
pseudoruber
pseudóruber (-ra, -rum), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam ruber (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort ruber.
Pseudoryza
Pseudorýza Griff. [W. Griffith], – van Gr. pseudein, bedriegen;
Oryza, plantengesl. (Graminĕae): bedrieglijk op Oryza gelijkend gesl.
pseudosaponaceus
pseudosaponáceus (-a, -um), – van Gr. pseudein,
bedriegen; soortnaam saponacĕus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort
saponacĕus.
pseudosaponarius pseudosaponárius (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam saponarĭus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort saponarĭus.
pseudosarsa
pseudosársa, – van Gr. pseudein, bedriegen; sarsa(parilla), een
geneeskrachtige plant: surrogaat voor sarsa(parilla).
pseudosassafras
pseudosássafras, – van Gr. pseudein, bedriegen; sassăfras
(zie aldaar), een geneeskrachtigeplant, sassefras: onechte sassefras, surrogaat voor
sassefras.
pseudoscandens
pseudoscándens, – van Gr. pseudein, bedriegen; scandens,
klimmend: 1. schijnbaar klimmend. 2. bedrieglijk gelijkend op de soort scandens.
pseudoserrulatus pseudoserrulátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam serrulātus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort serrulātus.
pseudosetaceus
pseudosetáceus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam setacĕus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort setacĕus.
pseudosintok
pseudosíntok, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam sintok
(zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort sintok.
pseudosissoo
pseudosíssoo, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam sissoo
(zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort sissoo.
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pseudospeciosus
pseudospeciósus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam speciōsus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort speciōsus.
pseudospiralis pseudospirális (-is, -e), – van Gr. pseudein, bedriegen; spirālis,
spiraalvormig (gewrongen): schijnbaar spiraalvormig (gewrongen).
pseudostellatus
pseudostellátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam stellātus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort stellātus.
Pseudostenosiphonium
Pseudostenosiphónium Lindau [G. Lindau], – van
Gr. pseudein, bedriegen; Stenosiphonĭum, plantengesl. (Acanthacĕae): bedrieglijk
op Stenosiphonĭum gelijkend gesl.
Pseudostreblus
Pseudóstreblus Bur. [E. Bureau], – van Gr. pseudein,
bedriegen; Strĕblus, plantengesl. (Moracĕae): bedrieglijk op Streblus gelijkend gesl.
pseudostriatus
pseudostriátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
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soortnaam striātus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort striātus.
pseudostrigosus
pseudostrigósus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam strigōsus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort strigōsus.
pseudosulcatus
pseudosulcátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
sulcātus (zie aldaar), gevoord: 1. schijnbaar gevoord. 2. bedrieglijk gelijkend op de
soort sulcātus.
pseudoterminalis
pseudoterminális (-is, -e), – van Gr. pseudein, bedriegen;
terminālis (zie aldaar), eindelingsch: 1. schijnbaar eindelingsch. 2. bedrieglijk
gelijkend op de soort terminālis.
pseudoternifolius pseudoternifólius (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
ternifolĭus (zie aldaar), met drie aan drie geplaatste bladeren: 1. met schijnbaar drie
aan drie geplaatste bladeren. 2. bedrieglijk gelijkend op de soort ternifolĭus.
pseudotetrapterus pseudotetrápterus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam tetraptĕrus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort tetraptĕrus.
pseudotiliaceus
pseudotiliáceus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam tiliacĕus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort tiliacĕus.
pseudotragus
pseudótragus, – van Gr. pseudein, bedriegen; trăgus (zie
aldaar), soortnaam eener Salsŏla: bedrieglijk gelijkend op Salsŏla tragus L. [C.
Linnaeus].
Pseudotrewia
Pseudotréwia Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. pseudein,
bedriegen; Trewĭa, plantengesl. (Euphorbiacĕae): bedrieglijk op Trewĭa gelijkend
gesl.
pseudotriquetrus / pseudotriquetrus
pseudotríquetrus (-a, -um) /
pseudotriquétrus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam triquĕtrus
(triquētrus) (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort triquĕtrus (triquētrus).
Pseudotrophis
Pseudótrophis Warb. [O. Warburg], – van Gr. pseudein,
bedriegen; Trŏphis, plantengesl. (Moracĕae): bedrieglijk op Trŏphis gelijkend gesl.
Pseudotsuga
Pseudotsúga Carr. [E. A. Carrière], – van Gr. pseudein,
bedriegen; Tsūga, plantengesl. (Pinacĕae): bedrieglijk op Tsuga gelijkend gesl.
pseudotuna
pseudotúna, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam tūna (zie
aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort tūna.
pseudoturneri
pseudoturnéri, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam
turnēri (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort turnēri.
pseudoulur
pseudoúlur, – van Gr. pseudein, bedriegen; soortnaam ulur (zie
aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort ulur.
pseudoumbellatus pseudoumbellátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
Lat. umbellātus (zie aldaar), tot schermen vereenigd: 1. schijnbaar tot schermen
vereenigd. 2. bedrieglijk gelijkend op de soort umbellātus.
pseudoundatus
pseudoundátus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam undātus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort undātus.
pseudovenulosus
pseudovenulósus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
Lat. venulōsus (zie aldaar), fijn geaderd: 1. schijnbaar fijn geaderd. 2. bedrieglijk
gelijkend op de soort venulōsus.
pseudovirginicus
pseudovirgínicus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam virginĭcus: bedrieglijk gelijkend op de soort virginĭcus.
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pseudovulcanicus pseudovulcánicus (-a, -um), – van Gr. pseudein, bedriegen;
soortnaam vulcanĭcus (zie aldaar): bedrieglijk gelijkend op de soort vulcanĭcus.
Pseuduvaria
Pseuduvária Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. pseudein,
bedriegen; Uvarĭa, plantengesl. (Annonacĕae): bedrieglijk op Uvarĭa gelijkend gesl.
Psiadia
Psiádia Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. psias (psiădos),
droppel. – De stengeltoppen dragen vaak droppeltjes eener kleverige uitscheiding.
Psidium
Psídium L. [C. Linnaeus], – waarschijnlijk een modificatie van Gr.
sidĭon (verkleinw. van sidê, granaatappel): plant met op kleine granaatappels
gelijkende (evenals deze vol pitten zittende) vruchten.
Psilaea
Psiláéa Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. psilos, kaal: onbehaarde
plant.
psilandrus
psilándrus (-a, -um), – van Gr. psilos, kaal; anêr (andros), man:
met kale mann. organen (meeldraden, helmdraden, helmknoppen).
psilanthus
psilánthus (-a, -um), – van Gr. psilos, kaal; anthos, bloem:
kaalbloemig.
psilobasis
psilóbasis, – van Gr. psilos, kaal; băsis, voet (fig.): met kalen voet.
Psilobium
Psilóbium Jack [W. Jack], – van Gr. psilos, kaal; lobos, hauw:
plant met kale, hauwvormige vruchten. – De naam welke eigenlijk Psilolobĭum had
behooren te luiden, is welluidendheidshalve ingekort. – Zie voorts Adenēma.
psilocarpus
psilocárpus (-a, -um), – van Gr. psilos, kaal; karpos, vrucht: met
kale vruchten.
psilopoda
psilópoda, – zie psilopŏdus.
psilopodius / psilopodus
psilopódius (-a, -um) / psilópodus (-a, -um), – van
Gr. psilos, kaal; pous (pŏdos), voet, steel: kaalvoetig, kaalstelig.
Psilopogon
Psilopógon Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter], – van psilos, kaal;
pôgôn, baard. Gras, welks bij baardharen vergeleken naalden in de onderhelft kaal
zijn.
psilorhopalos
psilorhópalos (-os, -on), – zie psilorrhopălos.
psilorrhopalos
psilorrhópalos (-os, -on), – van Gr. psilos, kaal; rhopălon,
knots: met een of meer kale, knotsvormige organen.
psilostachya
psilostáchya, – zie psilostachўus.
Psilostachys
Psilóstachys Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. psilos, kaal;
stăchus, aar. – De aarspil en aartjes schijnen kaal te zijn of zijn althans niet opvallend
behaard.
psilostachys / psilostachyus psilóstachys / psilostáchyus (-a, -um), – van Gr.
psilos, kaal; stăchus, aar: kaalarig.
Psilotaceae
Psilotáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Psilŏtum
geldt.
psilotoides
psilotoídes, – van Psilŏtum, plantengesl. (Psilotacĕae): īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Psilŏtum-achtig.
Psilotrichum
Psilótrichum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. psilos, naakt, kaal,
ontbloot; thrix (trĭchos), haar: plant, welker bloemdek ontbloot van haren, dus kaal
is, in tegenstelling tot dat van het nauwverwante gesl. Ptilōtus.
Psilotum
Psílotum Sw. [O. Schwartz], – van Gr. psilŏtês (van psilos, naakt),
naaktheid. De naam zinspeelt op de schijnbaar bladerlooze stengels.
psittacinus psittacínus (-a, -um), – van Lat. psittăcus (Gr. psittăkos), papegaai:
papegaaiachtig; zoo bont als een papegaai.
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psittacoides
psittacoídes, – van Lat. psittăcus (Gr. psittăkos), papegaai; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: papegaaiachtig, op een papegaai (of
den kop of eenig ander deel daarvan) gelijkend; zoo bont als een papegaai.
psittacorum
psittacórum, – 2e nv. mv. van Lat. psittăcus (Gr. psittăkos),
papegaai: der papegaaien; door papegaaien bezocht (om er uit te drinken of van te
eten).
Psophocarpus
Psophocárpus Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D.
plantkundige], – van Gr. psophos, gedruisch; karpos, vrucht. De rijpe peul springt
met een knal open.
Psoralea
Psorálea L. [C. Linnaeus], – als znw. gebezigde vr. vorm van Gr.
psôralêos (van psôra, schurft), schurftig, vol uitslag. De naam zinspeelt op de zittende
klieren, waarmede de Europ. Psorálea bituminōsa L. [C. Linnaeus] is bedekt.
psoraleoides
psoraleoídes, – van Psoralĕa, plantengesl. (Legu-
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minōsae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Psoralëa-achtig.
psoralioides
psoralioídes, – foutief voor psoraleoīdes.
Psychantus
Psychántus K. Schum. [Κ. Μ. Schumann], – van Gr. psuchê,
adem, levensadem, ziel, en, wijl deze zinnebeeldig door een vlinder werd voorgesteld,
ook vlinder; anthos, bloem: plant met vlindervormige bloemen.
Psychecheilos / Psychechilos Psychechéílos / Psychechílos, – zie Psychechīlus.
Psychechilus
Psychechīlus Breda [J. G. S. van Breda (1788-1867), Ned.
plantkundige], – van Gr. psuchê, adem, levensadem, ziel, en, wijl deze zinnebeeldig
door een vlinder werd voorgesteld, ook vlinder; cheilos, lip: orchidee met
vlindervormige lip.
Psychopsis
Psychópsis Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], van Gr. psuchê,
adem, levensadem, ziel, en, wijl deze zinnebeeldig door een vlinder werd voorgesteld,
ook vlinder; opsis, voorkomen, uiterlijk. – Orchidacĕa met vlindervormige bloemen.
Psychotria
Psychótria L. [C. Linnaeus], – willekeurige vervorming van den
oorspronkelijk door Browne (zie Brownĕa) aan het gesl. gegeven naam
Psychotrŏphum (van Gr. psuchê, ziel; trŏphê, voedsel), zielevoedsel. De naam
zinspeelt op de gelijkenis der steenkernen met die der koffie (waaruit een opwekkende
drank bereid wordt).
psychotriifolius
psychotriifólius (-a, -um), – van Psychotrĭa, plantengesl.
(Rubiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Psychotrĭa.
psychotrioides
psychotrioídes, – van Psychotrĭa, plantengesl. (Rubiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Psychotrĭa-achtig.
psychrophilus
psychróphilus (-a, -um), – van Gr. psuchros, koud; phĭlein,
beminnen: koude beminnend, in koude streken groeiend.
Psydrax
Psydrax Gaertn. [J. Gärtner], – Lat. transcr. van Gr. psudrax (van
psudros, leugenachtig, en dit weer van pseudein, bedriegen), puistje of blaasje, dat,
naar men geloofde, op iemands tong ontstond, als hij gelogen had. – De naam zinspeelt
op de zeer knobbelige steenkern der vruchten.
psyllium
psýllium, – van Gr. psulla, vloo: vlooienzaad. Vgl. Dodoens,
Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 94, 95: “(Het saet es) cleyn, castaniebruyn, glattich, van
grootte coluere ende fatsoene, den vloeyen seer ghelyck…Men schrijft oock van
Vloycruyt dat gheen vloyen in die huysen en comen oft en wassen daer dit cruyt
noch gruen wesende, in ghebracht ende gheleyt wordt.”
Psyllophora Psyllóphora Ehrh. [J. Fr. Ehrhart], – van Gr. psulla, vloo; pherein,
dragen: vlooien dragende plant. – De aartjes doen aan vlooien denken.
psyllophorus
psyllóphorus (-a, -um), – van Gr. psulla, vloo; pherein, dragen:
vlooien dragend, op vlooien gelijkende organen, aartjes bv., dragend.
Ptarmica / ptarmica
Ptármica Neck. [Ν. J. de Necker (1729-93), D.
plantkundige] / ptármica, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam ptarmĭkê
[van ptarnusthai (stam ptar), niezen], een plant, welke deed niezen, nieskruid. De
huidige ptarmĭca is echter niet de ptarmĭkê der Ouden. Dit was een sterk vertakte
berg- en rotsplant, welker bladeren op die van den olijfboom geleken.
ptarmicaeflorus
ptarmicaeflórus (-a, -um), – zie ptarmicaeflōrus.
ptarmiciflorus
ptarmiciflórus (-a, -um), – van ptarmĭca, soortnaam eener
Achillēa; Lat. flos (floris), bloem: met bloemen als die van Achillēa ptarmĭca L. [C.
Linnaeus].
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ptarmicoides
ptarmicoídes, – van Ptarmĭca, (voormalig) plantengesl.
(Composĭtae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ptarmĭca-achtig.
Ptelea
Ptélea L. [C. Linnaeus], – oude Gr. naam voor den olm of iep. De
vruchten van het tegenwoordige gesl. Ptelĕa vertoonen een oppervlakkige
overeenkomst met die van den iep: evenals bij dezen zijn zij rondom breed gevleugeld.
pteleifolius
pteleifólius (-a, -um), – van Ptelĕa, plantengesl. (Rutacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Ptelĕa.
Pteleocarpa
Pteleocárpa Oliv. [D. Oliver], – van Ptelĕa, plantengesl.
(Rutacĕae) of van Gr. ptelĕa, olm, iep: met rondom gevleugelde vruchten als die van
Ptelĕa of van een iep.
pteracanthus
pteracánthus (-a, -um), – van Gr. pteron, vleugel; akantha,
stekel, doorn: met vleugelachtig verbreede stekels of doornen.
Pteranthera Pteranthéra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. ptĕron, vleugel; anthêra,
(als bot. term) helmknop: plant met gevleugelde helmknoppen.
pteridifolius
pteridifólius (-a, -um), – van Lat. pteris (pterĭdis), een soort
varen; folĭum, blad: met varenachtige bladeren.
pteridiformis
pteridifórmis (-is, -e), – van Pteris (Pterĭdis), plantengesl.
(Polypodiacĕae) of van Lat. pteris (pterĭdis), (een soort) varen; Lat. forma, gedaante:
1. op een Pteris gelijkend. 2. op een varen gelijkend, varenachtig.
pteridioides pteridioídes, – van Pteris (Pterĭdis), plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pteris-achtig.
Pteridium
Pterídium Gled. [J. G. Gleditsch], – van Pteris (Pterĭdis),
plantengesl. (Polypodiacĕae): aan Pteris verwant gesl.
pteridoides pteridoídes, – van Pteris (Pterĭdis), plantengesl. (Polypodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pteris-achtig.
Pteridophyllum
Pteridophýllum Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr.
pteris (pterĭdos), varen; phullon, blad. De bladeren doen, vooral bij jonge individuen,
aan die van varens denken.
Pterigium
Pterígium Corr. [J. Fr. Correa da Serra], – zie Pterygĭum.
Pterilema
Pteriléma Reinw. [C. (K.) G. C. (K.) Reinwardt], – van Gr. ptĕron,
vleugel; eilêma, omhulsel. De naam zinspeelt op het vleugelvormige schutblad, welks
voet het nootje omvat.
Pteris
Pteris L. [C. Linnaeus], – (Gr.) varen.
pterisantha
pterisántha, – zie pterisanthus.
Pterisanthes Pterisánthes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. ptĕron, vleugel; anthos
of anthê, bloem. De bloemen worden gedragen door de vleugelachtig verbreede as
der bloeiwijze.
pterisanthus pterisánthus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel; anthos, bloem:
met op een vleugelachtig verbreede bloeiwijze-as geplaatste bloemen.
pteritus
pterítus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel: gevleugeld.
Pternandra Pternándra Jack [W. Jack], – van Gr. pterna, hiel; anêr (andres),
man. Het helmbindsel (deel van het mann, orgaan, den meeldraad) is aan den voet
verlengd in den vorm van een hiel.
pterocalyx pterócalyx, – van Gr. pteron, vleugel; kălux, kelk: met gevleugelden
kelk.
pterocarpa / pterocarpum
pterocárpa / pterocárpum, – zie pterocarpus.
Pterocarpus Pterocárpus L. [C. Linnaeus], – van Gr. ptĕron, vleugel; karpos,
vrucht: boom met gevleugelde vruchten.
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pterocarpus pterocárpus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel; karpos, vrucht:
met gevleugelde vruchten.
Pterocarya
Pterocárya Kth [K. S. Kunth], – van Gr. ptĕron, vleugel; karŭon,
noot. De nootachtige vrucht is gevleugeld door de ermede vergroeide schutblaadjes.
pterocaryus
pterocáryus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel; karŭon, noot:
met gevleugelde noten.
pterocaula
pterocáúla, – zie pterocaulus.
pterocaulis
pterocáúlis (-is, -e), – van Gr. ptĕron, vleugel; kaulos, stengel,
steel: met gevleugelde stengels of stelen.
Pterocaulon
Pterocáúlon Ell. [St. Elliott (1771-1830), Amer. plantkundige],
– van Gr. ptĕron, vleugel; kaulos, stengel. De stengels en takken zijn gevleugeld.
pterocaulos / pterocaulus
pterocáúlos (-os, -on) / pterocáúlus (-a, -um), –
van Gr. ptĕron, vleugel; kaulos, stengel, steel: met gevleugelde stengels of stelen.
Pteroceras
Pteróceras Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. ptĕron, vleugel;
kĕras, hoorn: plant met hoornvormige vleugels.- De naam
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zinspeelt op den vorm van de zijlobben der lip.
Pterochilus Pterochílus Hook. et Arn. [W. J. Hooker en G. A. Walker Arnott],
– van Gr. ptĕron, vleugel; cheilos, lip. De lip draagt twee vleugelachtige oortjes.
pteroclada
pteróclada, – zie pteroclădus.
pteroclados / pterocladus
pteróclados (-os, -on) / pterócladus (-a, -um), –
van Gr. ptĕron, vleugel; klădos, twijg: met gevleugelde twijgen.
pterococca / pterococcum
pterocócca / pterocóccum, zie pterococcus.
Pterococcus
Pterocóccus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. ptĕron, vleugel;
kokkos, vruchtnootje: plant met gevleugelde vruchtnootjes.
pterococcus
pterocóccus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel; kokkos,
vruchtnootje: met gevleugelde vruchtnootjes.
Pterocoelion
Pterocóélion Turcz. [N. St. Turczaninow], – van Gr. ptĕron,
vleugel; koilĭa, buik. – De vruchtkleppen zijn gewelfd (buikig) en gevleugeld.
Pterocymbium
Pterocýmbium R. Br. [Robert Brown], – van Gr. ptĕron,
vleugel; kumbĭon (verkleinw. van kumbos, nap, schaal), napje, schaaltje. – De
opengesprongen vrucht doet aan een gevleugeld napje denken.
pterodontus pterodóntus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel; odous (odontos),
tand: met getande vleugels.
pteroides
pteroídes, – van Ptĕris, plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Pteris-achtig.
pteroleptus
pteroléptus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel; leptos, dun, fijn:
met een dunnen vleugel, smal gevleugeld.
Pterolobium
Pterolóbium R. Br. [Robert Brown], – van Gr. ptĕron, vleugel;
lŏbos, peul. Plant met gevleugelde peulen.
Pteroloma Pterolóma A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. ptĕron, vleugel;
lôma, zoom. De bladsteel draagt aan weerszijden een vleugelachtigen rand of zoom.
pteroneura
pteronéúra, – zie pteroneurus.
Pteroneuron / Pteroneurum
Pteronéúron A. P. DC. [A. P. de Candolle] /
Pteronéúrum A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. ptĕron, vleugel; neuron, nerf.
De (hier bij nerven vergeleken) zaadlijsten zijn aan de rugzijde gevleugeld.
pteroneurus
pteronéúrus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel; neuron, nerf:
met gevleugelde nerven.
Pteronia
Pterónia L. [C. Linnaeus], – van Gr. ptĕron, vleugel. – Bij de
eerstbeschreven soort, Pterónia camphorāta L. [C. Linnaeus], worden de dopvruchten
gekroond door vleugelachtige strooschubben.
pteropetalus
pteropétalus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel; petălon,
kroonblad: met vleugelachtige kroonbladen.
pterophorus pteróphorus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel; pherein, dragen:
een of meer vleugels dragend, gevleugeld.
Pterophylla
Pterophýlla D. Don. [David Don], – van Gr. ptĕron, vleugel;
phullon, blad. De steunbladen zijn zeer groot, vleugelachtig.
pteropodus
pterópodus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel; pous (pŏdos),
voet, steel: met gevleugelden voet of steel.
Pteropsis Pterópsis Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te Angers],
– van Pteris, plantengesl. (Polypodiacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Pteris
gelijkend gesl.
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pteropus
ptéropus, – van Gr. ptĕron, vleugel; pous, voet, steel: met
gevleugelden voet of steel, bij uitbreiding: met gevleugelde algemeene bladspil (als
de gemeenschappelijke steel der blaadjes beschouwd).
pterosperma
pterospérma, – zie pterospermus.
Pterospermum
Pterospérmum Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – van Gr.
ptĕron, vleugel; sperma, zaad. De zaden zijn gevleugeld.
pterospermus
pterospérmus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel; sperma,
zaad: met gevleugelde zaden.
pterosporus
pterósporus (-a, -um), – van Gr. ptĕron, vleugel; spŏra, zaad,
spore: met gevleugelde zaden of sporen.
Pterostelma Pterostélma Wight [R. Wight], – van Gr. ptĕron, vleugel; stelma,
gordel. De bijkroonschubben vormen een gordel om de stempelzuil; zij zijn vliezig
met omlaag gebogen randen en doen denken aan een vlinder met neergeslagen
vleugels.
Pterostigma
Pterostígma Bth. [G. Bentham], – van Gr. ptĕron, vleugel;
stigma, (als bot. term) stempel. De stijl is onder den stempel gevleugeld.
pterostyle
pterostýle, – zie pterost lis.
Pterostylis Pterostýlis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. ptĕron, vleugel; stūlis
(verkleinw. van stūlos, zuil), zuiltje. De stempelzuil is gevleugeld.
pterostylis pterostýlis (-is, -e), – van Gr. ptĕron, vleugel; stūlis (verkleinwoord
van stūlos, zuil), zuiltje, stijl: met gevleugelde stempelzuil; met gevleugelden stijl.
Pterostyrax Pteróstyrax Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G. Zuccarini],
– van Gr. ptĕron, vleugel; Stўrax, gesl., dat als type geldt van de fam. der Styracacĕae:
Styracacĕa met (overlangs) gevleugelde vruchten.
pterota
pteróta, – zie pterōtus.
Pterotheca
Pterothéca Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. ptĕron,
vleugel; thêkê, doos: plant met gevleugelde, hier als zaaddoozen beschouwde
dopvruchten.
pterotus
pterótus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. ptĕrôtos (van ptĕron,
vleugel), gevleugeld.
Pterygium
Pterýgium Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. pterux (pterŭgos),
vleugel: plant met vleugelachtig uitgroeiende kelkslippen.
pterygocalyx
pterygócalyx, – van Gr. pterux (pterŭgos), vleugel; kălux, kelk:
met gevleugelden kelk.
Pterygodium Pterygódium Sw. [O. Swartz], – van Gr. pterugôdês [van pterux
(pterŭgos), vleugel], gevleugeld. De naam zinspeelt op de beide wijd afstaande,
zijdelingsche kelkbladen.
pterygospermus
pterygospérmus (-a, -um), – van Gr. pterux (pterŭgos),
vleugel; sperma, zaad: met gevleugelde zaden.
Pterygota
Pterygóta Schott et Endl. [H. W. Schott en St. L. Endlicher], – van
Gr. pterugôtos [van pterux (pterŭgos), vleugel, veder], gevleugeld, gevederd. – De
zaden zijn gevleugeld.
Ptilocnema Ptilocnéma D. Don [David Don], – van Gr. ptilon, vleugel; knêmê,
scheenbeen. De bij een scheenbeen vergeleken stempelzuil is gevleugeld.
Ptilophylum Ptilophýllum v. d. Bosch [R. B. van den Bosch], – van Gr. ptilon,
vleugel; phullon, blad. De algemeene bladspil is gevleugeld
ptilotes
ptilótes (-es, -es), – van Gr. ptilôtos (van ptilon, veer, donsveer),
gevederd: gevederd, veerachtig.
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Ptilotus
Ptilótus R. Br. [Robert Brown], – Lat. transcr. van Gr. ptilôtos (van
ptilon, veer, donsveer), gevederd, in dons gehuld. Bij vele soorten van het gesl. is
het bloemdek wollig behaard.
Ptychandra
Ptychándra Scheff. [R. H. C. C. Scheffer], – van Gr. ptux
(ptuchos), vouw, plooi; anêr (andros), man. De helmdraden (mann, organen) zijn in
den knop binnenwaarts omgeslagen.
ptychantherus
ptychanthérus (-a, -um), – van Gr. ptux (ptuchos), vouw,
plooi; anthêra, (als bot. term) helmknop: met geplooide helmknoppen.
ptychocalyx
ptychócalyx, – van Gr. ptux (ptuchos), vouw, plooi; kălux, kelk:
met geplooiden kelk.
Ptychococcus
Ptychocóccus Becc. [Odoardo Beccaria], – van Gr. ptux
(ptuchos), dal, klove; kokkos, vrucht (kern). De zaden zijn gevoord.
Ptychogyne
Ptychógyne Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar en
directeur van den bot. tuin te Heidelberg], – van Gr. ptux (ptuchos), vouw, plooi;
tweede helft van den naam Coelogўne: nauw aan Coelogўne verwant gesl., daarvan
verschillend, doordat de lip boven den voet een dwarse plooi draagt.
Ptychopyxis
Ptychopýxis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. ptux (ptuchos),
vouw, plooi; puxis, doos. De doosvrucht is sterk geribd-geplooid.
Ptychorhaphis
Ptychórhaphis, – zie Ptychorrhăphis.
Ptychorrhaphis
Ptychórrhaphis Becc. [Odoardo Beccaria], – van Gr. ptux
(ptuchos), dal, kloof; rhăphê, naad, zaadnerf (het met het eitje vergroeide deel der
zaadstreng, dat een ribbe op het zaad vormt). Palm, welks zaden naast de zaadnerf
aan weerszijden een groeve vertoonen.
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Ptychosperma
Ptychospérma Labill. [J. J. Houtou de Labillardière], – van Gr.
ptux (ptuchos), dal, kloof; sperma, zaad. Vele soorten van het gesl. hebben gevoorde
zaden.
ptychospermus ptychospérmus (-a, -um), – van Gr. ptux (ptuchos), dal, kloof,
plooi; sperma, zaad: met gevoorde of gerimpelde zaden.
ptychostomus ptychóstomus (-a, -um), – van Gr. ptux (ptuchos), plooi; stŏma,
mond: met geplooiden mond; met plooien op den toegangsweg tot den mond der
kroonbuis.
Ptychotis
Ptychótis W. D. J. Koch [W. D. J. Koch], – van Gr. ptux (ptuchos),
plooi; ous (ôtos), oor. – De kroonbladen vertoonen een dwarse plooi, waarop de
beide kroonslippen als het ware oortjes vormen.
Ptyssiglottis
Ptyssiglóttis Th. Anders. [Th. Anderson], – van Gr. ptussein,
vouwen, plooien; glôtta, tong. De bij een tong vergeleken onderlip is
rimpelig-geplooid.
pubens
pubens, – van Lat. pubēre, geslachtsrijp zijn: geslachtsrijp, bij
uitbreiding: de teekenen der geslachtsrijpheid dragend, behaard, zachtharig.
puber
puber (-er, -er), – (Lat.) geslachtsrijp; bij uitbreiding de teekenen der
geslachtsrijpheid dragend, behaard, zachtharig.
pubera
púbera, – (als vr. enkv.) foutief voor puber.
puberula
pubérula, – zie puberŭlus.
puberulantherus
puberulanthérus (-a, -um), – van Lat. puberŭlus, ijl bezet
met korte, zachte haren; Nieuwlat. anthēra, helmknop: met ijl en kort zachtharige
helmknoppen.
puberulilinguis
puberulilínguis (-is, -e), – van Lat. puberŭlus, ijl bezet met
korte, zachte haren; lingŭa, tong of (bij orchideeën) lip: op de lip ij1 bezet met korte,
zachte haren.
puberulipes
puberúlipes, – van Lat. puberŭlus, ijl bezet met korte, zachte
haren; pes, voet, steel: met ijl en kort zachtharigen voet of steel.
puberulispicus
puberulispícus (-a, -um), – van Lat. puberŭlus, ijl bezet met
korte, zachte haren; spīca, aar: met ijl en kort zachtharige aren.
puberulus
pubérulus, (-a, -um), – verkleinw. van Lat. puber, behaard,
zachtharig: ijl zachtharig, ijl bezet met korte, zachte haren, fijn zachtharig.
puberum / puberus
púberum / púberus, – foutief voor puber.
pubes
pubes (-es, -es), – (Lat.) geslachtsrijp; bij uitbreiding de teekenen der
geslachtsrijpheid dragend, behaard, zachtharig.
pubescens
pubéscens, – van Lat. pubescĕre, geslachtsrijp worden: teekenen
der geslachtsrijpheid krijgend, behaard, zachtharig.
pubesquamus pubesquámus (-a, -um), – van Lat. pubes, zachtharig; squāma,
schub: met zachtharige schubben of kafjes.
pubicalix pubícalix, – van Lat. pubes, zachtharig; călix, kelk: met zachtharigen
kelk.
pubicallosus
pubicallósus (-a, -um), – van Lat. pubes, zachtharig; callum of
callus, (eelt)knobbel: met een of meer zachtharige knobbels.
pubicalyx
pubícalyx, – van Lat. pubes, zachtharig; călyx, kelk: met
zachtharigen kelk.
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pubicarpus
pubicárpus (-a, -um), – van Lat. pubes, zachtharig; Gr. karpos,
vrucht: met zachtharige vruchten. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet
fraai; hebecarpus is beter.
pubicaulis
pubicáúlis (-is, -e), – van Lat. pubes, zachtharig; caulis, stengel,
steel: met zachtharige stengels of stelen.
pubicosta
pubicósta, – van Lat. pubes, zachtharig; costa, (als bot. term)
middennerf: met zachtharige middennerf.
pubiculmis
pubicúlmis (-is, -e), – van Lat. pubes, zachtharig; culmus, halm:
met zachtharige halmen.
pubiflorus
pubiflórus (-a, -um), – van Lat. pubes, zachtharig; flos (flōris),
bloem: met zachtharige bloemen.
pubifolius
pubifólius (-a, -um), – van Lat. pubes, zachtharig; folĭum, blad:
met zachtharige bladeren.
pubiger
púbiger (pubígera, pubígerum), – van Lat. pubes, beharing; gĕrĕre,
dragen: een beharing dragend, behaard.
pubigermen
pubigérmen, – van Lat. pubes, zachtharig; germen, kiem, bij
uitbreiding vruchtbeginsel: met zachtharig vruchtbeginsel.
pubigerus
pubígerus (-a, -um), – van Lat. pubes, beharing; gĕrĕre, dragen:
een beharing dragend, behaard.
pubinerve
pubinérve, – zie pubinervis.
pubinervia
pubinérvia, – zie pubinervĭus.
pubinervis / pubinervius
pubinérvis (-is, -e) / pubinérvius (-a, -um), – van
Lat. pubes, zachtharig; nervus, nerf: met zachtharige nerven.
pubinodis
pubinódis (-is, -e), – van Lat. pubes, zachtharig; nōdus, knoop:
met zachtharige knoopen.
pubipaniculatus
pubipaniculátus (-a, -um), – van Lat. pubes, zachtharig;
panicŭla, (als bot. term) bloempluim: met zachtharige bloempluimen.
pubipedunculus
pubipedúnculus, (-a, -um), – van Lat. pubes, zachtharig;
peduncŭlus, steel eener bloeiwijze: met zachtharige stelen der bloeiwijze.
pubipes
púbipes, – van Lat. pubes, zachtharig; pes, voet, steel: met
zachtharigen voet of steel.
pubipetalus
pubipétalus (-a, -um), – van Lat. pubes, zachtharig; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met zachtharige kroonbladen.
pubisepalus
pubisépalus (-a, -um), – van Lat. pubes, zachtharig; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met zachtharige kelkbladen.
pubisquamus
pubisquámus (-a, -um), – van Lat. pubes, zachtharig; squāma,
schub: met zachtharige schubben of kafjes.
pubistylus
pubístylus (-a, -um), – van Lat. pubes, zachtharig; stўlus stijl: met
zachtharigen stijl; met zachtharige stijlen.
Puccinella
Puccinélla Parl. [F. Parlatore (1816-77), hoogleeraar te Florence],
– genoemd naar B. Puccinelli (1808, Coreglia bij Lucca; 1850, Lucca), leeraar in de
nat. historie te Lucca, schrijver eener bot. publicatie.
Puccinia
Puccínia Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog], genoemd naar T. Puccini (?, ?; ±1735, Florence), uit een
patricisch gesl. te Pistoja (N.W. van Florence) stammend, hoogleeraar in de anatomie
aan het hospitaal van Santa Maria Nuova te Florence.
Pucciniaceae Pucciniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Puccinĭa
geldt.
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pudibundus
pudibúndus (-a, -um), – van Lat. pudēre, beschaamd zijn:
beschaamd, vol schaamte, bij uitbreiding: (van schaamte) blozend.
pudicus pudícus (-a, -um), – van Lat. pudēre, zich schamen: licht beschaamd,
zedig, preutsch, zich bij aanraking terugtrekkend.
puelii puélii, – 2e nv. van Puelĭus, Latinizeering van Puel: van Puel, gevonden
door Puel, genoemd naar Puel. – Anthoxanthum – Lecoq et Lamotte [H. Lecoq
(1802-71), plantkundige te Clermont, en M. Lamotte] is genoemd naar Timothée
Puel (1812, ?; 1889, Parijs), arts te Parijs, schrijver eener bot. publicatie en uitgever
van verzamelingen gedroogde planten.
puella
puélla, – zie puellus.
puellarum
puellárum, – 2e nv. mv. van Lat. puella (vr. vorm van puellus,
jongetje), meisje: der meisjes, door meisjes (als speelgoed of sieraad) gebruikt.
puellus
puéllus (-a, -um), – het bijvoeglijk gebezigde Lat. substantief puellus
(verkleinw. van puer, knaap), jongetje. Bedoeld wordt: klein.
Pueraria
Puerária A. P. DC. [A. P. de Candolle], – in 1825 genoemd naar
M. N. Puerari (1765, volgens sommigen 1766, volgens anderen 1768, Genève; 1845,
Genève), van 1794-1819 hoogleeraar in de plantkunde te Kopenhagen, daarna weer
te Genève gevestigd, schrijver van onuitgegeven Adversarĭa Botanĭca (Botanische
Aanteekeningen), bevriend met A. P. de Candolle (zie Candollĕa), den auteur van
het gesl., wien hij in 1827
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zijn mikroskoop en zijn boeken ten geschenke gaf.
pugerensis
pugerénsis (-is, -e), – afkomstig van Poeger (koelon), kustplaats
in Ζ.Ο.-Java, of daar het eerst gevonden.
pugioniformis
pugionifórmis (-is, -e), – van Lat. pugĭo (pugiōnis), dolk;
forma, vorm: dolkvormig.
pugmaeus
pugmáéus (-a, -um), – zie pygmaeus.
pulchellus
pulchéllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. pulcher, fraai: fraai.
pulcher
pulcher (-ra, -rum), – (Lat.) fraai.
pulcherrimus
pulchérrimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. pulcher, fraai:
zeer fraai.
pulchra
pulchra, – zie pulcher.
pulchrinervius
pulchrinérvius (-a, -um), – van Lat. pulcher (pulchri), fraai;
nervus, nerf: met fraaie nerven; opvallend generfd.
pulchrivenius
pulchrivénius (-a, -um), – van Lat. pulcher (pulchri), fraai;
vena, ader: fraai geaderd.
pulchrum
pulchrum, – zie pulcher.
pulegiifolius
pulegiifólius (-a, -um), – van Pulegĭum, plantengesl. (Labiātae),
polei; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van Pulegĭum.
Pulegium / pulegium
Pulégium / pulégium Mill. [Ph. Miller (1691-1771),
Eng. tuinbouwkundige], – van Lat. pulex, vloo: vlooienkruid, polei. Vgl. Dodoens,
Cruydeboeck, 2e druk (1563), 199: “Die bloemen van Poleye noch versch wesende
gebrant veriaghen die vloyen”. Nog ten huidigen dage wordt de plant in Duitschland
op het platteland voor dit doel aangewend.
pulgarensis pulgarénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Pulgar op Palawan
(het zuidwestelijkste van de grootere eilanden der Philippijnen, bij de N. punt van
Borneo) of daar het eerst gevonden.
pulicare
pulicáre, – zie pulicāris.
Pulicaria
Pulicária Gaertn. [J. Gärtner], – van Lat. pulex (pulicis), vloo:
vlooienkruid. – Gedroogde planten der sterk riekende Pulicária dysenterĭca Gaertn.
[J. Gärtner] werden vroeger wel gebezigd om vlooien uit bedden te verdrijven.
pulicaris
pulicáris (-is, -e), – van Lat. pulex (pulĭcis), vloo: bij een vloo
behoorend, op een vloo gelijkend, met op vlooien gelijkende organen (aartjes bv.),
vlooien-.
pulla
pulla, – zie pullus.
Pullea
Púllea Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – genoemd naar A. A. Pulle
(1878, Arnhem; X), van 1906-14 lector in de systematische en pharmaceutische
botanie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, sedert 1914 hoogleeraar in de bijzondere
plantkunde en de plantengeographie aldaar, tevens directeur van het bot. museum
en herbarium, daarnaast sinds 1920 directeur van het Cantonspark te Baarn. In 1902/03
nam hij als botanicus deel aan de Saramacca-expeditie in Suriname, in 1912/13 aan
de door Franssen Herderschee (zie fransseniānus) geleide expeditie naar Z.W.
Nieuw-Guinea. Hij schreef een aantal publicaties over de flora van Suriname en van
Nieuw-Guinea.
pulleanus
pulleánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
A. A. Pulle (zie Pullĕa).
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pullei púllei, – 2e nv. van Pullĕus, Latinizeering van Pulle: van Pulle, gevonden
door Pulle, genoemd naar Pulle. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar A. A.
Pulle (zie Pullĕa).
pulloides
pulloídes, – van den soortnaam pullus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort pullus gelijkend.
pullulus
púllulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. pullus, donker van kleur,
zwart: zwartachtig.
pullus
pullus (-a, -um), – (Lat.) donker van kleur, zwart.
Pulmonaria Pulmonária L. [C. Linnaeus], – van Lat. pulmo (pulmōnis), long:
voor de longen heilzame plant, long(en)kruid. In de vlekken op de bladeren van
Pulmonária officinālis L. [C. Linnaeus] zag men in de Middeleeuwen gelijkenis met
longweefsel, in de kleur der bloemen gelijkenis met die der longen. Daaruit leidde
men af (signatuurleer), dat de plant een geneesmiddel tegen longziekten zou zijn.
pulmonarioides
pulmonarioídes, – van Pulmonarĭa, plantengesl.
(Borraginacëae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Pulmonarĭa-achtig.
pulogensis
pulogénsis (-is, -e), – afkomstig van den Pulog (een bijna 3000
M. hoogen berg ±225 K.M. N. van Manila, op Luzon, het noordelijkste van de groote
eilanden der Philippijnen) of daar het eerst gevonden.
Pulsatilla / pulsatilla
Pulsatílla Adans. [M. Adanson] / pulsatílla, – in het
Lat. overgenomen Ital. volksnaam van Anemōne – L. [C. Linnaeus] De naam wordt
beschouwd als te zijn afgeleid van Ital. (en Lat.) pulsāre, kloppen, stooten, slaan.
Waarop hij zinspeelt, is niet duidelijk.
pulutimbeo
pulutímbeo, – als wetensch. soortnaam overgenomen, verkeerd
gelezen volksnaam van Canarium Engl. [H. G. A. Engler] in de Minahasa (ten rechte
toeloe-timbeo).
pulverula
pulvérula, – zie pulverŭlus.
pulverulentus
pulveruléntus (-a, -um), – van Lat. pulvis (pulvĕris), stof:
bedekt met stof of daarop gelijkende haren of klierstippels.
pulverulus
pulvérulus (-a, -um), – van Lat. pulvis (pulvĕris), stof: stoffig, als
het ware met stof bedekt.
pulvillifer / pulvilliferus pulvíllifer (pulvillífera, pulvillíferum) / pulvillíferus
(-a, -um), – van Lat. pulvillus (verkleinw. van pulvīnus, kussen), kussentje; ferre,
dragen: een of meer kussentjes of iets daarop gelijkends dragend.
pulvinaris
pulvináris (-is, -e), – van Lat. pulvīnus, kussen: op een kussen
geplaatst (de bloemen bv.), kussenvormig.
pulvinatus
pulvinátus (-a, -um), – van Lat. pulvīnus, kussen: kussens of iets
daarop gelijkends (zooals dichte bossen verwarde haren) dragend, kussenvormig.
pulvinifer / pulviniferus pulvinífer (pulvinífera, pulviníferum) / pulviníferus
(-a, -um), – Lat. pulvīnus, kussen;; ferre, dragen: een of meer kleine, kussenvormige
organen dragend.
pulvinulifer / pulvinuliferus
pulvinúlifer (pulvinulífera, pulvinulíferum) /
pulvinulíferus (-a, -um), – Lat. pulvinŭlus (verkleinw. van pulvīnus, kussen),
kussentje; ferre, dragen: een of meer kleine, kussenvormige organen dragend.
pumila
púmila, – zie pumĭlus.
pumilio
pumílio, – (Lat.) dwerg.
pumilus púmilus (-a, -um), – het bijvoeglijk gebezigde Lat. substantief pumĭlus,
dwerg: dwergachtig.
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punamensis
punaménsis (-is, -e), – afkomstig van Punam (in Nieuw-Ierland
= Nieuw-Mecklenburg, een eiland O. van Nieuw-Guinea; ruim 151 tot ruim 153°
O.L.; ruim 2 1/2 tot ±5° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
punctatus
punctátus (-a, -um), – van Lat. punctum, stip: gestippeld, fijn
geknobbeld.
puncticaulis
puncticáúlis (-is, -e), – van Lat. punctum, stip, punt; caulis,
stengel, steel: met gestippelden of fijn geknobbelden stengel of steel.
puncticulatus
puncticulátus (-a, -um), – van Lat. puncticŭlum (verkleinw.
van punctum, punt, stip), puntje, stipje: fijn gestippeld, fijn geknobbeld.
puncticulosus
puncticulósus (-a, -um), – van Lat. puncticŭlum (verkleinw.
van punctum, punt, stip), puntje, stipje: vol puntjes, vol stipjes, dicht en fijn
geknobbeld.
punctifer / punctiferus púnctifer (punctífera, punctíferum) / punctíferus (-a,
-um), – van Lat. punctum, punt, stip; ferre, dragen: puntjes dragend, gestippeld, fijn
geknobbeld.
punctiformis
pinctifórmis (-is, -e), – van Lat. punctum, punt, stip; forma,
vorm: stipvormig.
punctiloba
punctíloba, – zie punctilŏbus.
punctilobulus
punctilóbulus (-a, -um), – van Lat. punctum, stip; lobŭlus
(verkleinw. van lobus, lob), lobje: met een of meer stippen (of stipvormige sori) op
de lobjes.
punctilobus
punctílobus (-a, -um), – van Lat. punctum, stip; lŏbus,
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lob: met een of meer stippen (of stipvormige sori) op de lobben.
punctipetalus
punctipétalus (-a, -um), – van Lat. punctum, stip; petălum,
kroonblad: met gestippelde kroonbladen.
punctulatus punctulátus (-a, -um), – van Lat. punctŭlum (verkleinw. van Lat.
punctum, punt, stip), puntje, stippeltje: met puntjes bezet, gestippeld, fijn wrattig.
pungam
pungam, – Philipp. plantennaam.
pungens
pungens, – van Lat. pungĕre, steken: stekend, scherp gepunt, met
scherpe haren bezet.
pungentifolius
pungentifólius (-a, -um), – van Lat. pungens (pungentis),
stekend, scherp gepunt; folĭum, blad: met scherp gepunte bladeren.
Punica
Púnica L. [C. Linnaeus], – van Lat. punĭcus, Punisch, Phoenicisch. –
De granaatappels heetten bij de oude Romeinen poma punĭca, Punisch ooft, omdat
de beste werden ingevoerd uit de Punische (Phoenicische) kolonie Carthāgo.
punica
púnica, – zie punĭcus.
Punicaceae
Punicáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Punĭca
geldt.
puniceus
puníceus (-a, -um), – Latinizeering van Gr. phoinikĕos [van phoinix
(phoinīkos), de purperkleurige verfstof, welke door de Phoeniciërs was uitgevonden],
purperrood.
punicus púnicus (-a, -um), – (Lat.) Phoenicisch, overdrachtelijk: purperkleurig,
naar de purperkleurige verfstof, welke door de Phoeniciërs was uitgevonden.
puntjakensis
puntjakénsis (-is, -e), – van Soend. poentjak, dat eigenlijk
heuvel- of bergtop beteekent, doch hier als eigennaam is gebezigd voor den ±1480
Μ. hoogen top van den bergpas tusschen den Pangerango en den Megamendoeng,
Z.O. van Buitenzorg, op de grens der residenties Batavia en Preanger-Regentschappen:
afkomstig van den Poentjak of daar het eerst gevonden.
Pupalia
Pupália A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – Latinizeering van den Engelschind. plantennaam pupali.
pupilla
pupílla, – (Lat.) oogappel, pupil. – Bij Nephelĭum – Wight [R. Wight]
zinspeelt de soortnaam op het donkerkleurige zaad in den bleeken zaadrok.
pupillum
pupíllum (Nephelĭum – Wight [R. Wight]), – foutief voor pupilla.
pura
pura, – zie purus.
purdomi
purdómi, – 2e nv. van Purdōmus, Latinizeering van Purdom: van
Purdom, gevonden door Purdom, genoemd naar Purdom. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar William Purdom (1880, Heversham, N. van Lancaster, Engeland;
1921, Peking), van 1902-08 tuinman van den bot. tuin te Kew, van 1909-11
verzamelaar in N.W. China voor de firma Veitch (zie Veitchĭa) en voor het Arnold
Arboretum te Boston, van 1914-15 metgezel van R. J. Farrer (zie farrēri) in China,
van 1915 tot aan zijn dood boschbouwkundig adviseur der Chin, regeering. Hij
illustreerde en schreef eenige publicaties.
purdyi
púrdyi, – 2e nv. van Purdўus, Latinizeering van Purdy: van Purdy,
gevonden door Purdy, genoemd naar Purdy. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar haar ontdekker, Carlton Elmer Purdy (1864, in Michigan; X), gedurende vele
jaren bloemkweeker te Ukiah (Californië), die zich vooral toelegde op het kweeken
van in Amerika inheemsche bolgewassen, waarover hij vele publicaties geschreven
heeft.
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purga
purga, – van Lat. purgāre (van purus, rein; agĕre, maken), rein maken,
reinigen: reinigende, dwz. darmreinigende, als purgeermiddel gebezigde plant.
purgans
purgans, – van Lat. purgāre (van purus, rein; agĕre, maken), rein
maken, reinigen: reinigend, darmreinigend, purgeerend. Vgl. cathartĭcus.
purissimus
puríssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. purus, zuiver, rein:
zeer zuiver, zeer rein, bij uitbreiding: helderwit.
purpurascens
purpuráscens, – van Lat. purpurascĕre (van purpurāre,
purperrood zijn, en dit weer van purpŭra, purper), purperkleurig worden:
purperkleurig wordend, dwz. licht purper of ten deele purperkleurig.
purpuratus purpurátus (-a, -um), – van Lat. purpurāre (van purpŭra, purper),
purperkleurig maken: purperkleurig.
purpurea
purpúrea, – zie purpurĕus.
purpureiflórus purpureiflórus (-a, -um), – van Lat. purpurĕus, purperkleurig;
flos (flōris), bloem: met purperkleurige bloemen.
purpureifolius purpureifólius (-a, -um), – van Lat. purpurĕus, purperkleurig;
folĭum, blad: met purperkleurige bladeren.
purpurellus
purpuréllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. purpurĕus,
purperkleurig: licht purperkleurig.
purpureocentrus
purpureocéntrus (-a, -um), – van Lat. purpurĕus,
purperkleurig; centrum, midden: met purperkleurig middendeel, met purperkleurig
hart.
purpureocoeruleus
purpureocoerúleus (-a, -um), – van Lat. purpurĕus,
purperkleurig; coerulĕus, (donker)blauw: purperkleurig met (donker)blauw;
blauwpurper.
purpureofuscus
purpureofúscus (-a, -um), – van Lat. purpurĕus,
purperkleurig; fuscus, donkerbruin: tusschen purperkleurig en donkerbruin in;
purperkleurig met donkerbruin.
purpureomarginatus
purpureomarginátus (-a, -um), – van Lat. purpurĕus,
purperkleurig; margo (margĭnis), rand: purper gerand, purper omrand.
purpureonervósus
purpureonervósus (-a, -um), – van Lat. purpurĕus,
purperkleurig; nervus, nerf: met purperkleurige nerven.
purpureorachis
purpureórachis, – zie purpureorhăchis.
purpureorhachis
purpureórhachis, – van Lat. purpurĕus, purperkleurig;
Nieuwlat. (eiglijk Gr.) rhăchis, spil van een bloeiwijze of van een gevind tot
meervoudig gevind blad: met purperkleurige spil(len).
purpureovaginatus
purpureovaginátus (-a, -um), – van Lat. purpurĕus,
purperkleurig; vagīna, scheede: met purperkleurige scheeden.
purpureoviridis purpureovíiridis (-is, -e), – van Lat. purpurĕus, purperkleurig;
virĭdis, groen: purperachtig groen; groen met purperkleurig.
purpureus
purpúreus (-a, -um), (Lat.) purperkleurig. – Omtrent de kleur van
purper bestaan bij de systematici zeer uiteenloopende opvattingen. Alle tinten van
bleekrose tot donkerblauwrood zijn met den naam purpurĕus aangeduid.
purpusii
purpúsii, – 2e nv. van Purpusĭus, Latinizeering van Purpus: van
Purpus, gevonden door Purpus, genoemd naar Purpus. – Cornus – E. Koehne [B. A.
E. Koehne (1848-1918), gymnasiumleeraar-dendroloog te Berlijn] is genoemd naar
J. A. Purpus (1860, Hanneleshof, gemeente Bürrstad, Beiersche Pfalz; 1932,
Darmstadt), parkinspecteur te Darmstadt, die de plant in 1887 in den staat Ohio, W.
van Tolédo (aan Lake Erie) ontdekt had. Zijn broeder, K. A. Purpus (1853,
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Hanneleshof; ?, ?) heeft in het W. van N.-Amerika (voornamelijk in de Rocky
Mountains) en voorts in Mexico tal van planten verzameld.
pursaetha
pursáétha, – Ceylonsche plantennnaam (pusaetha).
purshianus
purshiánus (-a, -um), – (Artemisia – Besser [W. S. J. G. von
Besser]), – genoemd naar Fr. Tr. Pursh (eigenlijk Pursch) (1774, Grossenhagen,
Saksen; 1820, Montreal, Canada), die in 1799 naar Báltimore (U.S.A.) ging om daar
een grooten tuin aanteleggen en van 1802-05 te Philadelphia belast was met het
toezicht op een groot park als opvolger van J. Lyon (zie Lyonĭa). Hij legde zich met
ijver op de plantkunde toe en bereisde van 1805-06 voor bot. doeleinden een deel
van N.-Amerika. In 1807 werd hij benoemd tot
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directeur van den bot. tuin van New York; van 1810-11 bereisde hij W.-Indië; in
1811 vertrok hij naar Engeland, waar hij in 1814 een flora van N.-Amerika het licht
deed zien. In 1814 ging hij terug naar Amerika; hij vestigde zich in Cánada, waar
hij tot aan zijn dood zijn bot. studiën voortzette.
purshii
púrshii, – 2e nv. van Purshĭus, Latinizeering van Pursh: van Pursh,
gevonden door Pursh, genoemd naar Pursh. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar Fr. Tr. Pursh (zie purshiānus).
purus
purus (-a, -um), – (Lat.) zuiver, rein.
Puschkinia
Puschkínia Adans. [M. Adanson], – genoemd naar graaf A. A.
Mussin-Puschkin (zie mussinĭi).
pusilla
pusílla, – zie pusillus.
pusilliflorus pusilliflórus (-a, -um), – van Lat. pusillus, zeer klein; flos (flōris),
bloem: met zeer kleine bloemen.
pusilloides
pusilloídes, – van den soortnaam pusillus (zie aldaar); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort pusillus gelijkend.
pusillus
pusíllus (-a, -um), – bijvoeglijk gebezigd verkleinw. van Lat. pusus,
jongetje: zeer klein.
pustulatus
pustulátus (-a, -um), – van Lat. pustŭla, puist: puisten dragend,
puisterig, geknobbeld.
pustulosus
pustulósus (-a, -um), – van Lat. pustŭla, puist: vol puisten, vol
knobbels.
putidus
pútidus (-a, -um), – van Lat. putēre, kwalijk rieken, stinken:
onaangenaam riekend, muf, stinkend.
Putranjiva
Putranjíva Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich, 1786-1854], – Beng. plantennaam.
Putterlickia Putterlíckia Endl. [St. L. Endlicher], – genoemd naar A. Putterlick
(1810, Iglau, Mähren; 1845, Weenen), adjunct-custos van het bot. museum te Weenen,
schrijver over Pittosporacěae.
Puya / puya Púya Molina [J. I. Molina] / púya, – (Sp.) lanspunt, stekel, voorts
een in Chili gebruikelijke volksnaam van Puўa chilensis Molina [J. I. Molina], welker
bladeren in een stekel eindigen. Als soortnaam gebezigd voor een Maoutĭa met spits
toegespitste bladeren.
pycnantha
pycnantha, – zie pycnanthus.
Pycnanthemum
Pycnánthemum L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van
Gr. puknos, dicht opeengedrongen; anthěmon, bloem: dichtbloemige plant.
pycnanthus
pycnánthus (-a -um), – van Gr. puknos, dicht opeengedrongen;
anthos, bloem: dichtbloemig.
Pycnarrhena
Pycnárrhena Miers [J. Miers, Eng. plantkundige], – van Gr.
puknos, dicht opeengedrongen; arrhên (arrhěnos), mannelijk. – Bij ♂ zijn de
helmknoppen (mann. organen) dicht opeengedrongen.
pycnocarpus
pycnocárpus (-a, -um), – van Gr. puknos, stevig, vast, dicht
opeengedrongen; karpos, vrucht: met stevige of dicht opeengedrongen vruchten, sori
of sporangiën.
pycnocephalus pycnocéphalus (-a, -um), – van Gr. puknos, stevig, vast, dicht
opeengedrongen; kephălê, hoofd: met dichte hoofdjes; met dicht opeengedrongen
hoofdjes.
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Pycnoloma Pycnolóma Christensen [C. Fr. A. Christensen], – van Gr. puknos,
stevig; lôma, zoom. Varen met dik leerachtige bladeren.
pycnophyllus
pycnophýllus (-a, -um), – van Gr. puknos, stevig, dicht
opeengedrongen; phullon, blad: met stevige bladeren; met dicht opeengedrongen
bladeren, bladslippen of blaadjes.
Pycnosandra
Pycnosándra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. puknos, dicht
opeengedrongen; anêr (andros), man. De meeldraden (mann. organen) zijn dicht
opeengedrongen.
Pycnospora
Pycnóspora R. Br. [Robert Brown], – van Gr. puknos, dicht
opeengedrongen; spŏra, zaad. – De zaden zitten dicht opeen.
pycnostachya
pycnostáchya, – zie pycnostachўus
Pycnostachys
Pycnóstachys W. J. Hook. [W. J. Hooker], – van Gr. puknos,
dicht opeengedrongen; stăchus, aar. De bloeiwijze is dicht aarvormig.
pycnostachys / pycnostachyus
pycnóstachys / pycnostáchys (-a, -um), –
van Gr. puknos, dicht, dicht opeengedrongen; stăchus, aar: met dichte aren;
Pycreus
Pycréus P. B. [A. Μ. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – anagram
van Cypērus.
pygeifolius pygeifólius (-a, -um), – van Pygēum, plantengesl. (Rosacěae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die van een Pygēum.
Pygeum
Pygéum Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. pugê, bil. De dwars ovale,
in het midden ingesnoerde steenkern der eerstbeschreven soort doet aan een paar
billen denken.
pygmaea
pygmáéa, – zie pygmaeus.
pygmaeopsis
pygmaeópsis, – van Gr. pugmaios (van pugmê, vuist), een vuist
hoog, dwergachtig; opsis, voorkomen, uiterlijk: het voorkomen van een dwerg
hebbend, dwergachtig.
pygmaeus
pygmáéus (-a -um), – Lat. transcr. van Gr. pugmaios (van pugmê,
vuist), een vuist hoog. De pugmaioi (pygmeeën) waren een mythisch dwergvolk van
die hoogte, dat in voortdurenden strijd leefde met kraanvogels. Zij waagden het zelfs
Hêrăklês (Hercŭles) aantevallen, die een geheel leger ervan in zijn leeuwenhuid
wikkelde. – Tegenwoordig als soortnaam gebezigd in de beteekenis van dwergachtig.
pylzowianus pylzowiánus (-a, -um) (Geranĭum – Maxim. [K. J. Maximowicz]),
– in 1880 genoemd naar Pylzow, een officier van den Russ. Generalen staf, die belast
was met het doen van landopmetingen in Russ. Azië. – Overigens is mij van hem
niets bekend.
Pyracantha
Pyracántha M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige van het
2de vierendeel der 19de eeuw], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
purakantha [van Gr. pur (puros), vuur; akantha, doorn], vuurdoorn, plant met
vuurroode doornen.
pyracánthus
pyracánthus (-a, -um), – van Gr. pur (puros), vuur; akantha,
doorn, stekel: met vuurroode doornen of stekels.
pyramidális
pyramidális (-is, -e), – van Lat. pyrămis (pyramĭdis), pyramide:
pyramidaal.
Pyramidanthe
Pyramidánthe Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. purămis
(puramĭdos), pyramide; anthê, bloem. De bloemen zijn pyramidevormig.
pyramidatus
pyramidátus (-a, -um), – van Lat. pyrămis (pyramĭdis),
pyramide: pyramidevormig, pyramidaal.
pyramidosphaerus
pyramidospháérus (-a, -um), – van Gr. purămis
(puramĭdos), pyramide; sphaira, bol: (met) bol-pyramidevormig(e bloeiwijzen).
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pyrenaicus
pyrenáicus (-a -um), – van Lat. (montes) Pyrenaei, het
Pyrenaeische gebergte op de grens van Frankrijk en Spanje, de Pyreneeën: afkomstig
van de Pyreneeën of daar het eerst gevonden. – Volgens de sage is het gebergte
genoemd naar Pyrēnē (Gr. Purênê), een minnares van Hercules (Hêrăklês); zij zou
daar begraven zijn.
Pyrenária
Pyrenária Bl. [C. L. Blume], – van Lat. pyrēna [van Gr. purên
(purênos), steen of kern eener vrucht], steenkern. De naam zinspeelt op de harde
zaden.
Pyrethrum
Pýrethrum Scop. [J. A. Scopoli], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam purěthron, waarmede een scherp smakende plant werd aangeduid,
welker identiteit niet vast staat.
pyripyri-, – zie piriPyrol- / pyrolPyrol- / pyrol-, – zie Pirol- / pirolpyropaeus pyropáéus (-a, -um), – van Gr. purôpos [van pur, vuur; ôps (ôpos),
voorkomen, uiterlijk], goudbrons, een alliage van drie deelen rood koper en één deel
goud: goudbronskleurig, oranjerood.
pyrophilus
pyróphilus (-a, -um), – van Gr. pur (puros), vuur; phĭlein,
beminnen: vuurbeminnend; op vuurspuwende bergen groeiend; op plaatsen groeiend,
waar vulkanische werking te bespeuren valt (bij heete bronnen bv.); op plaatsen
opslaand, waar een bosch- of grasbrand heeft gewoed.
pyrophyllus
pyrophýllus (-a, -um), – foutief voor pyrophĭlus.
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Pyrostegia
Pyrostégia K. Β. Presl [K. B. Presl], – van Gr. pur (puros), vuur;
stegê, dak, bedekking: een vurige (vuurroode, oranjeroode) bedekking vormende
plant; rijk bloeiende klimplant met oranjeroode bloemen.
Pyrostria
Pyróstria, – zie Pirostrĭa.
Pyrranthus
Pyrránthus, – zie Pyrrhanthus.
pyrrhacantus
pyrrhacántus (-a, -um), – van Gr. purrhos (van pur, vuur),
vuurrood; akantha, stekel, doorn: met vuurroode stekels of doornen.
pyrrhaneurus
pyrrhanéurus (-a, -um), – zie pyrrhoneurus.
Pyrrhanthus
Pyrrhánthus Jack [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. purrhos
(van pur, vuur), vuurrood; anthos, bloem: met vuurroode bloemen.
Pyrrheima
Pyrrhéima Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. purrhos (van pur,
vuur), vuurrood; heima, gewaad: plant met een vuurroode bekleeding. – De geheele
plant is bezet met lange, afstaande, bruine haren.
pyrrhobotryus
pyrrhobótryus (-a, -um), – van Gr. purrhos (van pur, vuur),
vuurrood; botrus, (als bot. term) tros: met vuurrood behaarde trossen.
pyrrhocarpus
pyrrhocárpus (-a, -um), – van Gr. purrhos (van pur, vuur),
vuurrood; karpos, vrucht: met vuurroode of vuurrood behaarde vruchten.
pyrrhodasya
pyrrhodásya, – zie pyrrhodasўus.
pyrrhodasys / pyrrhodasyus
pyrrhódasys / pyrrhodásyus (-a, -um), – van
Gr. purrhos (van pur, vuur), vuurrood; dăsus, dicht behaard, ruig: met een dichte,
vuurroode beharing.
pyrrholepis
pyrrhólepis, – van Gr. purrhos (van pur, vuur), vuurrood; lěpis,
schub: met vuurroode of vuurrood behaarde schubben.
pyrrhoneurus
pyrrhonéúrus (-a, -um), – van Gr. purrhos (van pur, vuur),
vuurrood; neuron, nerf: met vuurroode of vuurrood behaarde nerven.
pyrrhopappus
pyrrhopáppus (-a, -um), – van Gr. purrhos (van pur, vuur),
vuurrood; pappos, vruchtpluis der Composĭtae: met vuurrood vruchtpluis.
pyrrhopodus
pyrrhópodus (-a, -um), – van Gr. purrhos (van pur, vuur),
vuurrood; pous (pŏdos), voet, steel: met vuurrooden of vuurrood behaarden voet of
steel.
pyrrhorhachis
pyrrhórhachis, – zie pyrrhorrhăchis.
pyrrhorrhachis pyrrhórrhachis, – van Gr. purrhos (van pur, vuur), vuurrood;
rhăchis, spil van een bloeiwijze of van een gevind tot meervoudig gevind blad: met
vuurroode of vuurrood behaarde spillen.
Pyrrhosa
Pyrrhósa Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. purrhos (van pur,
vuur), vuurrood. Plant met vuurroode beharing.
pyrrhothyrsus
pyrrhothýrsus (-a, -um), – van Gr. purrhos (van pur, vuur),
vuurrood; thursos, (als bot. term) bloempluim: met vuurroode of vuurrood behaarde
bloempluimen.
pyrrhotricha
pyrrhótricha, – zie pyrrhotrĭchus.
Pyrrhotrichia
Pyrrhótrichia, W. et A. [R. Wight en G. A. Walker Arnott],
– van Gr. purrhos (van pur, vuur), vuurrood; thrix (trĭchos), haar: roodbehaarde
plant.
pyrrhotrichus
pyrrhótrichus (-a, -um), – van Gr. purrhos (van pur, vuur),
vuurrood; thrix (trĭchos), haar: met vuurroode beharing.
Pyrrotrichia
Pyrrotríchia, – zie Pyrrhotrĭchia.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Pyrsonota
Pyrsonóta, Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. pursos, vuur; nôtos,
rug. – De rugzijde (onderzijde) der bladeren draagt vuurkleurige (geelroode) haren.
PyruPyru-, – zie Pirupyxidarius
pyxidárius (-a, -um), – van Gr. puxis (puxĭdos), doos (van
Buxus-hout): doosjes, dwz. doosvruchten dragend.
pyxidatus
pyxidátus (-a, -um), – van Gr. puxis (puxĭdos), doos (van
Buxus-hout): doosvormig, doozen of iets daarop gelijkends dragend.
pyxidifer / pyxidiferus pyxídifer (pyxidífera, pyxidíferum) / pyxidíferus (-a,
-um), – van Gr. puxis (puxĭdos), doos (van Buxus-hout); Lat. ferre, dragen: doozen
of iets daarop gelijkends dragend. Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai:
pyxidophŏrus en capsulĭfěr(us) zijn beter.
pyxidiformis
pyxidifórmis (-is, -e), – van Gr. puxis (puxĭdos), doos (van
Buxus-hout); Lat. forma, vorm: den vorm eener doos hebbend, doosvormig, op een
doos gelijkend. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai: pyxidomorphus
en capsuliformis zijn beter.
Pyxidium
Pyxídium Miq. [F. A. W. Miquel], – Lat. transcr. van Gr. puxidĭon
[verkleinw. van puxis (puxĭdos), doos (van Buxushout)], doosje. De naam zinspeelt
op de met een deksel openspringende vrucht.
Pyxipoma Pyxipóma Fenzl [E. Fenzl], – van Gr. puxis, doos (van Buxushout);
pôma, deksel: doos met deksel. – De naam zinspeelt op den bouw der vrucht.

Q.
quadragonus
quadragónus (-a, -um), – van Lat. quadri (in samenstellingen),
vier; Gr. gônĭa, hoek: vierhoekig, vierkant. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr.
is niet fraai; beter zijn quadrangulāris en tetragōnus.
quadrangula
quadrángula, – zie quadrangŭlus.
quadrangularis / quadrangulatus / quadrangulus
quadrangulāris (-is, -e)
/ quadrangulátus (-a, -um) / quadrángulus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen) vier; angŭlus, hoek: vierhoekig.
quadrans
quadrans, – van Lat. quadrāre, passen: passend, ergens in of op
passend. Bij Bulbophyllum – J. J. S. [J. J. Smith] past de voet der stempelzuil in een
uitholling der lip.
quadrasianus
quadrasiánus (-a, -um) (Rhododendron – Vidal [Sebastian
Vidal y Soler]), – genoemd naar José Florencio Quadras (zie quadrasĭi).
quadrasii
quadrásii, – 2e nv. van Quadrasĭus, Latinizeering van Quadras:
van Quadras, gevonden door Quadras, genoemd naar Quadras. – Selaginella – Hier.
[G. Hieronymus] is genoemd naar José Florencio Quadras, in het begin der twintigste
eeuw houtvester op de Philippijnen, verzamelaar op groote schaal van weekdieren.
Bij Manila verzamelde hij ook planten, waaronder de naar hem genoemde.
quadratus
quadrátus (-a, -um), – van Lat. quadrāre [van quadrus, vierkant
(bnw.)], vierkant maken: vierkant gemaakt, vierkant, vierhoekig.
quadrialatus
quadrialátus (-a, -um), – van Lat. quadri (in samenstellingen),
vier; ala, vleugel: viervleugelig.
quadriauritus quadriaurítus (-a, -um), – van Lat. quadri (in samenstellingen),
vier; auris, oor: vieroorig.
quadribrachiatus
quadribrachiátus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; brachĭum, (onder)arm: vierarmig.
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quadribracteatus
quadribracteatus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; bractěa, schutblad: met vier schutbladen.
quadribullatus
quadribullátus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; bulla, bobbel: vierbobbelig.
quadribullifer / quadribulliferus
quadribúllifer (quadribullífera,
quadribullíferum) / quadribúlliferus (-a, -um), – van Lat. quadri (in samenstellingen)
vier; bulla, bobbel; ferre, dragen: vierbobbelig.
quadricaudatus
quadricaudátus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; cauda, staart: vierstaartig.
quadrichaete / quadrichaetis
quadricháéte / quadricháétis (-is, -e), – van
Lat. quadri (in samenstellingen), vier; Gr. chaitê, borstel: met vier borstels. – Deze
samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter zijn quadrisētus en tetrachaetis.
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quadricolor
quadricolor, – van Lat. quadri (in samenstellingen), vier; color,
kleur: vierkleurig.
quadricornutus
quadricornútus (-a. -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; cornu, hoorn: vierhoornig.
quadridens / quadridentatus
quádridens / quadridentátus (-a, -um), – van
Lat. quadri (in samenstellingen), vier; dens (dentis), tand: viertandig.
quadrifalciculatus
quadrifalciculátus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; falcicŭla [verkleinw. van falx (falcis), sikkel], kleine sikkel:
met vier kleine sikkelvormige organen.
quadrifarius
quadrifárius (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen),vier; fari, spreken: naar vier zijden sprekend, dwz. naar vier zijden
gekeerd, vierrijig. Vgl. bifarĭus.
quadrifer / quariferus
quádrifer (quadrífera, quadríferum) / quadríferus
(-a, -um), – van Lat. quadrum, vierkant; ferre dragen: een vierkant dragend.
quadrifidus
quadrífidus (-a, -um), – van Lat. quadri (in samenstellingen),
vier; findĭre (stam fĭd), splijten: vierspletig, vierdeelig.
quadriflorus
quadriflórus (-a, -um), – van Lat. quadri (in samenstellingen),
vier; flos (flóris), bloem: vierbloemig; met vier bloemen bijeen.
quadrifolia
quadrifólia, – zie quadrifolĭus.
quadrifoliatus / quadrifolius
quadrifoliátus / quadrifólius (-a, -um), – van
Lat. quadri (in samenstellingen), vier; folĭum, blad: vierbladig; met vier bladeren of
blaadjes (bijeen).
quadriglandulosus
quadriglandulósus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; glandŭla, klier: met vier klieren.
quadriglumatus
quadriglumátus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; gluma, kafje: met vier kafjes.
quadrijugus
quadríjugus (-a, -um), – van Lat. quadri (in samenstellingen),
vier; jŭgum, juk: vierjukkig.
quadrilateralis quadrilaterális (-is, -e), – van Lat. quadri (in samenstellingen),
vier; latus (latěris), zijde: vierzijdig.
quadriloba
quadríloba, – zie quadrilŏbus.
quadrilobatus / quadrilobus
quadrilobátus / quadrílobus (-a, -um), – van
Lat. quadri (in samenstellingen), vier; lŏbus, lob: vierlobbig.
quadrilocularis
quadriloculáris (-is, -e), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; locŭlus (verkleinw. van locus, plaats), vakje, (als bot. term)
hokje: vierhokkig.
quadrinerve
quadrinérve, – zie quadrinervis.
quadrinervia
quadrinérvia, – zie quadrinervĭus.
quadrinervis / quadrinervius
quadrinérvis (-is, -e) / quadrinérvius (-a,
-um), – van Lat. quadri (in samenstellingen), vier; nervus, nerf: viernervig.
quadriparus quadríparus (-a, -um), – van Lat. quadri (in samenstellingen),
vier; părěre, baren: viermaal barend, dwz. vier bloemen, vier bloeiwijzen, vier
(schijn)aren enz. dragend.
quadripetalus quadripétalus (-a, -um), – van Lat. quadri (in samenstellingen),
vier; Nieuwlat. pelălum; kroonblad: met vier kroonbladen.
quadripinna
quadripínna – zie quadripinnus.
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quadripinnatus
quadripinnátus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; pinna, vin (onderdeel van een gevind blad): 1. viervoudig
gevind. 2. met vier paar vinnen. In deze beteekenis verdient quadrijŭgus (zie aldaar)
de voorkeur.
quadripinnus quadripínnus (-a, -um), – van Lat. quadri (in samenstellingen),
vier; pinna, vin (onderdeel van een gevind blad): met vier (paar) vinnen. Beter is het
woord quadrijŭgus (zie aldaar).
quadriquetrus / quadriquetrus
quadríquetrus / quadriquétrus (-a, -um),
– monsterwoord, samengesteld uit Lat. quadri (in samenstellingen), vier, en de beide
laatste lettergrepen van Lat. triquětrus of triquētrus (zie aldaar). Bedoeld wordt:
vierhoekig. Vgl. tetraquětrus (tetraquētrus), een dergelijk monsterwoord. – De goede
woorden zijn quadrangulāris en tetragōnus.
quadriradiatus
quadriradiátus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; radĭus, straal: vierstralig, met vier straalbloemen.
quadrispinosus
quadrispinósus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; spina, doorn, stekel: vierdoornig, vierstekelig.
quadrisubulatus
quadrisubulátus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; subŭla, priem: met vier priemvormige organen.
quadrisulcatus
quadrisulcátus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; sulcus, vore: viervorig.
quadrivalvis
quadriválvis (-is, -e), – van Lat. quadri (in samenstellingen),
vier; valva, (als bot. term) klep: vierkleppig.
quadrivena
quadrivéna, – zie quadrivēnus.
quadrivenulosus
quadrivenulósus (-a, -um), – van Lat. quadri (in
samenstellingen), vier; venŭla, (verkleinw. van vena, ader), adertje: met vier adertjes.
quadrivenus
quadrivénus (-a, -um), – van Lat. quadri (in samenstellingen),
vier; vēna, ader: vieraderig.
quamash
quamash, – in het W. van N.-Amerika gebruikelijke Indiaansche
plantennaam.
Quamoclit
Quámoclit Moench [K. Moench], – Afleiding en beteekenis niet
bekend. Gemeenlijk wordt het woord afgeleid van Gr. kuămos, boon; klinein, buigen,
doen leunen, doen hellen, doch er is niets aan deze windende plant, dat aan een boon
doet denken. Waarschijnlijker dunkt het mij, dat het woord de verbastering is van
een of anderen volksnaam. Vgl. kámalata, Sanskr. naam van Quămoclit pinnāta
Bojer [W. Bojer, conservator museum op Mauritius].
quaquaversus
quaquavérsus (-a, -um), – van Lat. quaqua, naar alle zijden;
versus (van vertěre, wenden, keeren), gewend, gekeerd: naar alle zijden gewend
(gekeerd).
quarta
quarta, – zie quartus.
quartinianus
quartiniánus (-a, -um) (Arthraxon hispĭdus Makino [Tomitaro
Makino, lector universiteit te Tokyo] var. – Hack. [E. Hackel]), – genoemd naar R.
Quartin-Dillon (? – 1840, in Abyssinië), civiel arts, die in opdracht van het Museum
voor Natuurlijke Historie te Parijs van 1839 af deel nam aan een door den
luitenant-ter-zee Ch. Théophile Lefebvre geleide expeditie in Abyssinië, waar hij
een rijke verzameling planten bijeenbracht en door onvoorzichtigheid zware malaria
opliep, waaraan hij bezweek. Zijn werk werd voortgezet door zijn collega Petit, die
in 1843 bij het overzwemmen van den Nijl door een krokodil werd verslonden, daarna
door Lefebvre. – Het totaal aantal der verzamelde planten bedroeg ongeveer 1500.
quartus
quartus (-a, -um), – (Lat.) vierde, de vierde (soort van het gesl.).
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Quassia
Quássia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar den neger Quassi, slaaf
der schoonmoeder van C. G. Dalberg (zie Dalbergĭa) in Suriname. Hem was bekend,
dat het wortelhout der plant een “schier onfeilbaar middel” was tegen de in Suriname
heerschende, kwaadaardige koortsen en hij deelde dit aan Dalberg mede. Deze stelde
er Linnaeus (zie Linnaea) van in kennis, die voor het nieuwe middel ijverig
propaganda maakte in Zweden.
quaternifolius
quaternifólius (-a, -um), – van Lat. quaterni, vier aan vier;
folĭum, blad: met vier aan vier bijeengeplaatste bladeren of blaadjes.
quercifolius
quercifólius (-a, -um), – van Lat. querceus, eik; folium, blad:
met bladeren als die van een (Noordeuropeeschen) eik.
quercinus quercínus (-a, -um), – van Lat. quercus, eik: eikachtig. De gelijkenis
wordt soms zeer ver gezocht; zij bestaat wel eens alleen in de kleur der droge bladeren.
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quercioides / quercoides
quercioídes / quercioídes, – van Lat. quercus, eik;
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: eikachtig.
Quercus
Quercus L. [C. Linnaeus], – (Lat.) eik.
Quesnelia
Quesnélia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], Gaudichaud (zie
gaudichaudi), de auteur van het gesl. (1844-52), deelt niet mede, naar wien hij het
genoemd heeft.
Queteletia
Quetelétia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar L. A. J. Quételet
(1796, Gent; 1874, Brussel),
mathematicus-physicus-meteoroloog-astronoom-statisticus, van 1814-19 professor
te Gent, daarna te Brussel, schrijver van vele wetensch. publicaties, ontdekker (1871)
der naar hem genoemde wet (de verdeeling der varianten over een variantekromme
is dusdanig, dat de middelwaarde het grootste aantal individuen telt en dat de
afwijkingen naar de plus- en minuszijden zeldzamer worden in verhouding tot de
grootte der afwijking).
quihoui
quihóui, – 2e nv. van Quihoŭus, Latinizeering van Quihou: van
Quihou, genoemd naar Quihou. – Ligustrum – Carr. [E. A. Carrière] werd in 1869
genoemd naar Quihou, tuinman van den Jardin d’Acclimatation te Parijs. Overigens
is mij van hem niets bekend.
Quilamum
Quilámum Blanco [M. Blanco], – Latinizeering van den Philipp.
plantennaam kilamo.
quilioi
quilíoi, – 2e nv. van Quiliŏus, Latinizeering van Du Quilio: van Du
Quilio, genoemd naar Du Quilio. – Phyllostăchys – A. et C. Rivière [Auguste Rivière,
hoofdtuinman Jardin de Luxembourg te Parijs en Charles Rivière] is genoemd naar
A. L. M. le Couriault du Quilio (1815, Quimper, Dépt. Finistère, Frankrijk; 1877, ?),
in 1831 in dienst getreden bij de Fr. marine, in 1870 bevorderd tot schout-bij-nacht
(contre-amiral), in 1877 opgenomen in de 2de sectie van het kader. – De naar hem
genoemde plant had hij in 1866 – toen capitaine de vaisseau (kolonelsrang), – uit
Japan geïmporteerd.
Quinaria
Quinária Lour. [J. Loureiro] (Rutacěae), – van Lat. quinarĭus (van
quini, vijf aan vijf), vijftallig. Plant met vijftallige bloemen.
Quinaria Quinária Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz] (Vitacěae), – van Lat.
quinarius (van quini, vijf aan vijf), vijftallig. De naam zinspeelt op de vijftallige
bladeren.
quinarius
quinárius (-a, -um), – van Lat. quini, vijf aan vijf: vijftallig.
quinatus
quinátus (-a, -um), – van Lat. quini, vijf aan vijf: vijftallig
samengesteld; in vijftallige kransen.
quinoa
quinóa – Chil. volksnaam van Chenopodĭum – Willd. [Κ. L.
Willdenow].
quinosaura
quinosáúra, – foutief voor quiscosaura.
quinquangularis / quinquangulatus / quinqueangularis /
quinqueángulatus
quinquanguláris (-is, -e) / quinquangulátus (-a, -um) /
quinqueanguláris (-is, -e) / quinqueangulátus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf;
angŭlus, hoek: vijfhoekig.
quinquecallosus
quinquecallósus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; callus
of callum, knobbel: vijfknobbelig.
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quinquecaudatus quinquecaudátus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; cauda,
staart: vijfstaartig.
quinquecostatus
quinquecostátus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; costa,
ribbe, nerf: vijfribbig; vijfnervig.
quinquedentatus
quinquedentátus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; dens
(dentis), tand: vijftandig.
quinquefidus
quinquéfidus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; finděre (stam
fĭd), splijten: vijfspletig, vijfdeelig.
quinqueflorus
quinqueflórus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; flos (flŏris),
bloem: vijfbloemig.
quinquefolia
quinquefólia, – zie quinquefolĭus.
quinquefoliatus
quinquefoliátus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; folĭum,
blad: met vijf bladeren of blaadjes, vijfbladig, met vijf bladeren of blaadjes bijeen.
quinquefoliolatus
quinquefoliolátus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf;
foliŏlum (verkleinw. van folĭum, blad), blaadje (onderdeel van een samengesteld
blad): met vijf blaadjes.
quinquefolius
quinquefólius (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; folĭum, blad:
met vijf bladeren of blaadjes, vijfbladig, met vijf bladeren of blaadjes bijeen.
quinquefurcatus quinquefurcátus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; furcātus,
gevorkt: vijfmaal gevorkt.
quinquegonus
quinquegónus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; Gr. gônĭa,
hoek: vijfhoekig. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai:
quinquangulāris, quinquangulātus en pentagōnus zijn beter.
quinquejugus
quinquéjugus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; jŭgum, juk:
vijfjukkig. quinqueloba
quinquéloba, – zie quinquelŏbus.
quinquelobatus
quinquelobátus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; lŏbus,
lob: vijflobbig.
quinquelobulatus
quinquelobulátus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf;
lobŭlus (verkleinw. van lobus, lob), lobje: met vijf lobjes.
quinquelobum
quinquélobum, – zie quinquelŭbus.
Quinquelobus
Quinquélobus Benj. [L. Benjamin], – van Lat. quinque, vijf;
lŏbus, lob. Plant met 5-lobbige bloemkroon.
quinquelobus
quinquélobus (-a, -um), -van Lat. quinque, vijf; lŏbus, lob:
vijflobbig.
quinquelocularis
quinqueloculáris (-is -e), – van Lat. quinque, vijf; locŭlus
(verkleinw. van locus, plaats), vakje, (als bot. term) hokje: vijfhokkig.
quinquenerva
quinquenérva, – zie quinquenervus.
quinquenerve
quinquenérve, – zie quinquenervis.
quinquenervia
quinquenérvia, – zie quinquenervĭus.
quinquenervis / quinquenervius / quinquenervus
quinquenérvis (-is, -e) /
quinquenérvius (-a, -um) / quinquenérvus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf;
nervus, nerf: vijfnervig.
quinquenotatus / quinquenotatus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; nota, teeken,
kenteeken, merk: met vijf merken, vijf vlekken, bv.
quinquestylis
quinquéstylis (-is, -e), – van Lat. quinque, vijf; stўlus, stijl:
vijfstijlig.
quinquevalvatus
quinquevalvátus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; valva,
(als bot. term) klep: vijfkleppig.
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quinquevenosus
quinquevenósus (-a, -um), – van Lat. quinque, vijf; vena,
ader: vijfaderig.
quinquevulnerus quinquevúlnerus (-a, – um), – van Lat. quinque, vijf; vulnus
(vulněris), wonde: met vijf wonden, dwz. met vijf bloedroode (bloedige) vlekken.
Quintilia
Quintília Endl. [St. L. Endlicher], – van Lat. quintus, vijfde. De
kelk is vijfhoekig, de kroon vijflobbig.
Quintinia
Quintínia A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – genoemd naar J. de
la Quintinie (1626, Chabannais, W. van Limoges; 1688, Versailles), rechtsgeleerde,
verdienstelijk tuinbouwkundige, schrijver over vruchten- en groenteteelt. –
Terzelfdertijd zinspeelt de naam op de 5-tallige (quintus = vijfde) bloemen der plant.
quintuplinerve
quintuplinérve, – zie quintuplinervis.
quintuplinervia
quintuplinérvia, – zie quintuplinervĭus.
quintuplinervis / quintuplinervius quintuplinérvis (-is, -e) / quintuplinérvius
(-a, -um), – van Nieuwlat. quintŭplus,vijfdubbel; nervus, nerf: vijfdubbelnervig, dwz.
met vijf hoofdnerven, waarvan de beide rechtsche en de beide linksche even boven
den voet der middennerf uit deze ontspruiten.
Quirosia
Quirósia Blanco [M. Blanco], – genoemd naar den Sp. zeevaarder
P. F. de Quirós, die eerst als stuurman onder Mendaña (den ontdekker der
Salomo-eilanden; zie salomoniensis) voer, na diens overlijden zelf als leider eener
expeditie optrad en in 1606 de Nieuwe Hebriden en de Gezelschapseilanden ontdekte.
quiscosaurus
quiscosáúrus (-a, -um), – van Lat. quiescěre, rusten; aura,
wind: op den wind rustend. De naam zinspeelt op den door den wind verbreiden geur
der bloemen. – Korthals (zie Korthalsella) geeft bij de
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door hem Calpandrĭa quiscosaura genoemde, in de Soendalanden gevonden plant de
volgende, niet zeer duidelijke uiteenzetting: “Daar de reuk het eenige opmerkelijke
is, wat de inlanders aan deze boomen vonden, hebben zij hun den naam Drangdan
angien gegeven, waardoor zij aan dezelve invloed op den wind toekennen.” –
Drangdan angien, ten rechte Darangdan angin, zou men moeten vertalen met
“windvijgeboom”; de plant gelijkt echter in het minst niet op een Ficus. Mogelijk
heeft Korthals den naam verkeerd gehoord.
Quisqualis Quisquális L. [C. Linnaeus], – van Lat. quis, wat voor een; quālis,
hoe: hoedanig. De naam is oorspronkelijk een door Rumphĭus (Herbarium
Amboinense V, 71, 72) gemaakte woordspeling met den Mal. naam der plant, oedáni:
“Oedáni is een uytlandisch gewas …van zulke twyffelagtige en ongestadige gedaante,
dat indien het zyn naam by eenige Duytsche” (d.i. Nederlandsche) “Natie gekreegen
hadde, men zeggen zoude, het moeste Hoedanig, dat is Quis quālis genoemt zyn, in
plaats van Oedáni; want zoo men ’t eerst voorkomende aanziet, gelykt ’t een regt
overeynd staand boompje, ’t welk niet hoger dan 3 en 3 1/2 voeten werd, en daar
van verders niet komt; een tyd lank daarna, ziet gy een langen en regten rank
voortkomen, dewelke verder tot een touw” (d.i. liaan) “word. Hier ziet gy de bladeren
enkeld en zonder ordre, daar met paaren en ryen eenigsints tegen malkanderen, op
een andere plaats drie in een drie-angel. Hier zyn de ranken doornachtig, daar niet
zoodat men niet vast kan zeggen Hoedanig hy eygentlyk zy … [De bloemen zijn] in
de morgen-stonden wit, na de middag bleek-rood, des avonds rooze-rood, des anderen
daags bloed-rood, zoodat deze bloem van drie of vierderley coleuren op een tyd aan
dezen stok te zien is.”
“Ik heb dit gewas in ’t Latyn Quis qualis genoemd, als of ik hem na het Duytsche
Hoedanig geformeerd hadde, en dat wegens zyne veele veranderingen en ongestadige
gedaante.”
quitensis / quitoensis
quiténsis (-is, -e) / quitoénsis (-is, -e), – afkomstig van
Quito (hoofdstad der republiek Ecuádor, in het W. van Z.-Amerika, even Z. van den
equator) of daar het eerst gevonden.
quoyanus
quoyánus (-a, -um) (Acrostĭchum – Gaud. [Ch.
Gaudichaud-Beaupré] = Campĭum – Copel. [E. B. Copeland]), – genoemd naar J.
R. C. Quoy (1790, Maillé, Vendée, Frankrijk; 1869, Rochefort), chirurgijn bij de Fr.
marine, die als natuuronderzoeker deelnam aan de door De Freycinet (zie Freycinetĭa)
geleide expeditie der korvet L’Uranie en later van La Physicienne (1817-20) en aan
de door Durmond d’Urville (zie durvillaei) geleide expeditie van L’Astrolabe
(1826-29), beide naar den Stillen Oceaan. Op deze laatste expeditie verzamelde hij
met Gaimard (zie gaimardiānus) planten, o.a. bij de baai van Dorè (zie doreensis)
en in de Minahasa.

R.
raapii raápii, – 2e nv. van Raapĭus, Latinizeering van Raap: van Raap, gevonden
door Raap, genoemd naar Raap. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar H.
Raap, tuinman van den bot. tuin der hoogeschool te Genua, die in Juni en Juli 1896
een aantal (thans te Leiden berustende) planten verzamelde bij Tandjong Priok,
Batavia, Buitenzorg en Tjibodas en van Sept.-Dec. 1896 de flora der Batoe-eilanden
(voor de W. kust van Sumatra, even Z. van den aequātor) onderzocht, daarbij het
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zendingsstation op Poeloe Tello tot middelpunt nemend. In Dec. 1896 vertrok hij
naar Padang om daar genezing te zoeken van hem door landbloedzuigers toegebrachte
beenwonden, doch weldra keerde hij terug naar Poeloe Tello, waar hij tot Maart 1897
bleef om zich via Padang naar Batavia te begeven. – Van de door hem op de
Batoe-eilanden verzamelde planten schonk hij 570 nummers aan het Buitenzorgsche
Herbarium. Overigens heb ik niets omtrent hem kunnen uitvorschen.
rabani
rabáni, – 2e nv. van Rabānus, Latinizeering van Raban: van Raban,
gevonden door Raban, genoemd naar Raban. – Dendrobĭum – Lindl. [J. Lindley]
werd in 1859 genoemd naar Raban, woonachtig in de Khasia-heuvels (zie khasiānus),
in wiens tuin J. D. Hooker (zie hookēri 2) de plant omstreeks 1850 had aangetroffen.
Overigens is mij omtrent hem niets bekend.
rabarbarum
rabárbarum, – zie rhabarbărum.
Rabdo- / Rabdo-, – zie RhabdoRabelaisia
Rabeláisia Planch. [J. E. Planchon], – genoemd naar Fr. Rabelais
(±1490, Chinin in Touraine; 1553, Meudon, bij Parijs), Fr. geestelijke en beroemd
satiricus, die in zijn roman Pantagruel (Livre III, Chap. 48) zijn gedachten neerschreef
over den naamsoorsprong der planten.
racemifer / racemiferus
racémifer (racemífera, racemíferum) / racemiferus
(-a, -um), – van Lat. racēmus, tros; ferre, dragen: trosdragend.
racemiflorus
racemiflórus (-a, -um), – van Lat. racēmus, tros; flos (flōris),
bloem: met tot trossen vereenigde bloemen.
racemiger / racemigerus racémiger (racemígera, racemígerum) / racemígerus
(-a, -um)- van Lat. racēmus, tros; gěrěre, dragen: trosdragend.
racemosus racemósus (-a, -um), – van Lat. racēmus, tros: tot trossen vereenigd,
tros-. racemulosus
racemulósus (-a, -um), -van Lat. racemŭlus (verkleinw. van
racēmus, tros), korte tros, trosje: tot korte trossen vereenigd.
rachisorus
rachisórus (-a, -um), – zie rhachisōrus.
rachmatii
rachmátii – 2e nv. van Rachmatĭus, Latinizeering van Rachmat:
van Rachmat, gevonden door Rachmat, genoemd naar Rachmat. – Dendrobĭum – J.
J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar Rachmat (1881; X), inboorling van Java, sedert
1896 in dienst van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. – In 1909/10 was hij als
plantenverzamelaar toegevoegd aan Lorentz (zie lorentziānus) en Von Römer (zie
roemēri) op hun expeditie in Z. Nieuw-Guinea, in 1914 aan Van Vuuren (zie
vanvuurēni) op Celebes, in 1924/25 aan Hans Winkler (zie johannis winklēri) en
Dakkus (hortulanus van ’s Lands Plantentuin) in de Wester-afdeeling van Borneo.
raciborskii
racibórskii – 2e nv. van Raciborskĭus, Latinizeering van
Raciborski: van Raciborski, gevonden door Raciborski, genoemd naar Raciborski.
– Cyathěa – Copel. [E. B. Copeland]; – Dryoptěris – V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh]; – Polypodĭum – Christensen [C. Fr. A. Christensen];
– Stenochlaena – Christensen [C. Fr. A. Christensen] en Thrixspermum – J. J. S. [J.
J. Smith] zijn genoemd naar haar ontdekker, M. Raciborski (1863, Brzostawa bij
Opotów of Opatow; bijna 21 1/2° O.L.; ruim 50 3/4° N.B.; 1917, Zakopane, Ζ. van
Krakau),
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van Dec. 1896 tot Mei 1897 verbonden aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, waar
hij voor de Flora van Buitenzorg vele pteridophyten verzamelde en uitnemend
bewerkte, daarna tot Oct. 1898 werkzaam aan het suikerproefstation te Kagok bij
Tegal, vervolgens aan het proefstation voor Vorstenlandsche tabak te Klatèn
(Midden-Java). In 1900 legde hij deze betrekking neder en aanvaardde hij het ambt
van hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool en directeur van den bot. tuin te
Dublany bij Lemberg in Gallicië, in 1903 werd hij buitengewoon hoogleeraar, in
1909 gewoon hoogleeraar en tevens directeur van het plantenphysiol. instituut te
Lemberg, in 1912 hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Krakau. Behalve over
varens schreef hij over algen en zwammen; voorts verschenen van zijn hand
publicaties op morphol. en biol. gebied.
Racka Racka J. Fr. Gmel. [Johann Friedrich Gmelin (1748-1804), hoogleeraar
te Tübingen, daarna te Göttingen], – Latinizeering van den Arab. plantennaam rack.
raddianus
raddiánus (-a, -um) (Penicillarĭa – Fig. et Not. [A. Figari Bey en
G. de Notaris (1805-77), hoogleeraar, eerst te Genua, later te Rome]), – genoemd
naar G. Raddi (1770, Florence; 1829, eiland Rhodos; ±28° O.L.; ±36° N.B.), goed
kenner der flora van Toscane, custos van een kabinet van natuurhistorische
voorwerpen te Florence, die in 1817/18 Brazilië bereisde, later Madeira en eindelijk
(1827) Egypte, op de terugvaart van welk land hij overleed. Hij schreef eenige bot.
publicaties, o.a. over de varens en de grassen van Brazilië.
Radermachia / Radermachera / Radermachia
Radermáchia Steud. [C. G.
Steudel] / Radermachéra Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi] / Radermáchia Thunb.
[C. P. Thunberg], – genoemd naar J. C. M. Radermacher (1741, ’s Gravenhage;
1783, op de terugreis van Batavia naar Nederland vermoord door een amok makenden,
Chin. schepeling), die in 1758 in Indië kwam, daar opklom tot Raad van Indië, in
1778 het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen oprichtte en een
aantal artikelen schreef in de Verhandelingen van dat genootschap. Thunberg (zie
Thunbergĭa), die in 1775 en wederom in 1776 Java bereisde, gaf in dit laatste jaar
het gesl. Radermachĭa zijn naam.
radians
rádians, – van Lat. radĭāre (van radĭus, straal), stralen: stralend, naar
alle zijden uitstaand, gelijk de stralen eener ster.
radiatus
radiátus (-a, -um), – van Lat. radĭus, spaak, straal: naar alle zijden
uitstaand gelijk de spaken van een wiel of de stralen eener ster, stralend, met
straalbloemen. – Bij Chloris – Sw. [O. Schwartz] zinspeelt de soortnaam op de
stervormig uitstande schijnaren, bij Coccŭlus – A. P. DC. [A. P. de Candolle] op de
tot een stervormig geheel vereenigde vruchtjes, bij Cypērus – Vahl [M. Vahl] op de
hoofdtakken der bloeiwijze, bij Cytisanthus – Lang [O. Fr. Lang (1817-47),
apotheker-plantkundige te Verden (Hannover)] op den stand der stengeltakken, bij
Ficus – Decsne [J. Decaisne] op de ribben der vijg, bij Hibiscus – Cav. [A. Cavanilles]
op de stervormig uitstaande bijkelkslippen, bij Hydrangēa – Walt. [Th. Walter] op
de hoofdtakken der bloeiwijze, bij Mesembrianthĕmum – Haw. [A. W. Haworth] op
de staminodiën, bij Phaseŏlus – L. [C. Linnaeus] op de wijd afstaande, lijnvormige
peulen, bij Riedleia – Bl. [C. L. Blume] op de stervormig uitstaande takken der
bloeiwijze, bij Taeniophyllum – J. J. S. [J. J. Smith] op de stervormig uitstaande
bloemdekbladen.
radicalis
radicális (-is, -e), – van Lat. radix (radīcis), wortel: uit den wortel
ontspruitend.
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radicans radícans, – van Lat. radīcāre [van radix (radīcis), wortel], wortelen,
wortelslaan: wortelend, wortelslaand.
radicantissimus
radicantíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. radīcans,
wortelslaand: zeer rijkelijk wortelslaand.
radicatus radicátus (-a, -um), – van Lat. radīcāre [van radix (radīcis), wortel],
wortelen, wortelslaan: (stevig) geworteld, met (krachtige) wortels.
radiciflorus
radiciflórus (-a, -um), – van Lat. radix (radīcis), wortel; flos
(flōris), bloem: met (schijnbaar) uit de wortels ontspruitende bloemen of bloeiwijzen;
met uit onderaardsche organen ontspruitende bloemen of bloeiwijzen.
radicosus
radicósus (-a, -um), – van Lat. radix (radīcis), wortel: met vele of
lange of dikke wortels.
radicula radícula, – verkleinw. van Lat. radix (radīcis), wortel: kleine wortel;
bij uitbreiding: radijs.
radinus
rádinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. radĭnos, slank, buigzaam.
radioferens
radióferens, – van Lat. radĭus, straal; ferre, dragen: stralen
dragend, straalvormig uitstaande organen dragend.
Radiola
Radíola Roth [A. W. Roth], – van Lat. radiŏlus (verkleinw. van
radĭus, straal), kleine straal. De naam zinspeelt op de regelmatig vertakte bijschermen.
radiosus
radiósus (-a, -um), – van Lat. radĭus, straal: vol stralen; met vele of
groote, straalvormig uitstaande organen.
radja
radja, – (Mal.) koning, vorst. – Myristĭca – Miq. [F. A. W. Miquel]
werd zoo genoemd, omdat de Mal. naam der plant pala radja is, dwz.
koningsnootmuskaat; nootmuskaat met klein zaad en sterk ontwikkelden zaadrok
(foelie).
radlkoferi radlkoféri, – 2e nv. van Radlkofērus, Latinizeering van Radlkofer:
van Radlkofer, genoemd naar Radlkofer. – Canarĭum – Perk. [Janet Perkins (1853,
Lafayette, Indiana, U.S.A.; 1933, Hindsdale, Illinóis), plantkundige, die twintig jaren
(tot 1914) te Berlijn werkte en o.a. Honolulu en Jamaica bereisde] is genoemd naar
L. Radlkofer (1829, München; 1927, München), medicus, van 1859-63 buitengewoon
hoogleeraar te München, van 1908-27 directeur van het bot. museum en het
Staatsherbarium aldaar, schrijver van vele bot. publicaties, inzonderheid over
Sapindacĕae.
radlkoferianus
radlkoferiánus (-a, -um) (Euodĭa – Laut. [C. G. A.
Lauterbach]), – genoemd naar L. Radlkofer (zie radlkofēri).
radula
rádula, – van Lat. radĕre, afkrabben, radeeren: krabmes, rasp. Als
soortnaam gebezigd voor planten, welke in eenig opzicht, ruwheid der bladeren bv.,
aan een rasp doen denken.
radulans
rádulans, – van Lat. radŭla (zie aldaar), krabmes, rasp: op een
krabmes of een rasp gelijkend.
radulifer / raduliferus
radúlifer (radulífera, radulíferun) / radulíferus (-a,
-um), – van Lat. radŭla (zie aldaar), krabmes, rasp; ferre, dragen: raspen of iets
daarop gelijkends dragend. Bij Flindersĭa – R. Br. [Robert Brown] zinspeelt de
soortnaam op de met puntige uitwassen bezette vrucht.
radulosus
radulósus (-a, -um), – van Lat. radŭla (zie aldaar), krabmes, rasp:
vol raspen of daarbij vergelijkbare organen, ruw gerande bladeren bv.
raeticus
ráéticus (-a, -um), – van Raetĭa, oude naam eener Romeinsche
provincie, welke het tegenwoordige N.-Lombardije, Grauwbunderland, Vorarlberg
en Tirol omvatte: afkomstig van Raetĭa of daar het eerst gevonden, Raetisch.
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Rafflesia
Rafflésia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar Sir Thomas
Stamford Bingley Raffles (1781, op zee, bij Jamaica; 1826, Highwood Hill, Middlesex,
Engeland), van 1811-16 Eng. gouverneur-generaal van Ned. Indië, sinds 1817
luitenant-gouverneur van Benkoelen, in welke functie hij op een reis door dat gewest
(1818) vergezeld werd door Arnold (zie arnoldi), welke bij die gelegenheid de naar
hen beiden genoemde plant ontdekte. Raffles heeft zich niet alleen verdienstelijk
gemaakt als bewindsman, doch ook als krachtig bevorderaar der wetenschap. Hij
was de stichter der Eng. kolonie te Singapore. – Het vaartuig Fame, waarop hij zich
in Febr. 1824 te Benkoelen inscheepte naar Europa, geraakte onderweg in brand; de
door Raffles bijeengebrachte verzamelingen, teekeningen en aanteeke-
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ningen (ook die van Jack; zie Jackĭa) gingen bij dien brand verloren; Raffles zelf
bracht er ternauwernood het leven af.
Rafflesiaceae Rafflesiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Rafflesĭa
geldt.
rafflesiae
rafflésiae, – 2e nv. van Rafflesĭa, plantengesl. (Rafflesiacĕae): van
Rafflesĭa, dwz. dienst doend als voedsterplant van Rafflesĭa.
rafflesianus
rafflesiánus (-a, -um) (Dischidĭa Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich]), – genoemd naar Sir Thomas Stamford Bingley Raffles
(zie Rafflesĭa).
rafflesii rafflésii, 2e nv. van Rafflesĭus, Latinizeering van Raffles: van Raffles,
gevonden door Raffles, genoemd naar Raffles. – Chavĭca – Miq. [F. A. W. Miquel]
is genoemd naar Sir Thomas Stamford Bingley Raffles (zie Rafflesĭa).
rafinesquii
rafinésquii, – 2e nv. van Rafinesquĭus, Latinizeering van
Rafinesque: van Rafinesque, gevonden door Rafinesque, genoemd naar Rafinesque.
– Opuntĭa – Engelm. [G. Engelmann] is genoemd naar C. S. Rafinesque-Schmaltz
(1783, Gálata bij Constantinopel; 1840, Philadelphia), plantkundige, die langen tijd
op Sicilië vertoefde en het eiland doorvorschte, en zich later in Amerika vestigde,
schrijver van vele bot. publicaties, o.a. over de flora van Sicilië en over die van
Amerika. – Zeer vele der door hem geschonken geslachtsnamen zijn
letterverbindingen zonder beteekenis.
rahmatii
rahmátii, – 2e nv. van Rahmatĭus, Latinizeering van Rahmat: van
Rahmat, gevonden door Rahmat, genoemd naar Rahmat. – Bauhinĭa – Merr [E. D.
Merrill] is genoemd naar den ontdekker der plant, den Sumatraan Rahmat Si Toroes,
die, in dienst van Bartlett (zie bartlettĭi) in 1927/28 planten verzamelde in het Gt.
O.-kust van Sumatra.
raineri
rainéri, – 2e nv. van Rainērus, latinizeering van Rainer: van Rainer,
genoemd naar Rainer. – Campanŭla – Perpenti [Candida Leni Perpenti (1764-1846),
Ital. plantkundige] is genoemd naar aartshertog Rainer van Oostenrijk (zie
elisabēthae).
rajaensis
rajaénsis (-is, -e), – afkomstig van den Boekit Raja (= vorstelijke
berg), den hoogsten berg (2278 M.) van Ned. Bórneo, in het Schwaner-gebergte, op
de grens tusschen de Wester- en de Zuider- en Oosterafdeeling, of daar het eerst
gevonden.
rajah
rajah, – Eng. schrijfwijze van Mal. radja, vorst – Nepenthes – Hook.
f. [J. D. Hooker] werd in 1859 door J. D. Hooker (zie hookēri 2) genoemd naar zijn
vriend, Sir James Brooke (zie Brookĕa), radja van Sarawák. – Waarom Quercus –
Hance [H. Fletcher Hance] dien soortnaam heeft ontvangen, blijkt niet.
rajana
rajána, – zie rajānus.
Rajania Rajánia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Ray (1627, Black Notley,
Essex, Engeland; 1705, Black Notley), die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn
naam latinizeerde tot Rajānus, geestelijke-plantkundige, een der eerste
natuuronderzoekers van zijn tijd, schrijver van groote bot. werken, waaronder zijn
beroemde Historĭa Plantārum (1686-1704).
rajanus
rajánus (-a, -um), – afkomstig van den Boekit Raja (= vorstelijke
berg), den hoogsten berg (2278 M.) van Ned. Bórneo, in het Schwaner-gebergte, op
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de grens tusschen de Wester- en de Zuider- en Oosterafdeeling, of daar het eerst
gevonden.
rambayensis
rambayénsis (-is, -e), – afkomstig van de desa Rambaj (Java,
in het Z.W. der Preanger-Regentschappen, aan den rechteroever der Tji Boeni, 6 à
7 K.M. hemelsbreed van zee) of daar het eerst gevonden.
ramboutan
ramboútan, – Mal. plantennaam (ten rechte ramboetan).
ramea
rámea, – zie ramĕus.
ramentaceus
ramentáceus (-a, -um), – van Lat. ramentum, splinter, schilfer,
vijlsel, hamerslag (onz.), (als bot. term) droge schub (bv. op wortelstokken en
bladstelen van varens): als het ware bedekt met schilfers, met schubben, schilferig.
rameus
rámeus (-a, -um), – van Lat. ramus, tak: aan een tak geplaatst.
ramifer / ramiferus
rámifer (ramífera, ramíferum) / ramíferus (-a, -um), –
van Lat. ramus, tak; ferre, dragen: takken dragend, vertakt.
ramificans
ramíficans, – van Nieuwlat. ramifĭcāre (van ramus, tak; făcĕre,
maken) takken maken, zich vertakken: zich vertakkend, vertakt.
ramiflorus
ramiflórus (-a, -um), – van Lat. ramus, tak; flos (flōris), bloem:
de bloemen (bloeiwijzen) aan de (oudere) takken dragend.
ramiger / ramigerus
rámiger (ramígera, ramígerum) / ramígerus (-a, -um),
– van Lat. ramus, tak; gĕrĕre, dragen: takken dragend, vertakt.
Ramischia
Ramíschia Opiz [Ph. M. Opiz (1787-1858), Boh. plantkundige],
– in 1852 genoemd naar F. A. Ramisch, hoogleeraar in de plantkunde te Praag,
schrijver van bot. publicaties. Overigens is mij niets van hem bekend.
ramisparsus
ramispársus (-a, -um), – van Lat. ramus, tak; sparsus (van
spargĕre, verspreiden), verspreid: langs de takken verspreid.
ramispinus
ramispínus (-a, -um), – van Lat. ramus, tak; spīna, doorn, stekel:
met vertakte doornen of stekels.
Ramium
Rámium O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Latinizeering van den Mal.
plantennaam rami.
Ramonda / Ramondia
Ramónda L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard] /
Ramóndia Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door den oorspronkelijken
beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort of gesl.], genoemd naar L. Fr. E.
Ramond, baron De Carbonnière (1753, Straatsburg; 1827, Parijs), leeraar in de nat.
geschiedenis te Tarbes (Dept. Hautes-Pyrénées, Frankrijk), die herhaaldelijk den Pic
du Midi (2900 M.) en den Mont Perdu (ruim 3300 M.) beklom en in het departement
Puy-de-Dôme barometrische waarnemingen verrichtte.
ramondioides
ramondioídes, – van Ramondĭa, plantengesl. (Gesneriacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ramondĭa-achtig.
ramontchi
ramóntchi, – Malg. plantennaam.
ramosa
ramósa, – zie ramōsus.
ramosissimus ramosíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. ramōsus, vertakt:
zeer sterk vertakt.
ramosus
ramósus (-a, -um), – van Lat. ramōsus, tak: takken dragend, vertakt.
Ramphidia
Ramphídia Miq. [F. A. W. Miquel], zie Rhamphidĭa.
Ramtilla
Ramtílla A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van den
Beng. plantennaam rám-tíl.
ramuanus / ramuensis ramuánus (-a, -um) / ramuénsis (-is, -e), – afkomstig
van het stroomgebied der rivier Ramu (Kaiser Wilhelmsland, langs den N. rand van
het Bismarck-gebergte, uitmondend aan de N. kust op ruim 144 1/2° O.L.) of daar
het eerst gevonden.
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ramuliflorus
ramuliflórus (-a, -um), – van Lat. ramŭlus (verkleinw. van
ramus, tak), twijg; flos (flōris), bloem: uit de twijgen bloeiend, uit ontbladerde
twijggedeelten bloeiend.
ramulosus
ramulósus (-a, -um), – van Lat. ramŭlus (verkleinw. van ramus,
tak), twijg, takje: takjes dragend, met korte takken.
ranaiensis
ranaiénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Ranai
op Boengoeran (= Groot Natoena, het grootste der Natoena-eilanden, tusschen
Malakka en Bórneo, ruim 108° O.L., ±4° N.B.) of daar het eerst gevonden.
ranauensis
ranauénsis (-is, -e), – afkomstig van het Ranau-gebied (Sumatra,
in het uiterste Z.W. der res. Palembang en het daaraan grenzende deel van Benkoelen)
of daar het eerst gevonden.
Randia
Rándia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar I. Rand (?, ?; 1743,
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Londen), apotheker en plantkundige te Londen, hoofd van den tuin van
geneeskrachtige planten te Chelsea (Londen). Hij hielp Elizabeth Blackwell (zie
Blackwellĭa) bij haar bot. werk.
rangiferinus
rangiferínus (-a, -um), – van Nieuwlat. rangĭfer, rendier: op
eenigerlei wijze tot een rendier in betrekking staand, op een rendiergewei gelijkend,
door rendieren gegeten wordend.
rantelemensis ranteleménsis (-is, -e), – afkomstig van Rante Lemo op Celébes
of daar het eerst gevonden.
rantii rántii, – 2e nv. van Rantĭus, Latinizeering van Rant: van Rant, gevonden
door Rant, genoemd naar Rant. – Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] en Saccolabĭum
– J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd naar den ontdekker der planten, A. Rant (1875,
Batavia; X), bioloog, die, na in Nederland volbrachte studiën, in 1907 op Java
terugkwam en werd aangesteld tot botanicus bij de Gouvernements Kina-onderneming
te Tjinjiroean, in 1918 belast werd met de waarneming der betrekking van leeraar
aan de Middelbare Landbouwschool te Buitenzorg en in 1924 benoemd tot leeraar
aan de N.I.A.S. (Nederlandschindische Artsenschool) te Soerabaja, vriend van
natuurstudie, schrijver van een aantal bot. publicaties. In 1933 werd hij
gepensionneerd.
Ranunculaceae
Ranunculáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Ranuncŭlus geldt.
ranunculoides
ranunculoídes, – van Ranuncŭlus, plantengesl.
(Ranunculacĕae), boterbloem; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
boterbloemachtig.
Ranunculus Ranúnculus L. [C. Linnaeus], – verkleinw. van Lat. rana, kikker:
kikkertje,dwz. plant, welke tusschen kikkers,d.i. aan en in slooten en poelen leeft.
Op dergelijk terrein groeien inderdaad soorten van het gesl., waartoe ook de
waterranonkels, Batrachĭum (zie aldaar), wel worden gerekend.
Raoulia
Raoúlia Hook. f. [J. D. Hooker], – genoemd naar E. F. L. Raoul
(1815, Brest; 1852, Brest), in 1836 benoemd tot chirurgijn 3de klasse bij de Fr.
marine, in 1844 bevorderd tot chirurgijn 1ste klasse. Van 1840-46 was hij
gestationneerd in Nieuw-Zeeland, waar hij vele planten verzamelde; in 1846 verscheen
van zijn hand een werk over de Composĭtae van Nieuw-Zeeland. In 1847 werd hij
aan de W. kust van Afrika geplaatst, van 1849 tot aan zijn dood was hij hoogleeraar
in de geneeskunde te Brest.
rapa
rapa, – (Lat.) raap.
Rapanea
Rapánea Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa),
in 1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting.
rapaneoides
rapaneoídes, – van Rapanĕa, plantengesl. (Myrsinacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Rapanĕa-achtig.
raphaninus
rapháninus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. rhaphanĭnos (van
rhaphănos, radijs, ramenas), op eenigerlei wijze tot radijs of ramenas in betrekking
staand, ramenasachtig, radijsachtig.
Raphanus
Ráphanus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. rhaphănos,
radijs, ramenas (die betrapten overspeligen tot straf in den anus gestoken werd).
Raphi- / raphiRaphi- / raphi-, – zie Raphi-, rhaphi-.
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rapifer / rapiferus
rápifer (rapífera, rapíferum) / rapíferus (-a, -um), – van
Lat. rapa of rapum, knol; ferre, dragen: een knol- of raapvormigen wortel bezittend.
rapiformis
rapifórmis (-is, -e), – van Lat. rapa of rapum, knol; forma, vorm:
knolvormig.
Rapinia
Rapínia Lour. [J. Loureiro], – genoemd naar R. Rapin S. J. (1621,
Tours; 1687, Parijs), “smaakvol tuinbouwkundige”, schrijver van een werk over
tuinbouw.
Rapistrum Rapístrum Crantz [H. J. N. von Crantz], – oude, Lat. plantennaam
(van Lat. rapum, raap): aan de raap verwante plant.
rappa
rappa, – in Koetjing (N.-Bórneo) gebruikelijke plantennaam.
rapum genistae
rapum genístae, – Lat. rapum, raap, knol; genistae, (2e nv.
van genista, brem), van de brem: raap of knol van de brem, bremraap, dwz. op brem
parasiteerend kruid met knolvormig onderaardsch orgaan.
rapunculoides
rapunculoídes, – van den soortnaam rapuncŭlus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort rapuncŭlus gelijkend.
rapunculus
rapúnculus, – verkleinw. van Lat. rapum, raap, knol: raapje.
Rapuntium Rapúntium Mill. [Ph. Miller(1691-1771), Eng. tuinbouwkundige],
– Latinizeering van Fr. raiponce (dat zelf weer verbasterd is uit Lat. rapuncŭlus; zie
aldaar), volksnaam van Campanŭla rapuncŭlus L. [C. Linnaeus], waarvan de dikke
wortel als salade wordt gegeten.
rara
rara, – zie rarus.
rarak
rarak, – Mal. plantennaam (rĕrak of rĕrĕk).
raridens
ráridens, – van Lat. rarus, uiteengeplaatst; dens, tand: met
uiteengeplaatste tanden.
rariflora
rariflóra, – zie rariflōrus.
rariflorens
rariflórens, – van Lat. rare, met groote tusschenpoozen; flōrens
(van flōrēre, bloeien), bloeiend: met groote tusschenpoozen bloeiend.
rariflorus
rariflórus (-a, -um), – van Lat. rarus, uiteengeplaatst (in ruimte of
tijd); flos (flōris), bloem: met uiteengeplaatste bloemen; met zich lang na elkander
ontwikkelende bloemen.
rarilepidotus
rarilepidótus (-a, -um), – van Lat. rare, (bijw.) uiteengeplaatst;
lepidōtus (zie aldaar), beschubd: bezet met uiteengeplaatste schubben, ijl beschubd.
rarus rarus (-a, -um), – (Lat.) uiteengeplaatst, ijl; met uiteengeplaatste organen.
rasa
rasa, – zie rassa.
rasamalae
rasamálae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde
woord Rasamála, hier naam van een berg (Goenoeng Rasamála): afkomstig van den
Rasamála of daar het eerst gevonden. – Acrostĭchum variabĭle W. J. Hook. [W. J.
Hooker] var. – Rac. [M. Raciborski] en Polypodĭum – Rac. [M. Raciborski] (=
Cyclophŏrus – Christensen [C. Fr. A. Christensen]) zijn genoemd naar een door de
inlandsche bevolking Goenoeng Rasamála genoemden bergrug, O. van den Goenoeng
Pantjar (O. van Buitenzorg). Ook in de Preanger Regentschappen dragen een paar
bergen dien naam. Alle zijn genoemd naar den bekenden Westjav. boom Kajoe
rasamála (Altingĭa excelsa Nor. [F. de Noronha]). Zie voorts rassamála.
rassa
rassa, – Mal. plantennaam (ten rechte rasa).
rassak
rassak, – Mal. plantennaam (ten rechte rasa).
rassamala
rassamála, – ten rechte rasamála (mal.; het woord zou verbasterd
zijn uit Lat. ros mellĕus, honigdauw), naam eener geurige hars (storax rosemalloes).
De echte rasamala wordt in continentaal Azie gewonnen uit den binnenbast van
Liquidambar orientālis Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige]; onechte
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door Canarĭum microcarpum Willd. [K. L. Willdenow], – De bekende Westjav.
Altingĭa excelsa Nor. [F. de Noronha] levert eveneens, in geringe hoeveelheid echter,
een geurige hars en ontving daarom de namen Kajoe rasamala (Maleis), – Ki mala
(Soendanees), – Het woord rassamala wordt wel als soortnaam gebezigd voor hars
leverende planten.
Ratonia
Rátonia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van raton,
op San(to) Domingo (oostelijk deel van Háiti) gebruikelijke plantennaam. Raton
beteekent in het Sp. muis.
rattrayi
rattráýi, – 2e nv. van Rattrayus, Latinizeering van Rattray: van
Rattray, gevonden door Rattray, genoemd naar Rattray. – Crinum – Hort. [onder
dezen naam in tuinen gekweekt] is genoemd naar Haldane Burney Rattray (1870, ?;
X), officier
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in het Eng. leger in Afrika en later in Eng. Indië, die de plant in 1905 in Uganda
ontdekte en haar aan Sir Trevor Kawrence (zie lawrenceānus) zond.
rauniensis
rauniénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der Soengei
(rivier) Raoen in de Wester-afdeeling van Bórneo of daar het eerst gevonden.
Rauwenhoffia
Rauwenhóffia Scheff. [R. H. C. C. Scheffer], – genoemd naar
N. W. P. Rauwenhoff (1826, Amsterdam; 1909, Utrecht). eerst lector aan de Klinische
School te Rotterdam, daarna leeraar aan de H.B.S. aldaar, van 1871-96 hoogleeraar
te Utrecht. – Hij was de eerste, die aan een Ned. universiteit plantenphysiologie
doceerde; van zijn hand verschenen eenige publicaties over plantenphysiologie en
over Cryptogamen.
rauwenhoffii
rauwenhóffii, – 2e nv. van Rauwenhoffĭus, Latinizeering van
Rauwenhoff: van Rauwenhoff, genoemd naar Rauwenhoff. – Melothrĭa – Cogn. [A.
Cogniaux] is genoemd naar N. W. P. Rauwenhoff (zie aldaar).
Rauwolfia
Rauwólfia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Leonhard Rauwolf
(±1540, ?; 1596, Hatvan, O.N.O. van Boedapest), arts-botanicus, die van 1573-76
Klein-Azië, Mesopotamië en Arabië bereisde en in 1583 van die reis een geïllustreerde
beschrijving uitgaf, waarin ook planten beschreven en afgebeeld zijn [de door hem
verzamelde, later door Gronovius (zie gronovĭi) bewerkte planten berusten in het
Rijksherbarium te Leiden]. Na zijn teruhkomst werd hij belast met de leiding van
het pesthospitaal te Augsburg. later nam hij als legergeneesheer deel aan den strijd
tegen de Turken; bij het beleg van Hatvan overleed hij aan dysenterie. Hij maakte
het eerst de koffie, welke hij in Aleppo (zie chalepensis) had leeren kennen, in Europa
bekend.
rauwolfii
rauwólfii, – 2e nv. van Rauwolfĭus, Latinizeering van Rauwolf: van
Rauwolf, gevonden door Rauwolf, genoemd naar Rauwolf. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar L. Rauwolf (zie Rauwolfĭa).
rauwolfioides
rauwolfioídes, – van Rauwolfĭa, plantengesl. (Apocynacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Rauwolfĭa-achtig.
rava
rava, – zie ravus.
ravaccensis
ravaccénsis (-is, -e), – afkomstig van Rawak (ten rechte Lawak,
nietig eilandje aan de N. kust van Waigeoe, een paar K.M. Z. van den aequator, op
±131° O.L.) of daar het eerst gevonden.
Ravenala
Ravenála Adans. [M. Adanson], – wijziging van den Malg.
plantennaam ravin-ála (blad der bosschen).
Ravenia
Ravénia Vell. [J. M. de la Conceptión Vellozo], – genoemd naar den
Fr. geneesheer J. Fr. Ravin (1656, ?; 1708, Benguella, aan de W. kust van Afrika op
±12 1/2° Z.B.), leerling van Tournefort (zie Tournefortĭa). In het binnenland van
Brazilië verzamelde hij planten, waarvan hij de minder algemeene beschreef. Daarna
scheepte hij zich in naar Afrika, waar hij weldra overleed. Zijn manuscripten gingen
bij die gelegenheid verloren.
ravennae
ravénnae, – 2e nv. van Ravenna, naam eener stad in Italië, nabij de
O. kust op bijna 44 1/2° N.B.: afkomstig van Ravenna of daar het eerst gevonden.
ravus
ravus (-a, -um), – (Lat.) grauw, grauwgeel.
rawacensis / rawakensis rawacénsis (-is, -e) / rawakénsis (-is, -e), – afkomstig
van Rawak (ten rechte Lawak, nietig eilandje aan de N. kust van Waigeoe, een paar
K.M. Z. van den aequator, op ±131° O.L.) of daar het eerst gevonden.
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Razumovia
Razumóvia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – genoemd naar Alexei
Kirillowitsch Rasumowsky (Rasoemowski, Razoumoffsky, Razoumowsky) (1748, ?;
1822, ?), sedert 1810 minister van onderwijs in Rusland, die in 1798 op zijn landgoed
Gorenki bij Moskou een fraaien bot. tuin aanlegde, waarvan in 1804 door Redowsky
(zie redowskĭi) en in 1808 door Fischer (zie fischēri 2) een catalogus werd uitgegeven.
– Na Rasumowsky’s dood ging de tuin te gronde.
Reana
Reána Brign. [G. Brignoli a Brunshoff (1744-1857), hoogleeraar te
Modena], – genoemd naar graaf F. Re (1763, Reggio; 1817, Reggio), eerst hoogleeraar
in de landbouwkunde aan de universiteit te Bologna, later in de landbouw- en
plantkunde aan de universiteit te Modena, schrijver van bot. werken, o.a. over
plantenziekten.
recedens recédens, – van Lat. recēdĕre (van re, terug; cēdĕre, gaan, weggaan),
terugtreden, afwijken: afwijkend, van andere soorten aanmerkelijk verschillend.
rechingerianus
rechingeriánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
tegelijkertijd genoemd naar: 1. Karl Rechinger (1867, Weenen; X), van 1893-1902
assistent aan de universiteit te Weenen, van 1902 tot aan zijn pensionneering in 1922
als regeeringsraad verbonden aan het Hofmuseum terzelfder plaatse. In 1905 maakte
hij met zijn echtgenoote L. Rechinger (zie sub 2), een onderzoekingsreis naar de
Samóa-eilanden, Kaiser Wilhelmsland en de Salomo-eilanden, waar hij vele planten
en dieren verzamelde, waarvan er verscheidene zijn naam dragen. Behalve de
resultaten dezer reis publiceerde hij een groot aantal belangrijke verhandelingen op
anatomisch-physiologisch en systematisch-floristisch-plantengeographisch gebied.
2. Lily Rechinger, geboren Favarger (1880, Aussee in Stiermarken, O.Z.O. van
Salzburg; X), echtgenoote van K. Rechinger (zie boven), die onder haar meisjesnaam,
te zamen met haar lateren echtgenoot, een plantengeographische opname van het
Ausseegebied publiceerde (1905). Zij vergezelde haar echtgenoot op diens reis naar
de Samóa-eilanden, Kaiser Wilhelmsland en de Salomo-eilanden en schreef over die
reis met hem te zamen: Streifzüge in Deutsch Neu-Guinea.
reclinatus
reclinátus (-a, -um), – van Lat. reclināre, achteroverbuigen,
terugbuigen: achterovergebogen, teruggebogen.
recondita
recóndita, – zie recondĭtus.
reconditiflorus
reconditiflórus (-a, -um), – van Lat. recondĭtus, verborgen;
flos (flōris), bloem: met verborgen bloemen of bloeiwijzen.
reconditus
recónditus (-a, -um), – van Lat. recondĕre (van re, terug, weg;
condĕre, bergen), wegbergen, verbergen: verborgen.
recta
recta, – zie rectus.
rectangularis / rectangulatus
rectanguláris (-is, -e) / rectangulátus (-a,
-um), – van Lat. rectus, recht; angŭlus, hoek: rechthoekig.
rectifolius
rectifólius (-a, -um), – van Lat. rectus, recht; folĭum, blad:
rechtbladig.
rectigluma / rectiglumus
rectiglúma (znw.) / rectiglúmus (-a, -um), – van
Lat. rectus, recht; glūma, kafje: met rechte kafjes.
rectilabris rectílabris (-is, -e), – van Lat. rectus, recht; lăbrum, lip: rechtlippig.
rectisulcatus
rectisulcátus (-a, -um), – van Lat. rectus, recht; sulcus, vore,
groeve: met een of meer rechte voren of groeven.
rectisulcus rectisúlcus (-a, -um), – van Lat. rectus, recht; sulcus, vore, groeve:
met een of meer rechte groeven.
rectiusculus rectiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. rectus, recht: tamelijk
recht.
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Rectomitra Rectómitra Bl. [C. L. Blume], – van Lat. rectus, recht, opgericht;
mĭtra, muts. De kelkslippen zijn vergroeid tot een opgericht mutsje.
rectus
rectus (-a, -um), – (Lat.) recht.
recurva
recúrva, – zie recurvus.
recurvans
recúrvans, – van Lat. recurvāre (van recurvus, teruggekromd),
(zich) terugkrommen: zich terugkrommend, teruggekromd.
recurvatus
recurvátus (-a, -um), – van Lat. recurvāre (van recurvus,
teruggekromd), terugkrommen, terugbuigen: teruggekromd, teruggebogen.
recurviflorus
recurviflórus (-a, -um), – van Lat. recurvus, terugge-
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kromd; flos (flōris), bloem: met teruggekromde bloemen of bloeiwijzen.
recurvifolius
recurvifólius (-a, -um), – van Lat. recurvus, teruggekromd;
folĭus, blad: met teruggekromde bladeren.
recurvilabris
recurvílabris (-is, -e), – van Lat. recurvus, teruggekromd;
lăbrum, lip: met teruggekromde lip.
recurvimarginatus
recurvimarginátus (-a, -um), – van Lat. recurvus,
teruggekromd; margo (margĭnis), rand: met teruggekromden rand.
recurvipes
recúrvipes, – van Lat. recurvus, teruggekromd; pes, voet, steel:
met teruggekromden voet of steel.
recurvirostra
recurviróstra, – zie recurvirostrus.
recurvirostris / recurvirostrus
recurviróstris (-is, -e) / recurviróstrus (-a,
-um), – van Lat. recurvus, teruggekromd; rostrum, snavel: met teruggekromden
snavel.
recurvivenosus recurvivenósus (-a, -um), – van Lat. recurvus, teruggekromd;
vena, ader: met teruggekromde aderen.
recurvus recúrvus (-a, -um), – van Lat. re, terug; curvus, krom: teruggekromd.
recutitus recutítus (-a, -um), – van re, voorv., dat verwijdering uitdrukt; cutis,
huid: besneden [met weggesneden voorhuid (man) of kleine schaamlippen (vrouw)],
glad geschoren, kaal.
redivivus
redivívus (-a, -um), – van Lat. redi, opnieuw; vīvus, levend:
herlevend. – Lunarĭa – L. [C. Linnaeus] ontving dien naam, omdat zij, als
overblijvende plant, in tegenstelling tot Lunarĭa annŭa L. [C. Linnaeus], elk voorjaar
opnieuw opschiet (herleeft); Lewisĭa – Pursh [Fr. Tr. Pursh] werd zoo genoemd,
omdat geheel uitgedroogde planten, zelfs zulke, welke gedurende korten tijd in
kokend water zijn gedompeld geweest, nog vermogen uitteloopen, soms zelfs na een
uitdrogingstermijn van twee jaren; Agalma – Seem. [B. C. Seemann] (= Schefflēra
– Harms [H. Harms]) heet zoo, omdat zich uit den steel van afgestroopte en op den
grond gevallen bladeren dus, als het ware, een nieuw bestaan, als plant, aanvingen.
redolens
rédolens, – van Lat. redŏlēre (van re, terug, tegen; ŏlēre, rieken),
(iemand) tegenrieken, geurig zijn: geurend, geurig, riekend (naar).
redowskii
redówskii, – 2e nv. van Redowskĭus, Latinizeering van Redowsky:
van Redowsky, gevonden door Redowsky, genoemd naar Redowsky. – Lappŭla –
Greene [Edward Lee Greene (1842-1915), Amer. plantkundige] is genoemd naar
Ivan (Johan) Redowsky (1774, ?; 1807, Ischiginsk in Kamtsjatka), sedert 1805 lid
der Akademie van Wetenschappen te St.-Petersburg. Hij bereisde Kamtsjatka en het
uiterste N.O. van Azië en werd vergiftigd door inwoners van Ischiginsk, die in hem
een spion der Russ. Regeering zagen. Een deel der door hem verzamelde planten
werden bewerkt door A. von Chamisso (zie Chamissŏa). – Hij schreef een in 1804
verschenen naamlijst der in den bot. tuin te Gorenki (zie Razumovĭa) gekweekte
gewassen, van welken tuin hij hortulanus geweest is.
reductus redúctus (-a, -um), – van Lat. reducĕre (van re, terug; ducĕre, voeren,
leiden), terugvoeren, op den achtergrond brengen, vereenvoudigen: vereenvoudigd,
minder samengesteld of kleinder dan gewoonlijk.
reduplicatus reduplicátus (-a, -um), – van Lat. reduplicāre (van re, wederom;
duplicāre, verdubbelen), (wederom) verdubbelen: verdubbeld.
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Reevesia
Reevésia Lindl. [J. Lindley], – in 1827 genoemd naar J. Reeves
(1774, West Ham, Essex, Engeland; 1856, Clapham, Surrey, Engeland), van 1812-31
in China werkzaam als theeinspecteur, laatstelijk als hoofdtheeinspecteur der Eng.
O. I. Compagnie. Gewoonlijk woonde hij te Macao, in het theeseizoen echter te
Kanton. – Hij zond vele levende en gedroogde Chin. planten en een fraaie verzameling
Chin visschen naar Engeland en legde een verzameling teekeningen van Chin. planten
en Chin. visschen (van deze laatste 340 gekleurde platen) aan. – Ten onrechte [zie
daarover Bretschneider, History of European botanical discoveries in China I (1898)
p. 264] wordt wel vermeld, dat de plant genoemd zou zijn naar zijn zoon, J. R. Reeves
(zie reevesiānus 2).
reevesianus
reevesiánus (-a, -um), – 1. (Skimmĭa – Fort. [R. Fortune]), –
genoemd naar J. Reeves (zie Reevesĭa). 2. (Spireae – Lindl. [J. Lindley]), – genoemd
naar John Russell Reeves (1804, ?; 1877, Wimbledon bij Londen), zoon van J. Reeves
(zie Reevesĭa). Gedurende dertig jaren was hij in dienst der Eng. O. I. Compagnie
in China, waar hij ijverig de natuurlijke historie beoefende, een herbarium aanlegde
en vanwaar hij visschen en levende planten naar Engeland zond.
reflexa
refléxa, – zie reflexus.
reflexibarbatulus
reflexibarbátulus (-a, -um), – van Lat. reflexus,
teruggeslagen; barbatŭla (verkleinw. van barba, baard), baardje: een klein,
teruggeslagen baardje of haargroepje dragend.
reflexilabris reflexílabris (-is, -e), – van Lat. reflexus, teruggeslagen; lăbrum,
lip: met teruggeslagen lip.
reflexipetalus
reflexipétalus (-a, -um), – van Lat. reflexus, teruggeslagen;
Nieuwlat. petălum, kroonblad: met teruggeslagen kroonbladen.
reflexisepalus
reflexisépalus (-a, -um), – van Lat. reflexus, teruggeslagen;
Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met teruggeslagen kelkbladen.
reflexitepalus
reflexitépalus (-a, -um), – van Lat. reflexus, teruggeslagen;
Nieuwlat. tepălum, bloemdekblad: met teruggeslagen bloemdekbladen.
reflexus
refléxus (-a, -um), – van Lat. reflectĕre (van re, terug; flectĕre,
buigen), terugbuigen: teruggebogen, achterwaarts omgeslagen, teruggeslagen.
reflorescens refloréscens, – van Lat. reflorescĕre (van re, opnieuw; florescĕre,
in bloei geraken), op nieuw in bloei geraken: op nieuw in bloei gerakend, anderwerf
bloeiend.
reformatus
református (-a, -um), – van Lat. reformāre (van re, opnieuw;
formāre, vormen), hervormen, verbeteren: hervomd, verbeterd.
refracta
refrácta, – zie refractus.
refractilinguis
refractilínguis (-is, -e), – van Lat. refractus, geknikt; lingŭa,
tong: met geknikte tong (bij orchideeën lip).
refractus
refráctus (-a, -um), – van Lat. refringĕre (van re, terug; frangĕre,
breken), breken, terugkaatsen: gebroken, geknikt.
refulgens
refúlgens, – van Lat. refulgēre (van re, tegemoet, tegen; fulgēre,
schitteren), tegenschitteren, tegenstralen: tegenschitterend, tegenstralend.
regalis
regális (-is, -e), – van Lat. rex (regis), koning: koninklijk.
Regelia
Regélia Lem. [Charles A. Lemaire (1801-71), hoogleeraar te Gent],
– genoemd naar E. A. von Regel (zie Aregelĭa).
regelianus
regeliánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
E. A. von Regel (zie Aregelĭa).
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regelii
regélii, – 2e nv. van Regelĭus, Latinizeering van (Von) Regel: van Von
Regel, genoemd naar Von Regel. – Metrosidēros – F. v. M. [Ferdinand von Müller]
is genoemd naar E. A. von Regel (zie Aregelĭa).
regeneratus
regenerátus (-a, -um), – van Lat. regenerāre (van re, opnieuw;
generāre, verwekken), opnieuw verwekken, opnieuw doen ontstaan, wederom
voortbrengen: opnieuw voortgebracht; opnieuw ontstaan.
regia
régia, – zie regĭus.
regina
regína, – (Lat.) koningin. Vgl. rex.
reginae
regínae, – 2e nv. van Lat. regīna, koningin: der koningin. –
Hippeastrum – Herb. [W. Herbert] werd toegewijd aan Caroline Amelia Elizabeth
van Brunswijk-Wolfenbüttel (1768, Brunswijk; 1821, Londen), in
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1795 gehuwd met den toenmaligen prins van Wales, die eenige weken voor haar
dood als George IV den Eng. troon beklom, doch haar niet als koningin erkende en
weigerde haar bij zijn kroning toe te laten; – Cypripedĭum- Walt. [Th. Walter] en
Strelitzĭa – Banks [J. Banks] zijn opgedragen aan Charlotte Sophia van
Mecklenburg-Strelitz (1744,?; 1818, Kew), sinds 1761 gemalin van George III
(1738-1820; sedert 1760 koning van Engeland).
reginae amaliae
regínae amáliae, – 2e nv. van regīna Amalĭa, koningin
Amalia: van koningin Amalia, genoemd naar koningin Amalia. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar Amalĭa, prinses van Oldenburg (1818, ?; 1875, Bamberg),
in 1836 gehuwd met den toenmaligen (in 1862 verdreven) koning Otto I van
Griekenland (1815-67), vriendin van tuinbouw, stichteres van den fraaien tuin bij
het koninklijk slot te Athene.
registrator registrátor (-rix), – van Nieuwlat. registrāre (van regesta, register),
opteekenen, registreeren: opteekenaar, registreerder. – Costus – Büsgen [M. Büsgen
(1858-1921), hoogleeraar te Münden (Hannover)] ontving dien soortnaam, omdat
op de internodiën, bij welke perioden van groei en van rust met elkander afwisselen,
gedurende de rustperioden door het in de bladscheeden bevatte water smalle, witte
bandjes van silicaten worden afgezet, waardoor de groei-snelheid als het ware
geregistreerd wordt. – Zie Berichte Deutsch. Bot. Gesellsch. XXI (1903), 435.
regius
régius (-a, -um), – van Lat. rex (regis), koning: koninklijk.
Regnaldia
Regnáldia Baill. [H. E. Baillon], – in 1860 genoemd naar J.
Regnauld, hoogleeraar in de pharmakologie te Parijs, van wien mij overigens niets
bekend is.
regnieri
regniéri, – 2e nv. van Regniērus, Latinizeering van Regnier: van
Regnier, genoemd naar Regnier. – Phalaenopsis – Hort. [onder dezen naam in tuinen
gekweekt] is genoemd naar Regnier te Fontenay-sous-bois bij Parijs, die de plant
aan den orchideeën-specialist H. G. Reichenbach (zie reichenbachiānus) gezonden
had. Overigens is mij van hem niets bekend.
regnierianus
regnieriánus (-a, -um) (Phalaenopsis – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), – genoemd naar Regnier (zie regniēri).
regularis
reguláris (-is, -e), – van Lat. regŭla (van regĕre, regelen, richten),
regel: regelmatig (waarmede de oudere schrijvers gemeenlijk actinomorf bedoelen).
rehderi rehdéri, – 2e nv. van Rehdērus, Latinizeering van Rehder: van Rehder,
genoemd naar Rehder. – Robinĭa – Kirchn. [G. Kirchner (?, ?; ?, ?), medewerker van
Petzold aan een beschrijving (1864) van het arboretum te Muskau (W.-Silezië)] is
genoemd naar J. H. Rehder (1790, Eutin, Z.O. van Kiel; 1852, Muskau, Z.O. van
Kottbus in D. Silezië), kweeker, sedert 1818 parkdirecteur te Muskau.
rehmanni
rehmánni, – 2e nv. van Rehmannus, Latinizeering van Rehmann:
van Rehmann, gevonden door Rehmann, genoemd naar Rehmann. – Cypērus – Boiss.
[E. Boissier] en Zantedeschĭa – Engl. [H. G. A. Engler] (= Richardĭa – J. D. Hook.
[J. D. Hooker]) zijn genoemd naar Antoni Rehmann (1840, Krakau; 1917, Lemberg),
hoogleeraar in de aardrijkskunde te Lemberg, die Gallicië, Z.-Rusland en Transvaal
(1883) bereisde en de naar hem genoemde planten ontdekte.
Rehmannia
Rehmannia Libosch. [J. L. Liboschitz (1783, Wilna; 1824,
Karlsruhe), keizerlijk lijfarts te St.-Petersburg, verdienstelijk plantkundige], –
genoemd naar Joseph Xaver Rehmann (1753, Freiburg i/d Breisgau; 1831,
St.-Petersburg), medicus, schrijver eener pharmakol. publicatie.
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rehneltianus
rehneltiánus (-a, -um) (Colĕus – A. Berger [Alwin Berger
(1871-1931), hortulanus van den bot. tuin La Mortola te Ventimiglia (Riviera)]), –
in 1914 genoemd naar F. Rehnelt (1861, Märgdorf in Silezië; X), tuinbouwkundige,
laatstelijk hortulanus van den bot. tuin te Giessen, die de plant op Ceylon verzameld
had.
reichardi
reichárdi, – 2e nv. van Reichardus, Latinizeering van Reichard:
van Reichard, genoemd naar Reichard. – Erodĭum – A. P. DC. [A. P. de Candolle]
is genoemd naar J. J. Reichard (1743, Frankfort a/d Main; 1782, Frankfort a/d Main)
stadsgeneesheer te Frankfort a/d Main, schrijver van eenige bot. publicaties, waaronder
een flora zijner woonplaats.
Reichardia
Reichárdia Roth [A. W. Roth], – genoemd naar J. J. Reichard
(zie reichardi).
reichardtii reichárdtii, – 2e nv. van Reichardtĭus, Latinizeering van Reichardt:
van Reichardt, gevonden door Reichardt. – Salix – Kerner [A. J. Kerner von Marilaun]
is genoemd naar H. W. Reichardt (1835, Iglau, Boheme; 1884, Mödling bij Weenen),
hoogleeraar te Weenen en custos aan het Hofmuseum aldaar, schrijver van
verscheidene bot. publicaties.
Reichelia
Reichélia Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – in 1789 genoemd
naar G. Chr. Reichel (1727, ?; 1771, Leipzig) schrijver over de spiraalvaten der
planten.
reichenbachianus
reichenbachiánus (-a, -um) (Phyllanthus – Sieber [Fr. W.
Sieber]), – genoemd naar H. G. Reichenbach (1823, Leipzig; 1889, Hamburg), van
1863 tot aan zijn dood hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin
te Hamburg. Na Lindley’s (zie lindleyānus) dood (1865) was hij de
“orchideeënkoning”, wien van heinde en ver specimina dezer familie ter determinatie
werden toegezonden en die het anderen euvel duidde, als zij zich met dit werk bezig
hielden; hij schreef vele publicaties over orchideeën. Hij vermaakte zijn herbarium,
zijn schetsen en aanteekeningen en zijn bibliotheek aan het keizerlijk Hofmuseum
te Weenen, onder voorwaarde, dat de orchideeën en teekeningen pas 25 jaar na zijn
dood voor anderen toegankelijk zouden worden gesteld. Zóó, niet indachtig der les
in Galaten V, 26: “En laet ons niet zijn soeckers van ydele eere”, maakte hij, om zelf
de betreurde specialist te blijven, nog een kwart eeuw na zijn dood aan anderen het
werken noodeloos moeilijk. – In 1927 heeft J. J. Smith (zie smithiānus 3) in Bull.
Jard. Bot. Buitenzorg 3e Serie VIII, 353, seq. de resultaten gepubliceerd van zijn
onderzoek van Reichenbach’s typen van Mal. orchideeën, waarbij bleek, dat vele
van diens nieuwe soorten identiek waren met vroeger door Blume, Lindley en anderen
beschrevene. Vaak bevatte het herbarium slechts schetsteekeningen of fragmenten,
onvoldoende voor determinatie.
reichenbachii
reichenbáchii, – 2e nv. van Reichenbachĭus, Latinizeering van
Reichenbach: van Reichenbach, gevonden door Reichenbach, genoemd naar
Reichenbach. 1. (Carex – Kükenth. [Georg Kükenthal (1864 – X), plantkundige te
Coburg, schrijver eener monographie der gesl. Carex en Cypērus], – Poa nemorālis
L. [C. Linnaeus] var. – Asch et Gr. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P. P. Graebner]),
– genoemd naar H. G. L. Reichenbach (1793, Leipzig; 1879, Dresden), vader van
H. G. Reichenbach (zie reichenbachiānus), sedert 1820 hoogleeraar in de nat. historie
en directeur van den bot. tuin te Dresden, schrijver van vele belangrijke bot. werken,
waaronder zijn beroemde Icōnes Florae Germanĭcae (afbeeldingen van D. planten)
en uitgever van een verzameling van 2600 gedroogde D. planten. 2. (Aërīdes – J. J.
Linden [J. J. Linden]; – Camelostălix – Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906),
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hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg]), – genoemd naar H. G.
Reichenbach (zie reichenbachiānus).
Reidia
Réídia Wight [William Franklin Wight (1874, Allegan, Michigan,
U.S.A.; X), sedert 1900 verbonden aan het Bureau of Plant Industry te Washington,
gedurende vele jaren in Californië werkzaam], – genoemd naar Francis A. Reid (?.?;
1862, Beauly, Inverness, Schotland), in 1819 in dienst getreden bij het Eng. leger te
Madras, in 1860 bevorderd tot luitenant-kolonel, secretaris van de Horticultural
Society of Madras en directeur van den bot. tuin van dat genootschap.
Reimaria
Reimária Fluegge [J. Flügge], – genoemd naar J. A. H. Reimarus
(1729, Hamburg; 1814, Rantzau in Holstein), medicus, die te Leiden, Edinburgh en
Londen studeerde, in 1757 te Leiden tot Med. Dr. promoveerde en zich te Hamburg
vestigde, waar
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hij in 1796 benoemd werd tot leeraar aan het gymnasium. – Hij ontdekte, dat bij
indroppeling eener atropine-oplossing in het oog de pupil verwijd wordt, waardoor
het onderzoek van het inwendige van het oog vergemakkelijkt wordt, ijverde voor
het aanbrengen van (de door Benjamin Franklin omstreeks 1750 uitgevonden)
bliksem-afleiders en schreef vele wetensch. publicaties.
reimarioides
reimarioídes, – van Reimarĭa, plantengesl. (Graminĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Reimarĭa-achtig.
reinwardti reinwárdti, – 2e nv. van Reinwardius, Latinizeering van Reinwardt:
van Reinwardt, gevonden door Reinwardt, genoemd naar Reinwardt. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar C. G. C. Reinwardt (1773, Lüttringhausen bij
Remscheid, Rijnprovincie; 1854, Leiden), die in Nederland studeerde, in 1800
benoemd werd tot hoogleeraar in de nat. historie te Harderwijk, in 1808 tot directeur
der menagerie van Lodewijk Napoleon en in 1810 tot hoogleeraar in de scheikunde,
artsenijbereidkunde en nat. historie te Amsterdam. – In 1815 vertrok hij in opdracht
van Willem I naar Ned. Indië ter organisatie van Onderwijs, Geneeskundigen Dienst,
Landbouw, Nijverheid en Wetenschappelijk Onderzoek; hij was de stichter (18 Mei
1817) en eerste directeur van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg [Note: Een aantal
weinig bekende bijzonderheden omtrent Reinwardt en het aanleggen van den bot.
tuin te Buitenzorg vindt men in de brieven van Mr. C. Th. Elout, opgenomen in J.
van Lennep, Het Leven van Mr. D. J. van Lennep, 2e deel (1862), pp. 130 en vgd.].
Hij bereisde Java, waar hij verscheidene bergen beklom, Timor, N.-Celébes en de
Molukken en verzamelde op zijn reizen vele planten en dieren; hem trof echter het
ongeluk, dat een groot deel zijner verzamelingen vernietigd werd door het
achtereenvolgens verloren gaan van vier der schepen, waarmede zij naar Europa
werden overgebracht. Na zijn terugkeer in Nederland (1822) aanvaardde hij (1823)
een professoraat in scheikunde, plantkunde, mineralogie en geologie te Leiden en
verzonk hij in volkomen onbeduidendheid. Zijn wetensch. nalatenschap werd
uitgegeven door De Vriese (zie devriesĕi).
Reinwardtia / Reinwardtia
Reinwárdtia Dum. [B. Ch. Dumortier
(1797-1878), Belg. Staatsman-plantkundige], Reinwárdtia Korth. [P. W. Korthals],
– genoemd naar C. G. C. Reinwardt (zie reinwardti).
reinwardtianus
reinwardtiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar C. G. C. Reinwardt (zie reinwardti).
reinwardtii
reinwárdtii, – 2e nv. van Reinwardtĭus, Latinizeering van
Reinwardt: van Reinwardt, gevonden door Reinwardt, genoemd naar Reinwardt. –
Planten van dezen naam zijn genoemd naar C. G. C. Reinwardt (zie reinwardti).
Reinwardtiodendron
Reinwardtiodéndron Kds. [S. H. Koorders], – van
Reinwardt (zie reinwardti); Gr. dendron, boom: Reinwardt’s boom; ter eere van
Reinwardt genoemde boom.
reiterianus
reiteriánus (-a, -um) (Elatostēma – H. Winkl. [Hubert Winkler]),
– genoemd naar Käthe Reiter (1891, Schweidnitz, Z.W. van Breslau; X),
onderwijzeres, van 1918-1919 hulpassistente aan den bot. tuin van Breslau, in 1919
gehuwd met Professor Dr. Hubert Winkler (zie winklēri l), schrijfster eener bot.
publicatie. In 1929 bereisde zij Noorwegen, in 1931 Lapland.
Rejoua
Rejoúa Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – in 1826 genoemd naar
P. Réjou (1775, Rochefort; ?, ?), in 1793 benoemd tot hulp-apotheker
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(aide-pharmacien) bij de Fr. marine, in 1799 tot apotheker 1ste klasse, in 1817 tot
chef-apotheker, in 1832 gepensionneerd. Hij gaf les in plant- en dierkunde.
relicinus
relícinus (-a, -um), – (Lat.) teruggebogen, in lokken naar achter
vallend.
relictus
relíctus (-a, -um), – van Lat. relinquĕre, achterlaten, buiten
beschouwing laten, niet noemen: niet genoemd, nog geen naam hebbend.
religiosus
religiósus (-a, -um), – van Lat. religĭo (van religĕre, overpeinzen),
vrome overpeinzing, godsdienst: godsdienstig, bij godsdienstige plechtigheden
gebezigd, met een of ander geloof verbonden, bij tempels gekweekt. – Zittend en
peinzend onder een exemplaar van Ficus – L. [C. Linnaeus] kwam Boeddha tot “het
ware inzicht”. De D. plantkundige Link (zie linkiānus), het Boeddhisme als bijgeloof
beschouwend, noemde denzelfden boom Ficus superstitiōsa. Zie onder dit laatste
woord.
remblas
remblas, – Jav. plantennaam (ten rechte rĕmpĕlas).
remifer / remiferus
rémifer (remífera, remíferum) / remíferus (-a, -um), –
van Lat. remus, roeispaan; ferre, dragen: iets dragend, dat aan een roeispaan doet
denken.
remiformis
remifórmis (-is, -e), – van Lat. remus, roeispaan; forma, vorm:
roeispaanvormig.
remiger / remigerus
rémiger (remígera, remígerum) / remígerus (-a, -um),
– van Lat. remus, roeispaan; gĕrĕre, dragen: iets dragend, dat aan een roeispaan doet
denken.
Remirea
Remírea Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa),
in 1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting.
remota
remóta, – zie remōtus.
remotiflorus
remotiflórus (-a, -um), – van Lat. remōtus, verwijderd,
uiteengeplaatst; flos (flōris), bloem: met uiteengeplaatste bloemen.
remotifolius
remotifólius (-a, -um), – van Lat. remōtus, verwijderd,
uiteengeplaatst; folĭum, blad: met uiteengeplaatste bladeren.
remotisepalus
remotisépalus (-a, -um), – van Lat. remōtus, verwijderd,
uiteengeplaatst; Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met uiteengeplaatste kelkbladen.
remotus
remótus (-a, -um), – van Lat. removēre (van re, terug; movēre,
bewegen), verwijderen: verwijderd, uiteengeplaatst.
Remusatia Remusátia Schott [H. W. Schott], – genoemd naar J. P. A. Rémusat
(1788, Parijs; 1832, Parijs), arts en kenner van Oostersche talen, vooral van het
Chineesch, sedert 1814 hoogleeraar in het Chin. te Parijs, voorzitter van het Aziatisch
Genootschap aldaar, schrijver van vele wetensch. publicaties.
Renanthera
Renanthéra Lour. [J. Loureiro], – van Lat. ren (renis), nier;
Nieuwlat. anthēra, helmknop: orchidee met niervormigen helmknop.
renda
renda, – Mal. plantennaam (pinang rendah).
Renealmia / Renealmia Reneálmia L. f. [C. van Linné (1741-83)] / Reneálmia
Roscoe [W. Roscoe], – genoemd naar P. de Reneaulme (±1560, Blois; 1624, Blois),
schrijver van een bot. werk.
renggeri
renggéri, – 2e nv. van Renggērus, Latinizeering van Rengger: van
Rengger, gevonden door Rengger, genoemd naar Rengger. – Panĭcum – Steud. [C.
G. Steudel] is genoemd naar J. R. Renger (1795, Baden in Aargau, Zwitserland;
1832, Aarau), die van 1818-26 Paraguay bereisde, daar vele planten verzamelde,
waaronder de naar hem genoemde, en een beschrijving zijner reis uitgaf.
renghas
renghas, – Mal. plantennaam (rengas).

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

renifer / reniferus
rénifer (renífera, reníferum) / reníferus (-a, -um), – van
Lat. ren (renis), nier; ferre, dragen: een of meer niervormige organen dragend.
renifolius
renifólius (-a, -um), – van Lat. ren (renis), nier; folĭum, blad: met
niervormige bladeren.
reniformis
renifórmis (-is, -e), – van Lat. ren (renis), nier; forma, vorm:
niervormig.
renilabris
renílabris (-is, -e), – van Lat. ren (renis), nier; lăbrum, lip: met
niervormige lip.
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renipetalus renipétalus (-a, -um), – van Lat. ren (renis), nier; Nieuwlat. petălum,
kroonblad: met niervormige kroonbladen.
renitens rénitens, – van Lat. renĭtēre (van re, tegen, tegemoet, nĭtēre, blinken),
tegenblinken: tegenblinkend.
Rennellia
Rennéllia Korth. [P. W. Korthals], – genoemd naar James Rennell
(1742, Chudleigh, Devonshire, Engeland: 1830, Londen), aardrijkskundige, die van
1763-82 een groot deel van Eng. Indië opmat en de eerste goede kaart van dat land
vervaardigde; voorts maakte hij kaarten van de zeestroomingen in den Atlantischen
oceaan. Korthals (zie Korthalsella), de auteur van het gesl., geeft de volgende
toelichting: “Ik heb dit gesl. aan den beroemden Rennell gewijd, ten einde daardoor
de verdiensten van eenen man te huldigen, uit wiens uitgebreide zeevaartkennis en
nauwkeurige opgave der stroomen zooveel nut voor de maatschappij is voortgevloeid,
doch die tevens in het bijzonder over de geographische verspreiding van sommige
gewassen eenig licht heeft doen opgaan.”
renschii
rénschii, – 2e nv. van Renschĭus, Latinizeering van Rensch: van
Rensch, genoemd naar Rensch. – Adenostemma – Koster [Joséphine T. Koster (1902,
Bandoeng; X), wetensch. hulpkracht van het Rijksherbarium te Leiden, verdienstelijk
schrijfster over de Composĭtae van den Ned. O.I. Archipel] is genoemd naar B.
Rensch (1900, Thale am Harz; X), bioloog, sinds 1925 hoofd der afdeeling
Weekdieren van het Zoöl. Museum der Berlijsche universiteit. In 1927 ondernam
hij, vergezeld van eenige andere geleerden, een expeditie naar de kleine
Soenda-eilanden Bali, Lombok, Soembawa en Flores voor dierengeogr., floristische
en anthropol. studiën. Zijn echtgenoote Ilse, welke als botaniste aan den expeditie
deelnam, verzamelde een aanzienlijk aantal planten (1661 nommers) waaronder de
naar Rensch genoemde. Over de resultaten der expeditie verscheen een reeks
publicaties.
repanda
repánda, – zie repandus.
repandifolius
repandifólius (-a, -um), – van Lat. repandus, uitgeschulpt;
folĭum, blad: met uitgeschulpte bladeren.
repandulus
repándulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. repandus,
uitgeschulpt: ondiep uitgeschulpt.
repandus
repándus (-a, -um), – (als bot. term) uitgeschulpt.
repens
repens, – van Lat. repĕre, kruipen: kruipend (stengel, uitloopers,
wortelstok, enz.).
repletus replétus (-a, -um), – van Lat. replēre, vullen, voltallig maken: gevuld,
voltallig.
replicatus
replicátus (-a, -um), – van Lat. replicāre, (van re, terug; plicāre,
vouwen), terugvouwen, terugbuigen: teruggebogen.
repressus
représsus (-a, -um), – van Lat. reprimĕre (van re, tegen, terug;
premĕre, drukken), tegenhouden, terughouden, klein houden: kleiner dan gewoonlijk.
reptans
reptans, – van Lat. reptāre, kruipen: kruipend (stengel, uitloopers,
wortelstok, enz.).
reptator
reptátor (-rix), – van Lat. reptāre, kruipen: kruiper, kruipster.
requienii
requiénni, – 2e nv. van Requienĭus, Latinizeering van Requien: van
Requien, gevonden door Requien, genoemd naar Requien: Mentha – Bth. [G.
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Bentham] is genoemd naar E. Requien (1788, Avignon; 1851, op Corsica),
verdienstelijk onderzoeker der Flora van Z.-Frankrijk en Corsica.
requinianus
requiniánus (-a, -um) (Platytaenĭa – Kuhn [Fr. A. M. Kuhn
(1842-94), leeraar te Berlijn, varenkundige]), – genoemd naar Jean Joseph Hippolyte
Requin (1785, Cotignac, Dépt. Var. Frankrijk; ?, ?), in 1806 als buitengewoon
kommies in dienst getreden bij de Fr. marine, in 1816 benoemd tot “commis
entretenu”, der 2de klasse, als hoedanig hij deel nam aan de door De Freycinet (zie
Freycinetĭa) geleide expeditie der korvet L’ Uranie in den Stillen Oceaan (1817-20),
waarop hij met de administratie was belast, van welken plicht hij zich tot groote
tevredenheid zijner superieuren kweet. In 1823 werd hij benoemd tot hoofdkommies,
in 1835 als zoodanig gepensionneerd. Of hij ooit verzameld heeft, is mij onbekend.
resectus
reséctus (-a, -um), – van Lat. resecāre (van re, weg; secāre, snijden),
wegsnijden: (als het ware) weggesneden.
Reseda
Reséda L. [C. Linnaeus], – van Lat. resēdāre (van re, wederom;
sēdāre, stillen), weder stillen, weder heelen. – Resēda alba L. [C. Linnaeus] was in
de Oudheid bij de inwoners van Arimĭnum (het tegenwoordige Rimini, aan de O.
kust van Italië op ruim 44° N.B.) in gebruik als geneesmiddel tegen gezwellen en
ontstekingen (zie Plinĭus, Hist. Natur. XXVII, 106). Bij het aanwenden der plant
spraken zij driemaal deze bezwering uit, waarbij zij evenvele malen spuwden: “Resēda
morbos resēda, scisne, scisne quis hic pullos egĕrit radīces; nec caput nec pedes
habĕant”, dwz. Resēda, genees (onze) ziekten, weet gij niet, weet gij niet, wie hier
zwarte wortels heeft voortgebracht? mogen (deze) hoofd noch voeten hebben (dwz.
niet meer groeien)!
Resedaceae
Resedáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Resēda
geldt.
resedaeflorus
resedaeflórus (-a, -um), – zie resediflōrus.
resediflorus
resediflōrus (-a, -um), – van Resēda, plantengesl. (Resedacĕae);
Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Resēda.
resianus
resiánus (-a, -um), afkomstig van den Resi-rug in het Z. van Ned.
Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
resinifer / resiniferus
resínifer (resinífera, resiníferum) / resiníferus (-a,
-um), – van Lat. sīna, hars; ferre, dragen, voortbrengen: hars voortbrengend,
harshoudend.
resinosus
resinósus (-a, -um), – van Lat. resīna, hars: harsrijk, harsachtig.
respiciens
respíciens, – van Lat. respicĕre (van re, terug; spicĕre of specĕre,
zien), rugwaarts ziend: rugwaarts ziend, dwz. rugwaarts of omlaag gericht; met
rugwaarts of omlaag gerichte borsteltjes of tandjes bezet.
Restiaria
Restiára Lour. [J. Loureiro], – van Lat. restis, strik, strop. – De
twijgen zijn geschikt voor het vervaardigen van strikken of stroppen.
Restio
Réstio L. [C. Linnaeus], – van Lat. restis, strik – De taaie halmen
sommiger soorten worden voor de vervaardiging van strikken gebezigd.
Restionaceae
Restionáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Restĭo
(Restiōnis) geldt.
Restrepia / restrepia Restrépia H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt,
A. J. A. Bonpland en K. S. Kunth], – in 1815 genoemd naar J. E. Restrepo, die de
aardrijkskunde en de planten- en dierenwereld van het aequatoriale gedeelte der
Andes bestudeerde. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Restrepĭa
uittedrukken. Van Restrepo is mij overigens niets bekend.
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resupinatus
resupinátus (-a, -um), – van Lat. resupināre, achterover werpen,
omkeeren: achteroverliggend, omgekeerd.
retatus
retátus (-a, -um), – van Lat. rete (retis), net: van een net voorzien,
dwz. netvormig geaderd; met opvallend adernet.
reticosus
reticósus (-a, -um), – van Lat. rete (retis), net: netvormig geaderd:
reticulata
reticuláta, – zie reticulātus.
reticulatissimus reticulatíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. reticulātus,
netvormig geaderd: dicht netvormig geaderd.
reticulatovenosus
reticulatovenósus (-a, -um), – van Lat. reticulātus,
netvormig; vēna, ader: netvormig geaderd.
reticulatus
reticulátus (-a, -um), – van Lat. reticŭlum (verkleinw. van rete,
net), netje: netvormig geaderd, netvormig geteekend.
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reticulosus
reticulósus (-a, -um), – van Lat. reticŭlum (verkleinw. van rete, net),
netje: opvallend netvormig geaderd; opvallend netvormig geteekend.
Retinaria Retinária Gaertn. [J. Gärtner], – van Lat. rete, net. De naam zinspeelt
op de netvormig geaderde vruchtvleugels.
Retinispora Retiníspora Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G. Zuccarini],
– van Gr. rêtīnê, hars; spŏra, zaad. – De zaden dragen twee harsblaasjes.
Retinodendron
Retinodéndron Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. rêtīnê,
hars; dendron, boom: hars leverende boom.
retinodes
retinódes, – Lat. transcr. van Gr. rêtinôdes (van rêtīnê, gom, hars),
rijk aan gom, harsrijk.
Retinospora
Retinóspora Carr. [E. A. Carrière], – zie Retinispŏra.
retortus
retórtus (-a, -um), – van Lat. retorquēre (van re, terug; torquēre,
draaien, wenden), terugbuigen: teruggebogen.
retroflexus
retrofléxus (-a, -um), – van Lat. retroflectĕre, (van retro,
achterwaarts, terug; flectĕre, buigen), achterwaarts buigen, achterwaarts omslaan,
terugbuigen: achterwaarts omgebogen, achterwaarts omgeslagen, teruggebogen.
retrofractus
retrofráctus (-a, -um), – van Lat. retro, achterwaarts, terug;
frangĕre, breken: met een knik achterwaarts gericht, achterovergebogen.
retrophyllus
retrophýllus (-a, -um), – van Lat. retro, achterwaarts, terug;
phullon, blad: met rugwaarts gerichte (dwz. omlaag of schuin omlaag gerichte)
bladeren of blaadjes. Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; opisthophyllus
is beter.
retrorsa
retrórsa, – zie retrorsus.
retrorsidens retrórsidens, – van Lat. retrorsus, achterwaarts gewend, omlaag
gericht; dens, tand: met achterwaarts gewende of omlaag gerichte tanden.
retrorsus
retrórsus (-a, -um), – samengetrokken uit Lat. retrovorsus [van
retro, achterwaarts, terug; vorsus (van vortĕre, wenden), gewend], omlaag gericht.
retrospiculatus
retrospiculátus (-a, -um), – van Lat. retro, achterwaarts,
terug; spicŭlum (verkleinw. van spicus, haarnaald), spitsje: met een rugwaarts gericht
spitsje.
retusa
retúsa, – zie retūsus.
retusifolius
retusifólius (-a, -um), – van Lat. retūsus, afgestompt, zwak
uitgerand; folĭum, blad: met afgestompte of zwak uitgerande bladeren of blaadjes.
retusimentus
retusiméntus (-a, -um), – van Lat. retūsus, afgestompt, zwak
uitgerand; mentum, kin: met afgestompte of zwak uitgerande kin.
retusus retúsus (-a, -um), – van Lat. retundĕre (van re, terug; tundĕre, stooten),
terugstooten, afstompen: afgestompt, zwak uitgerand.
retzii
rétzii, – 2e nv. van Retzĭus, van Retzius, genoemd naar Retzius. –
Glycosmis – M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige van het 2de vierendeel
der 19de eeuw] is genoemd naar A. J. Retzius (1742, Christianstad, Z.-Zweden; 1821,
Stockholm), hoogleeraar te Lund (Z.-Zweden), schrijver van vele bot. publicaties.
reversa
revérsa, – zie reversus.
reversidens
revérsidens, – van Lat. reversus, omgekeerd; dens, tand: met een
of meer omgekeerde, dwz. achterwaarts of omlaaggerichte, tanden.
reversiflorus
reversiflórus (-a, -um), – van Lat. reversus, omgekeerd; flos
(flōris), bloem: met omgekeerde bloemen.
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reversus
revérsus (-a, -um), – van Lat. revertĕre, omkeeren: omgekeerd,
omlaag gericht.
revirescens
reviréscens, – van Lat. revirescĕre (van re, opnieuw; virescĕre,
groen worden), hergroenen: hergroenend.
revolutus
revolútus (-a, -um), – van Lat. revolvĕre (van re, terug; volvĕre,
draaien, wentelen), terugdraaien, (zich) terugbuigen: teruggebogen, ruggelings
omgerold.
revolvens
revólvens, – van Lat. revolvĕre (van re, terug; volvĕre, draaien,
wentelen), terugdraaien, (zich) terugbuigen: terugbuigend, teruggebogen.
rex
rex, – (Lat.) koning. Vgl. regīna.
Reynaudia
Reynáúdia Kth [K. S. Kunth], – in 1829 genoemd naar A. A. M.
Reynaud (1804, Toulon; ? ?), in 1821 benoemd tot leerling-arts (élève-chirurgien
entretenu) bij de Fr. marine, hetzelfde jaar tot arts der derde klasse, in 1830 tot leeraar
aan de medische school te Brest, in 1858 tot hoofdinspecteur van den Geneeskundigen
Dienst, in 1872 gepensionneerd. Van 1827-28 nam hij op de korvet La Chevrette
deel aan een tocht naar Eng. Indië, Java en Kaap de Goede Hoop, op welken tocht
hij op eigen kosten belangrijke verzamelingen bijeenbracht, welke hij aan het Museum
voor Natuurlijke Historie te Parijs schonk. Vele der door hem verzamelde planten
waren nieuw voor de wetenschap. – Hij schreef verscheidene, meest kleine, wetensch.
publicaties.
reynaudianus
reynaudiánus (-a, -um) (Arundo – Kth [K. S. Kunth]), –
genoemd naar A. A. M. Reynaud, den ontdekker der plant (zie Reynaudĭa).
reynvaaniae
reynvaániae, – 2e nv. van Reynvaanĭa, Latinizeering (vr. vorm)
van Reynvaan: van mevr. (mej.) Reynvaan, gevonden door mevr. (mej.) Reynvaan,
genoemd naar mevr. (mej.) Reynvaan. – Taeniophyllum – J. J. S. [J. J. Smith] is
genoemd naar mej. C. C. Reynvaan (1891, Amsterdam; X), van 1915-26 particulier
assistente van haar zwager, Docters van Leeuwen (zie doctersĭi), te Buitenzorg, van
1926-32 adjunct-assistente voor de plantkunde bij denzelfde aan de Geneeskundige
Hoogeschool te Weltevreden (Batavia), schrijfster eeniger populaire artikelen in De
Tropische Natuur, ontdekster der naar haar genoemde plant. Zij was een trouwe
medewerkster aan het boek van Docters van Leeuwen: “Biology of Plants and Animals
occurring in the higher parts of Mount Pangrango-Gedeh in West-Java” (1933),
ofschoon door dien auteur in dat boek van die medewerking geen gewag gemaakt
wordt [Zie Van Steenis in De Tropische Natuur XXIV (1935), p. 36].
rhabarbarum
rhabárbarum, – van den ouden plantennaam rha (ook: rheu,
rhu, rui), waarmede een geneeskrachtige plant werd aangeduid; Lat. barbărus (Gr.
barbăros), buitenlandsch: uit het buitenland afkomstige rha, rabarber.
rhabarbarum redolens
rhabárbarum rédolens, – van Nieuwlat.
rhabarbărum, rabarber redŏlens (zie aldaar), riekend naar: naar rabarber riekend.
Rhabdia
Rhábdia Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr. rhabdos, roede:
plant met roedevormige, dwz. lange, dunne twijgen.
rhabdinus rhábdinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. rhabdĭnos (van rhabdos,
roede), uit roeden bestaand, roedevormig.
rhabdobolbos
rhabdobólbos (-os, -on), – van Gr. rhabdos, roede, staf, staaf,
streep: bolbos, bol: met staafvormige bollen of schijnknollen; met gestreepte bollen
of schijnknollen.
rhabdobulbos
rhabdobúlbos (-os, -on), – foutief voor rhabdobolbos.
rhabdocarpus
rhabdocárpus (-a, -um), – van Gr. rhabdos, streep; karpos,
vrucht: met gestreepte vruchten.
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Rhabdochloa
Rhabdóchloa Kth [K. S. Kunth], – van Gr. rhabdos, roede,
staf; chlŏa of chlŏê, gras: gras met op dunne staafjes gelijkende schijnaren.
rhabdoglossus
rhabdoglóssus (-a, -um), – van Gr. rhabdos, streep; glôssa,
tong: met gestreepte tong of (bij orchideeën) lip.
rhabdophyllus
rhabdophýllus (-a, -um), – van Gr. rhabdos, streep, strook;
phullon, blad: met een streep of strook (van andere kleur) over de bladeren.
Rhabdosia
Rhabdósia Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. rhabdos, roede:
plant met roedevormige, dwz. lange, dunne takken.
rhabdothamnos rhabdothámnos, – van Gr. rhabdos, roede; thamnos, heester:
heester met roedevormige (dwz. lange, dunne) twijgen.
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rhachipterus
rhachípterus (-a, -um), – van Gr. rhachis, spil van een gevind
blad of van een bloeiwijze; ptĕron, vleugel: met gevleugelde spil.
rhachisorus
rhachisórus (-a, -um), – van Gr. rhachis, ruggegraat; sôros,
hoopje: met zeer nabij de middennerf (als het ware de ruggegraat van het blad)
geplaatste sporenhoopjes of sori.
rhacodiscus rhacodíscus (-a, -um), – van Gr. rhakoun, scheuren, verscheuren;
diskos, schijf: met ingescheurde, dwz. gelobde schijf.
rhaeticus
rháéticus (-a, -um), – zie raetĭcus.
Rhagadiolus
Rhagadíolus Scop. [J. A. Scopoli], – van Gr. rhagadĭon
[verkleinw. van rhagas (rhagădos), spleet], spleetje. – De vruchten zitten, als het
ware, bekneld in spleten der omwindselbladen.
rhaibocarpus
rhaibocárpus (-a, -um), – van Gr. rhaibos, krom; karpos,
vrucht: kromvruchtig.
rhakodiscus
rhakodíscus (-a, -um), – zie rhacodiscus.
Rhamnaceae Rhamnáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Rhamnus
geldt.
rhamnifolius
rhamnifólius (-a, -um), – van Rhamnus, plantengesl.
(Rhamnacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Rhamnus.
rhamnoides
rhamnoídes, – van Rhamnus, plantengesl. (Rhamnacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Rhamnus-achtig(e plant).
Rhamnus
Rhamnus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam rhamnos, waarmede eenige gedoornde struiken, mogelijk
Rhamnus-soorten, werden aangeduid.
Rhamphidia
Rhamphídia Lindl. [J. Lindley], – van Gr. rhamphidīon
(verkleinw. van rhamphis, haak), haakje. De naam zinspeelt op den haakvormigen
top der lip.
Rhaphanistrum / rhaphanistrum
Rhaphanísturm Adans. [M. Adanson] /
rhaphanístrum, – van Rhapănus, plantengesl. (Crucifĕrae); istrum, uitgang met
kleineerende beteekenis: onechte Rhaphănus, wilde Rhaphănus.
Rhaphanus
Rháphanus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. rhaphănos,
radijs, ramenas. – Zie voorts Raphănus.
Rhaphia
Rháphia Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. rhaphis, naald. De naam
zinspeelt op de scherpe spits op den top der vrucht.
Rhaphidophora
Rhapidóphora Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. rhaphis
(rhaphĭdos), naald; pherein, dragen. De naam zinspeelt op het groote aantal
kristalnaalden in de vrucht.
rhaphidophorus
rhaphidóphorus (-a, -um), – van Gr. rhaphis (rhapĭdos),
naald; pherein, dragen: naaldvormige organen dragend of bevattend.
Rhaphidospora
Rhaphidóspora Nees [Ch. G. Nees von Esenbeck], – van
Gr. rhaphis (rhapĭdos), naald; spŏra, zaad. – De zaden zijn bezet met scherpe, bij
naalden vergeleken haren.
Rhaphiolepis
Rhaphiólepis Lindl. [J. Lindley], – van Gr. rhaphis, naald;
lĕpis, schub. – De naam zinspeelt op de zeer spitse schutblaadjes, waarmede de
bloemsteeltjes zijn bezet.
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Rhaphis
Rhaphis Lour. [J. Loureiro], – (Gr.) naald. – De aartjes vallen af
te zamen met een naar onder zeer scherp toeloopend, bij een naald vergeleken deel
der aarspil.
Rhaphistemma
Rhaphistémma Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. rhaphis, naald; stemma, krans. De in een krans
geplaatste bijkroonschubben eindigen in een naaldvormige spits.
rhaphistigma
rhaphistígma, – van Gr. rhaphis, naald; stigma, (als bot. term)
stempel: met naaldvormigen stempel.
Rhaphithamnus
Rhaphithámnus Miers [J. Miers (1789-1879), Eng.
plantkundige], – van Gr. rhaphis, naald; thamnos, struik, heester: heester, welks
twijgen vaak met (bij naalden vergeleken) doornen gewapend zijn.
Rhapis Rhapis L. [C. Linnaeus], – (Gr.) roede. De naam zinspeelt op de dunne
stammetjes.
rhaponticum
rhapónticum, – oude plantennaam, van Gr. rha, naam eener
geneeskrachtige plant; Lat. pontĭcus (zie aldaar), afkomstig van de landen om de
Zwarte Zee, Pontisch: Pontische rha, dwz. rabarber. Vgl. rhabarbărum.
rhedii
rhédii, – zie rheedĕi.
rheedei
rheédei, – 2e nv. van Rheedĕus, Latinizeering van Van Rheede: van
Van Rheede, genoemd naar Van Rheede. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar Hendrik Adriaan van Rheede tot Draakestein [1637, kasteel Draakestein bij De
Vuursche, N.O. van Utrecht; 1691, op zee, tusschen Ceylon en Surat (zie surattensis),
begraven te Surat], die in 1657 in dienst trad bij de Ned. O.I. Compagnie en in 1669
benoemd werd tot gouverneur van Malabár (zie malabarĭcus); in 1676 trad hij als
zoodanig af; in 1677 repatrieerde hij. In 1684 werd hij benoemd tot
commissaris-generaal der Ned. O.I. Compagnie en vertrok hij weer naar (het
tegenwoordige Eng.) Indië. Tijdens zijn verblijf in Malabár deed hij het beroemde
plaatwerk Hortus Malabarĭcus (12 folio-deelen; 794 platen met bijbehoorenden tekst;
1678-1703) samenstellen; omtrent de wijze, waarop dit werk tot stand kwam, zie
men Busken Huet. Het Land van Rembrand, deel II, hoofdstuk 3, geciteerd bij Sirks,
Indisch Natuuronderzoek, p. 18. Zie voorts Achudemĭa, buchananeānus, Casearĭa,
Dennstaedtĭa, Hasskarlĭa, Matthaea en Pootĭa.
Rheedia
Rheédia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar H. A. van Rheede tot
Draakestein (zie rheedĕi).
rheedii
rheédii, – 2e nv. van Rheedĭus, Latinizeering van Van Rheede: van
Van Rheede, genoemd naar Van Rheede. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar H. A. van Rheede tot Draakestein (zie rheedĕi).
Rheithrophyllum
Rheithrophýllum Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr.
rheithron, beekbedding; phullon, blad. De naam zinspeelt op de gootvormige bladeren.
rhenanus
rhenánus (-a, -um), – (Lat.) van Rhenus, Rijn: bij den Rijn
behoorend, in het stroomgebied van den Rijn voorkomend. Rijn-.
rheophilus
rheóphilus (-a, -um), – van Gr. rheos, stroomend water, rivier;
phĭlein, beminnen: van stroomend water houdend, dwz. in rivierbeddingen groeiend.
Rhesa
Rhesa, – foutief voor Bhesa.
rhetsa
rhetsa, Engelschind. plantennaam.
Rheum
Rheum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam rhêon, waarmede een rabarbersoort, ook wel rha genoemd, werd
aangeduid.
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Rhigiolepis
Rhigiólepis Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. rhigĭos, bevroren;
lĕpis, schub: plant met stijve (als het ware bevroren), bij schubben vergeleken
schutbladen.
rhignos
rhignos (-(ê), -on), – (Gr.) stijf. De vr. vorm wordt gelatinizeerd tot
rhigna.
Rhinacanthus
Rhinacántus Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
rhis (rhinos), neus; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Acanthacĕae:
Acanthacĕa bij welke de smalle bovenlip der bloemkroon als een neus naar voren
steekt.
Rhinanthera
Rhinanthéra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. rhis (rhinos), neus;
anthêra, (als bot. term) helmknop. De naam zinspeelt op het boven de hokjes
verlengde helmbindsel.
rhinantherus
rhinanthérus (-a, -um), – van Gr. rhis (rhinos), neus; anthêra,
(als bot. term), helmknop: met in een neus verlengde (d.i. gesnavelde) helmknoppen.
Rhinchoglossum
Rhinchoglóssum Bl. [C. L. Blume], – foutief voor
Rhynchoglossum.
Rhiniachne
Rhiniáchne Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter], – van Gr. rhinê, vijl;
achnê, kafje. Het onderste kafje is bezet met krachtige, door een spitsje gekromde
knobbels of korte, dwarse richels en doet daardoor eenigszins aan een vijl denken.
rhinoceros
rhinóceros, – Lat. transcr. van Gr. rhinokĕrôs [van rhis (rhinos),
neus; kĕras, hoorn], neushoorn. – Het
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woord wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten, welke in eenig opzicht met
een neushoorn overeenkomen, bv. aan orchideeën met gehoornde lip of stempelzuil.
– Voorts treft men het aan als vertaling van Soend. badak (neushoorn), dat, aan
inlandsche plantennamen toegevoegd, de beteekenis heeft van forsch. – Vgl. piit en
zie ook canīnus.
rhinocerotis
rhinocerótis, – 2e nv. enkv. van Lat. rhinocĕrōs (zie aldaar):
van (de afmetingen van) een neushoorn, dus groot, forsch. – Het woord wordt wel
als soortnaam gebezigd voor planten, van welke het tweede lid van den Mal. of
Soend. volksnaam badak (neushoorn) is. Dit woord, aan een inlandschen plantennaam
toegevoegd, heeft de beteekenis van forsch. Vgl. piit en zie ook canīnus.
Rhinostigma
Rhinostígma Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. rhinê, vijl;
stigma, (als bot. term) stempel. De met kegelvormige papillen bezette stempel wordt
bij een vijl vergeleken.
rhinozerothis
rhinozeróthis, – foutief voor rhinocerōtis.
rhioensis
rhioénsis (-is, -e), – afkomstig van den Riouw-archipel (Z.O. van
Singapore) of daar het eerst gevonden.
Rhipidium
Rhipídium Trin. [K. B. Trinius], – Lat. transcr. van Gr. rhipidĭon
[verkleinw. van rhipis (rhipĭdos), waaier], waaiertje. – De naam zinspeelt op den
vorm der pluim.
rhipidolobus
rhipidólobus (-a, -um), – van Gr. rhipis (rhipĭdos), waaier;
lŏbos, lob: met waaiervormige of waaiervormig uitgespreide lobben.
Rhipidostigma
Rhipidostígma Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. rhipis
(rhipĭdos), waaier; stigma, (als bot. term) stempel: plant met waaiervormig
uitgespreide stempels.
Rhipsalis
Rhípsalis Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. rhips, vlechtwerk van
twijgen. – Sommige soorten van het gesl. doen inderdaad aan een dusdanig vlechtwerk
denken.
rhipsaloides rhipsaloídes, – van Rhipsălis, plantengesl. (Cactacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Rhipsălis-achtig.
rhizantha
rhizántha, – zie rhizanthus.
Rhizanthemum
Rhizánthemum V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914),
Fr. plantkundige], – van Gr. rhiza, wortel; anthĕmon, bloem. – De bloemen zijn vaak
aan wortelachtige uitloopers geplaatst.
rhizanthus
rhizánthus (-a, -um), – van Gr. rhiza, wortel; anthos, bloem: met
uit de wortels, dwz. uit onderaardsche organen ontspruitende bloemen; met nabij de
wortels ontspruitende bloeiwijzen.
Rhizina
Rhízina Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog], – van Gr. rhiza, wortel. – Het vruchtlichaam dezer zwam is
korstachtig, gewelfd, van onder hol en daar met wortelachtige aanhangsels bezet.
rhizinoides
rhizinoídes, – van Rhizĭna, een tot de zwammen behoorend
plantengesl.; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in een of ander
opzicht op het vruchtlichaam eener Rhizĭna gelijkend, de bladeren bv.
rhizocarpus
rhizocárpus (-a, -um), – van Gr. rhiza, wortel; karpos, vrucht:
met (schijnbaar) uit de wortels ontspruitende vruchten.
rhizocaulos
rhizocáúlos (-os, -on), – van Gr. rhiza, wortel; kaulos, stengel:
met wortelende stengels.
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rhizodes
rhizódes, – Lat. transcr. van Gr. rhizôdês (van rhiza, wortel),
wortelachtig. Nephrolĕpis – Kunze [G. Kunze] bezit lange, koordvormige, op wortels
gelijkende uitloopers.
rhizomatosus rhizomatósus (-a, -um), – van Nieuwlat. rhizōma (Gr. rhizôma,
wortel), wortelstok: met goed ontwikkelden (langen of dikken) wortelstok.
Rhizophora
Rhizóphora L. [C. Linnaeus], – van Gr. rhiza, wortel; pherein,
dragen. – Gesl. van boomen, welke boven den stamvoet en uit de takken wortels
voortbrengen en vaak, na het afsterven van den voet van den stam, door deze wortels
worden gedragen.
rhizophora
rhizóphora, – zie rhizophŏrus.
Rhizophoraceae
Rhizophoráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Rhizophŏra wordt beschouwd.
rhizophoraephyllus
rhizophoraephýllus (-a, -um), – zie rhizophoriphyllus.
rhizophoreti
rhizophoréti, – 2e nv. van Nieuwlat. rhizophorētum (van
Rhizophŏra, rhizophoor), rhizophorenbosch: van een rhizophorenbosch; in een
rhizophorenbosch groeiend, – Zie voorts bambusetōrum.
rhizophoretorum
rhizophoretórum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat.
rhizophorētum (van Rhizophŏra, rhizophoor), rhizophorenbosch: der
rhizophorenbosschen, in rhizophorenbosschen groeiend. – Zie voorts bambusetōrum.
rhizophoriphyllus rhizophoriphýllus (-a, -um), – van Rhizophŏra, plantengesl.
(Rhizophoracĕae); Gr. phullon, blad: met bladeren als die eener Rhizophŏra.
rhizophoroides
rhizophoroídes, – van Rhizophŏra, plantengesl.
(Rhizophoracĕae) of van den soortnaam rhizophŏrus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Rhizophŏra-achtig. 2. op de soort rhizophŏrus
gelijkend.
rhizophorus
rhizóphorus (-a, -um), – van Gr. rhiza, wortel; pherein, dragen:
wortels dragend (op een ongewone plaats, bv. aan den bladtop, aan een
bovenaardschen stengel of stam, aan takken).
rhizophyllus
rhizophýllus (-a, -um), – van Gr. rhiza, wortel; phullon, blad:
met wortels voortbrengende bladeren.
rhodacanthus
rhodacánthus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; akantha,
doorn, stekel: met rozeroode doornen of stekels.
Rhodamnia
Rhodámnia Jack [W. Jack], – van Gr. rhodon, roos; amnĭon,
lamsvlies (het vlies, dat een ongeboren vrucht omsluit). – De naam zinspeelt op de
roode kleur der nog niet volkomen rijpe vruchten.
rhodantha
rhodántha, – zie rhodanthus.
Rhodanthe
Rhodánthe Lindl. [J. Lindley], – van Gr. rhodon, roos; anthos,
bloem. – Plant met rozeroode bloemen.
rhodantherus
rhodanthérus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; anthêra, (als
bot. term) helmknop: met rozeroode helmknoppen.
rhodanthus
rhodánthus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; anthos, bloem:
met rozeroode bloemen.
Rhodea
Rhódea, – foutief voor Rohdĕa.
rhodeanus
rhodeánus (-a, -um) (Coelogўne – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]),
– genoemd naar G. Rhode van Leipzig, dien H. G. Reichenbach (zie reichenbachiānus)
in 1867 een vurig plantenliefhebber noemde en van wien mij overigens niets bekend
is.
Rhodiola / rhodiola
Rhodíola L. [C. Linnaeus] / rhodíola (znw.), – vr. vorm
van Lat. rhodiŏlus (zie aldaar), (zwak) naar rozen riekend, als geslachtsnaam gebezigd
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voor een plant (thans Sedum rosĕum Scop. [J. A. Scopoli]) met naar rozen riekenden
wortelstok. – Als soortnaam gebezigd voor een Sedum, welke vroeger tot het gesl.
Rhodiŏla gerekend werd.
rhodiolus
rhodíolus (-a, -um), – Lat. verkleinw. van Gr. rhodĭos (van rhodon,
roos), roosachtig, rooskleurig, naar rozen riekend: licht rozerood, zwak naar rozen
riekend.
rhodobalios
rhodobálios (-os, -on), – van Gr. rhodon, roos; balĭos, gevlekt:
met rozeroode vlekken.
rhodobolba
rhodobólba, – zie rhodobolbus.
rhodobolbos / rhodobolbus
rhodobólbos (-os, -on) / rhodobólbus (-a, -um),
– van Gr. rhodon, roos; bolbos, bol: met rozeroode bollen of schijnknollen.
rhodobotrys
rhodóbotrys, – van Gr. rhodon, roos; bŏtrus, druif en (als bot.
term) tros: met rozeroode, druifachtige vruchten; met rozeroode bloemtrossen.
rhodobracteus rhodobrácteus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; Lat. bractĕa,
schutblad: met rozeroode schutbladen. Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet
fraai; beter is roseibractĕus.
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rhodobulba
rhodobúlba, – zie rhodobulbus.
rhodobulbos
rhodobúlbos (-os, -on), – foutief voor rhodobolbos.
rhodobulbus
rhodobúlbus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; Lat. bulbus,
bol: met rozeroode bollen of schijnknollen. Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is
niet fraai; beter zijn rhodobolbos en roseibulbus.
rhodocarpus
rhodocárpus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; karpos, vrucht:
met rozeroode vruchten.
rhodochilus
rhodochílus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; cheilos, lip: met
rozeroode lippen, rozenlippig.
rhodocinctus
rhodocínctus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; Lat. cinctus
(zie aldaar), omgord, gerand, omringd, omsloten: met rozerooden rand; door rozeroode
organen omsloten. Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn
roseocinctus, rhodocraspĕdus en rhodozōnus.
rhodocraspedus rhodocráspedus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; kraspĕdon,
rand: met rozerooden rand.
rhodocyaneus
rhodocyáneus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; kuanĕos,
korenbloemblauw: rozerood met korenbloemblauw.
rhododendrifolius
rhododendrifólius (-a, -um), – van Rhododendron,
plantengesl. (Ericacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een
Rhododendron.
Rhododendron / Rhododendrum
Rhododéndron L. [C. Linnaeus] /
Rhododéndrum, – van Gr. rhodon, roos; dendron, boom: boomachtige, dwz. houtige
plant met rozeroode bloemen. – De rhododendron der Ouden was de Europ. oleander;
pas in de 16de eeuw is de naam overgedragen op een soort van het thans voerende
gesl.
rhododictyos / rhododictyon rhododíctyos (-os, -on) / rhododíctyon (znw.),
– van Gr. rhodon, roos; diktŭon, net: (plant) met rozerood (ader)net.
rhodoglossus
rhodoglóssus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; glôssa, tong:
met rozeroode tong of (bij orchideeën) lip.
Rhodohypoxis
Rhodohypóxis Nel [Gert Cornelius Nel (1885, Greytown,
Natal, Z.-Afrika; X), sinds 1921 hoogleeraar te Stellenbosch (Kaapkolonie)], – van
Gr. rhodon, roos; Hypoxis, plantengesl. (Amaryllidacĕae): aan Hypoxis verwant gesl.
met rozeroode bloemen.
Rhodoleia Rhodoléía Champ. [J. G. Champion] ex W. J. Hook. [W. J. Hooker],
– van Gr. rhodon, roos; leios, glad: gladde, dwz. ongestekelde boom met eenigszins
op rozen gelijkende bloeiwijzen.
rhodolepis
rhodólepis, – van Gr. rhodon, roos; lĕpis, schub: met rozeroode
schubben.
rhodoleucus
rhodoléúcus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; leukos, wit:
rozerood met wit.
rhodomelius
rhodomélius (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; mêlon, appel:
rozeroode appels of daarop gelijkende vruchten dragend.
Rhodomyrtus Rhodomýrtus Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr. rhodon,
roos; Myrtus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Myrtacĕae: Myrtacĕa met
rozeroode bloemen.
rhodoneura
rhodonéúra, – zie rhodoneurus.
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rhodoneuros / rhodoneurus rhodonéúros (-os, -on) / rhodonéúrus (-a, -um),
– van Gr. rhodon, roos; neuron, nerf: met rozeroode nerven.
rhodopaeus / rhodopensis
rhodopáéus (-a, -um) / rhodopénsis (-is, -e), –
afkomstig van het Rhodope-gebergte (in Z.W.-Bulgarije) of daar het eerst gevonden.
rhodopetalus
rhodopétalus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; petălon,
kroonblad: met rozeroode kroonbladen.
rhodophyllus
rhodophýllus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; phullon, blad:
met rozeroode bladeren.
rhodopleurus rhodopléúrus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; pleuron, ribbe,
nerf: met rozeroode ribben of nerven.
rhodopterus
rhodópterus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; ptĕron, vleugel:
met rozeroode vleugels.
Rhodora / Rhodora
Rhódora L. [C. Linnaeus] / Rhodóra L. [C. Linnaeus],
– in het Lat. overgenomen, oude, Gallische plantennaam, waarmede een kruid werd
aangeduid, dat Plinĭus (zie Plinĭa) als volgt beschrijft (Historĭa Naturālis XXIV,
112): “caulem habet virgae ficulnĕae modo geniculātum, folĭa urtīcae in medĭo
exalbĭda, eădem procedente tempŏre tota rubentĭa, florem argentĕum: praecipŭe
contra tumōres fervoresque, cum axungĭa vetĕre tusa ita ut ferro non attingātur: qui
perunctus est despŭit ad suam dextram ter. Efficacĭus remedĭum esse aĭunt si tres
quoque trium natiōnum homĭnes perungunt dextrorsus” [haar stengel is knoopig
gelijk een vijgetakje; de bladeren, welke op die eener brandnetel gelijken, zijn in het
midden bleek en worden later geheel rood; de bloemen zijn zilverwit. (De plant
wordt) voornamelijk (aangewend) tegen gezwellen en ontstekingen; zij wordt gestampt
met oud smeervet, zóó, dat zij niet met ijzer in aanraking komt. Na ermee ingesmeerd
te zijn moet men driemaal naar rechts spuwen. Beweerd wordt, dat het middel beter
helpt, als de insmering geschiedt aan de rechterzijde door drie personen van
verschillende nationaliteit]. – Welke plant bedoeld werd, is onbekend. – Linnaeus
(zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op soorten van Rhododendron,
zeer zeker niet de rhodora der Ouden.
rhodorhachis
rhodórhachis, – zie rhodorrhăchis.
rhodorrhachis
rhodórrhachis, – van Gr. rhodon, roos; rhăchis, spil van een
bloeiwijze of van een gevind blad: met rozeroode spillen.
rhodosanthus rhodosánthus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; anthos, bloem:
met rozeroode bloemen.
rhodosepalus
rhodosépalus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met rozeroode kelkbladen.
rhodospadix
rhodospádix, – van Gr. rhodon, roos; spādix, (als bot. term)
kolf: met rozeroode kolven.
rhodospathus
rhodóspathus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; Lat. spătha
(Gr. spăthê), (als bot. term) kolfscheede: met rozeroode kolfscheeden.
rhodospermus
rhodospérmus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; sperma,
zaad: met rozeroode zaden.
rhodostachys
rhodóstachys, – van Gr. rhodon, roos; stăchus, aar: met
rozeroode aren.
rhodostele
rhodostéle, – van Gr. rhodon, roos; stêlê, zuil: met rozeroode
(stempel)zuil.
rhodostictus rhodostíctus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; stiktos, gestippeld:
met rozeroode stippels.
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Rhodotypos / Rhodotypus
Rhodótypos Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold
en J. G. Zuccarini] / Rhodótypus Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. rhodon, roos;
tŭpos (van tuptein, slaan), indruk van een slag, afdruk van een stempel, bij uitbreiding
model, voorbeeld. – De bloemen doen eenigszins aan rozen denken.
rhodozonus
rhodozónus (-a, -um), – van Gr. rhodon, roos; zônê, gordel: met
rozerooden gordel, met rozerooden rand.
rhoeadiflorus
rhoeadiflórus (-a, -um), – van rhoeas (rhoeădis), soortnaam
van een Papāver (klaproos); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener
klaproos.
rhoeas
rhoeas, – Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam rhoias,
waarmede een Papāversoort werd aangeduid.
Rhoeo
Rhoeo Hance [H. Fletcher Hance], – de naam wordt door Hance (zie
Hancĕa), den auteur van het gesl. [zie Walpers, Annales III, 659 (1853)] niet
verklaard. Hij zou een latinizeering kunnen zijn van den Gr. vrouwennaam Rhoiô;
hij zou ook een modificatie kunnen wezen van Gr. rhoia, paardenwed. De beide
bovenste, dicht bijeengeplaatste schutbladen, welke vaak water bevatten, doen aan
een miniatuur-paardenwed denken.
rhoifolius
rhoïfólius (-a, -um), – van Rhus (Rhoïs), plantengesl.
(Anacardiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Rhus.
rhombeus / rhombicus
rhómbeus (-a, -um) / rhómbicus (-a, -um), – van
Lat. rhombus, ruit (meetkunstige figuur): ruitvormig.
rhombifolia
rhombifólia, – zie rhombifolĭus.
rhombifoliolatus
rhombifoliolátus (-a, -um), – van Lat. rhombus, ruit
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(meetkunstige figuur); foliŏlum (verkleinw. van folĭum, blad), blaadje: met ruitvormige
blaadjes.
rhombifolius
rhombifólius (-a, -um), – van Lat. rhombus, ruit (meetkunstige
figuur); folĭum, blad: met ruitvormige bladeren.
rhombilabris
rhombílabris (-is, -e), – van Lat. rhombus, ruit (meetkunstige
figuur); lăbrum, lip: met ruitvormige lip.
rhombipetalus
rhombipétalus (-a, -um), – van Lat. rhombus, ruit
(meetkunstige figuur); Nieuwlat. petălum, kroonblad: met ruitvormige kroonbladen.
Rhomboda Rhombóda Lindl. [J. Lindley], – van Gr. rhombôdês [van rhombos,
ruit (meetkunstige figuur)], ruitvormig. – De lip draagt twee ruitvormige aanhangsels.
rhombodeus
rhombódeus (-a, -um), – van Gr. rhombôdês [van rhombos, ruit
(meetkunstige figuur)], ruitvormig: ruitvormig.
rhomboglossus
rhomboglóssus (-a, -um), – van Gr. rhombos, ruit
(meetkunstige figuur); glôssa, tong: met ruitvormige tong of (bij orchideeën) lip.
rhomboidalis rhomboidális (-is, -e), – van Lat. rhomboīdes, ruit (meetkunstige
figuur): ruitvormig.
rhomboideus rhomboídeus (-a, -um), – van Lat. rhombus, ruit (meetkunstige
figuur); idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: ruitvormig.
rhombopetalus
rhombopétalus (-a, -um), – van Gr. rhombos, ruit
(meetkunstige figuur); petălon, kroonblad: met ruitvormige kroonbladen.
Rhombospora
Rhombóspora Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. rhombos,
ruit (meetkunstige figuur); spŏra, zaad. – De zaden bezitten een ruitvormigen vleugel.
Rhopala
Rhópala Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – van Gr. rhopălon,
knots. De stijl en de bloemknoppen zijn knotsvormig. De naam is mogelijk gegeven
onder den invloed van den door Aublet (zie Aubletĭa) aan het gesl. geschonken naam
Roupāla.
Rhopalephora
Rhopaléphora Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr.
rhopalêphŏrein (van rhopălon, knots; phŏrein, dragen), een knots dragen: knotsen
(dwz. knotsvormige vruchten) dragende plant.
Rhopaloblaste
Rhopalobláste Scheff. [R. H. C. C. Scheffer], – van Gr.
rhopălon, knots; blastê, kiem. De kiem draagt een knotsvormig aanhangsel.
rhopaloblepharos
rhopaloblépharos (-os, -on), – van Gr. rhopălon, knots;
blephăris, wimper: bezet met knotsvormige wimpers.
rhopalobolba
rhopalobólba, – zie rhopalobolbus.
rhopalobolbos / rhopalobolbus
rhopalobólbos (-os, -on) / rhopalobólbus
(-a, -um), – van Gr. rhopălon, knots; bolbos, bol: met knotsvormige bollen of
schijnknollen.
rhopalobulbus
rhopalobúlbus (-a, -um), – van Gr. rhopălon, knots; Lat.
bulbus, bol: met knotsvormige bollen of schijnknollen. – Deze samenkoppeling van
Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn clavibulbus, rhopalobolbos, rhopalobolbus.
rhopalocarpa
rhopalocárpa, – zie rhopalocarpus.
Rhopalocarpus
Rhopalocárpus T. et B. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk],
– van Gr. rhopălon, knots; karpos, vrucht: plant met knotsvormige vruchten.
rhopalocarpus
rhopalocárpus (-a, -um), – van Gr. rhopălon, knots; karpos,
vrucht: met knotsvormige vruchten.
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Rhopalocnemis Rhopalocnémis Jungh. [Fr. W. Junghuhn], – van Gr. rhopălon,
knots; knêmis, scheenplaat. – De bloeiwijzen zijn knotsvormig; haar steel wordt aan
den voet omgeven door een (hier bij een scheenplaat vergeleken) scheede, bestaande
uit de schors van den wortelstok, welke wordt opgelicht en doorbroken door den
groei der binnen in den wortelstok ontstaande kolf.
rhopalophorus
rhopalóphorus (-a, -um), – van Gr. rhopălon, knots; pherein,
dragen: een of meer knotsvormige organen dragend.
rhopalorhachis
rhopalórhachis, – zie rhopalorrhăchis.
rhopalorrhachis
rhopalórrhachis, – van Gr. rhopălon, knots; rhăchis, spil
van een bloeiwijze of van een gevind blad: met knotsvormige spillen.
rhopalotrichus
rhopalótrichus (-a, -um), – van Gr. rhopălon, knots; thrix
(trĭchos), haar: met knotsvormige haren.
Rhopostemon
Rhopostémon Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. rhopos (van
rhophein, inslikken), het ingeslikt wordende; stêmôn, draad. – De helmknop (deel
van den meeldraad) is diep weggedoken in, als het ware ingeslikt door, den top der
stempelzuil.
Rhuacophila
Rhuacóphila Bl. [C. L. Blume], – van Gr. rhuax (rhuākos),
lavastroom; phĭlein, beminnen: lavastroomen beminnende, dwz. op oude lavastroomen
groeiende plant.
Rhus
Rhus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. rhous, oude naam van
een boom, welks bladeren en jonge twijgen als looimiddel [o.a. voor de bereiding
van maro(k)kijn- en corduaanleder] worden aangewend (Rhus coriarĭa L. [C.
Linnaeus]).
rhusiophyllus
rhusiophýllus (-a, -um), – van Gr. rhousĭos, roodbruin,
roodachtig; phullon, blad: met roodbruine of roodachtige blad(er)en.
rhyncantherus
rhyncanthérus (-a, -um), – zie rhynchanthērus.
Rhynchanthera
Rhynchanthéra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. rhunchos,
snavel; anthêra, (als bot. term) helmknop. Orchidacĕa met gesnavelden helmknop.
rhynchantherus
rhynchanthérus (-a, -um), – van Gr. rhunchos, snavel;
anthêra, (als bot. term) helmknop: met gesnavelde helmknoppen.
Rhynchanthus
Rhynchánthus Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. rhunchos,
snavel; anthos, bloem: plant met gesnavelde bloemen.
Rhynchelythrum
Rhynchélythrum Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], –
foutief voor Rhynchelўtrum.
Rhynchelytrum
Rhynchélytrum Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter], – van Gr.
rhunchos, snavel; elŭtron, omhulsel. – De naam zinspeelt op den vorm van g2 en g3,
welke uit buikige onderhelft toegespitst (gesnaveld) zijn.
Rhynchocarpa
Rhynchocárpa Auct. div. [Van verschillende schrijvers], –
van Gr. rhunchos, snavel; karpos, vrucht: plant met gesnavelde vruchten.
rhynchocarpus rhynchocárpus (-a, -um), – van Gr. rhunchos, snavel; karpos,
vrucht: met gesnavelde vruchten.
Rhynchodia
Rhynchódia Bth. [G. Bentham], – van Gr. rhunchôdês (van
rhunchos, snavel), gesnaveld. – De naam zinspeelt op de gesnavelde zaden.
rhynchoglossa
rhynchoglóssa, – zie rhynchoglossus.
Rhynchoglossum
Rhynchoglóssum Bl. [C. L. Bume], – van Gr. rhunchos,
snavel; glôssa, tong. De onderlip is tongvormig en steekt als een snavel vooruit.
rhynchoglossus rhynchoglóssus (-a, -um), – van Gr. rhunchos, snavel; glôssa,
tong: met gesnavelde tong of (bij orchideeën) lip.
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Rhyncholepis
Rhynchólepis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. rhunchos,
snavel; lĕpis, schub. – De schutbladen zijn schubvormig en eindigen in een lange,
snavelvormige spits.
rhynchophyllus
rhynchophýllus (-a, -um), – van Gr. rhunchos, snavel;
phullon, blad: met gesnavelde, dwz. smal toegespitste bladeren.
Rhynchopyle
Rhynchópyle Engl. [H. G. A. Engler], – van Gr. rhunchos,
snavel; pŭlê, poort. – Plant, welker zaden op de plaats van het voormalige poortje
(van het eitje) een langen snavel dragen.
Rhynchosia
Rhynchósia Lour. [J. Loureiro], – van Gr. rhunchos, snavel. –
De naam zinspeelt op de gesnavelde peul.
rhynchosioides
rhynchosioídes, – van Rhynchosĭa, plantengesl.
(Leguminōsae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Rhynchosĭa-achtig.
Rhynchospermum
Rhynchospérmum Reinw. [C. G. C. Reinwardt], – van
Gr. rhunchos, snavel; sperma, zaad. – De (hier als zaden beschoude) dopvruchten
zijn gesnaveld.
Rhynchospora
Rhynchóspora Vahl [M. Vahl], – van Gr. rhunchos, snavel;
spŏra, zaad, vrucht. – De vruchten zijn door den blijvenden stijlvoet gesnaveld.
Rhynchostylis
Rhynchostýlis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. rhunchos, snavel;
stūlis
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(verkleinw. van stūlos, zuil), kleine zuil. – De stempelzuil is boven den stempel in
een spits verlengd.
rhynchostyloides
rhynchostyloídes, – van Rhynchost lis, plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Rhynchost lis-achtig.
Rhynchotechum
Rhynchotéchum, – foutief voor Rhynchothēcum.
Rhynchothecum
Rhynchothécum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. rhunchos,
snavel; thêkê, doos. – De vruchten (doozen voor de zaden) zijn gesnaveld.
Rhynco- / rhyncoRhynco- / rhynco-, – zie Rhyncho-, rhynchoRhyparia / Rhyparosa
Rhypária Bl. [C. L. Blume] / Rhyparósa Bl. [C. L.
Blume], – van Gr. rhupăros, vuil, goor. De naam zinspeelt op de kleur van de beharing
der plant.
Rhysotoechia
Rhysotóéchia Radlk. [L. Radlkofer], – van Gr. rhusos,
gerimpeld; toichos, wand. – Na het openspringen der vrucht frommelen de kleppen
(deelen van den vruchtwand) zich ineen.
Rhyssopteryx Rhyssópteryx Bl. [C. L. Blume], – van Gr. rhussos, gerimpeld;
ptĕrux, vleugel. De vruchtjes zijn gerimpeld-geknobbeld en gevleugeld.
Rhyticaryum Rhyticáryum Becc. [Odoardo Beccari], – van Gr. rhutis, rimpel;
karŭon, noot. – De steenkern is netvormig gerimpeld.
Rhytidandra
Rhytidándra A. Gray [Asa Gray], – van Gr. rhutis (rhutĭdos),
rimpel; anêr (andros), man. De helmknoppen (mann. organen) zijn dwars gerimpeld.
Rhytidea
Rhytídea Spreng. [K. P. J. Sprengel], – van Gr. rhutis (rhutĭdos),
rimpel, plooi. Het kiemwit is diep ingesneden, schijnbaar geplooid.
rhytidiphyllus
rhytidiphýllus (-a, -um), – zie rhytidophyllus.
Rhytidocaryum
Rhytidocáryum Schum. et Laut. [K. M. Schumann en C.
G. A. Lauterbach], – van Gr. rhutis (rhutĭdos), rimpel; karŭon, noot. – De steenkern
is netvormig gerimpeld.
rhytidomus
rhytidómus (-a, -um), – van Gr. rhutidôma [van rhutĭdoun,
rimpelen, en dit weer van rhutis (rhutĭdos), rimpel], iets gerimpelds: rimpelig,
gerimpeld.
rhytidophyllus
rhytidophýllus (-a, -um), – van Gr. rhutis (rhutĭdos), rimpel;
phullon, blad: met gerimpelde bladeren.
rhytidothecis rhytidothécis (-is, -e), – van Gr. rhutis (rhutĭdos), rimpel; thêkê,
doos: met gerimpelde doozen of iets daarbij vergelijkbaars (bladscheeden,
helmknoppen, vruchten).
Rhytiglossa
Rhytiglóssa Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. rhutis,
rimpel; glôssa, tong. – De bij een tong vergeleken onderlip is gerimpeld.
Rhytilix Rhýtilix Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr. rhutis, rimpel.
– Het onderste kafje is gerimpeld.
Rhytis
Rhytis Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. rhutis, rimpel. – De
naam zinspeelt op de gerimpelde vrucht.
rhytispermus rhytispérmus (-a, -um), – van Gr. rhutis, rimpel; sperma, zaad:
met rimpelige zaden.
Ribes / ribes
Ribes L. [C. Linnaeus] / ribes, – Latinizeering van Arab. rîbâs,
naam eener in Palestina voorkomende, zuur smakende rhabarbersoort (Rheum – L.
[C. Linnaeus]). – Toen de Arabieren in 711 Spanje hadden veroverd en daar de hun
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uit Palestina bekende rîbâs niet aantroffen, brachten zij den naam over op de er wel
groeiende, eveneens zuur smakende kruisbessen (Ribes grossularĭa L. [C. Linnaeus];
Sp. ribésio). Het tegenwoordige gesl. Ribes omvat niet alleen de kruisbes, doch o.a.
ook de roode, lichtgele of zwarte aalbes. – Het woord wordt als soortnaam gebezigd
voor planten (Embelĭa, Ficus, Symplŏcos), welker vruchten of schijnvruchten op
aalbeziën gelijken.
ribesioides / ribesoides
ribesioídes / ribesoídes, – van Ribes, plantengesl.
(Saxifragacĕae), kruisbes, aalbes, of van den soortnaam ribes (zie aldaar); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Ribes-achtig. 2. op de soort ribes
gelijkend.
Richardia
Richárdia Kth [K. S. Kunth] (Aracĕae), – genoemd naar L. Cl. M.
Richard (1754, Auteuil bij Parijs; 1821, Parijs), in 1781 op voorstel der Fr. Akademie
van Wetenschappen door Lodewijk XVI naar Guiana gezonden om daar nuttige
planten uit de Oude Wereld intevoeren en over de Fr. Antillen te verbreiden. Van
Cayenne uit bezocht hij op eigen kosten Brazilië en bereisde hij in 1786/87 de
Antillen. In 1789 keerde hij met vele planten, dieren en teekeningen naar Frankrijk
terug. De daar inmiddels plaats gehad hebbende revolutie had anderen aan het bestuur
gebracht, die aan Richard de terugbetaling der door hem voorgeschoten reiskosten
weigerden, zoodat hij, om in zijn levensonderhoud te voorzien, tuinarchitect werd.
In 1795 werd hij benoemd tot hoogleeraar aan de pas gestichte École de Médecine
te Parijs, welken post hij tot aan zijn dood bekleedde. Hij schreef een aantal bot.
publicaties, waaronder de op naam van Michaux (zie michauziānus) staande Flora
van N.-Amerika.
Richardia
Richárdia L. [C. Linnaeus] (Rubiacĕae), – genoemd naar R.
Richardson (zie Richardsonĭa).
richardianus
richardiánus (-a, -um) (Ophiorrhiza – Gaud. [Ch.
Gaudichaud-Beaupré]), – genoemd naar A. Richard (1794, Parijs; 1852, Parijs), zoon
van L. Cl. M. Richard (zie Richardĭa Kth [K. S. Kunth]) en diens opvolger als
hoogleeraar te Parijs, schrijver van vele belangrijke bot. werken.
Richardsonia Richardsónia Kth [K. S. Kunth], – genoemd naar R. Richardson
(1663, North Bierly bij Bradford, Yorkshire, Engeland; 1741, North Bierly), medicus,
schrijver van eenige bot. publicaties.
richardsonii
richardsónii, – 2e nv. van Richardsonĭus, Latinizeering van
Richardson: van Richardson, gevonden door Richardson, genoemd naar Richardson.
– Polemonĭum – R. Grah. [R. Graham] is genoemd naar Sir John Richardson (1787,
Dumfries, Z.O.-Schotland; 1865, Grasmere, N.-Engeland), medicus, deelnemer aan
den eersten (1819) en tweeden (1825-28) tocht van John Franklin en aan een
poolexpeditie van 1851, op welke tochten hij vele planten, waaronder de naar hem
genoemde, verzamelde.
Richetia
Richétia Heim [Frédéric Louis Heim (1869, Metz; X)], – genoemd
naar Ch. R. Richet (1850, Parijs; 1935, Parijs), verdienstelijk dierphysioloog, van
1887-1927 hoogleeraar in de physiologie te Parijs, sedert 1898 lid van de Académie
de Médecine, sedert 1914 van de Académie des Sciences, schrijver van vele zoöl.
publicaties, voorts van eenige werken op maatschappelijk gebied, alsmede van
gedichten en romans.
richii
ríchii, – 2e nv. van Richĭus, Latinizeering van Rich: van Rich, genoemd
naar Rich. Cupanĭa – A. Gray [Asa Gray] is genoemd naar A. Richard (zie
richardiānus), die zijn naam vaak tot A. Rich. afkortte. Den auteur der soort, Asa
Gray (zie Graya), was schijnbaar onbekend, dat Rich. een afkorting was.
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ricinifolius ricinifólius (-a, -um), – van Ricĭnus, plantengesl. (Euphorbiacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Ricĭnus.
Ricinocarpus
Ricinocárpus O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van Ricĭnus,
plantengesl. (Euphorbiacĕae); Gr. karpos, vrucht: plant met vruchten als die van een
Ricĭnus.
ricinoides
ricinoídes, – van Ricĭnus, plantengesl. (Euphorbiacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ricĭnus-achtig.
Ricinus Rícinus L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, ook teek. Beweerd
wordt wel, dat de plant zoo genoemd is, omdat haar zaden op (van bloed gezwollen)
teken gelijken. – Anderen brengen het woord Ricĭnus in verband met kiki, een
oud-Egyptische naam voor de plant.
ridleyanus ridleyánus (-a, -um), – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
Henry Nicholas Ridley (1855, West-
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-Harling, Norfolk, Engeland; X), van 1880-87 assistent aan de bot. afdeeling van het
British Museum te Londen, van 1888-1911 directeur van den bot. tuin te Singapore,
dien hij zeer verrijkte. In 1887 maakte hij met twee anderen een tocht naar het eiland
Fernando de Noronha (bij de N.O. punt van Z.-Amerika) om de flora, fauna en
mineralen ervan te onderzoeken. Van Singapore uit bereisde hij het Mal. Schiereiland,
Java, Sumatra, Bórneo, de Cocos- of Keeling-eilanden (groep van 33 eilanden; ±97°
O.L.; 12-13° Z.B.; in 1689 ontdekt door kapitein Keeling) en het Christmaseiland
(ruim 105° O.L.; ±10 1/2° Z.B.); op deze reizen bracht hij een herbarium van ongeveer
50 000 nummers bijeen. Hij maakte zich uitermate verdienstelijk voor de rubbercultuur
(Hevēa), zoowel door het uitwerken eener goede tapmethode als door het propaganda
maken voor de cultuur bij de planters, waardoor hij den grond legde tot de
tegenwoordige reusachtige rubberindustrie in tropisch Azië. Voorts schreef hij vele
bot. publicaties, o.a. Materials for a Flora of the Malayan Peninsula, Monocotyledons
(1907-08), Spices (1912), Flora of the Malayan Peninsula (1922-25) en Dispersal of
Plants throughout the World (1930), verder tal van tijdschriftartikelen. – De schrijver
van dit woordenboek dankt hem tal van waardevolle nasporingen en inlichtingen.
Ridleyella
Ridleyélla Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – genoemd naar H. N.
Ridley (zie ridleyānus).
ridleyi
ridléýi, – 2e nv. van Ridleyus, Latinizeering van Ridley: van Ridley,
gevonden door Ridley, genoemd naar Ridley. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar H. N. Ridley (zie ridleyānus).
Ridolfia Ridólfia Moris [G. G. Moris], – genoemd naar markies Cosimo Ridolfi
(1769, Florence; 1844, Pisa), schrijver van een catalŏgus van in den bot. tuin te
Bibbiani bij Florence gekweekte planten.
Riedelia
Riedélia Oliv. [D. Oliver] (Zingiberacĕae), – genoemd naar J. G. Fr.
Riedel (1832, Tondano, Minahasa, N.O.-Celébes; 1911, Batavia), die na opleiding
in Europa in 1853 in den Nederlandschind. staatsdienst trad en in de Minahasa werd
geplaatst. In 1864 werd hij assistent-resident van Gorontalo, later assistent-resident
van Biliton, vervolgens resident van Timor, eindelijk van Ambon; in 1883 werd hij
gepensionneerd. Hij verzamelde planten, waaronder de naar hem genoemde, in de
Minahasa, op Biliton en in Bórneo.
Riedelia Riedélia Trin. [K. B. Trinius] (Graminĕae), – genoemd naar L. Riedel
(1790, Berlijn; 1861, São Christovão, a/d O. kust van Brazilië op ±11° Z.B.),
tuinbouwkundige, die in 1811 in opdracht der Petersburgsche Akademie met Von
Langsdorff (zie Langsdorffĭa) naar Brazilië vertrok, waar hij tot 1836 groote bot.
verzamelingen bijeenbracht. In 1836 werd hij benoemd tot directeur van het stadspark
(Paseo publico) te Rio de Janeiro (O. kust van Z.-Amerika; ±23° Z.B.), welke
betrekking hij in 1858 nederlegde. Hij werd opgevolgd door Glaziou (zie glaziovĭi).
riedelianus riedeliánus (-a, -um), – Nederlandschind. planten van dezen naam
zijn genoemd naar J. G. Fr. Riedel (zie Riedelĭa Oliv. [D. Oliver]).
riedelii
riedélii, – 2e nv. van Riedelĭus, Latinizeering van Riedel: van Riedel,
gevonden door Riedel, genoemd naar Riedel. – Nederlandschind. planten van dezen
naam zijn genoemd naar J. G. Fr. Riedel (zie Riedelĭa Oliv. [D. Oliver]).
riedleanus
riedleánus (-a, -um) (Polystĭchum – Gaud. [Ch.
Gaudichot-Beaupré]), – genoemd naar A. Riedlé [1775, Yrsee bij Ausbourg (? Irsee
bij Kaufbeuren, Beieren); 1801, Koepang, Timor], tuinman van den Jardin des Plantes
te Parijs, toegevoegd aan de Fr. expeditie, welke onder leiding van kapitein Baudin
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van 1796-98 de Kanarische eilanden, Trinidád, St. Thomas en Portorico bezocht, en
in 1800 aan een tweede expeditie op de korvetten Le Naturaliste en Le Géographe
onder bevel van denzelfden kapitein naar China en de Stille Zuidzee, aan welke
expeditie ook Leschenault de la Tour (zie leschenaultiānus), Guichenot (zie
guichenotiānus) en Sautier (zie Sautiēra) deel namen. – Op de uitreis hield de
expeditie van 21 Aug. tot 13 Nov. 1801 verblijf op Timor, waar Riedlé, na in de
omgeving van Koepang planten verzameld te hebben, op 21 Oct. aan malaria overleed;
hij werd te Koepang begraven. Sautier werd eveneens door malaria aangetast en
overleed enkele dagen na het vertrek van Timor naar Nieuw-Holland.
riedlei
riedléi, – 2e nv. van Riedlēus, Latinizeering van Riedlé: van Riedlé,
gevonden door Riedlé, genoemd naar Riedlé. Dubrueilĭa – Decsne [J. Decaisne] is
genoemd naar A. Riedlé (zie riedleānus).
Riedleia / Riedleja
Riedléía A. P. DC. [A. P. de Candolle] / Riedléja Hassk.
[J. K. Hasskarl], – genoemd naar A. Riedlé (zie riedleānus).
riedlianus
riedliánus (-a, -um) (Nephrodĭum – Th. Moore [Th. Moore]), –
foutief voor riedleānus.
rigens
rigens, – van Lat. rigēre, stijf zijn: stijf.
rigescens
rigéscens, – van Lat. rigescĕre (van rigēre, stijf zijn), stijf beginnen
te worden: beginnend stijf te worden; tamelijk stijf.
rigida
rígida, – zie rigĭdus.
rigidicaulis rigidicáúlis (-is, -e), – van Lat. rigĭdus, stijf; caulis, stengel, steel:
stijfstengelig, stijfstelig.
rigidifilus
rigidífilus (-a, -um), – van Lat. rigĭdus, stijf; fĭlum, draad: stijve
draden dragend (langs den rand der kroonbladen bv.).
rigidiflorus rigidiflórus (-a, -um), – van Lat. rigĭdus, stijf; flos (flōris), bloem:
stijfbloemig.
rigidifolius
rigidifólius (-a, -um), – van Lat. rigĭdus, stijf; folĭum, blad:
stijfbladig.
rigidifrons
rigĭdifrons, – van Lat. rigĭdus, stijf; frons, loof, gebladerte:
stijfbladig.
rigidipes
rigídipes, – van Lat. rigĭdus, stijf; pes, voet, steel: stijfvoetig,
stijfstelig.
rigidissimus
rigidíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. rigĭdus, stijf: zeer
stijf.
rigidiusculus / rigidulus
rigidiúsculus (-a, -um) / rigídulus (-a, -um), –
verkleinw. van Lat. rigĭdus, stijf; tamelijk stijf; eenigszins stijf.
rigidus
rígidus (-a, -um), – van Lat. rigēre, stijf zijn: stijf.
Rigiolepis
Rigiólepis, – zie Rhigiolĕpis.
rima
rima, – Philipp. plantennaam.
rimannii
rimánnii, – 2e nv. van Rimannĭus, Latinizeering van Rimann: van
Rimann, gevonden door Rimann, genoemd naar Rimann. – Dendrobĭum – Rchb. f.
[H. G. Reichenbach] en Erĭa – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] zijn genoemd naar
Rimann, in de tachtiger jaren der 19de eeuw plantenverzamelaar voor de Eng.
kweekersfirma Sander & Sons te St. Albans bij Londen. – Op navraag bij die fima
(1932) werd mij geantwoord, dat men zich hem niet meer herinnerde, doch wel
meende dat hij eenmaal voor de firma verzameld had.
rimbo
rimbo, – (Mal.) wildernis. – Als soortnaam gebezigd voor een in een
wildernis aangetroffen plant.
rimestadianus
rimestadiánus (-a, -um), – zie rimestadtiānus.
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rimestadtianus
rimestadtiánus (-a, -um) (Phalaenopsis – Hort. [onder dezen
naam in tuinen gekweekt]), – genoemd naar Rimestadt te Malang, die omstreeks
1900 orchideeën uit Java in Europa importeerde. Hij zond vele planten aan de firma
Sander & Sons te St. Albans bij Londen. Overigens is mij niets
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van hem bekend.
rimosus
rimósus (-a, -um), – van Lat. rima, spleet, barst, reet: vol spleten,
barsten, reten.
rindjanensis / rindjanicus / rindjaniensis rindjanénsis (-is, -e) / rindjánicus
(-a, -um) / rindjaniénsis (-is, -e), – afkomstig van den 3775 hoogen vulkaan Rindjáni
in N.-Lombok of daar het eerst gevonden.
rindu
rindu, – Soend. plantennaam (rindoe).
ringens
ringens, – van Lat. ringi, den mond opensperren, wijd gapen: wijd
gapend, (als bot. term) grijnzend. Vgl. personātus.
ringo
ringo, – Jap. volksnaam eener appelsoort.
Rinorea
Rinórea Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – (zie Aubletĭa), in 1775
de auteur van het gesl. geeft bij den naam geenerlei toelichting.
rioensis / riouwensis / riowensis
rioénsis (-is, -e) / riouwénsis (-is, -e) /
riowénsis (-is, -e), – afkomstig van den Riouw-Archipel (Z.O. van Singapore) of
daar het eerst gevonden.
riparius ripárius (-a, -um), – van Lat. ripa, oever, waterkant: aan waterkanten
groeiend, oever-.
ripicola
ripícola (znw), – van Lat. ripa, oever, waterkant; cŏlĕre, wonen,
bewonen: waterkanten bewonende, dwz. aan waterkanten groeiende plant.
ripicolus ripícolus (-a, -um), – van Lat. ripa, oever, waterkant; cŏlĕre, wonen,
bewonen: waterkanten bewonend, dwz. aan waterkanten groeiend.
Ripidium
Ripídium, – zie Rhipidĭum.
ririei
riríei, – 2e nv. van Ririĕus, Latinizeering van Ririe: van Ririe, genoemd
naar Ririe. -Rhododendron – Hemsl. et E. H. Wils. [W. Botting Hemsley en E. H.
Wilson] is genoemd naar B. Ririe, zendeling te Kia-ting in Sze-tsjoean (= Szechuan;
zie szechuanĭcus) in China; bijna 104º O.L.; ruim 29 1/2º N.B., die aan den ontdekker
der plant, E. H. Wilson (zie wilsōni), tijdens diens tweede reis in China (1903-05)
groote diensten bewezen had. Overigens is mij niets van hem bekend.
ritchiei ritchíei, – 2e nv. van Ritchiĕus, Latinizeering van Ritchie: van Ritchie,
gevonden door Ritchie, genoemd naar Ritchie. – Bruguiēra – Merr. [E. D. Merrill]
is genoemd naar John W. Ritchie (1871, Sparta, Illinois, U.S.A.; X) van 1902-07
onderwijzer in de Philippijnen, waar hij voor Merrill (zie Elmerrillĭa) aanzienlijke
bot. verzamelingen bijeenbracht. Thans (1933) woont hij te Yonkers (New York),
waar hij verbonden is aan de World Book Company.
ritro
ritro, – Latinizeering van den ouden, Gr. plantennaam rutros, waarmede
een gedoornde of gestekelde plant werd aangeduid, welker identiteit niet vast staat.
ritschlianus
ritschlíanus (-a, -um) (Viola – Becker [Wilhelm Becker (1874,
Halberstadt; 1928, Kirchmoeser bij Brandenburg), leeraar nat. historie]), – genoemd
naar G. A. Ritschl (1816, Berlijn; 1866, Posen), leeraar bij het Middelbaar Onderwijs
te Posen, bekend door zijn studiën over bastaarden in het plantenrijk, schrijver eener
flora van Posen.
riuminianus
riuminiánus (-a, -um) (Cycas – Porté [M. Porte]), – in 1863
genoemd naar Riumin, toen voorzitter van het Tuinbouwkundig Genootschap te
Moskou. Overigens is mij van hem niets bekend.
rivalis
rivális (-is, -e), -van Lat. rivus, beek, waterleiding: aan beken of
waterleidingen groeiend.
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Rivea
Rívea Choisy [J. D. Choisy], – genoemd naar A. A. de la Rive (1801,
Genève; 1873, Genève) sinds 1823 hoogleeraar in de natuurkunde te Genève, collega
van Choisy (zie choisyānus), den auteur van het gesl., uitvinder (1836) der
galvanoplastiek, opsteller eener theorie over het Noorderlicht, actief deelnemer aan
het staatkundig leven van Zwitserland, schrijver van vele wetensch. publicaties.
rivieri
riviéri, – 2e nv. van Riviērus, Latinizeering van Rivière: van Rivière,
genoemd naar Rivère. – Amorphophallus – Dur. [M. Ch. Durieu de Maisonneuve
(1796-1878), directeur van den bot. tuin van Bordeaux] is genoemd naar Aug. Riviere
(?, ?; 1877, Parijs), hortulanus van den Jardin du Luxembourg te Parijs, schrijver
van tuinbouwkundige en andere artikelen.
Rivina
Rivína L. [C. Linnaeus], – genoemd naar A. Q. Bachmann (1652,
Leipzig; 1723, Leipzig), die, de gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam
latinizeerde tot Rivīnus (van rivus, beek, D.: Bach), hoogleeraar in de plantkunde te
Leipzig, schrijver van vele bot. werken, met Tournefort (zie Tournefortĭa) de schepper
van het tegenwoordige geslachtsbegrip.
rivinianus
riviniánus (-a, -um) (Viŏla – Rchb. [H. G. L. Reichenbach]), –
genoemd naar A. Q. Bachmann (zie Rivīna).
rivularis
rivuláris (-is, -e), – van Lat. rivŭlus (verkleinw. van rivus, beek),
beekje: aan beekjes groeiend.
robelinii
robelínii, – foutief voor roebelinĭi.
Robergia / Robergia
Robérgia Roxb. [W. Roxburgh] / Robérgia Schreb. [J.
Chr. D. von Schreber], – genoemd naar Lars Roberg (1664, Stockholm; 1742, Upsála),
hoogleeraar te Upsála, schrijver van publicaties.
robertianus
robertiánus (-a, -um), – 1. (Geranĭum – L. [C. Linnaeus]), –
genoemd naar den Heiligen Robertus, die de geneeskrachtige eigenschappen der
plant ontdekt en bekend gemaakt zou hebben. – Zij werd, en wordt nog wel,
aangewend tegen bindvliesontsteking, neusbloedingen, uitslag, dysenterie, gezwellen,
aangezichtspijn, koorts, jicht, nier- en blaasaandoeningen. – De H. Robertus (OHD.
= de roemrijke = Hrodbertus, Hrodperht, Hrodprecht, Robert, Rupert, Ruppert,
Ruprecht) (?,?; 718, Salzburg in Oostenrijk), was de eerste bisschop van Salzburg,
beroemd als bekeerder van heidenen, stichter van kerken en kloosters en eerste
ontginner der Salzburgerzoutmijnen, waarom hij vaak wordt afgebeeld met een
zoutvaatje in de hand. Zijn naamdag valt op 24 Sept. 2. (Dryoptĕris – Christensen
[C. Fr. A. Christensen]), zoo genoemd, omdat de plant in geur overeenkomt met
Geranĭum – L. [C. Linnaeus] Zie sub 1. 3. (Andropōgon – Steud. [C. G. Steudel]),
– genoemd naar Robert Brown (zie browniānus 1).
Robinia
Robínia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Robin (1550, Parijs;
1629, Parijs), hovenier van Hendrik III, Hendrik IV en Lodewijk XIII van Frankrijk,
organisator van den bot. tuin der medische faculteit te Parijs, die de plant in 1600 uit
Virginië naar Parijs overgebracht zou hebben. – Men vindt echter ook vermeld, dat
het eerste ex. in 1635 te Parijs geplant zou zijn door zijn zoon en opvolger, Vespasien
Robin (1579, Parijs; 1662, Parijs).
robinsonianus robinsoniánus (-a, -um) (Calămus – Becc. [Odoardo Beccari]),
– genoemd naar Ch. B. Robinson (1871, Pictou, Nova Scotia; 1913, Ambon),
verbonden aan het Bureau of Science te Manilla, schrijver van vele publicaties. Bij
het verrichten van een floristisch onderzoek op Ambon, ter identificatie van door
Rumphius (zie Rumphĭa) beschreven planten, werd hij, toen hij onvergezeld een
tocht maakte, door eenige inboorlingen, die hem uit domme bijgelovigheid voor een
kinderroover aanzagen, vermoord en in zee geworpen.
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robinsonii
robinsónii, – 2e nv. van Robinsonĭus, Latinizeering van Robinson:
van Robinson, gevonden door Robinson, genoemd naar Robinson. 1. [Macrosōlen
– Dans. [B. H. Danser] (= Elytranthe – Gamble [J. S. Gamble (1847-1925) ambtenaar
bij het boschwezen in Eng. Indië]); – Lettsomĭa – Ridl. [H. N. Ridley]; – Symplŏcos
– Ridl. [H. N. Ridley]], – genoemd naar H. Ch. Robinson (1874, Liverpool; 1929,
Oxford), zoöloog, van 1906-26 directeur van het Federated Malay States Museum
te Kwala Loempoer, die op zijn vele zoölogische verzameltochten (hij beklom o.a.
in 1906 als eerste Europeaan den Goenoeng Tahan, den hoogsten en moei-
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lijkst toegankelijken top van het Mal. Schiereiland) ook planten verzamelde. Op het
tijdstip van zijn dood was hij bezig met de uitgave van een werk over de vogels van
het Mal. Schiereiland, dat voortgezet wordt door Boden Kloss (zie bodenĭi). 2.
(Adiantum – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh]; – Aglaĭa
– Merr. [E. D. Merrill]; – Dissochaeta – Merr. [E. D. Merrill]; Hugonĭa – Merr. [E.
D. Merrill]; Lepidagăthis – Merr. [E. D. Merrill]; – Henslowĭa – Merr. [E. D. Merrill];
– Macaranga – Merr. [E. D. Merrill]; Maesa – Merr. [E. D. Merrill]; Microst lis –
J. J. S. [J. J. Smith]; – Phalaenopsis – J. J. S. [J. J. Smith]; – Platanthēra – J. S. S. [J.
J. Smith]; Rubus – Merr. [E. D. Merrill]; Selaginella – V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh]; – Strychnos – Hill [Walter Hill (1820-1904), directeur
van den bot. tuin van Brisbane]; – Vincentĭa – Merr. [E. D. Merrill]), – genoemd
naar haar ontdekker, Ch. B. Robinson (zie robisoniānus).
Robiquetia
Robiquétia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar
P. J. Robiquet (1780, Rennes; 1840, Parijs), apotheker, hoogleeraar in de
pharmakologie te Parijs.
robur
robur, – (Lat.) hard hout, eikenhout, kracht.
robusta
robústa, – zie robustus.
robustior
robústior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. robustus, stevig: steviger
dan gewoonlijk; vrij stevig.
robustipes
robústipes, – van Lat. robustus, stevig, krachtig; pes, voet, steel:
met stevigen steel.
robustius
robústius, – zie robustĭor.
robustus
robústus (-a, -um), – van Lat. robur, kracht: krachtig.
Rocama Rócama Forsk. [P. Forskål], – Lat. transcr. van den Arab. plantennaam
rókama.
Rochea
Róchea A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar François
Dela-Roche (?. ?.; 1813, Parijs), medicus-botanicus, schrijver van een bot. publicatie
en van den tekst van deel 5 en 6 van Redouté’s Les Liliacées.
Rochelia
Rochélia Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – genoemd naar A. Rochel
(1770; Neunkirchen am Steinfeld, Neder-Oostenrijk; 1847, Grätz), medicus-botanicus,
van 1820-40 hortolanus van den bot. tuin van Budapest, verdienstelijk kenner der
flora van Hongarije, schrijver van eenige bot. publicaties.
rochelianus
rocheliánus (-a, -um) (Saxifrăga – Sternb. [K. M. graaf Von
Sternberg]), – genoemd naar A. Rochel (zie Rochelĭa).
rochussenii
rochussénii, – 2e nv. van Rochussenĭus, Latinizeering van
Rochussen: van Rochussen, genoemd naar Rochussen. – Coelogўne – De Vr. [W.
H. de Vriese] en Rafflesĭa – T. et B. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk] zijn genoemd
naar J. J. Rochussen (1797, Etten bij Breda; 1871, ’s Gravenhage), eerst werkzaam
ten behoeve van den handel, van 1840-43 minister van financiën, van 1843-45
buitengewoon gezant te Brussel, van 1845-51 gouverneur-generaal van Ned. Indië,
als zoodanig de eerste, die brak met het systeem van niet-bemoeienis met de politieke
aangelegenheden der Buitenbezittingen, ijverig bevorderaar van het natuurkundig
onderzoek van Ned. Indië, beschermer van Junghuhn (zie Junghuhnĭa), in 1858
benoemd tot minister van koloniën, schrijver over koloniale aangelegenheden.
rodeckianus rodeckiánus (-a, -um) (Calathĕa – K. Schum. [K. M. Schumann]),
– genoemd naar Em. Rodigas (niet Rodecke) [1831, St.-Trond = Sint-Trui(d)en,
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ongeveer halverwege tusschen Brussel en Maastricht; 1902, Gent], directeur eener
Middelbare Tuinbouwschool, schrijver van tuinbouwkundige artikelen.
Rodgersia
Rodgérsia A. Gray [Asa Gray], – genoemd naar John Rodgers
(1812, in Harford County, Maryland; 1882, Washington, District of Columbia, Z.W.
van Báltimore), die in 1828 in dienst trad op de Amer. oorlogsvloot en in 1869
bevorderd werd tot schout-bij-nacht. Als luitenant-ter-zee was hij van 1852-55 leider
der United States North Pacific Exploring Expedition, op welken tocht het naar hem
genoemde gesl. ontdekt werd.
rodocarpus
rodocárpus (-a, -um), – zie rhodocarpus.
roebelinii
roebelínii (-a, -um), – 2e nv. van Roebelinĭus, Latinizeering van
Roebelin: van Roebelin, gevonden door Roebelin, genoemd naar Roebelin. –
Aglaonēma – Gentil [Louis Gentil (1874, Luik; X), chef de cultures aan den bot. tuin
te Brussel] en Phoenix – O’Brien [James O’Brien] zijn genoemd naar den Zwitser
Roebelin, in de tachtiger jaren der negentiende eeuw plantenverzamelaar voor de
bloemkweekersfirma Sander & Sons (zie sandēri); later begon hij eigen zaken in
Bangkok. – Hij zond vele orchideeën van de Philippijnen en andere Oostersche
landen naar Europa en overleed in N.-Siam, op een reis ondernomen om een nieuwe
variëteit van Vanda coerulĕa te verzamelen. Overigens is mij van hem niets bekend.
roemeri
roeméri, – 2e nv. van Roemērus, Latinizeering van Von Römer: van
Von Römer, gevonden door Von Römer, genoemd naar Von Römer. –
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar L. S. A. M. von Römer
(1873, Kampen; X), van 1903-06 werkzaam als psychiater te Amsterdam, van 1906-13
als officier van gezondheid bij de Kon. Ned. Marine, in 1913 overgegaan (als
inspecteur) naar den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst in Ned. Indië, van 1930
tot aan zijn pensionneering in 1932 hoofd-gouvernementsarts bij den Dienst der
Volksgezondheid te Bondowoso, thans arts te Malang, schrijver van vele publicaties,
vooral op medisch en genealogisch gebied. In 1909/10 nam hij deel aan een expeditie
naar Z.-Nieuw-Guinea, waar hij 1350 planten bijeenbracht; in 1911 verzamelde hij
op Nias. De schrijver van dit woordenboek dankt hem vele waardevolle inlichtingen.
Roemeria
Roeméria Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808)], – genoemd naar
J. J. Roemer (1763, Zürich; 1819, Zürich), hoogleeraar in de plantkunde te Zürich,
schrijver van bot. werken, uitgever, te zamen met Schultes (zie schultesiānus) van
den 16den druk van Linnaeus’ (zie Linnaea) Systēma Vegetabilĭum.
roemerianus
roemeriánus (-a, -um), – Nederlandschind. planten van dezen
naam zijn genoemd naar L. S. A. M. von Römer (zie roemēri).
roemerii
roemérii, – 2e nv. van Roemerĭus, Latinizeering van Von Römer:
van Von Römer, gevonden door Von Römer, genoemd naar Von Römer. –
Nederlandschind. planten van deze naam zijn genoemd naar L. S. A. M. von Römer
(zie roemēri).
roeperianus
roeperiánus (-a, -um) (Microēlus – W. et A. [R. Wight en G. A.
Walker]), – genoemd naar J. A. Chr. Roeper (1801, Doberan, W. van Rostock; 1885,
Rostock), hoogleeraar in de plantkunde te Rostock, verdienstelijk morpholoog en
systematicus, schrijver van verscheidene bot. publicaties.
roeszli
roeszli, – 2e nv. van Roeszlus, Latinizeering van Röszl: van Röszl,
gevonden door Röszl, genoemd naar Röszl. – Ribes – Regel [E. A. von Regel] is
genoemd naar den ontdekker der plant, B. Röszl (1825, ?; 1885, Smichow bij Praag),
tuinbouwkundige, die N.-Amerika en tropisch Amerika van Mexico tot Perú bereisde
en uit die landen vele planten, waaronder de naar hem genoemde, naar Europa
overbracht.
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roeszlianus
roeszliánus (-a, -um) (Dalechampĭa – M. A. [J. Müller van
Aargau]), genoemd naar den ontdekker der plant, B. Röszl (zie roeszli).
roettleri
roettléri (Polygŏnum – Roth [A. W. Roth]), – foutief voor rottlēri.
rogeri
rogéri, – 2e nv. van Rogērus, Latinizeering van Roger: van Roger,
gevonden door Roger, genoemd naar Roger. – Ipomoea – Choisy [J. D. Choisy] werd
in 1845 genoemd naar Roger, van wien mij niets bekend is dan, dat hij de plant in
Senegambië had gevonden.
rogieri
rogirie, – 2e nv. van Rogiērus, Latinizeering van Rogier: van Rogier,
genoemd naar Rogier.- Barbacenĭa – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt]
is genoemd naar Rogier, van wien mij niets bekend is.
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rohanianus
rohaniánus (-a, -um) (Aërides – Rchb. f. [H. G. Reichenbach], –
Renanthēra – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]), – genoemd (resp. in 1884 en 1858) naar
Prins Camille de Rohan, bezitter van een der fraaiste tuinen en parken der wereld te
Sichrow [in Czecho-Slovakije (Boheme); ±15º5´ O.L.; ±50º37´ N.B.], “enthousiast
liefhebber, kenner en verzamelaar van planten.”
Rohdea
Róhdea Roth [A. W. Roth], – in 1821 genoemd naar Michael Rohde
(1782, Bremen; 1812, Bremen), schrijver van een werk over kina (1804).
rohitoca / rohituka
rohitóca / rohitúka, – Sanskr. plantennaam (rohituka).
Rolandra
Rolándra Rottb. [Chr. Fr. Rottböll], – genoemd naar Daniel
Rolander (1725-93), Deen, die te Upsála onder Linnaeus (zie Linnaea) kwam
studeeren en zoozeer diens vertrouwen en genegenheid won, dat deze hem tot
huisonderwijzer bij zijn zoon aanstelde. Hij wijdde zich met grooten ijver aan de
studie der natuur, vooral aan entomologie, en deed op dit gebied belangrijke
waarnemingen. – Toen C. G. Dalberg (zie dalbergīa), een in Suriname wonend Zw.
officier, in 1754 een bezoek aan zijn vaderland bracht, bood hij Linnaeus aan een
jong natuuronderzoeker, die naar Suriname wilde reizen, kosteloos in zijn huis
optenemen; Linnaeus koos daarvoor Rolander uit. Toen deze uit Suriname
terugkeerde, bracht hij vandaar een bloempot mede, met een cactus, waarop zich
levende cochenilleschildluizen bevonden. Hij zond dien aan Linnaeus, die zeer
verlangde de hem onbekende dieren te zien. Doch diens overijverige hortulanus
verplantte den cactus en “zuiverde” dien van het “ongedierte”, zoodat de schildluizen
verloren gingen, vóór Linnaeus ze onder oogen kreeg. Zoo verzwond diens hoop ze
in zijn oranjerie te kunnen kweeken, wat Linnaeus zich zoo aantrok, dat hij er zware
hoofdpijn van kreeg.
rolfei rólfei, – 2e nv. van Rolfĕus, Latinizeering van Rolfe: van Rolfe, genoemd
naar Rolfe. – Artabŏtrys – Vidal [Sebastian Vidal y Soler] en Gleditschĭa – Vidal
[Sebastian Vidal y Soler] zijn genoemd naar R. A. Rolfe (1855, Ruddington, Notts.
Engeland; 1921, Kew), assistent aan het Kew-Herbarium, orchideeënspecialist,
schrijver van vele wetensch. publicaties.
rolfii
rólfii, – 2e nv. van Rolfĭus, Latinizeering van Rolfe: van Rolfe, genoemd
naar Rolfe. Planten van dezen naam zijn genoemd naar R. A. Rolfe (zie rolfĕi).
Rollinia
Rollínia A. St.-Hil. [A. Fr. C. de Saint-Hilaire (1779-1853), Fr.
plantkundige], – genoemd naar Ch. Rollin (1661, Parijs; 1741, Parijs), geschied- en
letterkundige, hoogleeraar in de rhetorica te Parijs, bevorderaar van natuurstudie.
Hij steunde Tournefort (zie Tournefortĭa) bij de uitgave van diens Institutiōnes rĕi
herbarĭae.
rollinsonii
rollinsónii (Vaccinĭum – Auct. [der schrijvers, doch niet identiek
met de door den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort
(of gesl.)]), – foutief voor rollisonĭi.
rollisonii
rollisónii, – 2e nv. van Rollisonĭus, Latinizeering van Rollison: van
Rollison, genoemd naar Rollison. – Vaccinīum – Hook. f. [J. D. Hooker] werd in
1851 genoemd naar de gebroeders George Rollison (±1800, ?; 1880, Londen) en W.
Rollison (?, ?; 1875, ?),eigenaars eener toen beroemde, in 1880 opgeheven kweekerij
te Tooting (Londen), waar de naar hen genoemde plant gekweekt werd.
romana
romána, – zie romānus.
romanetii
romanétii, – 2e nv. van Romanetĭus, Latinizeering van Romanet:
van Romanet, genoemd naar Romanet. – Vitis. – David [A. David] werd genoemd
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naar Romanet de Caillaud, kweeker te Périgneux (W. van St.-Etienne, Z.W. van
Lyon), die de plant in 1881 en volgende jaren kweekte uit hem uit China toegezonden
zaden.
romanus
románus (-a, -um), – van Lat. Roma, Rome: Romeinsch.
romanzoffianus
romanzoffiánus (-a, -um) (Cocos – Cham. [L. C. A.
Chamisseau de Boncourt]), – genoemd naar vorst N. P. Romanzoff (Romanzow;
Roumiantsov) (1754, ?; 1826, St.-Petersburg), in 1802 minister van handel, in 1807
minister van binnenlandsche zaken van Rusland, later rijkskanselier, die de door Von
Kotzebue geleide expeditie der brik Rurik om de aarde (1815-18) bekostigde. Aan
dien tocht nam de auteur der soort, Chamisso (zie Chamissŏa), als natuuronderzoeker
deel. Romanzoff liet zijn bibliotheek en zijn verzamelingen na aan de stad Moskou.
romburghianus
romburghiánus (-a, -um) (Alpinĭa – Valet. [Th. Valeton];
– Willughbeia – Pierre [L. Pierre]), – genoemd naar P. van Romburgh (1855, Leiden;
X), van 1890-1903 chef der Afdeeling Cultuurtuin en Agricultuur-Chemisch
Laboratorium van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, in welke kwaliteit hij op Java,
Sumatra, Bórneo en Riouw rubberleverende planten verzamelde, van 1903-26
hoogleraar in de scheikunde te Utrecht, schrijver van scheikundige publicaties. Thans
(1935) woont hij te Baarn.
romburghii
rombúrghii, – 2e nv van Romburghĭus, Latinizeering van Van
Romburgh: van Van Romburgh, gevonden door Van Romburgh, genoemd naar Van
Romburgh. – Bulbophyllum – J. J. S. [J. J. Smith] en Hymenolŏphus – Boerl. [J. G.
Boerlage] zijn genoemd naar P. van Romburgh (zie romburghiānus).
Romneya
Romnéýa Harv. [W. H. Harvey], – genoemd naar Thomas Romney
Robinson (1792, Dublin; 1882, Armagh, Z.W. van Belfast), sterrekundige verbonden
aan het observatorium te Armagh, beroemd door zijn plaatsbepaling van zeer vele
sterren.
Romulea
Romúlea Maratti [G. Maratti], – genoemd naar Romŭlus, den
mythischen stichter (met Remus; 753 v. Chr.) en eersten koning van Rome.
Rondeletia
Rondelétia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar G. Rondelet (1506
of 1507, Montpellier; 1566, Réalmont tussschen Toulouse en Montpellier), kanselier
der universiteit van Montpellier, leermeester van vele in hun tijd beroemde botanici,
o.a. de gebr. Bauhin (zie Bauhinĭa), De l’Écluse (zie Clusĭa), Dalechamps (zie
Dalechampĭa), De l’Obel (zie Lobelĭa) en andere.
rondeletii
rondelétii, – 2e nv. van Rondeletĭus, Latinizeering van Rondelet:
van Rondelet, genoemd naar Rondelet. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
G. Rondelet (zie Rondeletĭa).
rooseboomii
rooseboómii, – 2e nv. van Rooseboomĭus, Latinizeering van
Rooseboom: van Rooseboom, genoemd naar Rooseboom. – Canarĭum – Hochr. [B.
P. G. Hochreutiner] is genoemd naar W. Rooseboom (1843, Amsterdam; 1920, ’s
Gravenhage), in 1861 benoemd tot 2den luitenant der genie bij het Ned. leger,
opgeklommen tot generaal-majoor, van 1899-1904 gouverneur-generaal van Ned.
Indië, krachtig bevorderaar van de pacificatie dier bezitting, van den landbouw, van
het onderwijs en van de wetenschappen [hij maakte o.a. den tocht der Saresin’s (zie
sarasinĭi) door Celébes in 1902/03 mogelijk]. Onder zijn bestuur werden het
Rechtswezen en het Binnenlansch Bestuur gereorganiseerd, werd de
Gouvernementspandhuisdienst ingevoerd en werd een commissie ingesteld voor het
onderzoek der oorzaken naar de (niet bestaand blijkende) mindere welvaart der
inlandsche bevolking van Java. Van 1906-17 was hij voorzitter van het Curatorium
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der Nederlandschind. Bestuursacademie. – Hij schreef eenige krijgskundige en andere
werken.
ropaloropalo-, zie rhopalo-.
Rophostemon
Rophostémon, – zie Rhophostēmon.
roridus
róridus (-a, -um), – van Lat. ros (roris), dauw: bedauwd, berijpt, met
een dunne waslaag overtogen.
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Roripa / Rorippa Rorípa Adans. [M. Adanson] / Roríppa Scop. [J. A. Scopoli],
– Latinizeering van den ouden, D. plantennaam Rorippen.
rorulentus roruléntus (-a, -um), – van Lat. ros (roris), dauw: bedauwd, berijpt,
met een dunne waslaag overtogen.
Rosa
Rosa L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, roos.
rosacea
rosácea, – zie rosacĕus.
Rosaceae
Rosáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Rosa geldt.
rosaceus
rosáceus (-a, -um), – van Lat. rosa, roos: roosachtig, rozerood, op
een roos gelijkend.
rosaefrosaef-, – zie rosif-.
rosans
rosans, – rozerood.
rosa sinensis
rosa sinénsis, – van Lat. rosa, roos; sinensis (zie aldaar),
Chineesch: Chineese roos.
rosatus
rosátus (-a, -um), – van Lat. rosa, roos: van of met rozen bereid, in
kleur of geur met rozen overeenkomend, rozerood, naar rozen riekend.
Roscoea
Roscóëa Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar W. Roscoe (1753,
Liverpool; 1831, Liverpool), stichter van den bot. tuin van Liverpool (1802), schrijver
over Cannacĕae en Zingiberacĕae.
roscoeanus
roscoëánus (-a, -um) (Canna – Hort. Berol. [van den (bot.) tuin
te Berlijn, onder dezen naam in dien tuin gekweekt] ex Bouché [P. K. Bouché
(1784-1856), inspecteur van den bot. tuin te Berlijn]), – genoemd naar W. Roscoe
(zie Roscoĕa).
rosea
rosea, – zie rosĕus.
roseans
róseans, – van Lat. rosa, roos: rozerood.
roseatus
roseátus (-a, -um), – van Lat. rosa, roos: in kleur of geur met rozen
overeenkomend, rozerood, naar rozen riekend.
roseibracteus
roseibrácteus (-a, -um), – van Lat. rosĕus, rozerood; bractĕa,
schutblad: met rozeroode schutbladen.
roseibulbus
roseibúlbus, – van Lat. rosĕus, rozerood; bulbus, bol: met
rozeroode bollen of schijnknollen.
roseiflorus
roseiflorus (-a, -um), – van Lat. rosĕus, rozerood; flos (floris),
bloem: met rozeroode bloemen.
roseipes
roséipes, – van Lat. rosĕus, rozerood; pes, voet, steel: met rozeroode
voet of steel.
rosellus
roséllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. rosĕus, rozerood: licht
rozerood.
rosenbachianus
rosenbachiánus (-a, -um) (Allĭum -Regel [E. A. von Regel];
– Iris – Regel [E. A. von Regel]), – in 1884 genoemd naar generaal N. O. van
Rosenbach, gouverneur-generaal van Turkestan, van wien mij overigens niets bekend
is.
rosenbergianus
rosenbergiánus (-a, -um) (Uvarĭa – Scheff. [R. H. C. C.
Scheffer]), – genoemd naar C. B. H. baron Von Rosenberg (1817, Darmstadt; 1888,
’s Gravenhage), die in 1840 als fuselier in Ned. Indië kwam en gedurende 16 jaren
terreinopnamen verrichtte op Sumatra [van 1840-42 als assistent van Junghuhn (zie
Junghuhnĭa)], later Nieuw-Guinea, Ceram en andere eilanden bereisde, ornithol.
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waarnemingen deed, planten verzamelde, waaronder de naar hem genoemde soorten
(zie rosenbergĭi), en een aantal publicaties schreef op ethnol. en ornithol. gebied.
rosenbergii
rosenbérgii, – 2e nv. van Rosenbergĭus, Latinizeering van Von
Rosenberg: van Von Rosenberg, gevonden door Von Rosenberg, genoemd naar Von
Rosenberg. – Dendrobĭum – Scheff. [R. H. C. C. Scheffer] is genoemd naar den
ontdekker der plant, C. B. H. baron Von Rosenberg (zie rosenbergiānus).
rosenstockii
rosenstóckii, – 2e nv. van Rosenstockĭus, Latinizeering van
Rosenstock: van Rosenstock, genoemd naar Rosenstock. – Dennstaedtĭa – V. A. v.
R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh]; – Nephrolĕpis – Brause [G.
Brause] en Trichomănes – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh]
zijn genoemd naar E. Rosenstock (1856, Frankenberg, Kurhessen; X), lid van den
Raad van Onderwijs met den titel van professor te Gotha, schrijver van vele publicaties
over varens.
roseo-aeneus
róseo-aéneus (-a, -um), – van Lat. rosĕus, rozerood; aënĕus,
bronskleurig, koperrood: het midden houdend tusschen koperrood en bronskleurig;
rozerood met bronskleurig.
roseocinctus
roseosínctus (-a, -um), – van Lat. rosĕus, rozerood; cinctus,
omgord, gerand: met een rozerooden gordel of rand.
roseo-flavidus róseo-flávidus (-a, -um), – van Lat. rosĕus, rozerood; flavĭdus,
geelachtig: geelachtig rose; rozerood met geelachtig.
roseonervatus
roseonervátus (-a, -um), – van Lat. rosĕus, rozerood; nervus,
nerf: met rozeroode nerven (of aderen).
roseopunctatus
roseopunctátus (-a, -um), – van Lat. rosĕus, rozerood;
punctum, stip: met rozeroode stippels.
roseostriatus roseostriátus (-a, -um), – van Lat. rosĕus, rozerood; stria, streep:
met rozeroode strepen.
roseus
róseus (-a, -um), – van Lat. rosa, roos: roosachtig, rozerood.
rosiflorus
rosiflórus (-a, -um), – van Lat. rosa, roos; flos (flōris), bloem: met
roosachtige bloemen.
rosifolius rosifólius (-a, -um), – van Lat. rosa, roos; folĭum, blad: met bladeren
als die eener roos.
rosmarinifolius
rosmarinifólius (-a, -um), – van Rosmarīnus, plantengesl.
(Labiātae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Rosmarīnus.
rosmariniformis
rosmarinifórmis (-is, -e), – van Rosmarīnus, plantengesl.
(Labiātae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Rosmarīnus,
Rosmarīnus-achtig.
Rosmarinus
Rosmarínus L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam,
oogenschijnlijk afgeleid van Lat. ros, dauw; marinus (van mare, zee), bij de zee
behoorend: zeedauw. De plant zou dan zoo genoemd zijn, omdat zij veelvuldig
voorkomt op kustrotsen, waar de uit zee opkomende nevels overheen strijken. –
Anderen zien in deze verklaring een verwerpelijke volksetymologie en beschouwen
het woord als een verbastering van Gr. rhôps murĭnê [van rhôps, struikgewas; murĭnos
(van muron, geurige hars, myrrhe), geurig]: geurige struik. – Het Ned. rozemarijn is
een verbastering van den Lat. naam.
rossicus
róssicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Rossĭa, Rusland: Russisch.
Rostellaria Rostellária Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Lat. rostellum
(verkleinw. van rostrum, snavel), snaveltje. – Het onderste helmhokje draagt een bij
een snavel vergeleken spoor.
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rostellatus rostellátus (-a, -um), – van Lat. rostellum (verkleinw. van rostrum,
snavel), snaveltje: kort gesnaveld.
Rostellularia
Rostellulária Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Lat.
rostellŭlum (verkleinw. van rostellum (snaveltje), dat zelf weer een verkleinw. is van
rostrum, snavel), zeer klein snaveltje. Het onderste helmhokje draagt een bij een
snavel vergeleken spoor.
rostkovianus
rostkoviánus (-a, -um) (Euphrasĭa -Hayne [Fr. G. Hayne
(1763-1832), hoogleeraar te Berlijn]), – genoemd naar Fr. W. G. Rostkov(ĭus) (1770,
?; 1848, Stettin), medicus te Stettin, schrijver van vele bot. publicaties, o.a. te zamen
met W. L. E. Schmidt (zie schmidtiānus) van een flora van Stettin (Flora Sedinensis).
Hij was de eerste die de naar hem genoemde plant als soort onderscheidde.
rostratus
rostrátus (-a, -um), – van Lat. rostrum, snavel, snebbe, nebbe:
gesnaveld, genebd.
rostrifer / rostriferus róstrifer (rostrífera, rostríferum) / rostríferus (-a, -um),
– van Lat. rostrum, snavel, snebbe, nebbe; ferre, dragen: een snavel dragend,
gesnaveld, genebd.
Rotala
Rotála L. [C. Linnaeus], – van Lat. rotālis (van rota, rad), van raderen
voorzien. – De naam zinspeelt op de kransstandige, als spaken van een wiel uitstaande
bladeren der eerstbeschreven soort, R. verticillāris L. [C. Linnaeus].
rotang
rotang, – Mal. palmnaam (ten rechte rotan).
Rotantha
Rotántha Baker [J. G. Baker], – van Lat. rota, rad; Gr. anthos,
bloem: radbloem; plant met radvormige bloemkroon (dwz. met korte kroonbuis en
vlak uitgespreiden, actinomorfen, diep ingesneden zoom). Deze samenkoppeling
van Lat. en Gr. is niet fraai;
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Trochantha zou beter geweest zijn.
rotatus
rotátus (-a, -um), – van Lat. rota, rad: radvormig.
rothertii rothértii, – 2e nv. van Rothertĭus, Latinizeering van Rothert: van Rothert,
gevonden door Rothert, genoemd naar Rothert. – Selaginella – V. A. v. R. [C. R. W.
K. van Alderwerelt van Rosenburgh] en Trichomănes – V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh] zijn genoemd naar Wl. Rothert (?, ?, 1916,
St.-Petersburg), hoogleeraar te Riga en te Odessa, die in 1909 een langdurig bezoek
aan Java bracht en daar de naar hem genoemde planten ontdekte. Hij verzamelde
ook op de Aroe-eilanden (zie aruānus).
rothianus
rothiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
A. W. Roth (1757, Dötlingen in Oldenburg; 1834, Bremen), arts te Vegesack bij
Bremen, schrijver van vele bot. publicaties. Hij bewerkte o.a. de door B. Heyne (zie
Heynĕa) in Eng. Indië verzamelde planten.
rothii rothii, – 2e nv. van Rothĭus, Latinizeering van Roth: van Roth, genoemd
naar Roth. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar A. W. Roth. (zie rothiānus).
rothomagensis
rothomagénsis (-is, -e), – zie rotomagensis.
rothschildianus
rothschildiánus (-a, -um), – 1. (Cirropetălum – O’Brien
[James O’Brien] = Bulbophyllum – J. J. S. [J. J. Smith]), – in 1895 genoemd naar
Baron Lionel Walter Rothschild (1868, Londen; X), schrijver over de avifauna van
het eiland Laysan (W.N.W. van den Hawaii-Archipel) en van andere zoöl. publicaties,
bezitter van een groot zoöl. museum te Tring (N.W. van Londen). De naar hem
genoemde plant had hij ingezonden op een door The Royal Horticultural Society
gehouden tentoonstelling. 2. (Cypripedĭum – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] =
Paphiopedīlum – Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar te Heidelberg]),
in 1888 genoemd naar baron Ferdinand James de Rothschild van Lodgehill te
Aylesbury (O. van Oxford), Highsheriff van Buckingham, bezitter eener fraaie
verzameling orchideeën, waaronder deze soort. Overigens is mij van hem niets
bekend.
rothomagensis
rothomagénsis (-is, -e), – van Rotomāgus, oud-Lat. naam
voor Rouaan: Rouaansch.
rottboelli
rottbóélli, – 2e nv. van Rottboellus, Latinizeering van Rottböll: van
Rottböll, genoemd naar Rootböll. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Chr.
Fr. Rottböll (1727, Hörbygaard op Seeland, Denemarken; 1797, Kopenhagen),
leerling van Linnaeus (zie Linnaea), hoogleeraar in de plantkunde te Kopenhagen,
schrijver van bot. publicaties.
Rottboellia
Rottbóéllia L. f. [C. von Linné (1741-1815)], – genoemd naar
Chr. Fr. Rottböll (zie rottboelli).
rottboellianus
rottboelliánus (-a, -um) (Abildgaardĭa – Nees [Chr. G. Nees
von Esenbeck]), – genoemd naar Chr. Fr. Rottböll (zie rottboelli).
rottboellioides
rottboellioídes, – van Rottboellĭa, plantengesl. (Graminĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Rottboellĭa-achtig.
Rottlera
Rottléra Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar J. P. Rottler (1749,
Straatsburg; 1836, Vepery; voorstad van Madras), zendeling in Tranquebar (aan de
O. kust van Voor-Indië op ±11º N.B.), oriëntalist. In 1788 hield hij verblijf op Ceylon;
in 1795/96 verzamelde hij aan de kust van Coromandel (O. kust van Voor-Indië
tusschen 10 en 16º N.B.)
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rottlerii rottlérii, – 2e nv. van Rottlērus, Latinizeering van Rottler: van Rottler,
gevonden door Rottler, genoemd naar Rottler. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. P. Rottler (zie Rottlēra).
rottlerianus
rottleriánus (-a, -um) (Rhinacanthus – Nees [Chr. G. Nees von
Esenbeck]), – genoemd naar J. P. Rottler (zie Rottlēra).
rottleroides
rottleroídes, – van Rottlēra, (voormalig) plantengesl.
(Euphorbiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Rottlēra-achtig.
Rotula
Rótula Lour. [J. Loureiro], – verkleinw. van Lat. rota, rad: raadje. –
De naam zinspeelt op de kleine, radvormige bloemkroon.
rotunda
rotúnda, – zie rotundus.
rotundatus
rotundátus (-a, -um), – van Lat. rotindāre (van rotundus, rond),
afgerond, rond.
rotundiflorus
rotundiflórus (-a, -um), – van Lat. rotundus, rond; flos (flōris),
bloem: rondbloemig.
rotundifolia
rotundifólia, – zie rotundifolĭus.
rotundifoliatus
rotundifolátus (-a, -um), – van Lat. rotundus, rond; folĭum,
blad: rondbladig.
rotundifoliolatus
rotundifoliolátus (-a, -um), – van Lat. rotundus, rond;
foliŏlum (verkleinw. van folĭum, blad), blaadje: met ronde blaadjes.
rotundifolius rotundifólius (-a, -um), – van Lat. rotundus, rond; folĭum, blad:
rondbladig.
rotundilobus
rotundílobus (-a, -um), – van Lat. rotundus, rond; lŏbus, lob:
rondlobbig.
rotundus
rotúndus (-a, -um), – van Lat. rota, wiel: rond. – Bij Cypērus – L.
[C. Linnaeus] en Kaempfēra – L. [C. Linnaeus] zinspeelt de soortnaam op den vorm
der onderaardsche knolletjes.
Roucheria Rouchéria Planch. [J. E. Planchon], – genoemd naar J. A. Roucher
(1745, Montpellier; 1794, geguillotineerd, Parijs), dichter, vriend van natuurstudie,
“die in een tijd, dat deugd haar bezitter op het schavot kon brengen, in de bloemen,
welke zijn dochter hem bracht, verlichting vond van de afgrijselijkheden eener
revolutionnaire gevangenis.” Zijn meest bekende gedicht is Le Poème des Mois,
waarin tal van bloemen worden vermeld. – Hij werd ter dood veroordeeld wegens
monarchale gezindheid. – De overlevering wil, dat hij op de kar, welke hem naar het
schavot voerde, zijn eveneens ter dood veroordeelden vriend, den dichter André
Chenier aantrof, die hem ironisch begroette met de vier eerste regels van Racine’s
Andromaque:
Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle,
Ma fortune va prendre une face nouvelle;
Et déjà son courroux semble s’être adouci,
Depuis qu’elle a pris soin de nous rejoindre ici.
Roupala
Roupála Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa),
in 1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting.
Roupellia
Roupéllia Wall. et Hook. [Nathan Wolff en W. J. Hooker], –
genoemd naar mevr. A. E. Roupell, die in 1849 een plaatwerk uitgaf over de flora
van Z.-Afrika. – De platen waren door haarzelve geteekend. Overigens is mij van
haar niets bekend.
Rourea
Roúrea Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – genoemd naar het kerspel
Aurora in Fr. Guiana, in welks nabijheid de eerste soort van het gesl. gevonden werd.
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Roureopsis
Roureópsis Planch. [J. E. Planchon], – van Rourĕa, plantengesl.
(Connaracĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Rourĕa gelijkend gesl.
rowellianus rowelliánus (-a, -um) (Ficus – King [G. King]), – in 1888 genoemd
naar Dr. Irvine Rowell (?, ?; ?1892, ?Londen), van ±1878 – ±1890 Hoofd van den
Geneeskundigen Dienst in de Straits Settlements, beviend met King (zie kingi), den
auteur der soort. – In 1888 zond hij een aantal houtsoorten naar een tentoonstelling
in Engeland.
Roxburghia
Roxbúrghia Banks [J. Banks], – genoemd naar W. Roxburg
(1751, Craigie, Ayrshire, Schotland; 1815, Edinburgh), medicus, in 1776 in dienst
getreden bij de Eng. O.I. Compagnie, van 1793-1814 directeur van den bot. tuin te
Calcutta, zeer verdienstelijk schrijver over flora van Eng. Indië. Zijn voornaamste
werk, de uitnemende Flora Indĭca, kwam pas na zijn dood uit.
roxburghia
roxbúrghia, – zie roxburghĭus.
roxburghianus
roxburghiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar W. Roxburgh (zie Roxbúrghĭa).
roxburghii roxbúrghii, 2e nv. van Roxburghĭus, Latinizeering van Roxburgh:
van Roxburgh, gevonden door Rox-
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burgh, genoemd naar Roxburgh. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar W.
Roxburgh (zie Roxburghĭa).
roxburghius
roxbúrghius (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar W. Roxburgh (zie Roxburghĭa).
Roxburgia
Roxbúrgia, – foutief voor Roxburghĭa.
Roydsia
Róýdsia Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar Sir John Royds (?
1750, Halifax; 1817, in Eng. Indië), rechter in het Hooggerechtshof van Bengalen,
“ijverig botanicus en uitnemend weldoener der wetenschap”.
royeni
royéni, – 2e nv. van Royēnus, Latinizeering van Van Royen: van Van
Royen, genoemd naar Van Royen. – Melastŏma – Bl. [C. L. Blume] is genoemd naar
A. van Royen (1704, Leiden; 1779, Leiden), van 1732-55 hoogleeraar in de plantkunde
en de geneeskunde te Leiden, van 1755-75 alleen in de geneeskunde, schrijver van
eenige bot. publicaties, voorts van Lat. gedichten.
royenianus
royeniánus (-a, -um) (Fimbristўlis – Nees [Chr. G. Nees von
Esenbeck]), – genoemd naar (Van) Royen, uit wiens herbarium de plant afkomstig
was. – Denkelijk is A. van Royen bedoeld (zie royēni).
royleanus
royleánus (-a, -um) (Paspălum – Nees [Chr. G. Nees von
Esenbeck]), – genoemd naar J. Foroes Royle (1799, Cawnpore, ±80 1/2° O.L.; ±26
1/2° N.B.; 1858, Acton, Middlesex, Engeland), medicus, eerst officier van gezondheid
in het Engelschind. leger, van 1823-31 directeur van den bot. tuin van Saharanpur
(±77 1/2° O.L.; ±30° N.B.), later hoogleeraar te Londen, schrijver van eenige bot.
werken.
roylei
róýlei, – 2e nv. van Roylĕus, Latinizeering van Royle: van Royle,
gevonden door Royle, genoemd naar Royle. – Impatĭens – Walp. [W. G. Walpers
(1816-53), D. plantkundige] is genoemd naar J. Forbes Royle (zie royleānus).
royoc
royoc (= roioc), – Sp., waarschijnlijk aan een der Westind. talen
ontleende naam eener als purgeermiddel gebezigde plant.
Roystonia
Roystónia Cook [Orator Fuller Cook (1867, Clyde, New York;
X)], – in 1900 genoemd naar Roy Stone (1836, Staat New York; 1905, Staat New
Jersey), ingenieur, die tijdens den Spaansch-Amerikaanschen oorlog van 1898 als
generaal van een vrijwilligerscorps diende in het leger der Vereenigde Staten en als
zoodanig geplaatst was op Portorico, waar hij zich verdienstelijk maakte door het
aanleggen van wegen en het bouwen van bruggen.
rubellus
rubéllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. ruber, rood: roodachtig.
rubens
rubens, – van Lat. rubēre (van ruber, rood), rood zijn: rood.
ruber
ruber (-ra, -rum), – (Lat.) rood.
ruberrimus
rubérrimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. ruber, rood: fel
rood.
rubescens
rubéscens, – van Lat. rubescĕre (van rubēre, rood zijn), rood
worden: rood wordend, roodachtig.
Rubia
Rúbia L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. naam (van Lat. ruber, rood) voor
de meekrap (Rubĭa tinctōrum L. [C. Linnaeus]). De wortel van eenige Rubĭa-soorten,
ook die der Jav. Rubĭa cordifolĭa L. [C. Linnaeus], bevat een roode kleurstof. Meekrap
werd vroeger in Europa veelvuldig als verfplant gekweekt, doch de uit haar bereide
kleurstof is sinds lang verdrongen door andere.
rubiacea
rubiácea, – zie rubiacĕus.
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Rubiaceae
Rubiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Rubĭa geldt.
rubiaceus
rubiáceus (-a, -um), – van Rubĭa, plantengesl. (Rubiacĕae) of van
Rubiacĕae (plantenfam.): Rubĭa-achtig; op een Rubiacĕa gelijkend.
rubicaulis
rubicáúlis (-is, -e), – van Lat. rubus, braam, framboos; caulis,
stengel: met stengels als die van een braam of framboos (gestekeld; bij uitbreiding:
met scherpe wratten bezet).
rubicunda
rubicúnda, – zie rubicundus.
rubicundipes
rubicúndipes, – van Lat. rubicundus, helrood; pes, voet, steel:
met helrooden voet of steel.
rubicundus
rubicúndus (-a, -um), – (Lat.) helrood.
rubida
rúbida, – zie rubĭdus.
rubidiflorus
rubidiflórus (-a, -um), – van Lat. rubĭdus, donkerrood; flos
(flōris), bloem: met donkerroode bloemen.
rubidus
rúbidus (-a, -um), – van Lat. rubor, donkerroode kleur: donkerrood.
rubifer / rubiferus
rúbifer (rubífera, rubíferum) / rubiferus (-a, -um), – van
Lat. rubus, braam, framboos; ferre, dragen: op bramen of frambozen gelijkende
organen (bloeiwijzen bv.) dragend.
rubiflorus
rubiflórus (-a, -um), – van Rubus, plantengesl. (Rosacĕae),
braambezie, framboos; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een Rubus.
rubifolius
rubifólius (-a, -um), – van Rubus, plantengesl. (Rosacĕae),
braambezie, framboos; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Rubus.
rubiformis
rubifórmis (-is, -e), – van Lat. rubus, braamstruik, framboos;
forma, gedaante: van de gedaante van een braamstruik, braamachtig.
rubiginosa
rubiginósa, – zie rubiginōsus.
rubiginosissimus
rubiginosíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat.
rubiginōsus, (ijzer)roestkleurig, roestbruin: zeer opvallend roestbruin; zeer dicht
bekleed met roestbruine haren.
rubiginosus rubiginósus (-a, -um), – van Lat. rubīgo, roode aanslag, ijzerroest:
roestbruin; met roestbruine haren of klieren.
rubioides
rubioídes, – van Rubĭa, plantengesl. (Rubiacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Rubĭa-achtig.
rubisepalus
rubisépalus (-a, -um), – van Rubus, plantengesl. (Rosacĕae),
braam, framboos; Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met kelkbladen als die van een Rubus.
rubra
rubra, – zie ruber.
rubramentus rubraméntus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood; amentum,
katje (bloeiwijze): met roode katjes.
rubribracteus rubribrácteus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood; bractĕa,
schutblad: met roode schutbladen.
rubricaeruleus
rubricaerúleus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood;
caerulĕus, (donker)blauw: rood met (donker)blauw.
rubricaulis rubricáúlis (-is, -e), – van Lat. ruber (rubri), rood; caulis, stengel,
steel: roodstengelig, roodstelig.
rubricoeruleus
rubricoerúleus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood;
coerulĕus, (donker)blauw: rood met (donker)blauw.
rubriflorus
rubriflórus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood; flos (flōris),
bloem: roodbloemig.
rubrifolius
rubrifólius (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood; folĭum, blad:
roodbladig.
rubrinerve
rubrinérve, – zie rubrinervis.
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rubrinervia
rubrinérvia, – zie rubrinervĭus.
rubrinervis / rubrinervius
rubrinérvis (-is, -e) / rubrinérvius (-a, -um), –
van Lat. ruber (rubri), rood; nervus, nerf: roodnervig.
rubripunctulatus
rubripunctulátus (-a, -um), – van Lat. ruber, rood;
punctŭlum (verkleinw. van punctum, punt, stip), puntje, stippel: rood gestippeld.
rubriviridis rubrivíridis (-is, -e), – van Lat. ruber (rubri), rood; virĭdis, groen:
rood met groen, roodachtig groen.
rubrobrunneus
rubrobrúnneus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood;
Nieuwlat. brunnĕus, bruin: roodbruin, rood met bruin.
rubrocaeruleus
rubrocaerúleus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood;
caerulĕus, (donker)blauw; rood met (donker)blauw.
rubrocalyx rubrócalyx, – van Lat. ruber (rubri), rood; călyx, kelk: met rooden
kelk.
rubrocinctus
rubrocínctus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood; cinctus,
omgord, gerand: met een rooden gordel of rand, rood gerand, rood omrand.
rubrocoeruleus
rubrocoerúleus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood;
coerulĕus, (donker)blauw: rood met (donker)blauw.
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rubrocyaneus
rubrocyáneus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood; cyanĕus,
korenbloemblauw: rood met korenbloemblauw.
rubrofuscus
rubrofúscus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood; fuscus,
donkerbruin: rood met donkerbruin, donkerbruinrood.
rubrolimbatus
rubrolimbátus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood;
limbus, zoom: rood omzoomd, rood gerand.
rubrolineatus
rubrolineátus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood; linĕa,
lijn: rood gestreept.
rubroluteus
rubrolúteus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood; lutĕus,
geel: rood met geel, roodachtig geel.
rubronervis rubronérvis (-is, -e), – van Lat. ruber (rubri), rood; nervus, nerf:
roodnervig.
rubropedicellatus rubropedicellátus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood;
pedicellus, steel eener bloem: met roode bloemstelen.
rubropictus
rubropíctus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood; pictus,
bont, gevlekt: roodgevlekt, roodbont.
rubropunctatus
rubropunctátus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood;
punctum, stip: rood gestippeld.
rubrostylus
rubróstylus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood; stўlus, stijl:
met rooden stijl.
rubrovaginatus
rubrovaginátus (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood;
vagīna, scheede: met roode scheeden.
rubrovenius rubrovénius (-a, -um), – van Lat. ruber (rubri), rood; vena, ader:
rood geaderd.
rubroviridis
rubrovíridis (-is, -e), – van Lat ruber (rubri), rood; virĭdis,
groen: rood met groen, roodachtig groen.
rubrum
rubrum, – zie ruber.
Rubus
Rubus L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, braamstruik.
Rudbeckia
Rudbéckia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar O. Rudbeck (1660,
Upsála; 1740, Upsála), hoogleeraar in de plantkunde en de anatomie te Upsála,
leermeester en beschermer van Linnaeus (zie Linnaea), schrijver van verscheidene
bot. publicaties, waaronder een groot plaatwerk over Lapland, waarvan het eerste
deel verscheen in 1701, terwijl het manuscript der elf overige deelen verloren ging
bij den grooten brand, die in 1702 Upsála teisterde.
rude
rude, – zie rudis.
rudentum
rudéntum, – 2e nv. mv. van Lat. rudens (rudentis), kabel: der
kabels, als kabel gebezigd (voor rivieroverspanning bv.).
ruderalis ruderális (-is, -e), – van Lat. rudus (rudĕris), puin: op puin groeiend,
op ruigten groeiend, ruderaal.
rudgei
rúdgei, – 2e nv. van Rudgĕus, Latinizeenng van Rudge: van Rudge,
genoemd naar Rudge. – Calyptrost lis – Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck] is
genoemd naar E. Rudge (1763, Evesham, Z. van Birmingham; 1846, Evesham),
schrijver o.a. over de flora van Guiana en van Nieuw-Holland.
rudimentare
rudimentáre, – zie rudimentāris.
rudimentaria
rudimentária, – zie rudimentarĭus.
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rudimentaris / rudimentarius
rudimentáris (-is, -e) / rudimentárius (-a,
-um), – van Lat. rudimentum, eerste aanvang, begin, iets kleins, rudiment: weinig
ontwikkeld; met een of ander weinig ontwikkeld orgaan (dekvliesje bv.).
rudimentum rudiméntum, – (Lat.) eerste aanvang, begin, iets kleins, rudiment.
rudis
rudis (-is, -e), – (Lat.) ruw, wild, grof, kunsteloos, ongeordend.
rudolphi
rudólphi, – 2e nv. van Rudolphus, Latinizeering van Rudolf: van
Rudolf, gevonden door Rudolf, genoemd naar Rudolf. – Polyalthĭa – Diels [L. Diels]
is genoemd naar F. R. Rudolf Schlechter (1872, Berlijn; 1925, Berlijn), plantkundige,
die voornamelijk voor economisch-botanische doeleinden van 1891-95 Z.-Afrika,
van 1896-98 Z.-Afrika en Moçambique, van 1899-1900 W.-Afrika, van 1901-03
Ceylon, Malaka, den O.I. Archipel, Kaiser Wilhelmsland en den Bismarck Archipel,
in 1905 W.-Afrika en Kameroen, van 1906-10 den O.I. Archipel bereisde. Hij schreef
vele bot. publicaties, vooral over Orchidacĕae en Asclepiadacĕae, waaronder zijn
hoofdwerk: Die Orchidaceen von Deutsch Neu-Guinea. – Vóór zijn reizen waren
van Kaiser Wilhelmsland 32 gesl. en 90 soorten van orchideeën bekend; door zijn
onderzoekingen stegen deze aantallen tot resp. 116 en 1450; van deze soorten waren
er 1102 nieuw voor de wetenschap.
Ruelingia
Ruelíngia Ehrh. [J. Fr. Ehrhart], – genoemd naar J. Ph. Rueling
(1741, ?; ?, ?), geneesheer, eerst te Einbeck (N.N.W. van Göttingen, Hannover), later
te Nordheim (Ν. van Göttingen), schrijver van eenige bot. publicaties.
Ruellea
Ruéllea O. K. [C. E. Otto Kuntze], – zie Ruellĭa.
ruelleodes
ruelleódes, – van Ruellĕa (= Ruellĭa), plantengesl. (Acanthacĕae);
ōdes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ruellĭa-achtig.
Ruellia
Ruéllia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Jean Ruel (ook genoemd:
de la Ruelle) (1479 of volgens sommigen 1474, Soissons; 1537, Parijs), die, de
gewoonte van zijn tijd volgende, zijn naam latinizeerde tot Ruellĭus, lijfarts van Frans
I, koning van Frankrijk, schrijver van een uit de werken der Ouden gecompileerd,
groot plantkundig werk, uitgever van geneeskundige werken der Ouden.
ruellii ruéllii, – 2e nv. van Ruellĭus, Latinizeering van Ruel: van Ruel, genoemd
naar Ruel. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Jean Ruel (zie Ruellĭa).
ruellioides / ruelloides
ruellioídes / ruelloídes, – van Ruellĭa, plantengesl.
(Acanthacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ruellĭa-achtig.
rufa
rufa, – zie rufus.
rufescens
ruféscens, – van Lat. rufescĕre (van rufus, rossig), rossig worden:
rossig wordend, eenigszins rossig.
ruffia rúffia, – modificatie van raffĭa, de als bindmateriaal gebezigde opperhuid
der bladbovenzijde van den palm Rhaphĭa pedunculāta Ρ. Β. [Α. Μ. Fr. J. Palisot,
baron de Beauvois] (= Rhaphĭa ruffĭa Mart. [K. Fr. Ph. von Martius]). – Het woord
raffia schijnt een verbastering van Rhaphĭa (zie aldaar) te zijn.
rufibarbus
rufibárbus (-a, -um), – van Lat. rufus, rossig; barba, baard: met
rossigen baard, rossig behaard.
ruficaudatus
ruficaudátus (-a, -um), – van Lat. rufus, rossig; cauda, staart:
met rossigen staart.
ruficaulis
ruficáúlis (-is, -e), – van Lat. rufus, rossig; caulis, stengel, steel:
met rossige stengels of stelen.
ruficeps
rúficeps, – van Lat. rufus, rossig; caput, hoofd: met rossige hoofdjes
of daarop gelijkende bloeiwijzen.
ruficinctus
ruficínctus (-a, -um), – van Lat. rufus, rossig; cinctus, omgord,
gerand: met een rossigen gordel of rand, rossig gerand, rossig omrand.
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rufida
rúfida, – zie rufĭdus.
rufidulus rufídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. rufĭdus, rossig: eenigszins
rossig.
rufidus
rúfidus (-a, -um), – (Lat.) rossig.
rufifolius rufifólius (-a, -um), – van Lat. rufus, rossig; folĭum, blad: met rossige
bladeren.
rufifrons rúfifrons, – van Lat. rufus, rossig; frons, loof, gebladerte: met rossige
bladeren.
rufinerva
rufinérva, – zie rufinervus.
rufinervis / rufinervus
rufinérvis (-is, -e) / rufinérvus (-a, -um), – van Lat.
rufus, rossig; nervus, nerf: met rossige of rossig behaarde nerven.
rufipilus rufípilus (-a, -um), – van Lat. rufus, rossig; pĭlus, haar: rossig behaard.
rufipogon
rufipógon, – van Lat. rufus, rossig; pôgôn, baard: met rossigen
baard; met rossige naalden; rossig behaard.
rufispicus rufispícus (-a, -um), – van Lat. rufus, rossig; spīca, aar: met rossige
aren.
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rufoglaucus rufogláúcus (-a, -um), – van Lat. rufus, rossig; glaucus, blauwgroen:
blauwgroen en (door de beharing) tevens rossig.
rufo-pauper
rufo-páúper (-er, -er), – van Lat. rufus, rossig; pauper, arm. –
Bij Strobilanthes – Clarke [Ch. Baron Clarke] zinspeelt de soortnaam op de rossig
behaarde, armbloemige bloeiwijzen.
rufovillosus
rufovillósus (-a, -um), – van Lat. rufus, rossig; villōsus, bezet
met lange, zachte haren: bezet met lange, zachte, rossige haren.
rufulus rúfulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. rufus, rossig: eenigszins rossig,
rosachtig.
rufus
rufus (-a, -um), – (Lat.) rossig, bruinrood.
rugatus
rugátus (-a, -um), – van Lat. ruga, rimpel: gerimpeld.
rugosa
rugósa, – zie rugōsus.
rugosissimus
rugosíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. rugōsus,
gerimpeld: zeer sterk gerimpeld.
rugosulus
rugósulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. rugōsus, gerimpeld:
zwak gerimpeld.
rugosus
rugósus (-a, -um), – van Lat. ruga, rimpel: gerimpeld.
rugulosus rugulósus (-a, -um), – van Lat. rugŭla (verkleinw. van ruga, rimpel),
rimpeltje: fijn gerimpeld.
ruhmeri
ruhméri, – 2e nv. van Ruhmērus, Latinizeering van Ruhmer: van
Ruhmer, gevonden door Ruhmer, genoemd naar Ruhmer. – Rumex – Hausskn. [H.
K. Haussknecht (1838-1903), D. plantkundige] is genoemd naar G. F. Ruhmer (1853,
Schloss Rauden, Opper-Silezië; 1883, Schmalkalden), ambtenaar aan het Bot. Museum
te Berlijn, verdienstelijk onderzoeker der flora van Brandenburg en W.-Pruisen en
der in Thüringen voorkomende plantenbastaarden.
ruibarbarum redolens ruibárbarum rédolens, – van Nieuwlat. ruibarbărum,
rabarber; redŏlēre, rieken (naar): naar rabarber riekend.
ruidilobus
ruidílobus (-a, -um), – van Lat. ruĭdus, ruw, oneffen; lŏbus, lob:
met ruwe lobben.
ruizianus ruiziánus (-a, -um) (Maranta – Koern. [Fr. A. Koernicke (1828-98),
hoogleeraar te Bonn]), genoemd naar H. Ruiz Lopez (1754, Belorada, O. van Burgos,
N.-Spanje; 1815, Madrid), leider eener bot. expeditie (1779-88) naar Perú en Chili
[de andere leden waren Dombey (zie Dombeya) en Pavon (zie Pavonĭa)], schrijver
van verscheidene bot. werken.
rukam
rukam, – Mal. (ook Soend. en Jav.) plantennaam.
Rumex
Rumex L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, zuring.
rumicispermus rumicispérmus (-a, -um), – van Rumex (Rumīcis), plantengesl.
(Polygonacĕae), zuring; Gr. sperma, zaad: met zaden, welke op de driekante vruchten
der zuring gelijken.
ruminatus
ruminátus (-a, -um), – van Lat. rumināre, herkauwen: er uitziend,
alsof er herhaaldelijk op gekauwd ware; vol indruksels en insnijdingen.
rumpens
rumpens, – van Lat. rumpĕre, breken, barsten: brekend, barstend.
Rumphia
Rúmphia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar G. E. Rumpf (1628,
Hanau a. Main of in de Rijnprovincie; 1702, Ambon), die, de gewoonte van zijn tijd
volgende, zijn naam latinizeerde tot Rumphĭus, opgevoed te Hanau aan de Main, in
1646 als soldaat geronseld door graaf Ludwig von Solms, zoogenaamd voor Venetië,
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doch in werkelijkheid voor de Ned. W.I. Compagnie. Het vaartuig De Swarte Raef,
dat hem en zijn medebedrogenen van Tessel naar Brazilië zou overbrengen, werd
veroverd door de Portugeezen, wat tengevolge had, dat Rumphius in Port. krijgsdienst
trad. Omstreeks 1652 was hij in Hanau terug; kort daarop nam hij dienst bij de Ned.
O.I. Compagnie; hij bereikte in 1653 Java en werd datzelfde jaar overgeplaatst naar
Ambon, waar hij in 1657 benoemd werd tot onderkoopman, in 1662 tot koopman.
Omstreeks dien tijd begon hij zich toeteleggen op de studie der flora en fauna van
Ambon en omliggende eilanden, een studie, welke hij onvermoeid voortzette, ook
toen hij in 1670 ongeneeslijk blind geworden was. – Hij schreef het beste kruidboek,
dat bestaat, het onvolprezen, door de bekrompenheid zijner superieuren een halve
eeuw lang ongedrukt gebleven, door de goede zorgen van J. Burman (zie Burmannĭa)
uitgegeven Herbarĭum Amboinense (Ambonsch Kruidboek), een nog heden ten dage
vaak geraadpleegde, rijke verzameling van wetenswaardigheden, waaruit wij
herhaaldelijk hebben geciteerd. Voorts verscheen van zijn hand De Amboinsche
Rariteitkamer, een uitnemende beschrijving van schelpen en enkele mineralen. –
Voor verdere bijzonderheden omtrent dezen grooten natuuronderzoeker, een
eenigszins gedetailleerde beschrijving van wiens verdiensten vele pagina’s van dit
boekje zou vullen, raadplege men het door het Koloniaal Museum te Haarlem in
1902 uitgegeven Rumphius-gedenkboek, of Sirks, Indisch Natuuronderzoek. – Zie
ook susannae.
rumphiae
rúmphiae, – 2e nv. van Rumphĭa, naam van een groot, door Blume
(zie Blumĕa) geschreven plaatwerk over de flora van Ned. Indië: van Rumphĭa,
beschreven in Rumphĭa. – Dendrobĭum Rchb. f. [H. G. Reichenbach] is in Rumphĭa
(IV, 192) beschreven onder den naam Cadetĭa angustifolĭa Bl. [C. L. Blume].
rumphianus
rumphiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar G. E. Rumpf (zie Rumphĭa).
rumphii
rúmphii, – 2e nv. van Rumphĭus, Latinizeering van Rumpf: van
Rumpf, gevonden door Rumpf, beschreven door Rumpf, genoemd naar Rumpf. –
Planten van dezen naam zijn genoemd naar G. E. Rumpf (zie Rumphĭa).
runcinatus
runcinátus (-a, -um), – van Lat. runcĭna, schaaf: schaafswijs
ingesneden, d.w.z. vinspletig of vindeelig met schuin omlaag gerichte, spitse, daardoor
op het mes eener schaaf gelijkende slippen.
runensis
runénsis (-is, -e), – afkomstig van Poelau Run (Poelau Roen), het
westelijkste eiland der Banda-groep; ±130° O.L.; ±4 1/2° Z.B. of daar het eerst
gevonden.
Rungia
Rúngia Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – genoemd naar Fr. F.
Runge (1795, Billwärder bij Hamburg; 1867, Oranienburg bij Berlijn), hoogleeraar
in de scheikunde te Breslau, schrijver over phytochemische onderwerpen, bekend
door zijn onderzoekingen over verfstoffen.
rupester / rupestris
rupéster (-ris, -re) / rupéstris (-is, -e), – van Lat. rupes,
rots: op rotsen groeiend, rots-.
rupicola
rupícola (znw), – van Lat. rupes (rupis), rots; cŏlĕre, wonen,
bewonen: rotsen bewonende, op rotsen groeiende plant.
rupicolus
rupícolus (-a, -um), – van Lat. rupes (rupis), rots; cŏlĕre, wonen,
bewonen: rotsen bewonend, op rotsen groeiend.
rupifragus rupífragus (-a, -um), – van Lat. rupes (rupis), rots; frangĕre (stam
frăg), breken: rotsen brekend, rotsen splijtend.
ruppelianus
ruppeliánus (-a, -um) (Pennisētum – Hort. [onder dezen naam
in tuinen gekweekt]), – genoemd naar E. Rüppell (1794, Frankfort a. Main; 1884,
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Frankfort a. Main), natuuronderzoeker, die in 1817 en van 1822-27 Egypte en Nubië,
van 1830-34 Arabië en Abyssinië bereisde, voornamelijk voor zoöl. doeleinden. Hij
verzamelde ook een aantal planten, waaronder de naar hem genoemde soort.
ruppelii
ruppélii, – 2e nv. van Ruppelĭus, Latinizeering van Rüppell: van
Rüppell, gevonden door Rüppell, genoemd naar Rüppell. – Pennisētum – Steud. [C.
G. Steudel] is genoemd naar E. Rüppell (zie ruppeliānus).
ruppellii
ruppéllii, – 2e nv. van Ruppellĭus, Latinizeering van Rüppell: van
Rüppell, gevonden door Rüppell, genoemd naar Rüppell. – Pennisētum – Steud. [C.
G. Steudel] is
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genoemd naar E. Rüppell (zie ruppelliānus).
Ruppia
Rúppia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar H. B. Rupp of mogelijk
Ruppe (1688, Giessen; 1719; Jena), wiens naam naar de gewoonte van dien tijd
gelatinizeerd werd tot Ruppĭus, schrijver eener flora van Jena.
ruppioides
ruppioídes, – van Ruppĭa, plantengesl. (Potamogetonacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ruppĭa-achtig.
ruprechtianus ruprechtiánus (-a, -um) (Lonicēra – Regel [Ε. Α. von Regel]),
– genoemd naar Franz J. Ruprecht (1814, Praag; 1870, St.-Petersburg), conservator
van het herbarium der Akademie van Wetenschappen te St.-Petersburg (thans
Leningrad), schrijver van vele bot. publicaties.
ruralis
rurális (-is, -e), – van Lat. rus (ruris), land: landelijk, op het land
groeiend.
ruscifolius
rucifólius (-a, -um), – van Ruscus, plantengesl. (Liliacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als de phyllocladiën van Ruscus.
rusciformis
ruscifórmis (-is, -e), – van Ruscus, plantengesl. (Liliacĕae); Lat.
forma, gedaante: van de gedaante van een Ruscus, Ruscus-achtig.
Ruscus
Ruscus L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam.
rusiophyllus
russiophýllus (-a, -um), – zie rhusiophyllus.
russa
russa, – zie russus.
Russelia
Russélia Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar A. Russell
(? 1715, Edinburgh; 1768, Londen), medicus, van ±1740-1753 geneesheer der Eng.
factorij te Aleppo, van 1759-68 geneesheer van St. Thomas’s Hospital te Londen,
schrijver eener Natuurlijke Historie van Aleppo.
russelianus russeliánus (-a, -um), – 1. (Saccolabĭum blumĕi Lindl. [J. Lindley]
var. – Warner et Will. [R. Warner en B. S. Williams (1824-90), Eng.
orchideeënkweeker]), – in 1886 genoemd naar J. Russel te Falkirk (W. van
Edinburgh), die de plant kweekte en bij wien zij in bloei kwam. 2. (Salix – Auct.
div. [Van verschillende schrijvers]), – genoemd naar Lord John Russell, hertog van
Bedford (1766, ?; 1839, Rothiemurchus, Perthsh.), bezitter op zijn landgoed Woburn
Abbey (Bedford) eener zeer rijke verzameling gewassen, waaronder vele houtige
(o.a. 400 soorten van Erīca). – Over deze verzameling deed hij door zijn tuinman
James Forbes eenige fraaie plaatwerken samenstellen, waaronder Salictum
Woburnense (Op Woburn Abbey gekweekte wilgen) en Pinētum Woburnense (Op
Woburn Abbey gekweekte naaldboomen).
russellianus
russelliánus (-a, -um) (Sphaeromorphaea – A. P. DC. [A. P. de
Candolle]), – in 1837 genoemd naar Patrick Russell (1727, Edinburgh; 1805,
Edinburgh), broeder van Α. Russell (zie Russelĭa), dien hij in 1753 opvolgde als
geneesheer der Eng. factorij te Aleppo, in 1785 benoemd tot botanist van de Eng.
O.I. Compagnie te Madras. Hij verzamelde o.a. planten in de Circars (N. van Madras,
op 17-19° N.B.).
russulus
rússulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. russus, rood: roodachtig.
russus
russus (-a, -um), – (Lat.) rood.
rustica
rústica, – zie rustĭcus.
rusticanus
rusticánus (-a, -um), – van Lat. rustĭcus, boer, boersch: boersch,
op het (boeren)land groeiend.
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Ruta / ruta
Ruta / ruta L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, ruit,
wijnruit.
rutacea
rutácea, – zie rutacĕus.
Rutaceae
Rutáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Ruta geldt.
rutaceus rutáceus (-a, -um), – van Ruta, plantengesl. (Rutacĕae), ruit: in eenig
opzicht met Ruta overeenkomend, ruitachtig.
rutaefolius
rutaefólius (-a, -um), – zie rutifolĭus.
ruta muraria
ruta murária, – van Lat. ruta, ruit, wijnruit, typeplant van de
fam. der Rutacĕae, met dubbel- tot drievoudig gevinde bladeren; murarĭus (zie aldaar),
op muren groeiend: op muren groeiende plant, welker bladeren een oppervlakkige
gelijkenis vertoonen met die van Ruta graveŏlens L. [C. Linnaeus].
ruthenicus
ruthénicus (-a, -um), – afkomstig van het (door de Karpathen
doorsneden) gebied der Ruthenen of Roethenen, een volksstam gevestigd tusschen
±22 en 26° O.L. en ±48 en 50° N.B.: Rutheensch, Roetheensch.
Rutidea
Rutídea, – zie Rhytidĕa.
rutifolius rutifólius (-a, -um), – van Ruta, plantengesl. (Rutacĕae); Lat. folĭum,
blad: met bladeren als die eener Ruta.
rutila
rútila, – zie rutĭlus.
rutilans rútilans, – van Lat. rutĭlāre (van rutĭlus, goudgeel, geelrood), goudgeel
zijn, roodgeel zijn: geelachtig rood.
rutilipes
rutílipes, – van Lat. rutĭlus, goudgeel, geelrood; pes, voet, steel: met
goudgelen of geelrooden steel of voet.
rutilus
rútilus (-a, -um), – goudgeel, geelrood.
rutrifer / rutriferus
rútrifer (rutrífera, rutríferum) / rutríferus (-a, -um), –
van Lat. rutrum, schoffel, spade; ferre, dragen: een schoffel- of spadevormig orgaan
dragend.
ruttenianus
rutteniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar L. M. R. Rutten (1884, Maastricht; X), van 1909-21 geoloog der Ned.
Maatschappij tot het verrichten van mijnbouwkundige werken, sinds 1922 hoogleeraar
in de geologie, mineralogie, palaeontologie en kristallographie te Utrecht. – Hij
bereisde Z.- en Midden-Amerika en verrichtte van 1917-19 geol. nasporingen op
Ceram, waar hij, bijgestaan door zijn echtgenoote en den mantri Kornasi van den
Buitenzorgschen plantentuin, vele planten verzamelde. Voorts schreef hij een aantal
wetensch. publicaties.
ruttenii rutténii, – 2e nv. van Ruttenĭus, Latinizeering van Rutten: van Rutten,
gevonden door Rutten, genoemd naar Rutten. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar L. M. R. Rutten (zie rutteniānus).
rutteri
ruttéri, – 2e nv. van Ruttērus, Latinizeering van Rutter: van Rutter,
gevonden door Rutter, genoemd naar Rutter. – Chrysopsis villōsa Nutt. [Th. Nuttall]
var. – Rothr. [J. Tr. Rothrock (1839-1922), Amer. plantkundige] werd door Rothrock,
den auteur der variëteit, genoemd naar J. M. Rutter, die hem in 1874 bij zijn
inzamelwerk als assistent bijstond en van wien mij overigens niets bekend is.
ruttneri
ruttnéri, – 2e nv. van Ruttnērus, Latinizeering van Ruttner: van
Ruttner, gevonden door Ruttner, genoemd naar Ruttner. – Sonerĭla – Ridl. [H. N.
Ridley] is genoemd naar den ontdekker der plant, Fr. Ruttner (1882, Kalk-Podol,
Boheme; X), plantkundige, in 1906 benoemd tot assistent aan het Biologische Station
te Lunz, in 1908 tot hoofd dezer instelling, in 1925 tot privaatdocent te Weenen, in
1927 tot buitengewoon hoogleeraar aldaar. – In 1928/29 bezocht hij als deelnemer
aan de Deutsche Limnologische Sunda-Expedition Buitenzorg, O.-Java, Midden-Java,
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Z.-Sumatra, Midden-Sumatra, N.-Sumatra en Bali. Hij schreef een aantal
plantenphysiologische en limnologische publicaties.
ruvidus
rúvidus (-a, -um), – Latinizeering van Ital. rúvido, ruw, grof.
Ruyschia / Ruyschiana
Ruýschia L. [C. Linnaeus] / Ruyschiána Mill. [Ph.
Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige], – genoemd naar Fr. Ruysch (1638, ’s
Gravenhage; 1731, Amsterdam), medicus, in 1665 benoemd tot hoogleeraar in de
anatomie te Amsterdam, in 1685 tevens tot hoogleeraar in de plantkunde, beroemd
ontleedkundige, ontdekker der klapvliezen in de lymphevaten, stichter van een
anatomisch kabinet, schrijver van anatomische werken.
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ruyschianus
ruyschiánus (-a, -um) (Dracocephălum – L. [C. Linnaeus]), –
genoemd naar Fr. Ruysch (zie Ruyschĭa).
Rychantera
Rychantéra, – foutief voor Rhynchanthēra.
Rykia
Rýkia De Vr. [W. H. de Vriese], – genoemd naar J. C. Rijk (1787,
Wetzlar, uit Ned. ouders; 1854, ’s Gravenhage), die in den Ned. zeedienst trad en
tot admiraal opklom. Hij maakte vele reizen, was een goed hydrograaf, was van
1839-41 gouverneur der Ned. Westind. bezittingen en van 1843-49 minister van
marine. – De Vriese (zie devriesĕi), in 1854 de auteur van het gesl., noemt hem
iemand “door wiens afsterven het vaderland diep is getroffen en in wien wij allen
betreuren een ijverigen medearbeider, een man van veelzijdige kennis en een warm
voorstander van Koning en Vaderland.”
RynchRynch-, – zie RhynchRypRyp-, – zie RhypRyssRyss-, – zie RhyssRytRyt-, – zie Rhyt-

S.
sabaensis
sabaénsis (-is, -e), – afkomstig van Saba (in N.-Bórneo) of daar het
eerst gevonden.
Sabal
Sabal Adans [M. Adanson], – letterverbinding zonder beteekenis,
evenals vele andere door Adanson (zie Adansonĭa) gegeven namen.
sabangensis
sabangénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving van het
Sabang-kamp aan de Noordrivier (= Lorentzrivier) in het Z. van Ned. Nieuw-Guinea
of daar het eerst gevonden.
sabaudus
sabáúdus (-a, -um), – afkomstig van Savoie (Nieuwlat. Sabaudĭa;
O.-Frankrijk, Z. van het meer van Genève) of daar het eerst gevonden.
sabdariffa
sabdaríffa, – Latinizeering van den Sp., mogelijk aan een der
Westind. talen ontleenden plantennaam sabdarīfa.
sabensis
sabénsis (-is, -e), – afkomstig van Saba (in N.-Bórneo) of daar het
eerst gevonden.
Sabia
Sábia Colebr. [H. Th. Colebrooke], – Latinizeering van het eerste
gedeelte van den Beng. plantennaam sabjalat.
Sabiaceae
Sabiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Sabĭa geldt.
Sabicea
Sabícea Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van den
Guiaanschen plantennaam sabi-sabi.
sabina
sabína, – zie sabīnus.
sabinaefolius
sabinaefólius (-a, -um), – zie sabinifolĭus.
sabinianus
sabiniánus (-a, -um) (Pinus – Dougl. [D. Douglas]), – genoemd
naar Joseph Sabine (1770, Tewin, Herts.; 1837, Londen), sedert 1810 lid en van dat
jaar tot 1830 secretaris der Royal Horticultural Society, schrijver van tuinbouwkundige
en ornithol. publicaties.
sabinifolius
sabinifólius (-a, -um), – van Lat. (herba) sabīna, het Sabijnsche
kruid, bij de Oude Romeinen naam voor den later op last van Karel den Grooten
overal in zijn rijk aangeplanten Savelboom, Sevenboom of Zevenboom (Junipĕrus
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sabīna L. [C. Linnaeus]), welker twijgen tegen ongedierte en (nog heden) als
abortīvum werden aangewend; folĭum, blad: met bladeren als die van den Sevenboom.
sabinus
sabínus (-a, -um), – Sabijnsch. De Sabijnen (Lat. Sabīni) waren een
nabij Rome gevestigde volksstam.
sablanianus
sablaniánus (-a, -um), – afkomstig van Sablan (in Benguet, op
Luzon, het noordelijkste groote eiland der Philippijnen) of daar het eerst gevonden.
sabulicola
sabulícola (znw.), – van Lat. sabŭlum, grof zand, kiezelzand;
cŏlĕre, wonen, bewonen: zandgrond bewonende, d.i. op zandgrond groeiende plant.
sabulicolus
sabulícolus (-a, -um), – van Lat. sabŭlum, grof zand, kiezelzand;
cŏlĕre, wonen, bewonen: zandgrond bewonend, d.i. op zandgrond groeiend.
sabulosus
sabulósus (-a, -um), – van Lat. sabŭlum, grof zand, kiezelzand:
zandig, bij uitbreiding: op zandig terrein groeiend.
saccardianus
saccardiánus (-a, -um) (Pellacălyx – Scort. [B. Scortechini]),
– genoemd naar P. A. Saccardo (1845, Treviso, N. van Venetië; 1920, Padua), sinds
1879 hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den akademischen bot. tuin te
Padua, schrijver (1882-1906) van het beroemde, bijna 60 000 soorten bevattende
verzamelwerk Syllŏge Fungōrum omnĭum hucusque cognitōrum (Verzameling aller
tot op heden bekende zwammen), samensteller eener kleurenschaal (Chromotaxĭa)
en van een uitvoerige naamlijst aller Ital. en in Italië verzameld hebbende botanici
(La Botanica in Italia; 1895, 1901), waaruit voor de samenstelling van dit
woordenboek bij herhaling geput is.
saccatus
saccátus (-a, -um), – van Lat. saccus, zak: van een zak voorzien,
zakvormig.
saccharatus
saccharátus (-a, -um), – van Nieuwlat. saccharāre (van
sacchărum, eigenlijk = tabashir. Mal. singkara, afzetting van kiezelzuur in holten
van bamboehalmen, doch later gebezigd in de beteekenis van suiker), suikeren:
gesuikerd, suikerzoet, suiker bevattend.
sacchari
sácchari, – 2e nv. van Sacchărum, plantengesl. (Graminĕae): van
Sacchărum, op Sacchărum parasiteerend.
saccharicolus
saccharícolus (-a, -um), – van Sacchărum, plantengesl.
(Graminĕae), waartoe o.a. het suikerriet behoort; cŏlĕre, wonen, bewonen: op
Sacchărum (suikerriet) wonend, dwz. daarop parasiteerend.
saccharifer / sacchariferus
sacchárifer (saccharífera, saccharíferum) /
saccharíferus (-a, -um), – van Nieuwlat. sacchărum, suiker (zie ook saccharātus);
Lat. ferre, dragen, voortbrengen, leveren: suiker leverend.
sacchariformis
saccharifórmis (-is, -e), – van Sacchărum, plantengesl.
(Graminĕae); Lat. forma, gedaante: van de gedaante van een Sacchărum,
Sacchărum-achtig.
saccharinus
saccharínus (-a, -um), – van Nieuwlat. sacchărum, suiker (zie
ook saccharātus): suikerzoet.
saccharoideus
saccharoídeus (-a, -um), – van Sacchărum, plantengesl.
(Graminĕae); idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Sacchărum-achtig.
Saccharum / saccharum
Sáccharum L. [C. Linnaeus] / sáccharum, – Lat.
transcr. van Gr. sakchăron, naam voor in holten van bamboehalmen afgezette,
cylindrische stukken kiezelzuur, tabashir, Mal. singkára. Deze stof werd als
geneesmiddel gebruikt. – Pas later is de naam overgedragen op de suiker en het
suikerriet. – Als soortnaam gebezigd voor suikerleverende planten.
sacchatus sacchátus (-a, -um), – minder goede schrijfwijze voor saccharātus.
Zie aldaar.
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saccidorus
saccidórus (-a, -um), – van Gr. sakkos, een uit haar vervaardigd,
wijd, als een zak om het lijf hangend kleedingstuk; dôron, geschenk: kleedingstukken
schenkend.
saccifer / sacciferus
sáccifer (saccífera, saccíferum) / saccíferus (-a, -um), –
van Lat. saccus, zak; ferre, dragen: zakvormige organen dragend, zakjes dragend.
Sacciolepis
Sacciólepis Nash [G. V. Nash (1864-1921), Amer. plantkundige],
– van Gr. sakkĭon (verkleinw. van sakkos, zak), zakje; lĕpis, schub. Gras met
zakvormige vruchtbare gluma.
Saccochilus
Saccochílus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. sakkos, zak; cheilos,
lip. Orchidacĕa met zakvormige lip.
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Saccoglossum Saccoglóssum Schltr. [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. sakkos,
zak; glôssa, tong. Orchidacĕa met zakvormige (hier bij een tong vergeleken) lip.
saccolabioides saccolabioídes, – van Saccolabĭum, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Saccolabĭum-achtig.
Saccolabiopsis
Saccolabiópsis J. J. S. [J. J. Smith], – van Saccolabĭum,
plantengesl. (Orchidacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Saccolabĭum gelijkend
gesl.
Saccolabium
Saccolábium Bl. [C. L. Blume], – van Lat. saccus, zak; labĭum,
lip. Orchidacĕa met zakvormig verdiepte lip.
Saccoloma
Saccolóma Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – van Gr. sakkos, zak; lôma,
zoom. – De sori zijn langs den bladrand in kleine, zakvormige verdiepingen geplaatst.
Saccopetalum
Saccopétalum Benn. [J. J. Bennett], – van Gr. sakkos, zak;
petălon, kroonblad. Plant met zakvormige kroonbladen.
saccosepalus
saccosépalus (-a, -um), – van Lat. saccus, zak; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met zakvormige kelkbladen.
sacculatus
sacculátus (-a, -um), – van Lat. saccŭlus (verkleinw. van saccus,
zak), zakje: den vorm van een zakje hebbend, klein en zakvormig.
sacculifer / sacculiferus
saccúlifer (sacculífera, sacculíferum) / sacculíferus
(-a, -um), – van Lat. saccŭlus (verkleinw. van saccus, zak), zakje; ferre, dragen: een
of meer zakjes dragend.
sachalinensis sachalinénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Sachalin (voor
de O.-kust van Azië, N. van Japan, op ±46 – ±54° N.B.) of daar het eerst gevonden.
sacrorum
sacrórum, – 2e nv. mv. van Lat. sacrum, heiligdom, heilige
handeling, tempelplechtigheid: der tempelplechtigheden, dwz. bij tempelplechtigheden
gebezigd. K. Fr. von Ledebour (zie Ledebourĭa) verhaalt [Mém. Acad. Impér. Sciences
St.-Pétersb. V (1815) 572], dat de Tataren van Krasnojarsk (aan de Jenissei; ±92 1/2°
O.L.; ±56° N.B.) “bij hun offeranden, of liever hun kwakzalverijen, takjes” (van
Artemisĭa sacrōrum Ledeb. [K. Fr. von Ledebour]) “ορ (gloeiende) kolen strooien
ten einde zich de gunst der in hun verbeelding bestaande goden en duivels te
verwerven.”
Sadleria
Sadléria Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – genoemd naar J. Sadler (1791,
Pressburg; 1849, Pest), hoogleeraar in de plantkunde te Pest, schrijver van eenige
werken over de flora van Hongarije.
Saelanthus
Saelánthus Forsk. [P. Forskål], – van saela, Arab. plantennaam;
Gr. anthos, bloem: de bloem “saela.”
saepium
sáépium, – 2e nv. mv. van Lat. saepes (saepis), heg: der heggen, in
heggen groeiend.
Sagenia
Sagénia K. B. Presl [K. B. Presl], – van Lat. sagēna (Gr. sagênê),
groot sleepnet. De naam zinspeelt op de netvormige adering der bladeren.
sagenioides
sagenioídes, – van Sagenĭa, plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Sagenĭa-achtig.
Sageraea Sageráéa Dalz. [N. A. Dalzell], – Latinizeering van den Engelschind.
plantennaam sageree.
Sageretia Sagerétia Brongn. [A. Th. Brongniart], – genoemd naar Aug. Sageret
(1763, Parijs; 1851, Parijs), schrijver over landbouwkundige onderwerpen.
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sagetorum
sagetórum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. sagētum (van sagus, oude
naam voor den sagopalm), sagopalmbosch: der sagopalmbosschen, in
sagopalmbosschen groeiend. – Zie voorts bambusetōrum.
Sagina
Sagína L. [C. Linnaeus], – (Lat.) het mesten. – De sagīna der Ouden,
onze spurrie (Spergŭla arvensis L. [C. Linnaeus]), werd als mestvoeder gebezigd.
saginifolius
saginifólius (-a, -um), – van Sagīna, plantengesl.
(Caryophyllacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Sagīna.
saginoides
saginoídes, – van Sagīna, plantengesl. (Caryophyllacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Sagīna-achtig.
sagittafolius
sagittaefólius (-a, -um), – zie sagittifolĭus.
sagittalis
sagittális (-is, -e), – van Lat. sagitta, pijl: pijlvormig.
Sagittaria
Sagittária L. [C. Linnaeus], – van Lat. sagitta, pijl. Plant met
pijlvormige bladeren, pijlkruid.
sagittatus
sagittátus (-a, -um), – van Lat. sagitta, pijl: pijlvormig.
sagittiflorus sagittiflórus (-a, -um), – van Lat. sagitta, pijl; flos (flōris), bloem:
met pijlvormige bloemen; met een of meer pijlvormige bloem(dek)bladen.
sagittifolius
sagittifólius (-a, -um), – van Lat. sagitta, pijl; folĭum, blad: met
pijlvormige bladeren.
sagoensis
sagoénsis (-is, -e), – afkomstig van den Sago (een ruim 2000 M.
hoogen, rustenden vulkaan in de Padangsche Bovenlanden) of daar het eerst gevonden.
sagorskii
sagórskii, – 2e nv. van Sagorskĭus, Latinizeering van Sagorski: van
Sagorski, gevonden door Sagorski, genoemd naar Sagorski. – Rumex-Hausskn. [H.
K. Haussknecht (1838-1903), D. plantkundige] is genoemd naar E. Sagorski (1847,
Saarbrücken; 1929, Altenburg bij Naumburg, Thüringen), leeraar te Naumburg,
kenner van en schrijver over Thüringsche rozen. In 1901 bereisde hij de Herzegovína.
Sagotia / Sagotia Sagótia Baill. [Η. Ε. Baillon] / Sagótia Walp. [W. G. Walpers
(1816-53), D. plantkundige], – genoemd naar J. L. A. Sagot (1805, Vannes, Dépt.
Morbihant, Frankrijk; ?, ?), in 1823 als chirurgijnsleerling in dienst getreden bij de
Fr. marine, in 1854 bevorderd tot chirurgien principal, datzelfde jaar als zoodanig
gepensionneerd. Van 1827-29 en 1836-37 was hij gestationneerd in de Fr. Antillen,
van 1829-30 in Fr. Guiana (waar hij de naar hem genoemde geslachten ontdekte),
in 1833 en 1836 bij New-foundland, van 1839-40 in Brazilië, van 1840-41 bezocht
hij La Plata, Senegal en Guadeloupe, van 1842-47 was hij gestationneerd in
Indo-China [Noot: Bewerkt naar gegevens ontvangen van het Fr. Departement van
Marine. Baillon [Adansonia I (1800-61), 53] heeft zijn van Guiana afkomstige plant
genoemd naar haar ontdekker, den “onvermoeiden onderzoeker van Fr. Guiana”,
Sagot, wiens voorletters hij niet vermeldt. Duchassaing en Walpers [Linnaea XXIII.
737 (1850)] berichten hun van Guadeloupe afkomstige plant genoemd te hebben
naar P. Sagot, een Fr. geneesheer. Waarschijnlijk hebben zij zich in de voorletter
van den naam vergist; P(aul) Sagot (?, ?; 1889, Cluny, N. van Lyon), was hoogleeraar
te Cluny en schrijver van land- en tuinbouwkundige artikelen; het blijkt niet, dat hij
ooit in Guiana of op Guadeloupe verzameld heeft].
sagu
sagu, – Latinizeering van Mal. sagoe, sago, het merg van den sagopalm.
Saguerus
Saguérus Adans. [M. Adanson], – Latinizeering van Portug.
sagueiro, sagoboom. Aan hetzelfde Port. woord is het Mal. sagoeweer ontleend, het
sap, dat uit den steel der bloeiwijze van den arènpalm (Arenga pinnāta Merr. [E. D.
Merrill]) wordt getapt en na gisting den zg. palmwijn (toddy) levert.
Sagus / sagus
Sagus Gaertn. [J. Gärtner] / sagus, – Latinizeering van Mal.
sagoe, sago: sagopalm.
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sahelangii sahelángii, – 2e nv. van Sahelangĭus, Latinizeering van Sahelangi:
van Sahelangi, genoemd naar Sahelangi. – Clerodendron – Kds [S. H. Koorders] is
genoemd naar E. Sahelangi, inlandsch districthoofd in de Minahása (Ν.-Celébes),
die den auteur der soort, den houtvester Koorders (zie koordersi), hulp verleende bij
diens bot. onderzoek van dat landschap (Dec. 1894-Mei 1895). Overigens is mij van
hem niets bekend.
Saintpaulia
Saintpáúlia Wendl. [Η. Wendland], – in 1893 genoemd naar den
ontdekker der plant, baron Walter von Saint Paul-Illaire (1860, Berlijn; X), die in
1880 dienst nam in het D. leger, in 1885 overging in dienst der Deutsche
Ostafrikanische Gesellschaft en laatstelijk (tot 1910) leider was van het district Tanga
(D.O.-Afrika). Hij schreef eenige publicaties over koloniale aangelegenheden.
Sajorium
Sajórium Endl. [St. L. Endlicher], – Latinizeering van Mal. sajor,
groente: als groente genuttigde plant. – Vgl. Rum-
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phius, Herbarium Amboinense I, 194: “’t Wert … bij de huizen geplant, om dat zyn
bladeren een lekker moeskruid geven, met Calappus melk gekookt.”
sakiensis
sakiénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der rivier Saki
in Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst gevonden.
sakoembangensis
sakoembangénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg
Sakoembang (in Z.O.-Bórneo) of daar het eerst gevonden.
sakuralii
sakuráíi, – 2e nv. van Sakuraius, Latinizeering van Sakurai: van
Sakurai, gevonden door Sakurai, genoemd naar Sakurai. – Protolirĭon – Ridl. [H. N.
Ridley] (= Miyoshĭa – Makino [Tomitaro Makino (1863, Koshi, Japan; ?), in 1931
nog als lector verbonden aan de universiteit te Tokyo]) is genoemd naar den ontdekker
der plant, Hanzaburô Sakurai, plantkundige verbonden aan Keizerlijk Museum te
Tokyo. Zijn werkzaamheid liep minstens van 1884-1903. Overigens is mij van hem
niets bekend.
Salacca
Salácca Reinw. [C. (K.) G. C (K.) Reinwardt], – Latinizeering van
den Mal. plantennaam salak.
salaccensis salaccénsis (-is, -e), – afkomstig van den Salak (vulkaan in W.-Java,
Z.Z.W. van Buitenzorg) of daar het eerst gevonden.
Salacia Salácia L. [C. Linnaeus], – (Lat.) naam eener zeegodin (van sal, zout).
Er is een Salacĭa, welke op strandrotsen groeit.
Salacicratea Salacicratéa Loes. [Th. Loesener], – samenkoppeling van deelen
der namen Salacĭa en Hippocratēa, beide plantengesl. uit de fam. der Hippocrateacĕae.
De naam is gekozen om uittedrukken, dat de plant zoowel aan Salacĭa als aan
Hippocratēa verwant is.
salacioides
salacioídes, – van Salacĭa, plantengesl. (Hippocrateacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Salacĭa-achtig.
Salacistis
Salacístis Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van Salak, naam van een
vulkaan in W.-Java, Z.Z.W. van Buitenzorg: op den Salak gevonden orchidacĕa
[door Zollinger (zie zollingēri) in Nov. 1843].
salajerianus
salajeriánus (-a, -um), – afkomstig van het eiland Saleier (=
Salajer), Z. van het Z.W. schiereiland van Celébes of daar het eerst gevonden.
salakanus / salakensis
salakánus (-a, -um) / salakénsis (-is, -e), – afkomstig
van den Salak (vulkaan in W.-Java, Z.Z.W. van Buitenzorg) of daar het eerst
gevonden.
salaziensis
salaziénsis (-is, -e), – afkomstig van Salazie op Réunion (=
Bourbon) of daar het eerst gevonden.
Salceda
Salcéda Blanco [M. Blanco], – genoemd naar Juan de Salcedo (neef
van Legazpi; zie Legazpĭa), kapitein in het Sp. leger, die op tweeëntwintigjarigen
leeftijd een werkzaam aandeel nam aan de vermeestering der Philippijnen door de
Spanjaarden (1563-70) en op Luzon de geheele vijandelijke artillerie veroverde.
salebrosus
salebrósus (-a, -um), – van Lat. salĕbra, hobbelig weggedeelte:
vol oneffenheden.
salhutuensis
salhutuénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Salhoetoe op
Ambon of daar het eerst gevonden.
Salicaceae Salicáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Salix (Salĭcis)
geldt.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

salicaria
salicária (znw.), – als substantief gebezigde vr. vorm van het bnw.
salicarĭus (zie aldaar), wilgachtig: wilgachtige plant (wat den bladvorm betreft).
salicarius
salicárius (-a, -um), – van Lat. salix (salĭcis), wilg: op eenigerlei
wijze tot wilgen in betrekking staand; in eenig opzicht (bladvorm bv.) met een wilg
overeenkomend, wilgachtig.
salicifolius
salicifólius (-a, -um), – van Lat. salix (salĭcis), wilg; folĭum, blad:
met bladeren als die van een wilg.
salicinus
salicínus (-a, -um), – van Lat. salix (salĭcis), wilg: wilgachtig.
Salicornia
Salicórnia L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van salicor, oude
naam voor de zeekraal in Languedoc. – Het woord staat waarschijnlijk in verband
met Lat. sal, zout, en zinspeelt dan op den ziltigen smaak der plant.
salicornioides salicornioídes, – van Salicornĭa, plantengesl. (Chenopodiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Salicornĭa-achtig, zeekraalachtig.
salignus
salígnus (-a, -um), – van Lat. salix, wilg: wilgachtig.
salinus
salínus (-a, -um), – van Lat. sal, zout (znw.): zout (bnw.), op zoute
standplaats groeiend.
Salix
Salix L. [C. Linnaeus], – (Lat.) wilg.
Salmalia
Salmália Schott et Endl. [H. W. Schott en St. L. Endlicher], –
Latinizeering van den Sanskr. plantennaam sálmalí.
salmanticus
salmánticus (-a, -um), – van Salmantĭca, oud-Lat. naam voor
Salamanca, beroemde universiteitsstad in Spanje, N.N.W. van Madrid: afkomstig
van Salamanca of daar het eerst gevonden, Salmantisch.
salmii
sálmii, – 2e nv. van Salmĭus, Latinizeering van Salm: van Salm,
gevonden door Salm, genoemd naar Salm. – Mesembrianthĕmum – Haw. [A. W.
Haworth] is genoemd naar Joseph Maria Franz Anton Hubert Ignaz
Salm-Reifferscheid-Dyck (1773, kasteel Dyck bij Düsseldorf; 1861, Nizza), bezitter
op zijn kasteel Dyck eener fraaie verzameling vetplanten, waarover hij verscheidene
verhandelingen uitgaf.
salmonea
salmónea, – zie salmonĕus.
salmoneiflorus
salmoneiflórus (-a, -um), – van Lat. salmonĕus, zalmkleurig;
flos (flōris), bloem: met zalmkleurige bloemen.
salmoneus
salmóneus (-a, -um), – van Lat. salmo (salmōnis), zalm:
zalmkleurig.
salmonicolor
salmonícolor, – van Lat. salmo (salmōnis), zalm; cŏlor, kleur:
zalmkleurig.
Salomonia
Salomónia Lour. [J. Loureiro], – genoemd naar den beroemden
Joodschen koning Salŏmo (Salomōnis) (971-931 v. Chr.), dien Loureiro (zie Lourēa),
de auteur van het gesl., “den eersten algemeenen plantkundige” noemt. – Vgl. I
Koningen IV, 33: “Hy (Salomo) sprack oock van de boomen, van den Cederboom
aen die op den Libănon is, tot op den ysop, die aen den wandt uytwast.”
salomoniensis
salomoniénsis (-is, -e), – afkomstig van de Salŏmo-eilanden
(O. van Nieuw-Guinea; ±154 1/2 – 162 1/2° O.L.; 5 – 11° Z.B.) of daar het eerst
gevonden. De Salŏmo-eilanden werden door hun ontdekker (1567), den Sp. zeeman
Mendaña, wegens hun veronderstelde natuurlijke rijkdommen genoemd naar den
niet slechts om zijn wijsheid (zie Salomonĭa) doch ook om zijn rijkdommen bekenden,
Joodschen koning Salŏmo (971-931 v. Chr.). Vgl. I Koningen Χ, 14, 15 (= II
Chronycken IX, 13, 14): “Het gewichte nu van het gout dat voor Salomo op een jaar
inquam was 666 talenten gouts” (ongeveer 60 millioen gulden, voor dien tijd en voor
zulk een kleinen staat een fabelachtig groote som) “behalven dat sy van de kramers
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ende de kooplieden inbrachten ende van allen Koningen van Arabien ende van de
geweldigen desselven lants.” Voorts I Koningen X, 21: “Alle drinckvaten des Konings
Salomo waren van gout ende alle vaten van het huys des wouts Libănon waren van
gesloten” (d.i. gedegen) “gout; geen silver en was er aen, want het en wiert in de
dagen van Salomo niet voor een dingh geacht.” – I Koningen X, 23: “Alsoo wert de
Koning Salomo grooter in ryckdom ende wysheyt dan alle Koningen der aerde.” –
II Chronycken I, 15: “Ende de Koning (Salomo) maeckte het silver ende het gout te
Jeruzalem te zijn als steenen.”
Salpichroa
Salpíchroa Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], –
van Gr. salpinx, trompet; chrŏa, kleur. – Bij de typische soort van het gesl. is de
bloemkroon trompetvormig en heldergeel als een koperen trompet.
Salpiglossis
Salpiglóssis Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – van Gr.
salpinx, trom-
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pet; glôssa, tong. De bij een tong vergeleken stijl met den breeden stempel doet aan
een trompet denken.
salsa
salsa, – zie salsus.
salsillus salsíllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. salsus, zout (bnw.): eenigszins
zout; ziltig.
Salsola
Sálsola L. [C. Linnaeus], – als substantief gebezigde vr.
verkleiningsvorm van Lat. salsus, zout (bnw.): ziltige plant.
salsoloides
salsoloídes, – van Salsŏla, plantengesl. (Chenopodiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Salsŏla-achtig.
salsuginosus
salsuginósus (-a, -um), – van Lat. salsūgo, het zoutgehalte, het
zoute water: op zouten grond of in zout water levend, zoutlievend.
salsus
salsus (-a, -um), – (Lat.) zout (bnw.).
saltatorius
saltatórius (-a, -um), – van Lat. saltātor (van saltāre, dansen),
danser: bij dansers behoorend, door dansers of danseressen gebezigd.
saltianus saltiánus (-a, -um) (Crotalarĭa – Andr. [H. C. Andrews]), – genoemd
naar H. Salt (1780, Lichfield bij Birmingham; 1827, Dessuk, aan den westelijken
hoofdarm van den Nijl in N.-Egypte), teekenaar en plantenverzamelaar, die in 1805
en 1810 Abyssinië bereisde en daar de naar hem genoemde plant ontdekte.
salticola
saltícola (znw.), – van Lat. saltus, bergkloof, boschrijke bergstreek;
cŏlĕre, wonen, bewonen: in bergkloven, in boschrijke bergstreken groeiende plant.
salticolus
saltícolus (-a, -um), – van Lat. saltus, bergkloof, boschrijke
bergstreek; cŏlĕre, wonen, bewonen: in bergkloven, in boschrijke bergstreken
groeiend.
saltuum
sáltuum, – 2e nv. mv. van Lat. saltus, bergkloof, boschrijke
bergstreek: der bergkloven, der boschrijke bergstreken, dwz. daar groeiend.
saluber / salubris
salúber (-ris, -re) / salúbris (-is, -e), – (verwant met Lat.
salus, heil), heilzaam, geneeskrachtig, gezond (dwz. dienstig tot de gezondheid).
saluenensis saluenénsis (-is, -e), – afkomstig uit de omstreken der Salwin-rivier
(of Giama-Nu-Chu, in Tibet; ±92° O.L.; ±31 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
salutaris
salutáris (-is, -e), – van Lat. salus (salūtis), gezondheid, heil:
heilzaam, gezond, de gezondheid bevorderend.
Salvadora
Salvadóra L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Juan Salvador y
Bosca (1598, Calella, N.O. van Barcelona; 1681, Barcelona), apotheker te Barcelona.
Salvadoraceae
Salvadoráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Salvadōra geldt.
Salvia
Sálvia L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, afgeleid van Lat.
salvus, gezond, met zinspeling op bestaande of veronderstelde geneeskrachtige
eigenschappen der plant. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 216: “Tsap
van Sauien” (Salvĭa officinālis L. [C. Linnaeus]) “twee croesen vol met huenich ...
ingenomen es seer goet den ghenen die bloet spouwen ende ouergeuen, want het
stelpt den bloetganck terstont. Dijsghelijck stelpt oock die Sauie dat bloet dat wt den
wonden ende quetsueren loopt gheureuen ende daer op gheleyt. Sauie in water,
ghesoden ende ghedroncken gheneest den hoest, opent die verstoptheyt van der leuer,
ende doet die pijne der zyden vergaen ende met Alsen” (alsem) “ghesoden stelpt zy
dat root melizoen” (dysenterie). – “Sauie es ooc seer goet ghegeten ende gebruyckt
den vrouwen die bevrucht zijn, want zy doet die moeder sluyten ende die vrucht
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groeyen ende sterck worden. Sauie maeckt ooc die vrouwen seer vruchtbaer ende
daer om hier voortijts in Egypten naer groote sterften hebben die vrouwen tsap van
Sauie moeten drincken om dat zy vruchtbaer wesen, ende veel kinderen voortbringhen
souden.”
salviaefolius
salviaefólius (-a, -um), – zie salviifolĭus.
salvifolius / salviifolius
salvifólius (-a, -um) / salviifólius (-a, -um), – van
Salvĭa, plantengesl. (Labiātae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Salvĭa.
Salvinia Salvínia Adans. [M. Adanson], – het eerst door Micheli (zie Michelĭa)
genoemd naar zijn vriend Α. Μ. Salvini (1653, Florence; 1729, Florence), hoogleeraar
in de Gr. taal te Florence, die voor hem den tekst zijner bot. werken corrigeerde.
Salviniaceae
Salviniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Salvinĭa
geldt.
salviodorus
salviodórus (-a, -um), – van Lat. salvĭa, salie; odōrus, riekend:
naar salie riekend.
salzmanni
salzmánni, – 2e nv. van Salzmannus, Latinizeering van Salzmann:
van Salzmann, gevonden door Salzmann, genoemd naar Salzmann. – Crocus – Gay
[J. E. Gay] en Pinus – Dunal [M. F. Dunal] zijn genoemd naar Ph. Salzmann (1781,
Erfurt; 1853, Montpellier), die het grootste deel zijns levens te Montpellier woonde
en botanische nasporingen verrichtte in Z.-Frankrijk, Spanje, Tanger en (1827-30)
Brazilië.
Samadera
Samadéra Gaertn. [J. Gärtner], – Ceylonsche plantennaam
(samadara).
samak
samak, – Soend. plantennaam (pandan samak).
saman
saman, – Zuidamer. plantennaam.
Samanea Samánea Merr. [E. D. Merrill], – Latinizeering van saman, Zuidamer.
volksnaam der plant.
Samara
Samára L. [C. Linnaeus], – mogelijk de Latinizeering van een
Engelschind. volksnaam der plant.
samarangensis
samarangénsis (-is, -e), – afkomstig van Samárang (=
Sĕmárang, plaats aan de N. kust van Midden-Java op ±110 1/2° O.L.) of daar het
eerst gevonden, Samarangsch.
samarensis samarénsis (-is, -e), – afkomstig van Samar (een van de oostelijke
eilanden der Philippijnen, op ±12° N.B.) of daar het eerst gevonden.
samarindae
samaríndae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde
woord Samarinda (naam eener havenplaats op Bórneo, nabij de O. kust, op ±1/2º
Z.B.): van Samarinda; Samarindaasch.
Samaropyxis
Samaropýxis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Lat. samăra, (als
bot. term) vleugelvrucht; Gr. puxis, doos: plant met gevleugelde doosvruchten.
sambac
sambac, – Perz. plantennaam (zambac).
sambasanus / sambasensis
sambasánus (-a, -um) / sambasénsis (-is, -e), –
afkomstig van Sambas (N.W.-Bórneo) of daar het eerst gevonden.
sambucifolius
sambucifólius (-a, -um), – van Sambūcus, plantengesl.
(Caprifoliacĕae), vlier; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van vlier.
sambucinus
sambucínus (-a, -um), – van Sambūcus, plantengesl.
(Caprifoliacĕae), vlier: vlierachtig.
Sambucus
Sambúcus L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, welks
afleiding niet vaststaat, vlier.
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samius sámius (-a, -um), – afkomstig van Samos (tegenwoordig Susam, eiland
voor de kust van Klein-Azië; ±37 1/4° N.B., ±26 1/2 – 27° O.L.) of daar het eerst
gevonden.
samoensis samoénsis (-is, -e), – afkomstig van de Samōa-eilanden (groep van
4 groote en verscheidene kleinere eilanden; 168 – 172 3/4° W.L.; 13 1/2 – 14 1/2°
Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Samolus
Sámolus L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. naam eener plant, waarvan
Plinius (zie Plinĭa) zegt (Historĭa Naturālis XXIV 63): “(Druĭdae) samŏlum herbam
nominavēre nascentem in humĭdis: et hanc sinistra manu legi a jejūnis contra morbos
suum boumque, nec respicĕre legentem, nec alĭbi quam in canāli deponĕre, ibique
conterĕre potūris." [(DeDruïden) hebben den naam Samŏlus geschonken aan een
kruid van vochtig terrein; dit trekken zij, nuchter, met de linkerhand uit en bezigen
het tegen ziekten van
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varkens en runderen, zorg dragende bij het uittrekken niet naar de plant te kijken en
haar nergens neerteleggen dan in den voederbak, waar zij fijn gewreven wordt voor
het vee, dat drinken gaat].
sampitanus
sampitánus (-a, -um), – afkomstig van Sampit (Bórneo, nabij de
Z.-kust op ±113° O.L.) of daar het eerst gevonden.
sampsoni
sampsóni, – 2e nv. van Sampsōnus, Latinizeering van Sampson:
van Sampson, gevonden door Sampson, genoemd naar Sampson. – Sponĭa – Hance
[H. Fletcher Hance] is genoemd naar Th. Sampson (1831, Hull; 1897, Londen), van
1858-89 ambtenaar bij den Eng. consulairen dienst te Kanton, die in Z.-China een
herbarium van 1800 soorten bijeenbracht, dat bij een oproer te Kanton (1883) door
brand vernield werd. Later verzamelde hij in de omstreken van Kanton. In 1889
keerde hij naar Engeland terug. Hij schreef verscheidene bot. publicaties.
Samyda
Sámyda L. [C. Linnaeus], – modificatie van den ouden. Gr.
plantennaam sêmŭda, welk woord vaak met berk vertaald wordt.
Samydaceae
Samydáceae, – (voormalige) plantenfam. als type waarvan het
gesl. Samўda gold.
Sanchezia
Sanchézia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd
naar J. Sanchez, in het laatst der achttiende eeuw hoogleeraar in de plantkunde aan
de medische school te Cadiz (Spanje). Overigens is mij omtrent hem niets bekend.
sancta
sancta, – zie sanctus.
sancti christophori
sancti christóphori, – 2e nv. van Sanctus Christophŏrus,
hier de latinizeering van San Christóval (naam van een der Salŏmo-eilanden; ±162°
O.L.; bijna 11° Z.B.): afkomstig van San Christóval of daar het eerst gevonden. –
Sanctus (Heilige) Christophŏrus (van Gr. Christos, de gezalfde, Christus; pherein,
dragen: Christusdrager), die onder de regeering van keizer Decĭus (±250 n. Chr.)
inderdaad geleefd heeft, was volgens een Middeleeuwsche legende een Palestijnsche
reus van groote lichaamskracht, te voren Reprŏbus (de verworpeling) of Adokĭmos
(de onberoemde) geheeten. Een kluizenaar onderwees hem in de Christelijke leer en
droeg hem op zich aan den oever eener breede, diepe rivier te vestigen en op zijn
schouders pelgrims naar de overzijde te dragen. – Eens kwam Christus in de gedaante
van een knaapje naar de rivier en liet zich door den reus overdragen. Midden in de
rivier werd het kind zoo zwaar, dat de reus dreigde te bezwijken en in doodsangst
verkeerde. – Nu maakte Christus zich bekend, doopte den reus en schonk hem den
naam Christophŏrus. Van dien oogenblik aan wijdde Christophŏrus zich aan de
bekeering der heidenen, waardoor hij zich den haat der ongeloovigen op den hals
haalde, die hem ten slotte doodmartelden. – Hij werd opgenomen onder de heiligen
der R.K. kerk en wordt beschouwd als een der 14 helpers in nood, inzonderheid als
schutspatroon van reizigers. Zijn naamdag valt op 25 Juli. – Mogelijk is het eiland
San Christóval op dien datum ontdekt.
sancti pauli
sancti pauli, – 2e nv. van Sanctus Paulus, hier de Latinizeering
van São Paulo, naam van een staat in Brazilië, W. van Rio de Janeiro: afkomstig van
São Paulo of daar het eerst gevonden. – Sanctus Paulus, d.i. de Heilige Paulus (Gr.
Paulos), is de naam van een beroemden apostel, aanvankelijk Saul(us) (Gr. Saulos),
geheeten (1 n. Chr., Tarsos in Kilikĭa, Klein-Azië, nabij de N.O. punt der
Middellandsche Zee: 29 Juni 67, tegelijk met Petrus ter dood gebracht, Rome), eerst
een Christenvervolger, daarna door een verschijning van Christus (zie Handelingen
der Apostelen IX, 1-9), tot het geloof in Christus bekeerd, vurig opbouwer en
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verbreider der Christelijke leer, schrijver van verscheidene hoogst belangrijke, in het
Nieuwe Testament opgenomen brieven.
sanctus
sanctus (-a, -um), – (Lat.) heilig, bij uitbreiding: naar een heilige
genoemd, op heilige graven groeiend, bij heiligdommen (tempels, kerken, kloosters)
in het wild groeiend of gekweekt, bij den eeredienst gebezigd.
sandei
sándei, – 2e nv. van Sandĕus, Latinizeering van (Van der) Sande
(Lacoste): van Van der Sande Lacoste, genoemd naar Van der Sande Lacoste.
Cyrtandra De Vr. [W. H. de Vriese] is genoemd naar C. M. van der Sande Lacoste
(zie Lacostĕa).
sanderae sandérae, – 2e nv. van Sandēra, Latinizeering (vr. vorm) van Sander:
van mevr. (mej.) Sander, genoemd naar mevr. (mej.) Sander. – Nicotiāna Hort. Sand.
[van den tuin (kweekerij) van Sander & Sons, onder dezen naam in die tuin gekweekt],
is genoemd naar mevr. Eliza Sander, echtgenoote van Henry F. C. Sander (zie
sandēri).
sanderi sandéri, – 2e nv. van Sandērus, Latinizeering van Sander: van Sander,
genoemd naar Sander. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Henry F. C.
Sander (1847, Duitscher van geboorte; 1920, Brugge, België), stichter der beroemde
Eng. kweekersfirma Sander & Sons te St. Albans bij Londen, met een groot filiaal
te Brugge. Op jeugdigen leeftijd was hij werkzaam in een kweekerij bij Londen,
waar een zijner plichten was des morgens te 6 uur de bel te luiden; dit deed hij drie
à vier jaren zonder een enkele maal te verzuimen of ook maar een minuut te laat te
komen. In 1874 begon hij op bescheiden schaal een (nog steeds bestaande) eigen
zaak, welke hij door noesten arbeid en helder inzicht wist uittebreiden tot een der
grootste ter wereld. Naar alle oorden der aarde zond hij plantenverzamelaars; hij
voerde een menigte gewassen in. Bij al zijn voorspoed bleef hij een eenvoudig en
beminnelijk man; een zijner grootste genoegens was bezoekers rondteleiden, waarbij
hij geen verschil maakte tusschen armen en rijken. Hij bezat een phenomenale kennis
zijner planten, behaalde op tentoonstellingen vele onderscheidingen en telde onder
zijn afnemers verscheidene gekroonde hoofden. – The Horticultural Trade Journal
van 29 Dec. 1920, waaraan deze bijzonderheden ontleend zijn, past dan ook op hem
terecht toe de woorden van Spreuken XXII, 29: “Hebt gy eenen man gesien, die
veerdigh in syn werck is? hy sal voor het aengesicht der Koningen gesteld worden.”
sanderianus sanderiánus (-a, -um) (Coelogўne – Rchb. f. [H. G. Reichenbach];
– Macōdes – Rolfe [R. A. Rolfe]; – Vanda – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]), -genoemd
naar Henry F. C. Sander (zie sandēri).
sandoricocarpus sandoricocárpus (-a, -um), – van Sandorĭcum, plantengesl.
(Meliacĕae); Gr. karpos, vrucht: met vruchten als die van een Sandorĭcum.
Sandoricum
Sandóricum Cav. [A. J. Cavanilles], – Latinizeering van den
Molukschen plantennaam sandori.
sandvicensis / sandwicensis
sandvicénsis (-is, -e) / sandwicénsis (-is, -e), –
afkomstig van de Sandwich-eilanden (= Hawaii-Archipel; ±160° W.L.; ±20° N.B.)
of daar het eerst gevonden. De Sandwich-eilanden werden in 1527 door Spanjaarden
ontdekt en in 1778 bezocht door den beroemden zeevaarder James Cook (zie Cookĭa),
die ze noemde naar zijn beschermer John Montagu, graaf van Sandwich (1718-92),
eersten Lord der Admiraliteit, berucht om zijn slecht beheer.
sangal
sangal, – Dajaksche plantennaam.
sangianus
sangiánus (-a, -um), – afkomstig van Poeloe (eiland) Sangian (=
Dwars in den Weg, in het noordelijk deel van Straat Soenda) of daar het eerst
gevonden.
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sangier / sangir
sángier / sangir, – Soend. naam eener mangga-soort (mangga
sĕngir).
sangirensis
sangirénsis (-is, -e), – afkomstig van de Sangi(r)-eilanden (Ν.
van de Mináhasa) of daar het eerst gevonden, Sangireesch.
sanguinalis
sanguinális (-is, -e), – van Lat. sanguis (sanguĭnis), bloed:
bloedrood. Sanguinaria
Sanguinária L. [C. Linnaeus], – van Lat. sanguis
(sanguĭnis), bloed: bloedplant. – De niet gelukkig gekozen naam zinspeelt op het
geelbruine melksap.
sanguinea
sanguínea, – zie sanguinĕus.
sanguineomaculatus
sanguineomaculátus (-a, -um), – van Lat. sanguinĕus,
bloedrood; macŭlatus, gevlekt: bloedrood gevlekt.
sanguineus
sanguíneus (-a, -um), – van Lat. sanguis (sanguĭnis), bloed:
bloedig, bloedrood.
sanguinolentus
sanguinoléntus (-a, -um), – van Lat. sanguis (sanguĭnis),
bloed: bloedig, bloedrood.
sanguirensis
sanguirénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Sanguir, ten
rechte Sangi, N. van de Minahása, of daar het eerst gevonden, Sangireesch.
Sanguisorba Sanguisórba L. [C. Linnaeus], – van Lat. sanguis, bloed; sorbēre,
opslorpen: het bloed opslorpende, d.i. bloedingen tegengaande plant (nl. de wortelstok,
door de aanwezigheid van looizuur). Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563),
126: “Pimpinella (een andere naam voor Sanguisorba) ghesoden ende ghedroncken
gheneest dat roode melizoen” (dysenterie), “stelpt dat bloetspouwen, bloetpissen,
ende der vrouwen ouervloedighe natuerlycke cranckheyt ende die vloet, ende alle
bloetganck. Tselue doet zy … gruen in die hant gehouwen als sommige schrijuen.”
sanguisorbifolius sanguisorbifólius (-a, -um), – van Sanguisorba, plantengesl.
(Rosacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Sanguisorba.
Sanicula
Sanícula L. [C. Linnaeus], – vr. verkleiningsvorm van Lat. sanus,
gezond: gezondmakende plant, genezende of heelende plant, heelkruid. – Vgl.
Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 126: “Tsap van Sanikel ghedroncken heylt
ende gheneest alderhande wonden ende ghequetstheyt van binnen ende van buyten,
alzoo dat men in Vranckrijck, als Ruellius” (zie Ruellĭa) “schrijft, seyt dat hy gheen
Chirurgijn van doene en heeft, die Sanikel heeft.” – Opmerkelijk is, dat op Java de
geneeskrachtige werking van Sanicŭla (daar in bergwouden veelvuldig voorkomend)
geheel onbekend is.
saniculaefolius
saniculaefólius (-a, -um), – zie saniculifolĭus.
saniculifolius
saniculifólius (-a, -um), – van Sanicŭla, plantengesl.
(Umbellifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Sanicŭla.
saniensis
saniénsis (-is, -e), – afkomstig van Sania (op Ned. Nieuw-Guinea)
of daar het eerst gevonden.
sankumbangensis sankumbangénsis (-is, -e), – foutief voor sakoembangensis.
Zie aldaar.
Sanseviera / Sansevieria
Sanseviéra Willd. [Κ. L. Willdenow] / Sanseviéria
Thunb. [C. P. Thunberg], – genoemd naar R. Sangro (1710, Napels; 1771, Napels),
vorst van Sanseviero, veelzijdig geleerde.
Santalaceae
Santaláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Santălum
geldt.
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Santaloides Santaloídes Schellenb. [G. Schellenberg, D. plantkundige], – van
Santălum, plantengesl. (Santalacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: op Santălum gelijkend gesl.
santaloides santaloídes, – van Santălum, plantengesl. (Santalacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Santălum-achtig.
Santalum
Sántalum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van Gr. santălon,
sandelhout. Het Gr. woord is verbasterd uit Sanskr. chandana (Vgl. Jav. tjendána).
Santiria
Santíria Bl. [C. L. Blume], – door Blume (zie Blumĕa) genoemd
naar Bapa (of Pa = vader van) Santir [Noot: Op Java komt het veelvuldig voor, dat
de dèsaman zich noemt naar zijn eerste kind. Heette hij bv. Achmat, en noemt hij
zijn eerste kind Simin, dan neemt hij zelf den naam Pa-Simin aan], een ouden inlander,
die meer dan een eeuw geleden ergens aan den voet van den Salak (bij Buitenzorg)
woonde en zijn trouwe gids was bij zijn bot. tochten op dien berg. – Men zie de
grappige verontwaardiging van Junghuhn (zie Junghuhnĭa) (Java, Ned. uitgave, 2e
druk, I, 184, 185) over dezen vermeenden “hoon, iederen wetenschappelijken man
aangedaan.”
Santolina Santolína L. [C. Linnaeus], – oude, mogelijk aan het Sp. (ook daarin
santolĭna) ontleende plantennaam, welks afleiding en beteekenis niet vast staan.
Sommigen brengen hem in verband met Lat. sanctus (Sp. santo), heilig
(Heiligenbloem); anderen willen hem afleiden van Santōnes, naam van een volksstam,
welke in de Oudheid aan den rechteroever der Gironde, in het tegenwoordige
landschap Saintonges woonde, waar de plant veelvuldig zou voorkomen.
Sanvitalia
Sanvitália Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – genoemd naar
F. Sanvitali (1704, Parma; 1761, Brescia), hoogleeraar in de wiskunde te Brescia,
en mogelijk ook naar andere beroemde leden derzelfde familie.
saparuensis
saparuénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Saparoea (O.
van Ambon; ±128 1/2° O.L.; ±3 1/2° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Saparoeaasch.
sapida
sápida, – zie sapĭdus.
sapidissimus sapidíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. sapĭdus, smakelijk,
lekker: zeer smakelijk, zeer lekker.
sapidus
sápidus (-a, -um), – van Lat. sapĕre, een smaak hebben: smakelijk.
Vgl. insipĭdus.
sapientum
sapiéntum, – kortere vorm voor sapientĭum, 2e nv. mv. van Lat.
sapĭens (sapientis), wijs: der wijzen. Door Theophrastos (370-285 v. Chr.) werd de
pisang (vrucht van Musa – L. [C. Linnaeus]) vermeld als het voedsel der sophoi ouk
ampechomĕnoi, d.i. der ongekleede wijzen, waarmede hij de spaarzaam gekleede
Brahmaansche asketen (yogi’s) bedoelde.
Sapindaceae Sapindáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Sapindus
geldt.
sapindinus sapindínus (-a, -um), – van Sapindus, plantengesl. (Sapindacĕae):
Sapindus-achtig.
sapindioides / sapindoides
sapindioídes / sapindoídes, – van Sapindus,
plantengesl. (Sapindacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Sapindus-achtig.
Sapindus Sapíndus L. [C. Linnaeus], – van Lat. sapo, zeep; indus (zie aldaar),
Indisch: Indische zeep(boom). De vruchten bevatten een als zeep schuimende stof.
sapitensis
sapiténsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der Sapit
[rivier op den Rindjani (Lombok)] of daar het eerst gevonden.
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Sapium
Sápium Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – oude, Lat. naam voor een
harsrijken boom, op het hem tegenwoordig voerende gesl. overgedragen, omdat ook
dit een harsachtige stof bevat.
saponaceus saponáceus (-a, -um), – van Lat. sapo (sapōnis), zeep: zeepachtig,
als zeep gebezigd.
Saponaria / saponaria
Saponária L. [C. Linnaeus] / saponária (znw.), – van
Lat. sapo (sapōnis), zeep: zeepkruid. Alle deelen der plant bevatten een als zeep
schuimende stof. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis (in bladvorm bv.) met het
gesl. Saponarĭa uittedrukken.
saponaria
saponária, – zie saponarĭus.
saponarioides saponarioídes, – van Saponarĭa, plantengesl. (Caryophyllacĕae),
zeepkruid, of van den soortnaam saponarĭus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: 1. Saponarĭa-achtig, zeepkruidachtig. 2. op de soort
saponarĭus gelijkend.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

511
saponarius
saponárius (-a, -um), – van Lat. sapo (sapōnis), zeep: zeepachtig,
als zeep schuimend, als surrogaat voor zeep gebezigd, voor zeepbereiding gebezigd.
Sapota / sapota
Sapóta Gaertn. [J. Gärtner] / sapóta, – Latinizeering van Sp.
sapóte, dat verbasterd is uit den Mexic. plantennaam cochit-zapotl.
Sapotaceae
Sapotáceae, – plantenfam. als type waarvan het voormalige gesl.
Sapōta geldt.
sapotoides
sapotoídes, – van Sapōta, voormalig plantengesl., tegenwoordig
Achras zapōta L. [C. Linnaeus] (Sapotacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: op Achras zapōta gelijkend.
sappan
sappan, – Mal. plantennaam (sapang).
saprophyticus
saprophýticus (-a, -um), – van Gr. sapros, verrot, rottend;
phuton, plant: van rottende plantendeelen levend, van doode organische stof levend.
Saprosma
Saprósma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. sapros, verrot, rottend;
osmê, geur: naar rottende stoffen stinkende plant. Het hout der Jav. Saprosma-soorten
stinkt naar faeces.
sara
sara, – Hindost. plantennaam.
Saraca
Sáraca L. [C. Linnaeus], – schijnt een vervorming te zijn van den Jav.
plantennaam soka, die zelf weer een verminking is van den Sanskr. naam asoka.
saracenicus
saracénicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Saracēnus, Arabier, bij
uitbreiding (aan het Christendom vijandige) Mohamedaan: Arabisch, Mohamedaansch,
Oostersch.
Saracha
Sarácha Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd naar
Isidoro Saracha (1733, Casa la Reina, O.N.O. van Burgos; 1803, ?),
Benedictijnermonnik, ijverig beoefenaar der plantkunde, die den bot. tuin van Madrid
doorloopend met zeldzame planten verrijkte en in zijn tijd beschouwd werd als een
der bekwaamste botanici, doch nimmer iets gepubliceerd heeft op bot. gebied.
sarachoides
sarachoídes, – van Sarācha, plantengesl. (Solanacĕae): īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Sarācha-achtig.
Sarana
Sarána Fisch. [Fr. E. L. (von) Fischer], – afleiding en beteekenis
onbekend, mogelijk een (? gelatinizeerde) volksnaam der plant.
Saranthe
Saránthe Eichl. [A. W. Eichler], – van Gr. saros, bezem, veger;
anthê, bloem. De naam zinspeelt op den vorm der bloeiwijze.
Sararanga
Sararánga Hemsl. [W. Botting Hemsley], – Latinizeering van
sararang, op de Salŏmo-eilanden (zie salomoniensis) gebruikelijke volksnaam van
Sararánga sinuōsa Hemsl. [W. Botting Hemsley].
sarasinii
sarasínii, – 2e nv. van Sarasinĭus, Latinizeering van Sarasin: van
Sarasin, gevonden door Sarasin, genoemd naar Sarasin. – Ardisĭa – Mez [C. Mez]
en Maesa – Mez [C. Mez] zijn genoemd naar de beide neven Paul Sarasin (1856,
Bazel; 1929, Bazel) en Friedrich (Fritz) Sarasin (1859, Bazel; X), beroemde
ontdekkingsreizigers, die van 1883-86, in 1890, 1907 en 1925 Ceylon, in 1889 Egypte
en Sinaï, van 1893-96, in 1902/03 en 1906 Celébes, van 1910-12 Nieuw-Caledonië
(164 – 167° O.L.; 20 – 22 1/2° Z.B.) en de oostwaarts daarvan gelegen Loyalty
(Loyauté)-eilanden, en (Friedrich) in 1932 Siam bereisden, schrijvers van vele
publicaties over hun reizen en de daarop bijeengebrachte verzamelingen.
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sarasinorum
sarasinórum, – 2e nv. mv. van Sarasīnus, Latinizeering van
Sarasin: van de Sarasin’s, gevonden door de Sarasin’s, genoemd naar de Sarasin’s.
– Planten van dezen naam zijn genoemd naar de beide neven Sarasin (zie sarasinĭi).
sarassa
sarássa, – Moluksche plantennaam (kajoe sarassa).
sarawacensis / sarawahensis / sarawakanus / sarawakensis
sarawacénsis
(-is, -e) / sarawahénsis (-is, -e) / sarawakánus (-a, -um) / sarawakénsis (-is, -e), –
afkomstig van Sarawák (sultanaat langs de N.W.-kust van Bórneo, van Tandjoeng
Datoek tot de golf van Broenei) of daar het eerst gevonden, Sarawaksch.
Sarcandra
Sarcándra Gardn. [G. Gardner], – van Gr. sarx (sarkos), vleesch;
anêr (andros), man. – De helmknop (mann. orgaan) is vleezig.
sarcantha
sarcántha, – zie sarcanthus.
sarcanthiformis
sarcanthifórmis (-is, -e), – van Sarcanthus, plantengesl.
(Orchidacĕae); Lat. forma, vorm, gedaante: van de gedaante van een Sarcanthus,
Sarcanthus-achtig.
sarcanthoides
sarcanthoídes, – van Sarcanthus, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Sarcanthus-achtig.
sarcanthum
sarcánthum, – zie sarcanthus.
Sarcanthus
Sarcánthus Lindl. [J. Lindley], – van Gr. sarx (sarkos), vleesch;
anthos, bloem. Plant met vleezige bloemen.
sarcanthus
sarcánthus (-a, -um), – van Gr. sarx (sarkos), vleesch; anthos,
bloem: met vleezige bloemen.
Sarcocalyx
Sarcócalyx Zipp. [A. Zippelius], – van Gr. sarx (sarkos), vleesch;
kălux, kelk: plant met vleezigen kelk.
sarcocarpa
sarcocárpa, – zie sarcocarpus.
Sarcocarpon Sarcocárpon Bl. [C. L. Blume], – van Gr. sarx (sarkos), vleesch;
karpos, vrucht. Plant met vleezige vruchten.
sarcocarpus
sarcocárpus (-a, -um), – van Gr. sarx (sarkos), vleesch; karpos,
vrucht: met vleezige vruchten.
sarcocaulis
sarcocáúlis (-is, -e), – van Gr. sarx (sarkos), vleesch; kaulos,
stengel, steel: met vleezige stengels of stelen.
Sarcocephalus
Sarcocéphalus Afz. [A. Afzelius], – van Gr. sarx (sarkos),
vleesch; kephălê, hoofd. Plant met vleezige bloemhoofdjes.
Sarcochilus
Sarcochílus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. sarx (sarkos),
vleesch; cheilos, lip. Orchidacĕa met vleezige lip.
Sarcochlamys
Sarcóchlamys Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – van Gr.
sarx (sarkos), vleesch; chlămus, mantel. De rijpe vrucht wordt door het vleezige
bloemdek als door een mantel omsloten.
Sarcoclinium
Sarcoclínium Wight [R. Wight], – van Gr. sarx (sarkos),
vleesch; klinê, bed. De schijf der ♀ bloemen, het “bed” van het vruchtbeginsel, is
dikvleezig.
Sarcococca
Sarcocócca Lindl. [J Lindley], – van Gr. sarx (sarkos), vleesch;
kokkos, bes, vrucht. Plant met vleezige vruchten.
sarcodanthus
sarcodánthus (-a, -um), – van Gr. sarkôdês, vleezig; anthos,
bloem: met vleezige bloemen.
sarcodes sarcódes, – Lat. transcr. van Gr. sarkôdês [van sarx (sarkos), vleesch],
vleezig.
Sarcodiscus Sarcodíscus Griff. [W. Griffith], – van Gr. sarx (sarkos), vleesch;
diskos, schijf. Plant met vleezige schijf.
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Sarcolobus
Sarcólobus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. sarx (sarkos),
vleesch; lŏbos, vrucht. Plant met vleezige vruchten.
sarcophyllus sarcophýllus (-a, -um), – van Gr. sarx (sarkos), vleesch; phullon,
blad: met vleezige bladeren.
sarcopoda
sarcópoda, – zie sarcopŏdus.
sarcopodioides
sarcopodioídes, – van Sarcopodĭum, plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Sarcopodĭum-achtig.
Sarcopodium
Sarcopódium Lindl. [J. Lindley], – van Gr. sarx (sarkos),
vleesch; podĭon [verkleinw. van pous (pŏdos), voet], voetje. Orchidacĕa met vleezigen
zuilvoet.
sarcopodus
sarcópodus (-a, -um), – van Gr. sarx (sarkos), vleesch; pous
(pŏdos), voet, steel: met vleezigen voet; met vleezige stelen.
Sarcopteryx
Sarcópteryx Radlk. [L. Radlkofer], – van Gr. sarx (sarkos),
vleesch; ptĕrux, vleugel. De vrucht bezit drie vleezige vleugels.
sarcopum
sárcopum, – foutief voor sarcŏpus. Zie aldaar.
sarcopus
sárcopus, – van Gr. sarx (sarkos), vleesch; pous, voet, steel: met
vleezigen voet, steel (of wortelstok). – Het woord wordt niet verbogen; us is hier
geen uitgang, doch een integreerend deel van het hoofdwoord; de schrijfwijze
sarcŏpum, welke men soms voor het onzijdig vindt, is ongeoorloofd.
Sarcopyramis
Sarcopýramis Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. sarz (sarkos),
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vleesch; purămis, pyramide. – De naam zinspeelt op den vorm en de vleezigheid van
den kelk.
sarcoscapus
sarcoscápus (-a, -um), – van Gr. sarx (sarkos), vleesch; skāpos
(Lat. scāpus), steel eener bloeiwijze: met vleezige of dikke stelen der bloeiwijzen.
Sarcosiphon Sarcosíphon Bl. [C. L. Blume], – van Gr. sarx (sarkos), vleesch;
sīphôn, buis. – De bloemdekbuis is vleezig.
Sarcosperma
Sarcospérma Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. sarx (sarkos),
vleesch; sperma, zaad. Plant met vleezige zaden.
Sarcospermaceae Sarcospermáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Sarcosperma geldt.
sarcostachys
sarcóstachys, – van Gr. sarx (sarkos), vleesch; stăchus, aar:
met vleezige aren of aarspillen.
Sarcostemma
Sarcostémma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. sarx (sarkos),
vleesch; stemma, krans. De in een krans geplaatste binnenste bijkroonschubben zijn
vleezig.
Sarcostigma
Sarcostígma W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van Gr.
sarx (sarkos), vleesch; stigma, (als bot. term) stempel. – Plant met vleezigen stempel.
Sarcostoma
Sarcóstoma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. sarx (sarkos), vleesch;
stŏma, mond. – De bij den ingang (mond) der bloem gelegen middenlob der lip is
vleezig.
sarcostoma
sarcóstoma, – zie sarcostŏmus.
sarcostomatoides / sarcostomoides
sarcostomatoídes / sarcostomoídes, –
van Sarcostŏma (Sarcostomătis), plantengesl. (Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: Sarcostŏma-achtig.
sarcostomus
sarcóstomus (-a, -um), – van Gr. sarx (sarkos), vleesch; stŏma,
mond: met vleezigen mond.
Sarcotheca
Sarcothéca Bl. [C. L. Blume], – van Gr. sarx (sarkos), vleesch;
thêkê, doos. De vruchten (doozen voor de zaden) zijn vleezig.
sardensis sardénsis (-is, -e), – afkomstig van de plaats, waar voorheen Sardeis
(O. van Smyrna), hoofdstad van den voormaligen staat Ludĭa, lag of daar het eerst
gevonden, Sardisch.
sardous
sardóus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. sardôios (van Sardô,
Sardinië), Sardinisch.
sargentianus sargentiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar Charles Sprague Sargent (1841, Boston, Mass.; 1927, Boston), stichter (1872)
en directeur van het Arnold-Arboretum te Boston, sedert 1879 hoogleeraar in de
arboricultuur aan de Harvard University te Cambridge (Mass.), schrijver van vele
belangrijke bot. publicaties, waaronder vooral bekend zijn Silva of North America
(1891-1902), Forest Flora of Japan (1892), Manual of the Trees of North America
(1905), Trees and Shrubs (1902-13) en Plantae Wilsoniānae, een beschrijving der
door E. H. Wilson (zie wilsōni) voor het Arnold Arboretum verzamelde planten. In
1888 richtte hij het tijdschrift Garden and Forest op, waarvan hij redacteur was, tot
het in 1897 bezweek.
sargentii
sargéntii, – 2e nv. van Sargentĭus, Latinizeering van Sargent: van
Sargent, genoemd naar Sargent. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Ch.
Sprague Sargent (zie sargentiānus).

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Saribus Saríbus Bl. [C. L. Blume], – Latinizeering van den Mol. plantennaam
sariboe.
Sarissus
Saríssus Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. sarissa, een Macedonische
lans. – De naam zinspeelt op den vorm der vrucht.
sarmaticus
sarmáticus (-a, -um), – van Lat. Sarmatĭa, het tegenwoordige
Polen en Z.-Rusland: Sarmatisch, Poolsch, Zuidrussisch.
sarmentaceus
sarmentáceus (-a, -um), – van Lat. sarmentum, slappe tak,
uitlooper: slappe takken dragend, uitloopers dragend.
sarmentosa
sarmentósa, – zie sarmentōsus.
sarmentosoides
sarmentosoídes, – van den soortnaam sarmentōsus (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort sarmentōsus
gelijkend.
sarmentosus
sarmentósus (-a, -um), – van Lat. sarmentum, slappe tak,
uitlooper: slappe takken dragend, uitloopers voortbrengend.
sarniensis sarniénsis (-is, -e), – van Nieuwlat. Sarnĭa, d.i. het eiland Guernsey
(een der Normandische eilanden in Het Kanaal): afkomstig van Guernsey of daar
het eerst gevonden. Tegen het einde der 17de eeuw werd de in Z.-Afrika inheemsche
Nerīne sarniensis Herb. [W. Herbert] (Amaryllis sarniensis L. [C. Linnaeus]) onder
den naam Guernsey-lelie gekweekt op de Normandische eilanden, waar de bollen
aan land gekomen zouden zijn uit een gestrand schip.
Sarosanthera
Sarosanthéra Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. saros, bezem;
anthêra, (als bot. term) helmknop. De helmknoppen zijn sterk behaard en vormen
daardoor te zamen een soort bezem.
sarosantherus
sarosanthérus (-a, -um), – van Gr. saros, bezem; anthêra, (als
bot. term) helmknop: met bezemachtige helmknoppen.
Sarothamnus
Sarothámnus Wimm. [Fr. Wimmer], – van Gr. saros, bezem;
thamnos, struik: bezemstruik. – De naam kan zoowel zinspelen op den vaak
bezemvormigen habitus der plant, als op het gebruik, dat vroeger van de dunne
twijgen werd gemaakt voor de vervaardiging van bezems.
sarracenicus
sarracénicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Sarracēnus, Arabier,
bij uitbreiding (aan het Christendom vijandige) Mohamedaan: Arabisch,
Mohamedaansch, Oostersch.
sarrasinorum
sarrasinórum, – foutief voor sarasinōrum.
sasanqua
sasánqua, – Latinizeering van den Jap. plantennaam sasankwa.
Sassafras / sassafras
Sássafras L. [C. Linnaeus] / sássafras, – Fr., Ital. en
Sp. plantennaam, verbasterd uit Lat. saxifrăga (zie aldaar). – De plant is een in het
O. van N.-Amerika inheemschen boom (Laurus sassăfras L. [C. Linnaeus] = Sassăfras
officināle Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck]), welks bast en wortelhout een
aetherische olie bevatten en dienstig zijn als diaphoretisch en diuretisch middel tegen
jicht, rheumatiek, huiduitslag en andere aandoeningen.
sasuroides
sasuroídes, – van sasuru (= sasoeroe), op Ambon gebruikelijke
Alf. volksnaam van Osmoxўlon umbellifĕrum Merr. [E. D. Merrill] (Araliacĕae),
Ambonsch sandelhout, Rozemarijnhout; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: op Osmoxўlon umbellifĕrum gelijkend.
sativus satívus (-a, -um), – van Lat. serĕre (met een stam sat), zaaien, planten:
gezaaid, geplant, gekweekt, verbouwd.
satsumanus satsumánus (-a, -um), – van Nieuwlat. Satsuma, Satsoema (district
in het Z.W. van Kioe-Sioe, het zuidelijkste der groote Jap. eilanden) of daar het eerst
gevonden.
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saturata
saturáta, – zie saturātus.
saturate-ruber / saturateruber
saturáte-ruber (-ra, -rum) / saturatéruber
(-ra, -rum), – van Lat. saturāte, bijwoord bij saturātus (van saturāre, verzadigen),
verzadigd; rŭber, rood: intensief rood, helrood. Vgl. dilúte – víridis.
saturatus saturátus (-a, -um), – van Lat. saturāre, verzadigen, vullen: gevuld,
met gevulde of dichte bloeiwijzen.
Satureia
Saturéía L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, boonenkruid,
kunne, keule, keune. – Het woord wordt wel afgeleid van Gr. satŭros, sater, geile
boschgod, en wordt dan geacht te zinspelen op het gebruik, dat sinds oude tijden van
boonenkruid (Satureia hortensis L. [C. Linnaeus]) gemaakt wordt als
geslachtsdriftopwekkend middel.
satureioides
satureioídes, – van Satureia (Saturēja), plantengesl. (Labiātae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Satureia-achtig.
Satureja
Saturéja, – zie Satureia.
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Satyrium
Satýrium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. saturĭon (van
satŭros, sater, geile boschgod), bij de oude Grieken naam van een bolgewas (niet de
thans Satyrĭum genoemde plant), dat geacht werd de geslachtsdrift optewekken. –
Het thans den naam Satyrĭum voerende orchideeëngesl. heet zoo, omdat de lip bij
de eerstbeschreven soort aan de onderzijde een uitstulping heeft, welke aan een balzak
doet denken.
sauguetiensis
sauguetiénsis (-is, -e), – afkomstig van den Saugueti, hoogsten
top van een voorgebergte van het Bismarck-gebergte (zie bismarckiensis) in Kaiser
Wilhelmsland, of daar het eerst gevonden.
Saurauia / Saurauja
Sauráúia / Sauráúja Willd. [K. L. Willdenow], –
genoemd naar graaf Fr. J. von Saurau (1760, Weenen; 1832, Florence), hooggeplaatst
Oostenr. staatsambtenaar, beschermer van kunsten en wetenschappen.
saurocephalus
saurocéphalus (-a, -um), – van Gr. saura of sauros, hagedis;
kephălê, hoofd, kop: met een hagedissekop, dwz. met daarop gelijkende bloemen.
Sauromatum
Saurómatum Schott [H. W. Schott], – Lat. transcr. van den
ouden Gr. plantennaam sauromăton, welke geacht wordt afgeleid te zijn van saura
of sauros, hagedis, en te zinspelen op de gevlekte kolfscheeden.
Sauropus
Sáúropus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. saura of sauros, hagedis;
pous, poot: hagedissepoot. De naam zinspeelt op de in 3 uitgespreide armen verdeelde
meeldradenzuil.
Saururaceae Saururáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Saurūrus
geldt.
saururoides
saururoídes, – van Saurūrus, plantengesl. (Saururacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Saurūrus-achtig.
Saururus
Saurūrus L. [C. Linnaeus], – van Gr. saura of sauros, hagedis;
oura, staart: hagedissestaart. De naam zinspeelt op den vorm der bloeiwijze.
Saussurea
Saussúrea A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar de beide
Zwitsersche natuuronderzoekers: 1. H. B. de Saussure (1740, Conches bij Genève;
1799, Genève), hoogleeraar in de wijsbegeerte te Genève, die Frankrijk, Nederland,
Engeland, Sicilië en de Alpen bereisde, deze laatste voornamelijk in de omgeving
van Chamonix (N. van den Mont Blanc), waar een gedenksteen voor hem is opgericht,
en die de eerste was, die den Mont Blanc beklom (1787), waar hij o.a. barometrische
hoogtebepalingen verrichtte. Behalve een aantal publicaties over zijn reizen schreef
hij een bot. verhandeling. 2. diens zoon, N. Th. de Saussure (1767, Genève; 1845,
Genève), hoogleeraar in de mineralogie en physiologie te Genève, schrijver van bot.
publicaties. – De auteur van het gesl., A. P. de Candolle (zie Candollĕa), licht de
keuze van den naam als volgt toe: “Je désire que le nom des saussurées alpines
rappelle à tous les botanistes qui parcourront les Alpes le nom du naturaliste qui a
le mieux décrit cette vaste chaîne de montagnes tandisque celles des steps salés de
Sibérie rappelleront les expériences de M. Théodore de Saussure sur l’introduction
des matières salines dans les végétaux” [Ann. du Mus. d’Hist. Natur. XVI (1810),
197].
Sautiera
Sautiéra Decsne [J. Decaisne], – genoemd naar Antoine Sautier (?,
?; 1801, op de vaart van Timor naar Nieuw-Holland), tuinmansknecht, toegevoegd
aan de Fr. expeditie (1800-04), welke onder leiding van Baudin (†1803) op de
korvetten Le Naturaliste en Le Géographe China en de Stille Zuidzee bezocht. Nadat
Sautier, die als een werkzaam man geroemd wordt, in 1801 op Timor vele planten
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verzameld had, werd hij door malaria aangetast; hij overleed enkele dagen na de
afvaart van Timor. Zie voorts leschenaultiānus en riedleānus.
Sauvagesia
Sauvagésia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar P. A. Boissier de
la Croix de Sauvages (1710, Alais, N.W. van Nîmes; 1795, Alais), medicus-botanicus,
hoogleeraar te Montpellier, schrijver eener bot. publicatie, waarin hij de planten van
Montpellier indeelde naar de bladeren. Hij was zeer bevriend met Linnaeus (zie
Linnaea) en trachtte een systematische indeeling der ziekten te maken, zooals
Linnaeus er een gemaakt had voor de planten.
sauvinieri
sauviniéri, – 2e nv. van Sauviniērus, (foutieve) Latinizeering van
(De la) Savinierre: van De la Savinierre, gevonden door De la Savinierre, genoemd
naar De la Savinierre. – Polypodĭum – (sic!) Baker [J. G. Baker] werd in 1890
genoemd naar E. de la Savinierre, die de plant in 1877 op Celébes verzameld had.
Overigens is mij van hem niets bekend.
savannicola
savannícola (znw.), – van Nieuwlat. savanna (Sp. sabána),
savanne, d.i. met verstrooide boomen bezette grasvlakte in warme gewesten met
langdurige regenlooze perioden (als bv. op de N.O. helling van den Idjèn); Lat.
cŏlĕre, wonen, bewonen: savannen bewonende, d.i. in savannen groeiende plant.
savannicolus
savannícolus (-a, -um), – van Nieuwlat. savanna (Sp. sabána),
savanne, d.i. met verstrooide boomen bezette grasvlakte in warme gewesten met
langdurige regenlooze perioden (als bv. op de N.O. helling van den Idjèn); Lat.
cŏlĕre, wonen, bewonen: op savannen wonend, dwz. in savannen groeiend.
Savia Sávia Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar G. Savi (1769, Florence;
1844, Pisa), hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Pisa,
schrijver van vele bot. werken, waaronder een flora van Pisa.
sawiensis
sawiénsis (-is, -e), – afkomstig van Sawĭa (Z. van het bivak
Hollandĭa, in het N.O. van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
saxatilis
saxátilis (-is, -e), – van Lat. saxum, rotsblok: op rotsen groeiend,
rots-.
Saxegothaea
Saxegotháéa Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar Albert Fr. A.
K. E. prins van Saksen Koburg-Gotha (zie alberti).
saxicola saxícola (znw.), – van Lat. saxum, rots(blok); cŏlĕre, wonen, bewonen:
rotsbewoonster, op rotsen groeiende plant.
saxicolus
saxícolus (-a, -um), – van Lat. saxum, rots(blok); cŏlĕre, wonen,
bewonen: rotsen bewonend, op rotsen groeiend.
Saxifraga / saxifraga
Saxífraga L. [C. Linnaeus] / saxífraga (znw.), – van
Lat. saxum, rots(blok), steen; frangĕre (stam frăg), breken: steenbreek, dwz.
geneesmiddel tegen blaassteen. De naam, waarmede vroeger alleen Saxífraga
granulāta L. [C. Linnaeus] werd aangeduid, zinspeelt niet op het groeien van vele
soorten van het gesl. in rotsspleten: Saxífraga granulāta is geen rotsplant. – Vgl. ook
Dodoens, Cruydeboeck, 2de druk (1563), p. 249. “Die wortelen van wit Steenbreek”
(Saxifrăga granulāta L. [C. Linnaeus]) “met hueren sade” (bedoeld worden de
onderaardsche knolletjes) “in wijn ghesoden ende ghedroncken lossen die vrine,
suyveren ende reynighen die nieren ende die blase, breken den steen ende doen hem
rysen” (dwz. naar buiten komen). Als soortnaam gebezigd om overeenkomst met
het gesl. Saxifrăga uittedrukken, bv. voor planten als Pimpinella – L. [C. Linnaeus],
welke vroeger als geneesmiddel tegen blaassteen werden aangewend.
saxifraga
saxífraga (bnw.), – zie saxifrăgus.
Saxifragaceae
Saxifragáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Saxifrăga geldt.
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saxifragoides
saxifragoídes, – van Saxifrăga, plantengesl. (Saxifragacĕae),
steenbreek; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Saxifrăga-achtig,
steenbreekachtig.
saxifragus
saxífragus (-a, -um), – van Lat. saxum, rots(blok), steen;
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frangĕre (stam frăg), breken: rotsen brekend, in rotsspleten groeiend, (blaas)steenen
brekend.
saxophilus
saxóphilus (-a, -um), – van Lat. saxum, rots(blok); Gr. phĭlein,
beminnen: rotsen beminnend, op rotsen groeiend. – Deze samenkoppeling van Lat.
en Gr. is niet fraai; saxicŏlus en petrophĭlus zijn beter.
saxorum
saxórum, – 2e nv. mv. van Lat. saxum, rots(blok): der rotsblokken,
op rotsblokken groeiend, op rotsen groeiend.
saxosus
saxósus (-a, -um), – van Lat. saxum, rots(blok): tusschen rotsblokken
groeiend, op rotsen groeiend.
sayerianus sayeriánus (-a, -um) (Saccolabĭum – F. v. M. et Kränzl. [Ferdinand
von Müller en Fr. Kränzlin]), – genoemd naar W. A. Sayer, die, te zamen met
Cuthbertson (zie cuthbertsonĭi), de plant in 1887 op Nieuw-Guinea had ontdekt.
Overigens is mij niets van hem bekend.
scaber
scaber (-ra, -rum), – (Lat.) ruw.
scaberrimus
scabérrimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. scaber, ruw: zeer
ruw.
scaberula
scabérula, – zie scaberŭlus.
scaberulipes
scaberúlipes, – van Lat. scaberŭlus, eenigszins ruw; pes, voet,
steel: met eenigszins ruwen voet of steel.
scaberulus scabérulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. scaber, ruw: eenigszins
ruw.
Scabiosa / scabiosa Scabiósa L. [C. Linnaeus] / scabiósa, – als znw. gebruikte
vr. vorm van Lat. scabiōsus (van scabies, schurft), schurftig, tot schurft in betrekking
staand: Schurftkruid. – Een vroeger tot het gesl. gerekende soort, Scabiósa arvensis
L. [C. Linnaeus] (tegenwoordig Knautĭa arvensis Coult. [Th. Coulter]), werd oudtijds
als geneesmiddel tegen schurft aangewend. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis
met het gesl. Scabiōsa uittedrukken.
scabiosaefolius
scabiosaefólius (-a, -um), – zie scabiosifolĭus.
scabiosifolius
scabiosifolĭus (-a, -um), – van Scabiōsa, plantengesl.
(Dipsacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Scabiōsa.
scabra
scabra, – zie scaber.
scabratus
scabrátus (-a, -um), – van Lat. scaber (scabri), ruw: ruw.
scabrellus
scabréllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. scaber (scabri), ruw:
eenigszins ruw.
scabrescens
scabréscens, – van Nieuwlat. scabrescĕre [van scaber (scabri),
ruw], ruw worden: ruw wordend, eenigszins ruw.
scabricomus
scabrícomus (-a, -um), – van Lat. scaber (scabri), ruw: cŏma,
kuif (van haren, bladeren, bloemen, schutbladen, en dgl.): met een ruwe kuif, dwz.
met een kuif van ruwe bladeren, schubben, en dgl.
scabrida
scábrida, – zie scabrĭdus.
scabridulus
scabrídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. scabrĭdus, ruw:
eenigszins ruw.
scabridus
scábridus (-a, -um), – van Lat. scaber (scabri), ruw: ruw.
scabriflorus
scabriflórus (-a, -um), – van Lat. scaber (scabri), ruw; flos
(flōris), bloem: ruwbloemig.
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scabrifolius
scabrifólius (-a, -um), – van Lat. scaber (scabri), ruw; folĭum,
blad: ruwbladig.
scabrilinguis
scabrilínguis (-is, -e), – van Lat. scaber (scabri), ruw; lingŭa,
tong: met ruwe tong of (bij orchideeën) lip.
scabrinervis
scabrinérvis (-is, -e), – van Lat. scaber (scabri), ruw; nervus,
nerf: ruwnervig.
scabripes
scábripes, – van Lat. scaber (scabri), ruw; pes, voet, steel: met
ruwen voet, met ruwen steel.
scabrisetus scabrisétus (-a, -um), – van Lat. scaber (scabri), ruw; sēta, borstel
(stijf haar): bezet met (door de aanwezigheid van kleine tandjes) ruwe borstels.
scabrispathus scabríspathus (-a, -um), – van Lat. scaber (scabri), ruw; spătha,
(als bot. term) kolfscheede: met ruwe kolfscheeden.
scabristipes
scabristípes, – van Lat. scaber (scabri), ruw; stīpes, steel: met
ruwen steel.
Scabrita Scábrita L. [C. Linnaeus], – van Lat. scaber (scabri), ruw: ruwbladige
plant.
scabriusculus
scabriúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. scaber (scabri),
ruw: eenigszins ruw.
scabrosus
scabrósus (-a, -um), – van Lat. scaber (scabri), ruw: ruw.
scabrum
scabrum, – zie scaber.
Scaevola
Scáévola L. [C. Linnaeus], – genoemd naar den Romein Gajus
Mucĭus, die volgens de sage in 507 v. Chr. op zich nam Lars Porsēna, koning van
Clusĭum, die toen Rome belegerde, te vermoorden. Hij wist de koninklijke tent
binnentedringen, doch, daar hij den koning niet van aangezicht kende, doodde hij
bij vergissing diens fraaier gekleeden secretaris. Gegrepen en voor de koninklijke
rechtbank gevoerd verklaarde hij een der 300 adellijke jongelingen te zijn, die
gezworen hadden den koning om het leven te brengen en bij loting te zijn aangewezen
den eersten aanslag te plegen. Met den dood bedreigd stak Mucĭus, om te toonen,
dat hij dien niet vreesde, de rechterhand in een altaarvuur en hield haar daarin, tot
zij door den gloed verteerd was. Lars Porsēna, bevreesd voor zijn leven, stelde Mucĭus
in vrijheid en brak het beleg op. Mucĭus ontving als belooning van den Romeinschen
staat een stuk lands en werd voortaan, ter herinnering aan zijn daad, Scaevŏla, d.i.
de linksche, genoemd. – De zoom der bloemkroon van Scaevŏla heeft den vorm
eener uitgespreide hand; bij de eerstbeschreven soort (en ook bij de Jav. Scaevŏla
frutescens K. Krause [Kurt Krause, D. plantkundige]) zijn de bloemen aanvankelijk
wit en worden zij later bruin, alsof zij verschroeid waren.
scalaris
scaláris (-is, -e), – van Lat. scala (van scandĕre, klimmen), ladder:
laddervormig.
scalpe
scalpe, – van Lat. scalper, snoeimes. – De naam zinspeelt op den vorm
der peulleedjes.
scalpellifolius
scalpellifólius (-a, -um), – van Lat. scalpellum (verkleinw. van
scalprum, mes), chirurgisch mes, lancet, scalpel; folĭum, blad: met scalpelvormige
bladeren.
scalpelliformis
scalpellifórmis (-is, -e), – van Lat. scalpellum (verkleinw.
van scalprum, mes), chirurgisch mes, lancet, scalpel; forma, vorm: scalpelvormig.
scalpturatus
scalpturátus (-a, -um), – van Lat. scalptūra, graveersel: als het
ware gegraveerd.
scandens
scandens, – van Lat. scandĕre, klimmen: klimmend.
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Scandix
Scandix L. [C. Linnaeus], – oude, Gr. plantennaam, waarmede een
of ander moeskruid werd aangeduid, door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig op het
hem thans voerende gesl. overgedragen.
scaphiger / scaphigerus
scáphiger (scaphígera, scaphígerum) / scaphígerus
(-a, -um), – van Lat. scapha (Gr. skaphê), schuitje; gĕrĕre, dragen: een schuitje
dragend, een schuitvormig orgaan dragend.
scaphioglossus
scaphioglóssus (-a, -um), – van Gr. skaphĭon (verkleinw. van
skaphê, bootje), klein bootje, klein schuitje; glôssa, tong: met schuitvormige tong of
(bij orchideeën) lip.
Scaphium
Scáphium Schott et Endl. [H. W. Schott en St. L. Endlicher], –
Lat. transcr. van Gr. skaphĭon (verkleinw. van skaphê, bootje), klein bootje, klein
schuitje. De naam zinspeelt op den vorm der kokervruchtjes.
Scaphochlamys Scaphóchlamys Baker [J. G. Baker], – van Gr. skaphê, bootje,
schuitje; chlămus, mantel. – De kelk, de “mantel” der bloemkroon, is scheedevormig
gespleten en gelijkt daardoor eenigszins op een bootje.
scaphonema
scaphonéma, – van Gr. skaphê, bootje, schuitje; nêma, draad:
met schuitvormigen helmdraad. Het woord wordt soms verward met scyphonēma
(zie aldaar).
scaphosepalus scaphosépalus (-a, -um), – van Lat. skapha, schuitje; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met een of meer schuitvormige kelkbladen.
scapiflorus scapiflórus, – van Lat. scapus, steel eener bloeiwijze; flos (flōris),
bloem: met bloemen of
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bloeiwijzen welke op een steel (al of niet aan een bebladerden stengel) zijn gezeten;
met al of niet uit een onderaardsch orgaan ontspruitende, gesteelde bloemen of
bloeiwijzen.
scapiger / scapigerus scápiger (scapígera, scapígerus) / scapígerus (-a, -um),
– van Lat. scapus, steel eener bloeiwijze; gĕrĕre, dragen: gesteelde, uit een
onderaardsch of kort bovenaardsch orgaan ontspruitende bloeiwijzen dragend.
scarabaeoides
scarabaeoídes, – van Lat. scarabaeus (= Gr. skarabaios), de
heilige (mest)kever der Egyptenaren; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: scarabaeus-achtig (bv. wat den vorm der zaden betreft).
scardicus
scárdicus (-a, -um), – afkomstig van den Mons Scardus, dwz. den
Sjar Dagh (d.i. het Sjar-gebergte in Albanië; ±21° O.L.; ±42° N.B.) of daar het eerst
gevonden.
scariola
scarióla, – in het Lat. overgenomen Ital. volksnaam van Lactūca –
L. [C. Linnaeus]. – Vgl. den Sp. volksnaam der plant escaróla.
scariosus
scariósus (-a, -um), – (Nieuwlat.) van Fr. scarieux, droogvliezig:
droogvliezig.
scarlatinus
scarlatínus (-a, -um), – van Nieuwlat. scarlătum (van Perz.
sakirlát), scharlaken: scharlakenrood, helder rood en tevens naar het oranje zweemend.
sceleratus
scelerátus (-a, -um), – van Lat. scelerāre [van scelus (scelĕrus),
misdaad], door misdaden bezoedelen: door misdaden bezoedeld, misdadig, bij
uitbreiding: vergiftig.
Scepa
Scepa L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. skepê, bedekking,
bescherming, beschutting. De naam zinspeelt op de groote schutbladen der ♂ bloemen.
Scepasma
Scepásma Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. skepasma (van
skepan, bedekken), bedekking. Bij de eerstbeschreven soort, Scepásma buxifolĭa Bl.
[C. L. Blume], bedekken de bladeren elkander ten deele; de kelkbladen bedekken
elkander met de randen en omsluiten te zamen het vruchtbeginsel.
sceptrum
sceptrum, – Lat. transcr. van Gr. skêptron, staf: staf als symbool
der macht, scepter. Vgl. Jesaia XIV, 5: “De Heere heeft den stock der godtloosen
gebroken: den scepter der heerschers.” – Als soortnaam gebezigd voor planten met
bij een scepter vergelijkbare, fraaie bloeiwijzen.
Sceura
Sceura Forsk. [P. Forskål], – Arab. plantennaam (schura).
schafta
schafta (Silēne – S. G. Gmel. [Samuel Gottlieb Gmelin (1743-74),
D. plantkundige]), – de auteur der soort geeft geen verklaring bij den naam, welke
mogelijk de volksnaam der plant is in haar vaderland (Talysch, tussen de Kaspische
Zee en Perzië in het westen, het Aral-meer en Boekhara in het oosten).
schajorani schajoráni, – 2e nv. van Schajorānus, Latinizeering van Schajoran:
van Schajoran, gevonden door Schajoran, genoemd naar Schajoran. – Crocus – Rupr.
[Fr. J. Ruprecht] is genoemd naar Schajoran, van wien mij niets bekend is dan, dat
hij de plant in 1865 in den Kaukasus ontdekte.
schangulensis
schangulénsis (-is, -e), – afkomstig van het landschap Beni
Schangul (in tropisch O.-Afrika; 34-35° O.L.; ±10° N.B.) of daar het eerst gevonden.
scharffianus
scharffiánus (-a, -um) (Begonĭa – Hook. f. [J. D. Hooker], bij
vergissing), – genoemd naar D. Scharff (zie scharffĭi).
scharffii
schárffii, – 2e nv. van Scharffĭus, Latinizeering van Scharff: van
Scharff, gevonden door Scharff, genoemd naar Scharff. – Begonĭa – Hook. f. [J. D.
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Hooker] werd in 1888 genoemd naar Carl Scharff, die de plant op het eiland Santa
Catherina voor de O. kust van Brazilië (±48 1/2° W.L.; ±27 1/2° Z.B.) ontdekt en
aan de kweekersfirma Haage en Schmidt (zie haageānus) te Erfurt gezonden had. –
Overigens is mij van hem niets bekend.
Schaueria
Schauéria Hassk. [J. K. Hasskarl], – genoemd naar J. K. Schauer
(1813, Frankfort a. M.; 1848, Eldena bij Greifswald), hoogleeraar aan de hoogeschool
te Greifswald, schrijver van verscheidene bot. publicaties. Voor den Prodrŏmus van
De Candolle (zie candolleānus) bewerkte hij de Verbenacĕae (deel XI, 1847).
Schefferella
Schefferélla Pierre [L. Pierre], – genoemd naar R. H. C. C.
Scheffer (1844, Spaarndam; 1880, Sindanglája boven Tjiandjoer, Java), van 1868
tot aan zijn dood directeur van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, schrijver van een
aantal bot. publicaties, stichter van den cultuurtuin en van een landbouwschool te
Buitenzorg, oprichter van het onder zijn opvolger Treub (zie Treubanĭa) beroemd
geworden, van 1925-35 kwijnende tijdschrift: Annales du Jardin Botanique de
Buitenzorg.
schefferi
schefféri, – 2e nv. van Scheffērus, Latinizeering van Scheffer: van
Scheffer, gevonden door Scheffer, genoemd naar Scheffer. – Nederlandschind. planten
van dezen naam zijn genoemd naar R. H. C. C. Scheffer (zie Schefferella).
schefferianus
schefferiánus (-a, -um), – Nederlandschind. planten van dezen
naam zijn genoemd naar R. H. C. C. Scheffer (zie Schefferella).
Schefferomitra
Schefferómitra Diels [L. Diels], – van (R. H. C. C.) Scheffer
(zie Schefferella); Gr. mĭtra, muts. – Ter eere van Scheffer genoemde plant, waarvan
de binnenste kroonbladen tot een mutsvormig geheel zijn vergroeid.
Schefflera
Scheffléra Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – genoemd
naar J. Chr. Scheffler, in de achttiende eeuw plantkundige te Danzig, “onvermoeid
natuuronderzoeker, dank zij wiens nasporingen vele nieuwe planten konden worden
opgenomen in Reyger’s Tentāmen Florae Gedanensis” (Proeve eener Flora van
Danzig, 1764-66). Overigens is mij van hem niets bekend.
scheideckeri
scheideckéri, – 2e nv. van Scheideckērus, Latinizeering van
Scheidecker: van Scheidecker, genoemd naar Scheidecker. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar Peter Scheidecker (?, ?; vóór 1890, München), bezitter eener
kweekerij te München.
Schelhammera / Schelhammeria
Schelhamméra R. Br. [Robert Brown] /
Schelhamméria Moench [K. Moench], – genoemd naar G. Chr. Schelhammer (1649,
Jena; 1716, Kiel), hoogleeraar, eerst te Helmstedt, later te Jena, eindelijk te Kiel,
schrijver van bot. publicaties.
Schellolepis
Schellólepis J. Sm. [J. Smith], – van Gr. skellein, uitdrogen,
verdorren; lĕpis, schub. – De naam zinspeelt op de vliezige, afvallende schubjes,
welke bij jonge bladeren op de onderzijde aanwezig zijn.
scherzerianus
scherzeriánus (-a, -um) (Anthurĭum – Schott [H. W. Schott]),
– genoemd naar K. von Scherzer (1821, Weenen; 1903, Görz), wereldreiziger,
staathuishoudkundige, linguist, deelnemer aan de reis van het Oostenrijksche fregat
Novara om de aarde (1857-59), schrijver van vele publicaties.
scheuchzeri
scheuchzéri, – 2e nv. van Scheuchzērus, Latinizeering van
Scheuchzer: van Scheuchzer, gevonden door Scheuchzer, genoemd naar Scheuchzer.
– Campanŭla – Vill. [D. Villars(s)] en Phyteuma All. [C. Allioni] zijn genoemd naar
J. Scheuchzer (1684-1738; zie Scheuchzerĭa).
Scheuchzeria
Scheuchzéria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar de gebroeders
J. J. Scheuchzer (1672, Zürich; 1733, Zürich) en J. Scheuchzer (1684, Zürich; 1738,
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Zürich), beiden hoogleeraar te Zürich, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt
voor de kennis der flora van Zwitserland. – De eerste beschreef in 1726 “den mensch,
die getuige geweest is van den zondvloed en die God heeft gezien” (Homo diluvĭi
testis et

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

516
theoskŏpos), naar een thans in Teyler’s Museum te Haarlem (zie ook Marumĭa)
berustend versteend geraamte, dat later van een voorwereldlijken salamander bleek
te zijn. – De tweede schreef over grassen van Zwitserland.
schiedeanus
schiedeánus (-a, -um) (Dodonaea – Schlentend. [D. Fr. L. von
Schlechtendal]; – Verbascum – W. D. J. Koch [W. D. J. Koch]), – genoemd naar
Chr. J. W. Schiede (?, ?; 1836, in Mexico), Duitsch geneesheer, die in 1828 met
Deppe (zie deppĕi) naar Mexico ging om planten te verzamelen en er tot aan zijn
dood bleef, schrijver over spontane hybriden (1825).
schiffnerianus schiffneriánus (-a, -um) (Solānum – Witasek [Johanna Witasek
(18..-1910), leerares aan een H.B.S. te Weenen]), – genoemd naar Victor Schiffner
(1862, Böhmisch Leipa, N. van Praag; X), eerst assistent aan den bot. tuin en
privaatdocent aan de universiteit te Praag, van Dec. 1893 tot Juli 1894 verbonden
aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, ten einde de Hepatĭcae van W.-Java te
verzamelen en te bewerken, in 1895 benoemd tot buitengewoon hoogleeraar met den
titel van gewoon hoogleeraar te Praag, van 1902 tot aan zijn pensionneering in 1932
hoogleeraar aan de universiteit te Weenen. In 1901 bereisde hij Z.-Brazilië. Voor
den eersten druk van Engler en Prantl, Die Natürlichen Pflanzenfamilien, bewerkte
hij de Hepatĭcae (verschenen 1893); voorts verschenen van zijn hand, behalve tal
van kleinere publicaties, eenige werken over de Hepatĭcae van Ned. Indië, waaronder
het eerste deel (1900) der Hepatĭcae van de Flore de Buitenzorg en gaf hij
verzamelingen gedroogde levermossen uit.
schildei schíldei, – 2e nv. van Schildĕus, Latinizeering van Schild: van Schild,
genoemd naar Schild. – Selaginella – Hier. [G. Hieronymus] is genoemd naar J.
Schild (1865, St. Pölten, W. van Weenen; X), in 1907 D. consul te Padang, die den
D. plantkundige F. R. Rudolf Schlechter (zie rudolphi) in dat jaar hulp verleende bij
diens bot. onderzoek van Padang en omstreken. Overigens is mij van hem niets
bekend.
schildianus
schildiánus (-a, -um) (Erĭa – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]), –
genoemd naar J. Schild (zie schildĕi).
schillerianus
schilleriánus (-a, -um) (Coelogўne – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]; – Phalaenopsis – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]), – genoemd naar
Schiller, in de vijftiger en zestiger jaren der 19de eeuw consul te Hamburg, bezitter
eener fraaie orchideeëncollectie, welke in 1865 ongeveer 1400 soorten telde.
Overigens is mij van hem niets bekend.
Schima Schima Reinw. [C. G. C. Reinwardt], – samentrekking van Gr. skiasma
(van skiadzein, beschaduwen), beschaduwing. – De naam zinspeelt op de dichte
bladerkroon van Schima noronhae Reinw. [C. G. C. Reinwardt]. Vgl. ook
Antheëischīma en Closaschīma.
schimperi
schimpéri, – 2e nv. van Schimpērus, Latinizeering van Schimper:
van Schimper, gevonden door Schimper, genoemd naar Schimper. 1. Alŏë – Tod.
[A. Todaro (1818-92), hoogleeraar te Palermo]; – Coccinĭa – Naud. [Ch. Naudin];
– Desmodĭum – Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter]), – genoemd naar W. Schimper (1804,
Reichenschwand bij Neurenberg of, volgens sommigen, te Mannheim; 1878 of 1879,
Adoea in Abyssinië), plantenverzamelaar, die in 1831 Algiers, van 1834-36 Egypte
en Arabië bereisde en zich van 1837 tot aan zijn dood onafgebroken in Abyssinië
ophield, vanwaar hij groote plantenverzamelingen naar Europa zond. Hij was de
ontdekker der naar hem genoemde soorten. 2. (Vaccinĭum – Kds [S. H. Koorders]),
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– genoemd naar A. F. W. Schimper (1856, Straatsburg; 1901, Straatsburg), hoogleeraar
eerst te Bonn, later te Straatsburg, die Z.-Frankrijk, Algiers, W.-Indië, Brazilië,
Egypte, Arabië, Ceylon en Java (1889-90) bereisde en op den top van den Ardjoeno
(O.-Java) de door hem als Vaccinĭum myrtoīdes vermelde en afgebeelde
(Pflanzen-geographie auf physiologischer Grundlage, pp. 765, 767), later door
Koorders (zie koordersi) naar hem genoemde plant ontdekte. Schimper heeft vele
bot. publicaties geschreven op allerlei gebied.
schimperianus
schimperiánus (-a, -um) Indigofĕra – Hochst. [Chr. Fr.
Hochstetter]; – Sida – Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter]; – Urtīca – Hochst. [Chr. Fr.
Hochstetter], – genoemd naar den ontdekker dezer planten, W. Schimper (zie schimpēri
1).
Schinus
Schinus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam schinos, waarmede een Pistacĭa-soort werd aangeduid. – Het woord
wordt wel in verband gebracht met Gr. schizein, splijten, klieven, omdat uit Pistacĭa
hars wordt gewonnen door het maken van inkepingen in den stam.
schinzii schínzii, – 2e nv. van Schinzĭus, Latinizeering van Schinz: van Schinz,
gevonden door Schinz, genoemd naar Schinz. – Dendrobĭum – Rolfe [R. A. Rolfe]
is genoemd naar H. Schinz (1858, Zürich; X), van 1893-1929 hoogleeraar in de
plantkunde te Zürich en directeur van den bot. tuin aldaar, die Z.W.-Afrika (1884-86)
en den Oriënt bereisde, schrijver van vele bot. publicaties. – De naar hem genoemde
Dendrobĭum-soort had hij uit Zürich aan Rolfe (zie rolfĕi), den auteur der soort,
gezonden.
schipkaensis
schipkaénsis (-is, -e), – afkomstig van den Schipka-pas (=
Sjipka-pas, in den Hoogen Balkan, N.O. van Philippopel, bekend door de bloedige
gevechten in den Russisch-Turkschen oorlog; 1877-1878) of daar het eerst gevonden.
Schisandra Schisándra L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – zie Schizandra.
Schismatoglottis
Schismatoglóttis Zoll. [H. Zollinger], – van Gr. schisma
(schismătos), splijting; glôtta, tong. – Het bij een tong vergeleken bovenste deel der
kolfscheede laat bij het einde van den bloei met een horizontale spleet los van het
blijvende onderste deel.
schismatoglottoides schismatoglottoídes, – van Schismatoglottis, plantengesl.
(Aracĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Schismatoglottis-achtig.
Schismoceras Schismóceras K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. schisma (van
schizein, splijten), spleet, scheur, scheuring; kĕras, hoorn. – De lip draagt een
2-spletig, bij een hoorn vergeleken aanhangsel.
schistaceus
schistáceus (-a, -um), – van Gr. schistos (van schizein, splijten),
gespleten, het gespletene, hier = leisteen, het gemakkelijk splijtbare gesteente:
leikleurig.
schistanthera / schistantherus
schistanthéra (znw.) / schistanthérus (-a,
-um), – van Gr. schistos (van schizein, splijten), gespleten; anthêra, (als bot. term)
helmknop: met gespleten hemknop(pen).
schistoacanthus
schistoacánthus (-a, -um), – van Gr. schistos (van schizein,
splijten), gespleten, het gespletene, hier = leisteen, het gemakkelijk splijtbare
gesteente; akantha, stekel, doorn: met leikleurige stekels of doornen.
schistocantha
schistocántha, – zie schistocanthus.
schistocanthos / schistocanthus
schistocánthos (-os, -on) / schistocánthus
(-a, -um), – van Gr. schistos (van schizein, splijten), gespleten, het gespletene, hier
= leisteen, het gemakkelijk splijtbare gesteente; akantha, stekel, doorn: met leikleurige
stekels of doornen.
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schistochilus schistochílus (-a, -um), – van Gr. schistos (van schizein, splijten),
gespleten: cheilos, lip: met gespleten (in slippen verdeelde) lip.
schistoglossus
schistoglóssus (-a, -um), – van Gr. schistos (van schizein,
splijten), gespleten: glôssa, tong: met gespleten tong of (bij orchideeën) lip.
schistolobus schistólobus (-a, -um), – van Gr. schistos (van schizein, splijten),
gespleten; lŏbos, lob: met gespleten lobben.
schistopetalus
schistopétalus (-a, -um), – van Gr. schistos (van schizein,
splijten), gespleten; petălon, kroonblad: met
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gespleten kroonbladen.
Schivereckia / Schiwereckia
Schiveréckia Andrz. [A. L. Andrzejowski
(1784-1868), hoogleeraar te Wilna] / Schiweréckia Andrz. [A. L. Andrzejowski
(1784-1868), hoogleeraar te Wilna], – in 1821 genoemd naar S. B. Schiwereck (?, ?;
?, Krakau), eerst leeraar aan een lyceum te Lemberg, sedert 1805 te Krakau gevestigd.
Schizachyrium
Schizachýrium Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van
Gr. schizein, splijten; achŭron, kaf(je). G4 is diep 2-spletig.
Schizaea
Schizáéa J. E. Sm. [J. E. Smith], – van Gr. schizein, splijten. – De
top der bladeren is in smalle slippen verdeeld.
Schizaeaceae Schizaeáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Schizaea
geldt.
Schizandra Schizándra L. Cl. M. Rick. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. schizein,
splijten; anêr (andros), man. – Bij de eerstbeschreven soort bezitten de ♂ bloemen
5 nagenoeg zittende helmknoppen, welke aan den voet elkander aanraken en aan den
top onderling vergroeid zijn, terwijl zij in het midden door spleten van elkander zijn
gescheiden.
schizantherus
schizanthérus (-a, -um), – van Gr. schizein, splijten; anthêra,
(als bot. term) helmknop: met gespleten helmknop(pen).
Schizanthus
Schizánthus Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – van
Gr. schizein, splijten; anthos, bloem: gepleten bloem. – De kroonslippen zijn in
slippen verdeeld.
Schizocaena Schizocáéna J. Sm. [J. Smith], – van Gr. schizein, splijten; kainos,
nieuw, ongewoon. Nieuw varengesl. met onregelmatig splijtend dekvliesje.
schizocarpus
schizocárpus (-a, -um), – van Gr. schizein, splijten, scheuren;
karpos, vrucht: met splijtende, openscheurende of inscheurende vruchten; bij
uitbreiding: met inscheurende dekvliesjes, met ingesneden dekvliesjes.
Schizocasia
Schizocásia Schott [H. W. Schott], – van Gr. schizein, splijten;
tweede helft van den naam Colacasĭa. Aan Colacasĭa verwant gesl. met diep
ingesneden bladeren. Vgl. Alocasĭa, Leucocasĭa, Microcasĭa.
schizochilus
schizochílus (-a, -um), – van Gr. schizein, splijten; cheilos, lip:
met gespleten, dwz. in slippen verdeelde lip.
Schizochiton
Schizóchiton Spreng. [K. P. J. Sprengel], – van Gr. schizein,
splijten; chĭtôn, hemd. – De meeldradenbuis, welke gelijk een hemd het vruchtbeginsel
omgeeft, is aan den top in slippen verdeeld. – Vgl. Chisochĕton.
schizochlamys
schizóchlamys, – van Gr. schizein, splijten, verscheuren;
chlămus, mantel: met verscheurden mantel, met inscheurende dekvliesjes.
schizogynus
schizógynus (-a, -um), – van Gr. schizein, splijten; gŭnê, vrouw:
met gespleten vr. orgaan (vruchtbeginsel, stijl, stempel).
schizolepis schizólepis, – van Gr. schizein, splijten; lĕpis, schub: met gespleten
schubben.
Schizolepton
Schizolépton Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. schizein, splijten;
leptos, fijn, klein. Kleine varen, welker vruchtbare bladeren schijnbaar een gespleten
rand bezitten, doordat het langs den rand loopende dekvliesje aan den buitenrand
vrij is.
Schizolobium
Schizolóbium Vogel [J. R. Th. Vogel], – van Gr. schizein,
splijten; lobĭon (verkleinw. van lobos, peul), peul. De wand der peul splijt in de dikte;
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de buitenste laag verdeelt zich in twee kleppen en valt af; de dunne binnenste laag
blijft als een vleugel het zaad omgeven en springt niet open.
Schizoloma / schizoloma
Schizolóma Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré] /
schizolóma, – van Gr. schizein, splijten; lôma, zoom, rand. – De bladrand is schijnbaar
gespleten, doordat het nabij den rand loopende dekvliesje langs den buitenrand vrij
is. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Schizolōma aanteduiden.
schizolomae
schizolómae, – 2e nv. van Schizolōma, plantengesl.
(Polypodiacĕae): van (de gedaante van een) Schizolōma, Schizolōma-achtig.
Schizomeria
Schizoméria D. Don [David Don], – van Gr. schizein, splijten;
meros, deel: plant met gespleten (bloem)deelen. – De naam zinspeelt op de ingesneden
kroonbladen.
Schizonephos
Schizónephos, – foutief voor Schizonĕphros.
Schizonephros / schizonephros
Schizónephros Griff. [W. Griffith] /
schizónephros, – van Gr. schizein, scheuren; nĕphros, nier. – Aan den voet der ♂
bloemen bevindt zich een vleezig schutblad, dat vóór den bloei geheel gesloten is,
bij den bloei openscheurt en dan een niervormige gedaante erlangt. – Als soortnaam
gebezigd voor een Piper, welke vroeger tot het gesl. Schizonĕphros gerekend werd.
schizopetalus
schizopétalus (-a, -um), – van Gr. schizein, splijten; petălon,
kroonblad: met gespleten, dwz. in slippen verdeelde kroonbladen.
Schizophragma
Schizophrágma Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G.
Zuccarini], – van Gr. schizein, splijten; phragma, schutting, tusschenschot. – De
tusschenschotten der vrucht worden beschreven als te bestaan uit bundelsgewijs
gegroepeerde, dwarse vezels: de bundels zijn door spleten gescheiden.
schizophyllus
schizophýllus (-a, -um), – van Gr. schizein, splijten; phullon,
blad: met gespleten, dwz. in slippen verdeelde bladeren of blaadjes.
Schizopremna
Schizoprémna Baill. [H. E. Baillon], – van Gr. schizein,
splijten; Premna, plantengesl. (Verbenacĕae): gespleten Premna, dwz. op Premna
gelijkend gesl. met 4-deelig vruchtbeginsel.
Schizostachyum
Schizostáchyum Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van
Gr. schizein, splijten, splitsen, scheiden; stachus, aar. – De aartjes zijn vereenigd tot
bundels; deze bundels zijn uiteengeplaatst langs de aarvormige zijtakken der
bloeiwijze; de aren zijn dus als het ware in stukken verdeeld; zij bestaan uit gescheiden
bundels.
schizostyla
schizostýla, – zie schizost lus.
Schizostylis
Schizostýlis Backh. et Harv. [J. Backhouse en W. H. Harvey], –
van Gr. schizein, splijten; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), (als bot. term) stijl: met
diep gespleten stijlen.
schizostylus schizostýlus (-a, -um), – van Gr. schizein, splijten; stūlos, zuil, (als
bot. term) stijl: met (diep) gespleten stijl(en).
Schizotheca
Schizothéca Ehrenb. et Hempr. [Chr. G. Ehrenberg en Fr. W.
Hemprich], – van Gr. schizein, scheuren, splijten; thêkê, doos. – De vrucht (de “doos”,
waarin de zaden bevat zijn) springt bij rijpheid van boven naar onder open.
Schkuhria
Schkúhria Roth [A. W. Roth], – genoemd naar Chr. Schkuhr
(1741, Pegau, Z. van Leipzig; 1811, Wittenberg, a/d Elbe boven Maagdenburg),
amanuensis aan de hoogeschool te Maagdenburg, goed kenner van en verdienstelijk
schrijver over de flora van Duitschland, samensteller eener monographie der
Cyperacĕae.
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schkuhrianus
schkuhriánus (-a, -um) (Sināpis arvensis L. [C. Linnaeus]
subvar. – Hagenb. [K. Fr. Hagenbach (1771-1849), hoogleeraar te Bazel]), – genoemd
naar Chr. Schkuhr (zie Schkuhrĭa).
schkuhrii schkúhrii, – 2e nv. van Schkuhrĭus, Latinizeering van Schkuhr: van
Schkuhr, genoemd naar Schkuhr. – Aspidĭum – Bl. [C. L. Blume] en Asplenĭum –
Mett. [G. H. Mettenius] zijn genoemd naar Chr. Schkuhr (zie Schkuhrĭa).
schlechtendalianus
schlechtendaliánus (-a, -um), – planten van dezen naam
zijn genoemd naar D. Fr. L. von Schlechtendal (1794, Xanten, W. van Wesel; 1866,
Halle a.d. Saale), zoon van D. Fr. K. von Schlechtendal (zie schlenchtendalĭi),
hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Halle, schrijver van
vele bot. publicaties, waaronder een flora van Berlijn, oprichter (1826) en gedurende
vele jaren redacteur van het tijdschrift Linnaea, oprichter (1843) met H. von Mohl
der Botanische Zeitung. Met Von Chamisso (zie Chamissŏa) te zamen bewerkte hij
de door dezen laatsten op zijn wereldreis (1815-18) verzamelde planten: ook schreven
zij te zamen een monographie van het gesl. Potamogēton.
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schlechtendalii
schlechtendálii, – 2e nv. van Schlechtendalĭus, Latinizeering
van Schlechtendal: van Schlechtendal, gevonden door Schlechtendal, genoemd naar
Schlechtendal. – Rubus – Weihe [K. E. H. Weihe (1779-1834), arts-plantkundige in
Westfalen] is genoemd naar D. Fr. K. von Schlechtendal (1767, Xanten; 1842,
Paderborn), rechter te Paderborn, vriend van bot. studie.
schlechteri
schlechtéri, – 2e nv. van Schlechtērus, Latinizeering van
Schlechter: van Schlechter, gevonden door Schlechter, genoemd naar Schlechter. –
De talrijke planten van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker, F. R. Rudolf
Schlechter (zie rudolphi).
schlechterianus
schlechteriánus (-a, -um), – Nederlandschind. planten van
dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker, F. R. Rudolf Schlechter (zie rudolphi).
Schleichera / schleichera Schleichéra Wildd. [K. L. Willdenow] / schleichéra,
– genoemd naar J. Chr. Schleicher (1768, Hofgeismar, Hessen-Nassau; 1834, Bex,
kanton Waadt, Zwitserland), die zich in Zwitserland vestigde en daar en in N.-Italië
voor handelsdoeleinden vele planten verzamelde. In 1800 gaf hij een later
herhaaldelijk herdrukten catalogus uit van in Zwitserland in het wild groeiende
planten. Zijn herbarium bevindt zich te Lausanne, zijn doublettenvoorraad te Genève.
schleicheri schleichéri, – 2e nv. van Schleichērus, Latinizeering van Schleicher:
van Schleicher, gevonden door Schleicher, genoemd naar Schleicher. – Rubus –
Weihe [K. E. H. Weihe (1779-1834), arts-plantkundige in Westfalen] is genoemd
naar J. Chr. Schleicher (zie Schleichēra).
schleidenii schleidénii, – 2e nv. van Schleidenĭus, Latinizeering van Schleiden:
van Schleiden, genoemd naar Schleiden. – Wolffĭa – Miq. [F. A. W. Miquel] is
genoemd naar M. J. Schleiden (1804, Hamburg; 1881, Frankfort a. Main), in 1839
benoemd tot hoogleeraar te Jena, in 1863 in gelijke functie te Dorpat, schrijver van
vele bot. verhandelingen, waaronder een studie over Lemnacĕae. Hij schreef ook
gedichten.
schleinitzianus
schleinitziánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar G. E. G. vrijheer Von Schleinitz (1834, Bromberg; 1910, Hohenborn
bij Pyrmont), in 1849 in dienst getreden bij de D. marine, van 1874-76 commandant
der Gazelle (zie gazellae). In 1886 trad hij in dienst der D. Nieuw-Guinea-compagnie;
van dat jaar tot 1888 was hij Landeshauptman (militair commandant) van de
bezittingen dier compagnie in Nieuw-Guinea.
schleinitzii
schleinítzii, – 2e nv. van Schleinitzĭus, Latinizeering van Von
Schleinitz: van Von Schleinitz, genoemd naar Von Schleinitz. – Myristĭca – Engl.
[H. G. A. Engler] is genoemd naar G. E. G. vrijheer Von Schleinitz (zie
schleinitziānus).
schlickumii
schlickúmii, – 2e nv. van Schlickumĭus, Latinizeering van
Schlickum: van Schlickum, gevonden door Schlickum, genoemd naar Schlickum. –
Festūca – Grantzow [Carl Grantzow (?, ?; 1894, Prenzlau)] is genoemd naar J.
Schlickum (1804, ?; 1884, Winningen a/d Moezel), apotheker te Winningen a/d
Moezel, verdienstelijk florist.
schlippenbachii schlippenbáchii, – 2e nv. van Schlippenbachĭus, Latinizeering
van Schlippenbach: van Schlippenbach, gevonden door Schlippenbach, genoemd
naar Schlippenbach. – Rhododendron (Azalĕa). – Maxim. [K. J. Maximowicz] is
genoemd naar baron O. von Schlippenbach, officier aan boord van het stoomschip
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Pallas, dat in April en Mei 1854 de O. kust van Korea verkende, waar Schlippenbach
eenige planten, waaronder de naar hem genoemde, verzamelde.
Schmaltzia
Schmáltzia Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – genoemd naar C. S. Rafinesque-Schmaltz (zie rafinesquĭi).
Schmidelia
Schmidélia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar C. Chr. Schmidel
(of Schmiedel) (1718, Baireuth; 1792, Anspach), medicus, sinds 1743 hoogleeraar
te Erlangen bij Neurenberg, schrijver van vele bot. publicaties.
schmidii
schmídii, – 2e nv. van Schmidĭus, latinizeering van Schmid: van
Schmid, gevonden door Schmid, genoemd naar Schmid. – Dichrocephăla W. et A.
[R. Wight en G. A. Walker Arnott] is in 1852 genoemd naar den geestelijke B.
Schmid, die de plant in Voor-Indië had ontdekt.
schmidtianus
schmidtianus (-a, -um) (Epilobĭum – Rostk. [Fr. W. G.
Rostkov(ius)]), – genoemd naar W. L. F. Schmidt (1804, Nattwerder bij Potsdam;
1843, Stettin), medicus, schrijver over de flora van Pommeren en het eiland Rügen
en, te zamen met den auteur der soort, Rostkovĭus (zie rostkoviānus), van een flora
van Stettin (Flora Sedinensis).
schmidtii
schmídtii, – 2e nv. van Schmidtĭus, latinizeering van Schmidt: van
Schmidt, genoemd naar Schmidt. – Arthraxon – Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter] is
genoemd naar J. A. Schmidt (1823, Hamburg; 1905, Elberfeld), eerst privaatdocent
te Heidelberg, later ambteloos te Hamburg, schrijver van verscheidene bot. publicaties,
o.a. over de flora der Kaapverdische eilanden (die hij in 1815 had onderzocht) en
een flora van Heidelberg.
Schmiedelia
Schmiedélia, – zie Schmidelĭa.
schmielei
schmiélei, – 2e nv. van Schmielĕus, latinizeering van Schmiele: van
Schmiele, genoemd naar Schmiele. – Psychotrĭa – Warb. [O. Warburg] is genoemd
naar Schmiele (1855, ?; 1895, Reede van Batavia, aan boord van het S.S. Lübeck),
die in 1886 als rechtsgeleerde in dienst trad bij de D. Nieuw-Guinea Compagnie, in
1889 in D. staatsdienst overging, in 1890 benoemd werd tot kanselier van het
Keizerlijk Commissariaat van Nieuw-Guinea, eenige malen optrad als leider van
strafexpedities in den Bismarck-Archipel en van 1892-95 militair commandant was
van Kaiser Wilhelmsland. Hij overleed op de terugreis naar zijn vaderland.
schneideri schneidéri, – 2e nv. van Schneidērus, Latinizeering van Schneider:
van Schneider, gevonden door Schneider, genoemd naar Schneider. 1. (Popŭlus –
Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt]), – genoemd naar C. K. Schneider
(1876, Oschatz, O. van Leipzig, Saksen; X), botanicus, eerst verbonden aan het
Hofmuseum te Weenen, later tuinarchitect te Berlijn, stichter der Dendrologische
Gesellschaft für Oesterreich-Ungarn, schrijver van een aantal publicaties, o.a.
Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde (1904-12), Illustriertes Handwörterbuch
der Botanik (1905; 2e druk 1917), Jedermanns Gartenlexikon (1932). 2. (Polypodĭum
– Chr. [H. Christ (1833, Bazel; 1933, Bazel)]), – genoemd naar Gustav Schneider
(1867, Bazel; X), zoöloog en conservator van het Zoöl. Instituut te Bazel, die van
1897-99 Sumatra en den Riouw-Archipel bereisde voor het bijeenbrengen van zoöl.
collecties en bij die gelegenheid ook planten, waaronder de naar hem genoemde
soort, verzamelde ten behoeve van Christ (zie christĭi). Hij is de schrijver van
verscheidene zoöl. publicaties over zijn reis; voorts schreef hij over de “Orang
Mamma (Mamak), ein bisher unbekannter Volksstamm im Innern Sumatras.”
Schoberia
Schobéria C. A. Mey. [C. A. Meyer], – genoemd naar G. Schober
(±1670, Leipzig; 1739, Moskou), medicus, die in opdracht van Czar Peter den Grooten
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in 1717/18 het stroomgebied der Wolga, de omstreken der Kaspische zee en
N.W.-Perzië bereisde.
schoemanni
schoemánni, – 2e nv. van Schoemannus, latinizeering van
Schoemann: van Schoemann, genoemd naar Schoemann. – Gardenĭa -T. et B. [J. E.
Teysmann en S. Binnendijk] werd in 1855 genoemd naar “C. Schoemann, Phil. Dr.,
plantenliefhebber en bevorderaar der natuurwetenschappen.” Overigens is mij niets
van hem bekend.
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schoenantha / schoenanthum schoenántha / schoenánthum, – zie schoenanthus.
Schoenanthus
Schoenánthus Adans. [M. Adanson], – van Gr. schoinos; bies;
anthos, bloem: gras, welks bloeiwijzen geacht worden op die van biezen te gelijken.
schoenanthus
schoenánthus (-a, -um), – van Gr. schoinos, bies; anthos,
bloem: met bloeiwijzen, welke op die van biezen gelijken.
Schoenlandia
Schoenlándia Cornu [Maxime Cornu (1843-1901), directeur
van den Jardin des Plantes te Parijs], – genoemd naar Selmar Schönland (1860,
Frankenhausen a. Kyffhäuser, Thüringen; X), van 1889-1911 directeur van het
Albanymuseum te Grahamstown, Kaapland, van 1911-27 conservator van het
herbarium dier instelling, daarnaast van 1905-27 hoogleeraar in de plantkunde aan
het Rhodes University College, van 1918-27 belast met de leiding van het bot.
onderzoek in het Z.O. deel van Kaapland. Hij bereisde geheel Z.-Afrika en schreef
vele bot. publicaties, vooral over Zuidafr. planten. – Voor den eersten druk van Engler
und Prantl, Die Natürlichen Pflanzenfamilien [II, Afd. 4 (1888), p. 70] bewerkte hij
de Pontederiacĕae. – Cornu, de auteur van het gesl. Schoenlandĭa, gaf het in 1896
dien naam, omdat hij het tot de Pontederiacĕae rekende.
schoenocarpus
schoenocárpus (-a, -um), – van Gr. schoinos. bies; karpos,
vrucht: met vruchten als die eener bies.
Schoenoplectus
Schoenopléctus Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – van Gr.
schoinos, bies; plektos, gevlochten: gevlochten bies. De naam, welke door den auteur
niet verklaard wordt, kan zoowel zinspelen op de opeengedrongen aartjes, als op het
feit, dat soorten van dit gesl. voor vlechtwerk gebezigd worden.
Schoenorchis / schoenorchis
Schoenórchis Reinw. [C. G. C. Reinwardt] /
schoenórchis, – van Gr. schoinos, bies; Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam.
der Orchidacĕae: Orchidacĕa met biesachtige bladeren. – Als soortnaam gebezigd
om gelijkenis met het gesl. Schoenorchis uittedrukken.
Schoenus
Schoenus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. schoinos, bies.
Schoepfia
Schóépfia Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – genoemd naar J. D.
Schoepf (1752, Wunsiedel in N.O.-Beieren; 1800, Anspach, N.W. van Homburg),
medicus, die in 1777 door Engeland aangeworven Hessische troepen naar Amerika
vergezelde (onafhankelijkheidsoorlog der Vereenigde Staten) en in 1787 een werk
uitgaf over Amerikaansche (voornamelijk plantaardige) geneesmiddelen.
schoggersii
schoggérsii, – 2e nv. van Schoggersĭus, Latinizeering van
Schoggers: van Schoggers, genoemd naar Schoggers. – Asplenĭum nidiforme V. A.
v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] var. – V. A. v. R. [C. R. W. K.
van Alderwerelt van Rosenburgh] is genoemd naar J. C. F. Schoggers (1843, Padang;
1908, Soekaboemi), in 1864 benoemd tot 2den luitenant der infanterie in het
Nederlandschind. leger, in 1899 bevorderd tot luitenant-kolonel, met dien rang in
1891 gepensionneerd, bloemenvriend, die de naar hem genoemde varen van een
inlandschen plantenzoeker kocht en aan zijn schoonzoon, den varenspecialist Van
Alderwerelt van Rosenburgh (zie alderwereltĭānus) schonk. Vgl. kittўae.
scholaris
scholáris (-is, -e), – van Lat. schola, school: in scholen gebruikt,
voor schoolmeubelen (schoolborden bv.) gebezigd.
Schomburgkia
Schombúrgkia Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar R. H.
Schomburgk (1804, Freiburg a/d Unstrut; 1865, Schöneberg bij Berlijn), die zich in
1828 in N.-Amerika vestigde en in 1829 naar W.-Indië vertrok, waar hij door het
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vervaardigen eener goede kaart en eener beschrijving van het eiland Anegada (O.N.O.
van Portorico) de aandacht trok der London Geographical Society, op welker kosten
hij van 1835-39 Eng. Guiana (waar hij op 1 Jan. 1837 de Victorĭa regĭa Lindl. [J.
Lindley] ontdekte) en den benedenloop van den Orinoco exploreerde. Van 1840-44
was hij in opdracht der Eng. regeering lid van de commissie voor de regeling der
grens tusschen Venezuela en Guiana, in welke functie hij belangrijke waarnemingen
verrichtte op bot., geol., physisch, geograph. en hydogr. gebied. Van 1848-57 was
hij Eng. consul op San Domingo, waar hij groote reizen in het binnenland maakte,
van 1857-64 Eng. consul-generaal voor Siam te Bangkok; in 1864 keerde hij naar
Europa terug. Hij schreef een aantal wetensch. publicaties.
schomburgkianus
schomburgkiánus (-a, -um) (Commelĭna – Klotzsch
[Johann Friedrich Klotzsch (1805, Wittenberg; 1860, ?) D. plantkundige], – genoemd
naar R. H. Schomburgk (zie Schomburgkĭa).
schomburgkii
schombúrgkii, – 2e nv. van Schomburgkĭus, Latinizeering van
Schomburgk: van Schomburgk, gevonden door Schomburgk, genoemd naar
Schomburgk. – Clibadĭum – Sch. Bip. [K. H. Schulze] is genoemd naar R. H.
Schomburgk (zie Schomburgkĭa).
schottianus
schottiánus (-a, -um) (Aglaonēma – Miq. [F. A. W. Miquel]), –
genoemd naar H. W. Schott (1794, Brünn; 1865, Schönbrunn bij Weenen), directeur
van den bot. tuin van Schönbrunn, schrijver van verscheidene bot. publicaties,
waaronder eenige over Aracĕae.
schouteni
schouténi, – 2e nv. van Schoutēnus, Latinizeering van Schouten:
van Schouten, gevonden door Schouten, genoemd naar Schouten. – Polypodĭum –
V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] is genoemd naar den
ontdekker der plant, A. R. Schouten (1877, Pekalongan; 1932, Weltevreden), bioloog,
in 1908 naar Indië vertrokken als assistent aan het koffie- en rubberproefstation te
Malang, sinds 1909 als leeraar werkzaam aan verschillende onderwijsinrichtingen
te Weltevreden, overleden even voor hij met pensioen zou gaan.
Schoutenia
Schouténia Korth. [P. W. Korthals], – genoemd naar W. C.
Schouten (?, Hoorn; 1625, baai van Antongil, a/d O. kust van Madagascar),
zeevaarder, die in 1615 met zijn schip De Eendracht kaap Hoorn (door hem naar zijn
vaderstad benoemd) omzeilde, op den verderen tocht in 1616 de Schouten-eilanden
ontdekte en via de Molukken Java bereikte, vanwaar hij naar het vaderland
terugkeerde. Later voer hij nog herhaalde malen van Nederland naar Ned. Indië en
terug; hij overleed op een der retourvaarten.
schoutenianus
schouteniánus (-a, -um) (Vatĭca – Scheff. [R. H. C. C.
Scheffer]), – genoemd naar Gerardus Adrianus Schouten (1840, Dordrecht; 1904,
in Nederland), in 1864 benoemd tot élève bij de Bangka-tinwinning, in 1866 tot
administrateur bij dat bedrijf, in welke functie hij in 1869 gastvrijheid verleende aan
Teysmann (zie teysmanni), die toen een onderzoek instelde naar de flora van het
eiland. In 1877 werd hij benoemd tot tijdelijk controleur 1e klasse in Atjèh; na nog
op Sumatra’s Westkust, Ambon, Celébes en te Palembang bij het Binnenlandsch
Bestuur werkzaam te zijn geweest werd hij in 1887 benoemd tot assistent-resident
van Bengkalis; in 1893 werd hij overgeplaatst naar Lematang Oeloe-Ilir-Kukum; in
1895 werd hij gepensionneerd.
schouteniensis schouteniénsis (-is, -e), – afkomstig van de Schouten-eilanden
[voor den mond der Geelvinkbaai (Nieuw-Guinea); ±35 1/2 – ±136 1/4° O.L.; ±3/4
– ±11/4° Z.B.] of daar het eerst gevonden. De eilanden zijn genoemd naar den Ned.
zeevaarder W. C. Schouten (zie Schoutenĭa), die ze in 1616 ontdekte.
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schraderi
schradéri, – 2e nv. van Schradērus, Latinizeering van Schrader:
van Schrader, gevonden door Schrader, genoemd naar Schrader.
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1. (Verbascum – G. Fr. Mey. [G. Fr. Meyer (1782-1856), hoogleeraar te Göttingen]),
– genoemd naar H. A. Schrader (1767, Alfeld bij Hildesheim; 1836 Göttingen),
hoogleeraar in de plantkunde te Göttingen, schrijver van vele bot. publicaties,
waaronder een monographie van het gesl. Verbascum. 2. (Cyrtandra – K. Schum.
[K. M. Schumann]), – in 1887 genoemd naar Carl Schrader (1852, Brunswijk; 1930,
Berlijn), van 1878-89 observator aan de sterrewacht te Hamburg, in welke
hoedanigheid hij in 1882/83 in Z.-Georgië verblijf hield om den overgang van Venus
over de zon te observeeren; voorts nam hij deel aan de expeditie van Hollrung (zie
Hollrungĭa) naar Nieuw-Guinea (1886-88). Van 1890-1923 was hij rijksinspecteur
voor de stuurmansexamens voor de Groote Vaart; in 1914 bereisde hij de Krim. –
Hij was redacteur van het Nautisches Jahrbuch.
Schranckia
Schránckia Bth. [G. Bentham], – zie Schrankĭa.
Schrankia
Schránkia Willd. [K. L. Wildenow], – genoemd naar F. von Paula
(von) Schrank (1747, Farnbach, Neder-Beieren; 1835, München), eerst lid der
Jezuïeten-orde, na opheffing van deze achtereenvolgens professor te Amberg,
Burghausen, Ingolstadt en Landshut, eindelijk (1809) hoogleeraar in de plantkunde
te München en directeur van den door hem gestichten bot. tuin aldaar, grondlegger
van de kennis der flora van Beieren, schrijver van vele bot. publicaties, waaronder
een flora van Beieren.
Schrebera
Schrebéra Retz. [A. J. Retzius], – genoemd naar J. Chr. D. von
Schreber (1739, Weiszensee in Thüringen; 1810, Erlangen), die in den zomer van
1760 op Hammarby, het landhuis van Linnaeus (zie Linnaea), Z. van Upsála, van
dezen privaatonderricht kreeg en daarop terugkeerde naar Duitschland, waar hij in
1769 werd benoemd tot hoogleeraar te Erlangen en directeur van den bot. tuin aldaar.
Hij schreef verscheidene bot. publicaties, waaronder een uitnemende, van afbeeldingen
voorziene beschrijving der grassen (1769-1810) en bezorgde nieuwe uitgave van
verscheidene werken van Linnaeus (Materĭa medĭca, – Genĕra Plantārum, – Termĭni
botanĭci, – Amoenitātes academĭcae).
schreberi
schrebéri, – 2e nv. van Schrebērus, latinizeering van Schreber: van
Schreber, genoemd naar Schreber. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar J.
Chr. D. von Schreber (zie Schrebēra).
schrenkii
schrénkii, – 2e nv. van Schrenkĭus, Latinizeering van Schrenk: van
Schrenk, gevonden door Schrenk, genoemd naar Schrenk. – Tulĭpa – Regel [E. A.
von Regel] is genoemd naar haar ontdekker, A. Schrenk (1816, ?; 1876, ?), van
1837-44 verbonden aan den bot. tuin te St. -Petersburg (Leningrad). – Voor bot.
doeleinden bereisde hij het N. van Europa, Rusland, Turkestan (Kirgiezen-steppe)
en Djoengarije (1840-43) tot aan den Ala-Tau (zie alataviensis). – Later werd hij
docert aan de universiteit te Dorpat.
schroederi
schroedéri, – 2e nv. van Schroedērus, Latinizeering van (Von)
Schroeder: van Von Schroeder, genoemd naar Von Schroeder. – Dendrobĭum – Hort.
[onder dezen naam in tuinen gekweekt] en Phalaenopsis violacĕa T. et B. [J. E.
Teysmann en S. Binnendijk] var. – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt]
zijn genoemd naar Sir John Henry William von Schroeder (1825, Hamburg; 1910,
The Dell, Englefield Green bij Egham, W. van Londen), bankier, bezitter van de
landgoederen Dell Park en The Dell, beide bij Egham, waar hij een fraaie verzameling
orchideeën bezat. Zie ook ballantiānus.
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schroeterianus schroeteriánus (-a, -um) (Polygŏnum – Dans. [B. H. Danser]),
– genoemd naar Carl Schroeter (1855, Esslingen, Württemberg; X), van 1878-1925
hoogleeraar in de plantkunde aan de Technische Hochschule te Zürich, schrijver van
ongeveer 200 bot. publicaties, vooral op plantengeogr. gebied, waaronder het
beroemde Pflanzenleben der Alpen. In 1927 maakte hij een wetensch. reis over Java,
waarop hij de naar hem genoemde plant ontdekte.
Schubertia Schubértia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar G. H. von Schubert
(1780, Hohenstein bij Schönburg, Saksen; 1860, München), medicus, hoogleeraar
in de natuurwetenschappen, eerst te Erlangen (1819), later te München (1827),
schrijver van vele wetensch. verhandelingen, inzonderheid op psychol. gebied. In
1836/37 bereisde hij Egypte en Palestina, vergezeld door J. R. Roth, welke op dien
tocht talrijke planten verzamelde.
schubertii
schubértii, – 2e nv. van Schubertĭus, Latinizeering van Schubert:
van Schubert, gevonden door Schubert, genoemd naar Schubert. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar G. H. von Schubert (zie Schubertĭa).
schullei schúllei, – 2e nv. van Schullĕus, Latinizeering van Schulle: van Schulle,
genoemd naar Schulle. – Euodĭa – Warb. [O. Warburg] is genoemd naar den Duitscher
Schulle, die in 1889 de eenige Europeesche inwoner was van het eilandje Nusa aan
de noordzijde van Nieuw-Mecklenburg (= Nieuw-Ierland) en Warburg (zie
warburgiānus), den auteur der soort, bij diens bot. onderzoek van het eiland in dat
jaar behulpzaam was. Overigens is mij niets van hem bekend.
schulleri
schulléri, – 2e nv. van Schullērus, Latinizeering van Schuller: van
Schuller, genoemd naar Schuller. – Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd
naar J. G. H. F. Schuller tot Peursum te Weltevreden (Batavia), die de plant op een
vendutie kocht en in 1914 naar den auteur der soort, den orchideeën-specialist J. J.
Smith (zie smithiānus 3), te Buitenzorg zond. Overigens is mij niets van hem bekend.
schultesianus schultesiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. A. Schultes (1773, Weenen; 1831, Landeshut, Silezië), hoogleeraar in de
plantkunde achtereenvolgens te Weenen, Krakau, Innsbruck en Landeshut, schrijver
van verscheidene bot. werken, waaronder een flora van Oostenrijk, en te zamen met
J. J. Roemer (zie Roemerĭa) uitgever van den16den druk van Linnaeus’ Systēma
Vegetabilĭum, classes I-VI.
schultesii
schultésii, – 2e nv. van Schultesĭus, Latinizeering van Schultes: van
Schultes, genoemd naar Schultes. – Hieracĭum – F. W. Schulz [F. W. Schultz
(1804-76), D. medicus-plantkundige] en Loranthus – A. P. DC. [A. P. de Candolle]
zijn genoemd naar J. A. Schultes (zie schultesiānus).
schultzei
schúltzei, – 2e nv. van Schultzĕus, Latinizeering van Schultze: van
Schultze, gevonden door Schultze, genoemd naar Schultze. – Amyēma – Dans. [B.
H. Danser]; – Asplenĭum – Brause [G. Brause]; – Dryoptĕris – Brause [G. Brause];
– Epiblastus – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]; – Lindsaya – Brause [G. Brause]; –
Polypodĭum – Brause [G. Brause] en Trichomănes – Brause [G. Brause] zijn genoemd
naar Leonhard Schultze Jena (sic) (1872, Jena; X), zoöloog-geograaf, thans
hoogleeraar aan de universiteit van Marburg. Hij bereisde Z.O.-Afrika (1905),
Macedonië, Z.-Mexico en Kaiser Wilhelmsland (1910) en schreef over zijn reizen
een aantal wetensch. publicaties.
schultzianus
schultziánus (-a, -um) (Wedelĭa – Miq. [F. A. W. Miquel]), –
genoemd naar K. H. Schultz (1805, Zweibrücken, O. van Saarbrücken in de Pfalz;
1867, Deidesheim, W.Z.W. van Mannheim), bijgenaamd Bipontīnus, d.i. van
Zweibrücken, medicus, schrijver over Composĭtae.
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schultzii
schúltzii, – 2e nv. van Schultzĭus, Latinizeering van Schultz: van
Schultz, gevonden door Schultz, genoemd naar Schultz.
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1. (Erigĕron – Zoll. [H. Zollinger]), – genoemd naar K. H. Schultz (zie schuitziānus).
2. (Camptostĕmon – Masters [M. T. Masters]), – in 1876 genoemd naar Schultz, die
de plant bij Port Darwin (N.-Australië, aan de N.W. kust van Arnhemsland, op ±131°
O.L.) verzameld had. Overigens is mij niets van hem bekend.
schulzei
schúlzei, – 2e nv. van Schulzĕus, Latinizeering van Schulze: van
Schulze, gevonden door Schulze, genoemd naar Schulze. – Rumex – Hausskn. [H.
K. Haussknecht, D. plantkundige] is genoemd naar Max Schulze (1841,
Neuhaldensleben, N.W. van Maagdeburg; 1915, Jena), verdienstelijk onderzoeker
der flora van Maagdeburg en van Thüringen, kenner o.a. van Viŏla en Rosa, schrijver
o.a. over de orchideeën van Duitschland, Duitsch Oostenrijk en Zwitserland.
schumacherae
schumachérae, – 2e nv. van Schumachēra, Latinizeering (vr.
vorm) van Schumacher: van mevr. (mej.) Schumacher, genoemd naar mevr. (mej.)
Schumacher. – Kalanchŏë – Kds [S. H. Koorders] werd door S. H. Koorders (zie
koordersi) in 1918 genoemd naar zijn echtgenoote, mevr. Anna Koorders, geb.
Schumacher (1870, Müllenbach i/d Eifel, W. van Coblenz; 1934, Oberdollendorf bij
Bonn), die hem bij zijn werk gedurende vele jaren administratief behulpzaam was.
schumacheri
schumachéri (Kalanchöë – Kds [S. H. Koorders]), – foutief
voor schumachērae.
schumanni
schumánni, – 2e nv. van Schumannus, Latinizeering van
Schumann: van Schumann, gevonden door Schumann, genoemd naar Schumann. –
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar K. M. Schumann (1851,
Görlitz; 1904, Berlijn), eerst leeraar te Breslau, van 1884 tot aan zijn dood custos
van het Bot. Museum te Berlijn en daarnaast sinds 1893 docent aan de universiteit
aldaar, schrijver van vele bot. werken, waaronder monographieën der Cactacĕae,
Marantacĕae, Musacĕae en Zingiberacĕae. – Voorts bewerkte hij verscheidene
familiën voor de Flora Brasiliensis, dan nog te zamen met Hollrung (zie Hollrungĭa)
een flora van Kaiser Wilhelmsland en te zamen met Lauterbach (zie Lauterbachĭa)
de “Flora der Deutschen Schutzgebiete in der Südsee.”
schumannianus
schumanniánus (-a, -um), Nederlandschind. planten van
dezen naam zijn genoemd naar Κ. Μ. Schumann (zie schumanni).
schumannii
schumánnii, – 2e nv. van Schumannĭus, Latinizeering van
Schumann: van Schumann, gevonden door Schumann, genoemd naar Schumann.
Linnaea – Graebn. [K. O. R. P. P. Graebner] en Nederlandschind. planten van den
naam schumannii zijn genoemd naar Κ. Μ. Schumann (zie schumanniānus).
Schuurmansia
Schuurmánsia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar J.
Schuurmans Stekhoven (1792, Leiden; 1855, Leiden), van 1839-55 hortulanus van
den bot. tuin der Leidsche Universiteit, schrijver van tuinbouwkundige artikelen,
opleider van jongelieden voor tuinbouwkundige.
Schuurmansiella
Schuurmansiélla Hall. f. [Albert von Haller (1758-1823)],
– van Schuurmansĭa, plantengesl. (Ochnacĕae): op Schuurmansĭa gelijkend gesl.
schwartzkopffianus schwartzkopffiánus (-a, -um), – (Dendrobĭum – Kränzl.
[Fr. Kränzlin]), – genoemd naar Ernst Schwartzkopff (1853, Maagdenburg; 1904,
Grosz-Lichterfelde bij Berlijn), architect en Koninklijk “Baurat”, en tevens naar
Philipp Schwartzkopff (1858, Maagdenburg; 1914, Posen), jurist, opperpresident der
provincie Posen.
schwarzii
schwárzii, – 2e nv. van Schwarzĭus, Latinizeering van Schwarz:
van Schwarz, genoemd naar Schwarz. – Ficus – Kds [S. H. Koorders] en Saurauja
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– Kds [S. H. Koorders] zijn genoemd naar Johannes Albert Traugott Schwarz (1836,
Langowan, Minahása, Celébes; ?, ?), van 1847-60 opgeleid in Nederland, in 1860
in Indië teruggekomen als zendeling-leeraar in dienst van het Ned.
Zendelinggenootschap, in 1879 in den burgerlijken dienst overgegaan en tot aan zijn
eervol ontslag in 1904 hulpprediker in de Minahasa. Met zijn groote kennis der in
dat landschap gesproken talen stond hij den houtvester S. H. Koorders (zie koordersi)
bij in diens bot. onderzoek der streek (Dec. 1894 – Mei 1895).
schweinfurthianus
schweinfurthiánus (-a, -um), – (Coelogўne amplissĭma
A. et S. [O. Ames en Ch. Schweinfurth] var. – J. J. S. [J. J. Smith]), in 1930 genoemd
naar Ch. Schweinfurth, (1890, Brookline, Mass. U.S.A.; X), assistent van den
orchideeën-specialist Oakes Ames (zie amesiānus 2) te Cambridge (Mass. U.S.A.).
schwenkii
schwénkii, – 2e nv. van Schwenkĭus, Latinizeering van Schwenk:
van Schwenk, gevonden door Schwenk, genoemd naar Schwenk. – Anauxanopetălum
– T. et Β. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk] is genoemd naar Η. Schwenk (?, ?; 1855,
?), majoor der infanterie in het Nederlandschind. leger, die de plant in 1855 aantrof
op het eiland Mo(e)rsala (voor de baai van Tapanoeli bij Sibo(l)ga) en naar ’s Lands
Plantentuin zond. Overigens is mij niets van hem bekend.
Schychowskya
Schychówskya Endl. – genoemd naar I. Schychowsky, in de
eerste helft der 19de eeuw hoogleeraar te Moskou, schrijver van eenige bot.
publicaties. Overigens is mij van hem niets bekend.
sciadanthus
sciadánthus (-a, -um), – van Gr. skias (skiădos), scherm
(bloeiwijze); anthos, bloem: met schermvormig bijeenstaande bloemen.
Sciadicarpus
Sciadicárpus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. skias (skiādos),
scherm (bloeiwijze); karpos, vrucht. – De vrucht bestaat uit vele, op een
gemeenschappelijken hoofdsteel schermvormig bijeengezeten vruchtjes.
sciadiolepidus
sciadiolépidus (-a, -um), – van Gr. skiadĭon, zonnescherm;
lepis (lepĭdos), schub: met zonneschermvormige schubben.
sciadophylloides
sciadophylloídes, – van Sciadophyllum, voormalig
plantengesl. (Araliacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Sciadophyllum-achtig.
Sciadophyllum
Sciadophýllum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. skias (skiădos),
scherm (bloeiwijze); phullon, blad. De bladeren zijn handvormig samengesteld; de
blaadjes staan bijeen als de stralen van een scherm.
Sciadopitys Sciadópitys Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G. Zuccarini],
– van Gr. skias (skiādos), scherm (bloeiwijze); pĭtus, den (Pinus): Pinacĕa, welker
naalden bijeenstaan als de stralen van een scherm.
Sciaphila
Sciáphila Bl. [C. L. Blume], – van Gr. skia, schaduw; phĭlein,
beminnen: schaduwlievende plant, op beschaduwd terrein groeiende plant.
sciaphilus
sciáphilus (-a, -um), – van Gr. skia, schaduw; phĭlein, beminnen:
schaduwlievende plant, op beschaduwd terrein groeiend.
Scilla Scilla L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam
skilla, waarmede de tegenwoordig Urginĕa maritĭma Baker [J. G. Baker] (vroeger
Scilla maritĭma L. [C. Linnaeus]) geheeten plant werd aangeduid.
scilloides
scilloídes, – van Scilla, plantengesl. (Liliacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Scilla-achtig.
Scindapsus
Scindápsus Schott [H. W. Schott], – Lat. transcr. van den ouden,
Gr. plantennaam skindapsos, waarmede een op Klimop gelijkende plant werd
aangeduid. – De stengel van Scindapsus klimt, evenals die van Klimop, met behulp
van hechtwortels tegen boomstammen op.
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scintilla
scintílla, – (Lat.) vonk. – Als soortnaam gebezigd voor planten met
roode of oranjekleurige bloemen.
scintillans
scintíllans, – van Lat. scintillāre (van scintilla,
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vonk), vonkelen, fonkelen: vonkelend, fonkelend.
Sciodaphyllum
Sciodaphýllum, – foutief voor Sciadophyllum.
Sciophila / Sciophila Scióphila Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré] / Scióphila
Post et O. K. [Hampus Adolf von Post en C. E. Otto Kunze], – van Gr. skia, schaduw;
phĭlein, beminnen: schaduwlievende plant, op beschaduwd terrein groeiende plant.
scipionum
scipiónum, – 2e nv. mv. van Lat. scipĭo (scipiōnis), staf, stok: der
stokken, dwz. gebezigd voor de vervaardiging van stokken (wandelstokken,
bergstokken, stokken van regenschermen en dgl.).
scirpioides
scirpioídes, – zie scirpoīdes.
Scirpodendron
Scirpodéndron Zipp. [A. Zippelius], – van Scirpus,
plantengesl. (Cyperacĕae); Gr. dendron, boom: boomachtige Scirpus, dwz. forsche,
aan Scirpus verwante plant.
scirpoidea
scirpoídea, – zie scirpoidĕus.
scirpoides
scirpoídes, – van Scirpus, plantengesl. (Cyperacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Scirpus-achtig.
scirpoideus
scirpoídeus (-a, -um), – van Scirpus, plantengesl. (Cyperacĕae);
idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Scirpus-achtig.
Scirpus
Scirpus L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam van onbekenden
oorsprong, bies.
scita
scita, – zie scitus.
scitulus
scítulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. scitus, lief, aardig: aardig,
net, mooi.
scitus
scitus (-a, -um), – (Lat.) lief, aardig.
sciuroides
sciuroídes, – van Lat. sciūrus, eekhoorn, of van den soortnaam
sciūrus (zie aldaar): 1. in eenig opzicht met een eekhoorn (met diens staart bv.)
overeenkomend. 2. gelijkend op de soort sciūrus.
sciurus
sciúrus, – Lat. transcr. van Gr. skiouros (van skia, schaduw; oura,
staart: schaduwstaart; dier, dat zich met zijn staart schaduw verschaft), eekhoorn: in
eenig opzicht met een eekhoorn overeenkomend.
sclarea
sclaréa, – Ital. plantennaam (= schiaréa). – De naam staat in verband
met ons woord scharlaken en zinspeelt op de kleur der bloemen.
scleracanthus
scleracánthus (-a, -um), – van Gr. sklêros, hard; akantha,
stekel, doorn: hardstekelig, harddoornig.
Sclerachne Scleráchne R. Br. [Robert Brown], – van Gr. sklêros, hard; achnê,
kaf (je): gras met harde kafjes (om de ♀ bloemen).
Scleranthus
Scleránthus L. [C. Linnaeus], – van Gr. sklêros, hard; anthos,
bloem: hardbloem. – Na den bloei wordt het kelkachtige bloemdek hard.
Scleria
Scléria Berg. [P. J. Bergius], – van Gr. sklêros, hard. – De naam
zinspeelt op de zeer harde vruchten.
scleriifolius
scleriifólius (-a, -um), – van Sclerĭa, plantengesl. (Cyperacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Sclerĭa.
sclerioides
sclerioídes, – van Sclerĭa, plantengesl. (Cyperacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Sclerĭa-achtig.
sclerocarpa / sclerocarpum sclerocárpa / sclerocárpum, – zie sclerocarpus.
Sclerocarpus Sclerocárpus Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. sklêros,
hard; karpos, vrucht. – De vruchten worden omsloten door droge strooschubben.
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sclerocarpus
sclerocárpus (-a, -um), – van Gr. sklêros, droog, hard; karpos,
vrucht: met droge vruchten, met harde vruchten.
Sclerochloa
Scleróchloa P. B. [Α. Μ. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], –
van Gr. sklêros, stijf, hard; chlŏa, gras. – De naam zinspeelt op de stijve assen der
bloempluim.
Sclerococcus
Sclerocóccus Bartl. [Fr. G. Bartling (1798-1875), hoogleeraar
te Göttingen], – van Gr. sklêros, hard; kokkos, vrucht. – Plant met harde vruchten.
sclerocomus
sclerocómus (-a, -um), – van Gr. sklêros, hard; kŏmê, kuif (van
haren, bladeren, bloemen, schutbladen en dgl.): met een harde kuif; met een kuif van
harde bladeren.
Scleroglossum
Scleroglóssum V. A. V. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh], – van Gr. sklêros, stijf; glôssa, tong. – Varen met tongvormige, stijf
leerachtige bladeren.
Scleromitrion
Scleromítrion Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te
Straatsburg], – van Gr. sklêros, droog; mitrĭon (verkleinw. van mitra, muts), mutsje.
De naam zinspeelt op de verdroogde kelkslippen, waardoor de vrucht gekroond
wordt.
sclerophyllus
sclerophýllus (-a, -um), – van Gr. sklêros, stijf; phullon, blad:
stijfbladig, hardbladig.
scleropterus
sclerópterus (-a, -um), – van Gr. sklêros, stijf, hard; ptĕron,
vleugel, wiek: met stijve of harde vleugels; met harde of stijve, als wieken in het
rond staande bladeren.
Scleropyron / Scleropyrum
Sclerópyron Endl. [St. L. Endlicher] /
Sclerópyrum Arn. [G. A. Walker-Arnott], – van Gr. sklêros, hard; Lat. pўrum (=
pĭrum), peer. Plant met harde, peervormige vruchten.
Sclerostylis
Sclerostýlis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. sklêros, droog; stūlis
(verkleinw. van stūlos, zuil), (als bot. term) stijl. De verdroogde stijl blijft op de
vrucht staan.
scobiformis
scobifórmis (-is, -e), – van Lat. scobis, zaagsel, vijlsel; forma,
vorm: zaagselachtig, vijlselachtig.
Scolochloa
Scolóchloa Mert. et Koch [Fr. K. Mertens en W. D. J. Koch], –
van Gr. skôlos (= skolops), paal met spitsen top, palissade; chlŏa, gras. De hooge
halmen van het gras worden bij palissaden vergeleken.
scolopacinus
scolopacínus (-a, -um), – van Lat. scolōpax (scolopācis), snip:
op (den kop van) een snip gelijkend.
scolopendria
scolopéndria, – van Gr. skolopendra, duizendpoot, klabang
(mal.): duizendpootachtige plant.
scolopendrinus scolopendrínus (-a, -um), – van Gr. skolopendra, duizendpoot,
of van Scolopendrium, plantengesl. (Polypodiacĕae): 1. op een duizendpoot gelijkend,
duizendpootachtig. 2. op een Scolopendrĭum gelijkend, Scolopendrĭumachtig.
scolopendrioides
scolopendrioídes, – van Scolopendrĭum, plantengesl.
(Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Scolopendrĭum-achtig.
Scolopendrium
Scolopéndrium Adans. [M. Adanson], – Lat. transcr. van
den ouden, Gr. plantennaam skolopendrĭon (van skolopendra, duizendpoot). Door
de regelmatige rangschikking der lijnvormige sori doet de onderzijde der bladeren
met veel goeden wil en niet te geringe fantasie aan een duizendpoot denken.
scolopendroides
scolopendroídes, – van Gr. skolopendra, duizendpoot:
duizendpootachtig. Het woord wordt soms verward met scolopendrioīdes (zie aldaar).
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scolopendropsis
scolopendrópsis, – van Gr. skolopendra, duizendpoot, of
van Scolopendrĭum, plantengesl. (Polypodiacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: 1.
duizendpootachtig. 2. Scolopendrĭum-achtig.
Scolopia
Scolópia Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – van Gr. skolops
(skolŏpos), paal met spitsen top, palissade, doorn. De naam zinspeelt op de lange,
scherpe doornen, waarmede de boom gewapend is.
Scolymus / scolymus
Scólymus L. [C. Linnaeus] / scólymus, – Lat. transcr.
van den ouden, Gr. plantennaam skolŭmos, waarmede een distelachtige plant met
eetbaren algemeenen bloembodem, waarschijnlijk de artisjok, werd aangeduid.
scopa
scopa, – (Lat.) dunne twijg, bij uitbreiding bezem. Bij Dendrobĭum –
Rchb. f. [H. G. Reichenbach] zinspeelt de soortnaam op de haarvormige slippen,
waarin de middenslip der onderlip verdeeld is.
Scoparia
Scopária L. [C. Linnaeus], – van Lat. scopa, dunne twijg, bij
uitbreiding bezem: bezemplant. De naam zinspeelt op de vele dunne takken, waarin
de plant verdeeld is.
scoparius
scopárius (-a, -um), – van Lat. scopa, dunne twijg, bij uitbreiding
bezem: dunne twijgen dragend, bezem-
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achtig vertakt, voor het vervaardigen van bezems gebezigd.
scopellatus
scopellátus (-a, -um), – van Lat. scopella (verkleinw. van scopa,
bezem), bezempje: tot bezempjes vereenigd, op een bezempje gelijkend.
scopifer / scopiferus
scópifer (scopífera, scopíferum) / scopíferus (-a, -um),
– van Lat. scopa, dunne twijg, bij uitbreiding bezem; ferre, dragen: dunne twijgen
dragend, bezems dragend, dwz. bezemachtig vertakt.
Scopolia / Scopolia
Scopólia Jacq. [N. J. baron Von Jacquin] / Scopólia L. f.
[C. von Linné (1741-83)], – genoemd naar J. A. Scopoli (1723, Cavalese in Tirol;
1788, Pavia), hoogleeraar in de plant- en scheikunde te Pavia, uitnemend kenner van
de flora der Alpen, schrijver van vele bot. werken, waaronder de beroemde Flora
Carniolĭca (Flora van de Krain).
scopolii
scopólii, – 2e nv. van Scopolĭus, Latinizeering van Scopoli: van
Scopoli, gevonden door Scopoli, genoemd naar Scopoli. – Scrophularĭa – Hoppe [D.
H. Hoppe (1760-1846), D. plantkundige] is genoemd naar J. A. Scopoli (zie Scopolĭa).
scopula
scópula, – (Lat.) verkleinw. van scopa, dunne twijg, bij uitbreiding
bezem: dun twiigje, bezempje.
scopulorum scopulórum, – 2e nv. mv. van Lat. scopŭlus, bergspits, rots, klip:
der bergspitsen, der rotsen, der klippen, dwz. daar groeiend.
Scordium / scordium
Scórdium Gilib. [J. E. Gilibert] / scórdium, – Lat.
transcr. van den ouden, Gr. plantennaam skordĭon (van skordon = skorŏdon,
knoflook), waarmede een naar knoflook riekende plant (tegenwoordig Teucrĭum –
L. [C. Linnaeus]) werd aangeduid.
Scorodocarpus Scorodocárpus Becc. [Odoardo Beccari], – van Gr. skorŏdon,
knoflook; karpos, vrucht. – De vruchten bezitten een sterken knoflookgeur.
Scorododendron
Scorodedéndron Bl. [C. L. Blume], – van Gr. skorŏdon,
knoflook; dendron, boom: naar knoflook stinkende boom.
Scorodonia / scorodonia
Scorodónia Adans. [M. Adanson] / scorodónia, –
Van Gr. skorŏdon, knoflook: naar knoflook riekende plant. Teucrĭum – L. [C.
Linnaeus] bezit echter geen knoflookgeur, wel de hier en daar in Nederland
voorkomende moerasplant Teucrĭum scordĭum L. [C. Linnaeus].
scorpioidea
scorpioídea, – zie scorpioidĕus.
scorpioides
scorpioídes, – van Lat. scorpĭus, schorpioen; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: gekromd als (de staart van) een schorpioen.
scorpioideus
scorpioídeus (-a, -um), – van Lat. scorpĭus, schorpioen; idĕus,
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: gekromd als (de staart van) een schorpioen.
Scorpiurus
Scorpiúrus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam skorpiouros (van skorpĭos, schorpioen; oura, staart), schorpioenstaart.
– Bij het tegenwoordige gesl. Scorpiūrus zinspeelt de naam op de gekromde peulen.
scortea
scórtea, – zie scortĕus.
Scortechinia Scortechínia Hook. f. [J. D. Hooker], – genoemd naar Benedetto
Scortechini (1845, Cupramontana, W.Z.W. van Ancona; 1886, Calcutta), R.Κ.
missionaris, van 1871-84 werkzaam in Queensland, daarna in de Straits Settlements,
ijverig verzamelaar van planten. Zijn voornaam wordt soms verkeerdelijk opgegeven
als Bertold; vandaar de naar hem genoemde Oberonĭa bertoldi King.
scortechinii
scortechínii, – 2e nv. van Scortechinĭus, Latinizeering van
Scortechini: van Scortechini, gevonden door Scortechini, genoemd naar Scortechini.
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– Dillenĭa – Ridl. [H. N. Ridley] en Sarcanthus – Hook. f. [J. D. Hooker] zijn genoemd
naar B. Scortechini (zie Scortechinĭa).
scorteus scórteus (-a, -um), – van Lat. scortum, dierenhuid: van een dierenhuid,
lederen, zoo taai als leder.
Scorzonera
Scorzonéra L. [C. Linnaeus], – Volgens sommigen afgeleid van
Sp. escorzon, padde. De wortel werd vroeger aangewend tegen het gif van padden
en slangen. Anderen leiden den naam af van Ital. scorza, bast, schors; nera, vr. vorm
van nero, zwart: plant met zwarte wortelschors. Beide verklaringen zijn aannemelijk;
de eerste wordt o.a. gegeven door Webster, International Dictionary of the English
Language (1902), Suppl., en Hatzfeld, Darmesteter & Thomas, Dictionnaire général
de la Langue Française; de laatste o.a. door A. de Candolle, Origine des Plantes
Cultivées (1883), p. 35.
scorzonerifolius
scorzonerifólius (-a, -um), – van Scorzonēra, plantengesl.
(Composĭtae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Scorzonēra.
Scotanthus
Scotánthus Naud. [Ch. Naudin], – van Gr. skotos, duisternis:
anthos, bloem: bloem der duisternis. – De plant bloeit des nachts.
scoticus
scóticus (-a, -um), – van Lat. Scotĭa, Schotland: Schotsch.
scotiifer / scotiiferus
scotíifer (scotiífera, scotiíferum) / scotiíferus (-a, -um),
– van Lat. scotĭa, goot; ferre, dragen: een of meer gootvormige organen dragend.
scotiifolius
scotiifólius (-a, -um), – van Lat. scotĭa, goot; folĭum, blad: met
gootvormige bladeren.
scotiiformis
scotiifórmis (-is, -e), – van Lat. scotĭa, goot; forma, vorm:
gootvormig.
scotinus
scotínus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. skoteinos, duister, donker,
geheimzinnig.
scouleri
scouléri, – 2e nv. van Scoulērus, Latinizeering van Scouler: van
Scouler, gevonden door Scouler, genoemd naar Scouler. – Pentstĕmon – Lindl. [J.
Lindley] is in 1829 genoemd naar John Scouler (1804, Glasgow; 1871, Glasgow),
medicus, die David Douglas (zie Douglasĭa) van 1825-27 vergezeld had op diens
tocht in het W. van N.-Amerika, waar hij een aantal planten verzamelde. Van 1833-54
was hij hoogleeraar in de zoölogie te Dublin.
scratchleyanus
scratchleyánus (-a, -um), – afkomstig van Mount Scratchley
in het Owen Stanley gebergte in Eng. Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden. –
Mount Scratchley is genoemd naar Sir Peter Henry Scratchley (1835, Parijs; 1885,
op zee tusschen Cooktown en Townsville, beide aan de oostkust van Queensland),
die in 1885 als Hooge Commissaris der Eng. Regeering het Eng. protektoraat over
Z.O.-Nieuw-Guinea vestigde.
scriptus
scríptus (-a, -um), – van Lat. scribĕre, schrijven, beschrijven:
beschreven, voorzien van bij schriftteekens vergeleken vlekken, gevlekt, geteekend.
scrobiculatus
scrobiculátus (-a, -um), – van Lat. scrobicŭlus (verkleinw. van
scrobis, greppel, groeve), groefje, kuiltje: van groefjes of kuiltjes voorzien.
scrobiculilabris
scrobiculílabris (-is, -e), – van Lat. scrobicŭlus (verkleinw.
van scrobis, greppel, groefje), groefje, kuiltje; lăbrum, lip: met een of meer groefjes
of kuiltjes in de lip.
Scrophularia Scrophulária L. [C. Linnaeus], – van Lat. scrophŭla (= scrofŭla,
afgeleid van scrofa, zeug, een dier, dat geacht werd vaak aan zwelling en ontaarding
der halslympheklieren te lijden), kliergezwel aan den hals: plant, welke als
geneesmiddel tegen zulke kliergezwellen werd aangewend. – Vgl. Dodoens,
Cruydeboeck, 2e druk (1563), p. 42: “Die bladeren, stelen, saet, wortelen, en sap van
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dat oprecht Helmcruyt verteeren ende doen verdwijnen alderleye gheswel, ende
herde clieren, alsmense met eedick” (azijn) “menghelt, ende daer twee daghen
lauwachtigh op gheleyt.” (signatuurleer: de wortelstok van Scrophulária nodōsa L.
[C. Linnaeus] en Scrophulária aquatĭca L. [C. Linnaeus] is bezet met speen- of
aambeiachtige knobbels; vandaar de oude volksnamen speenkruid en aambeienkruid).
Scrophulariaceae Scrophulariáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Scrophularĭa geldt.
scrotiformis
scrotifórmis (-is, -e), – van Lat. scrotum, balzak; forma, vorm:
den vorm van een balzak hebbend.
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sculpta / sculptum
sculpta / sculptum, zie sculptus.
sculpturatus
sculpturátus (-a, -um), – van Lat. sculptūra, beeldhouwwerk:
(als het ware) van beeldhouwwerk voorzien, uitgebeiteld, met inzinkingen.
sculptus sculptus (-a, -um), – van Lat. sculpĕre, graveeren, beitelen, uitsnijden:
uitgesneden, uitgeschulpt.
Scurrula / scurrula
Scúrrula L. [C. Linnaeus] / scúrrula, – verkleinw. van
Lat. scurra, potsenmaker, parasiet: parasietje.
scutatus
scutátus (-a, -um). – van Lat. scutum, (langwerpig) schild: schilden
of iets daarop gelijkends, schildvormige of langwerpig ronde bladeren bv., dragend.
Scutellaria Scutellária L. [C. Linnaeus], – van Lat. scutellum (verkleinw. van
scutum, schild), schildje. – De kelk draagt een bij een schild vergeleken aanhangsel.
scutellaria
scutellária, – zie scutellarĭus.
scutellarioides
scutellarioídes, – 1. van Scutellaria, plantengesl. (Labiātae),
glidkruid; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Scutellarĭa-achtig,
glidkruidachtig. 2. van den soortnaam scutellarĭus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort scutellarĭus gelijkend.
scutellarius
scutellárius (-a, -um), – van Lat. scutella (verkleinw. van scuta,
schotel), schoteltje: op een schoteltje gelijkend.
scutellatus
scutellátus (-a, -um), – van Lat. scutella (verkleinw. van scuta,
schotel), schoteltje, of van scutellum (verkleinw. van scutum, schild), schildje: schotelof schildvormige organen, vruchten bv., dragend.
Scutia
Scútia Comm. [Ph. Commerson], – van Lat. scuta (= scutra), vlakke
schotel. De naam zinspeelt op den vorm der blijvende kelkbuis, waarop de vrucht
als op een schotel rust.
scutifer / scutiferus
scútifer (scutífera, scutíferum) / scutíferus (-a, -um), –
van Lat. scuta (= scutra), vlakke schotel; ferre, dragen: een of meer schotelvormige
organen dragend.
scutiger / scutigerus
scútiger (scutígera, scutígerum) / scutígerus (-a, -um),
– van Lat. scuta (= scutra), vlakke schotel; gĕrĕre, dragen: een of meer schotelvormige
organen dragend.
Scutinanthe Scutinánthe Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr. skutĭnos
(van skutos, leder), lederen; anthê, bloem. – Plant met lederachtige bloemkroon.
scyphifer / scyphiferus
scýphifer (scyphífera, scyphíferum) / scyphýferus
(-a, -um), – van Lat. scyphus, beker; ferre, dragen: bekervormige organen dragend.
scyphiger / scyphigerus scýphiger (scyphígera, scyphígerum) / scyphýgerus
(-a, -um), – van Lat. scyphus, beker; gĕrĕre, dragen: bekervormige organen dragend.
Scyphiphora
Scyphíphora Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. skuphos, beker;
pherein, dragen: bekerdragende plant. – De naam zinspeelt op den vorm van den
kelkzoom.
scyphocalyx
scyphócalyx, – van Gr. scuphos, beker; kălux, kelk: met
bekervormigen kelk.
scyphochilus
scyphochílus (-a, -um), – van Gr. skuphos, beker; cheilos, lip:
met bekervormige lip.
scyphonema
scyphonéma, – van Gr. skuphos, beker; nêma, draad: met
bekervormigen helmdraad. – Het woord wordt soms verward met scaphonēma (zie
aldaar).
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Scyphostegia
Scyphostégia Stapf [O. Stapf], – van Gr. skuphos, beker; stegê,
dek. – De vruchtbeginsels zijn besloten binnen een bekervormigen bloembodem.
Scyphularia Scyphulária Fée [A. L. A. Fée], – van Lat. scyphŭlus (verkleinw.
van scyphus, beker), bekertje. Varen met bekervormige dekvliesjes.
scyphus
scyphus, – Lat. transcr. van Gr. skuphos, beker.
Scytalia
Scytália Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. skutălê, knuppel, knots. – De
naam zinspeelt op den vorm van het zaad (na verwijdering van den zaadrok).
scytophyllus
scytophýllus (-a, -um), – van Gr. skutos, leder; phullon, blad:
met leerachtige bladeren.
Seaforthia
Seafórthia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar Francis
Mackenzie Humberston, Lord Seaforth and Mackenzie (1754, ?; 1815, bij Edinburgh),
luitenant-generaal in het Eng. leger, van 1800-06 gouverneur van Barbádos, waar
hij algen verzamelde en talrijke hoogere planten levend naar Engeland overzond (aan
Aylmer Bourke Lambert; zie Aylmerĭa).
seaforthianus seaforthiánus (-a, -um), – (Solānum – Andr. [H. C. Andrews]),
– genoemd naar Lord Seaforth (zie Seaforthĭa).
sebae
sebae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
persoonsnaam Seba: van Seba, genoemd naar Seba. – Lobelïa – A. DC. [A. L. P. P.
de Candolle] is genoemd naar A. Seba (1665, Etzel, W.Z.W. van Wilhelmshaven;
1736, Amsterdam), schrijver van een natuurhistorisch werk.
sebassa
sebássa, – Mal. plantennaam (ten rechte sibasa).
Sebastiania
Sebastiánia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – genoemd naar Fr. A.
Sebastiani (1782, Riofreddo, Rome; 1821, Aversa, N.N.W. van Napels), arts en
hoogleeraar in de plantkunde te Rome, schrijver over de flora van de omstreken dier
stad.
sebesiae
sebesíae, – 2e nv. van Sebesīa, Latinizeering van Sĕbĕsí, naam van
een eiland in Straat Soenda, N. van Krakatau: afkomstig van Sĕbĕsí of daar het eerst
gevonden.
sebesiensis / sebessianus
sebesiénsis (-is, -e) / sebessiánus (-a, -um), –
afkomstig van het eiland Sĕbĕsí (ook wel Sebessí genoemd, in Straat Soenda, N. van
Krakatau) of daar het eerst gevonden.
Sebestena / sebestena Sebesténa Gaertn. [J. Gärtner] / sebesténa, – van Arab,
sebestān, volksnaam eeniger Cordĭa-soorten, welker slijmerige vruchten als
geneesmiddel worden aangewend.
sebifer
sébifer (sebífera, sebíferum), – van Lat. sebum, vet; ferre, dragen,
voortbrengen: vet leverend.
Sebifera
Sebífera Lour. [J. Loureiro], – van Lat. sebum, vet; ferre, dragen,
voortbrengen: vet leverende boom.
sebiferus
sebíferus (-a, -um), – van Lat. sebum, vet; ferre, dragen,
voortbrengen: vet leverend.
Secale
Secále L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam, rogge. De afleiding
staat niet vast.
secalinus
secalínus (-a, -um), – van Lat. secāle, rogge: roggeachtig.
Secamone Secamóne R. Br. [Robert Brown], – Latinizeering van Gr. skamônia,
naam eener windende plant, uit welker wortel een purgeermiddel bereid werd.
sechellarum sechellárum, – 2e nv. van Sechellae, Latinizeering van Seychellen,
naam eener eilandengroep N.N.O. van Madagaskar; ±55° O.L.; ±5° Z.B.: van de
Seychellen, afkomstig van de Seychellen of daar het eerst gevonden.
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Sechium
Séchium A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – mogelijk latinizeering van chacha (uitgesproken als Ned. tsjeetsjee), een
van de volksnamen der plant in W.-Indië.
secunda
secúnda, – zie secundus.
secundarius
secundárius (-a, -um), – van Lat. secundus, tweede: van de
tweede soort, tweederangs.
secundatus secundátus (-a, -um), – van Lat. secundāre (van secundus, gunstig),
begunstigen, helpen. Bij Stenotàphrum – O. K. [C. E. Otto Kunze] schijnt de
soortnaam te zinspelen op het feit, dat de hoofdas der bloeiwijze holten bevat, waarin
de zijassen grootendeels zijn weggedoken.
secundiflorus
secundiflórus (-a, -um), – van Lat. secundus, naar één zijde
gekeerd; flos (flōris), bloem: met naar één zijde gekeerde bloemen.
secundus
secúndus (-a, -um), – van Lat. sequi, volgen: 1. als het ware den
stroom (van lucht of water) volgend, dwz. naar één zijde gekeerd (de bloemen
eenerzelfde bloeiwijze; de slippen van eenzelfde blad).
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2. tweede. 3. gunstig, begunstigend.
Securidaca
Securídaca L. [C. Linnaeus], – van Lat. secūris, bijl. De naam
zinspeelt op den vorm der vrucht.
securidacoides securidacoídes, – van Securidăca, plantengesl. (Polygalacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Securidăca-achtig.
securifolius
securifólius (-a, -um), – van Lat. secūris, bijl; folĭum, blad: met
bladeren of blaadjes, welke den vorm van het blad eener bijl hebben.
Securinega
Securínega Comm. [Ph. Commerson], – van Lat. secūris, bijl;
nĕgāre, weigeren: boom met zulk hard hout, dat het de bijl weigert, dwz. niet met
een bijl te bewerken is.
Sedgwickia
Sedgwíckia Griff. [W. Griffith], – genoemd naar Adam Sedgwick
(1785, Dent, Yorkshire; 1873, Cambridge, Engeland), geestelijke, hoogleeraar in de
geologie te Cambridge, in 1831 president der Geological Society, schrijver van
ongeveer 40 geol. publicaties. Hij heeft o.a. de Alpen en België bereisd.
sedifolius
sedifólius (-a, -um), – van Sedum, plantengesl. (Crassulacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die van een Sedum; met vleezige bladeren.
sedoides
sedoídes, – van Sedum, plantengesl. (Crassulacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Sedum-achtig.
Sedum Sedum L. [C. Linnaeus], – van Lat. sedēre, zitten, of van sedāre, (pijn)
stillen: zittende plant, pijnstillende plant. Met den naam Sedum werd vroeger het
bekende huislook (Sempervīvum tectōrum L. [C. Linnaeus]) bedoeld, dat op last van
Karel den Grooten allerwege op daken van boerenwoningen werd aangeplant en dat
men nog ten huidigen dage daarop wel aantreft. Nog in mijn jeugd (±1880) werd het
op het platteland beschouwd als een uitnemend voorbehoedmiddel tegen het inslaan
van den bliksem. – De bladeren werden vroeger aangewend tegen allerlei pijnlijke
aandoeningen; zij waren o.a. [zie Dodoens, Cruydeboeck, 2de druk (1563), p. 104]
“goet gheleyt op die pijne ende weedom des hoofts” en “ghedruypt in die heete roode
ende loopende ooghen”; voorts waren zij “goet gheleyt op dwilt vier” (ontstekingen),
“ορ heete ende voorts eetende sweeringhen, op verbrantheyt ende op alle verhitheyt.
“Dijsghelijck oock op het heet fledercijn” (jicht).
seegerianus
seegeriánus (-a, -um), – (Grammatophyllum – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), – in 1891 genoemd naar de Eng. bloemkweekersfirma Seeger &
Tropp te Dulwich (Londen), door welke de plant gekweekt werd en omtrent welke
mij geen gegevens ten dienste staan.
seemanni
seemánni, – 2e nv. van Seemannus, Latinizeering van Seemann:
van Seemann, gevonden door Seemann, genoemd naar Seemann. – Adiantum -W.
J. Hook [W. J. Hooker], is genoemd naar B. C. Seemann (1825, Hannover; 1871,
Javali in Nicarágua), die als plantkundige van 1847-51 deelnam aan de expeditie van
de Herald naar W.-Indië, de landengte van Panama, de W. kust van Peru, Ecuador
en Mexico, de Noordelijke IJszee, den Hawaii-archipel en Kaapland. – In 1860
bereisde hij in opdracht der Eng. Regeering in gezelschap van luitenant-kolonel
Smythe (zie Smythĕa) de Fidsji-eilanden (zie fijiensis), welke kort te voren op
instigatie van Pritchard (zie Pritchardĭa) door hun koning Thakombau aan Engeland
waren aangeboden, ten einde de waarde dezer eilanden voor strategische en
handelsdoeleinden nategaan; Seemann verzamelde bij die gelegenheid vele planten.
Hij schreef eenige bot. publicaties, waaronder een flora der Fidsji-eilanden, was van
1853-62 redacteur van het tijdschrift Bonplandia en van 1863-67 redacteur van The
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Journal of Botany. – Men zie ook de van weinig waardeering getuigende necrologie
door H. G. Reichenbach (zie reichenbachiānus) in Botanische Zeitung XXX (1872),
503 seq.
seemannii
seemánnii, – 2e nv. van Seemannĭus, Latinizeering van Seemann:
van Seemann, gevonden door Seemann, genoemd naar Seemann. – Heliconĭa – Van
Houtte [L. B. van Houtte] en Stereospermum – Rolfe [R. A. Rolfe] zijn genoemd
naar B. C. Seemann (zie seemanni).
seemenianus
seemeniánus (-a, -um), – (Loranthus – K. Schum. [Κ. Μ.
Schumann]), – genoemd naar O. von Seemen (1838, Sprindlack, O.-Pruisen; 1910,
Berlijn), hoogleeraar in de plantkunde te Berlijn, specialist voor de gesl. Quercus en
Salix. – Hij leverde belangrijke bijdragen tot de kennis der flora van Duitschland en
bewerkte het gesl. Salix in Ascherson und Graebner, Synopsis der Mitteleuropäischen
Flora, deel IV.
segaarensis
segaarénsis (-is, -e), – afkomstig van Sekar (hier verbasterd tot
Segaar; aan de N.W. kust van het schiereiland Onin in W.-Nieuw-Guinea) of daar
het eerst gevonden.
segetalis
segetális (-is, -e), – (Lat.) van seges (segĕtis), graanveld: in
graanvelden groeiend.
segetum
ségetum, – 2e nv. mv. van Lat. seges (segĕtis), graanveld: der
graanvelden, op graanvelden (hoema’s bv.) groeiend.
segregatus
segregátus (-a, -um), – van Lat. segregāre [van se, ter zijde; grex
(gregis), kudde], van de kudde afzonderen, afscheiden: afgescheiden, gescheiden.
seguieri
seguiéri, – 2e nv. van Seguiĕrus, Latinizeering van Séguier: van
Séguier, gevonden door Séguier, genoemd naar Séguier. – Dianthus – Vill. [D.
Villars(s)] en Saxifrăga – Spreng [K. P. J. Sprengel], zijn genoemd naar J. Fr. Séguier
(1703, Nîmes; 1784, Nîmes), schrijver van bot. en bibliographische publicaties.
seguierianus seguieriánus (-a, -um), – (Euphorbia – Neck. [Ν. J. de Necker]),
– genoemd naar J. Fr. Séguier (zie seguiēri).
Sehima Séhima Forsk. [P. Forskål], – Latinizeering van den Arab, plantennaam
saehim.
Selaginella
Selaginélla Spring [A. Fr. Spring], – verkleinw. van Lat. selāgo
(selagĭnis), in het Lat. overgenomen, Keltische naam eener wolfsklauw (waarschijnlijk
Lycopodĭum selāgo L. [C. Linnaeus]): kleine wolfsklauw.
Selaginellaceae
Selaginelláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Selaginella geldt.
selaginoides
selaginoídes, – van Selāgo (Selagĭnis), plantengesl.
(Scrophulariacĕae) of van den soortnaam selāgo; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: 1. Selāgo-achtig. 2. op de soort selāgo gelijkend.
Selago
Selágo L. [C. Linnaeus], – oude, in het Lat. overgenomen Keltische
naam eener wolfsklauwsoort, door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen
op het hem thans voerende gesl., waarvan sommige soorten, vóór den bloei, aan
wolfsklauwen doen denken.
selago
selágo, – oude, Keltische naam eener wolfsklauw.
selangoricus
selangóricus (-a, -um), – afkomstig van Selangor (aan de W.
kust van het Mal. Schiereiland op ruim 3° N.B.) of daar het eerst gevonden.
selanicus
selánicus (-a, -um), – Latinizeering van de tweede helft van den
Mol. plantennaam damar sélan. – Vgl. Rumphius, Herbarium Amboinense II, 168:
“Waar van de naam dammar selan kome, is my nog niet ter deege bekend.” De boom
is niet van Ceylon afkomstig.
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Selas
Selas Spreng. [K. P. J. Sprengel], – (Gr.) glans, luister. – De naam
zinspeelt op de glanzende bladeren.
Selbya
Sélbya M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige van het 2de
vierendeel der 19de eeuw], – genoemd naar Pr. J. Selby (1788, Alnwick,
Northumberland; 1867, Twizell, Northumberland), High Sheriff van Northumberland,
schrijver over Eng. boschboomen.
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selebensis / selebicus
selebénsis (-is, -e) / selébicus (-a, -um), – afkomstig van
Celébes (ook wel eens Selebes geschreven) of daar het eerst gevonden, Celebisch.
selendit
seléndit, – Minangkabausche plantennaam (njatoh salindit).
seleniglossus
seleniglóssus (-a, -um), – van Gr. selênê, maan; glóssa, tong:
met halvemaanvormige tong of (bij orchideeën) lip.
Selenipedilum Selenipedílum Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van Gr. selênê,
maan; tweede helft van den geslachtsnaam Cypripedīlum (zie aldaar): aan
Cypripedīlum verwant gesl. met halvemaanvormige lip.
Selenipedium
Selenipédium Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van Gr. selênê,
maan; tweede helft van den geslachtsnaam Cypripedĭum (zie aldaar): aan Cypripedĭum
verwant gesl. met halvemaanvormige lip.
Selenocera
Selenócera Zipp. [A. Zippelius], – van Gr. selênê, maan; kĕras,
hoorn. – De vrucht draagt op den top twee halvemaanvormige hoornen.
selenopteris
selenópteris, – van Gr. selênê, maan; ptĕris, varen. – Varen met
halvemaanvormige dekvliesjes.
Selinum
Selínum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam selīnon, waarmede een schermbloemig gewas (eppe, selderij) werd
aangeduid.
Selliera
Selliéra Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar N. Sellier (?, ?; ?,
?), een Fr. graveur, die in het laatst der achttiende eeuw voor den auteur van het gesl.,
den Madrileenschen hoogleeraar Cavanilles (zie Cavanillĕa), werkte.
Selliguea / selliguea
Selliguéa Bory [J. B. M. baron Bory de Saint Vincent]
/ selliguéa (znw.), – in 1824 genoemd naar den Fr. instrumentmaker Selligué,
vervaardiger van uitnemende mikroskopen, tevens natuuronderzoeker. Als soortnaam
gebezigd voor een vroeger tot het gesl. Selliguēa gerekende varen.
selliguea
selliguéa (bnw.), – zie selliguēus.
selligueoides
selligueoídes, – van Selliguēa, (voormalig) plantengesl.
(Polypodiacĕae) of van de soortnamen selliguēa of selliguēus; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Selliguēa-achtig. 2. op de soort selliguēa of
selliguēus gelijkend.
selligueus
selliguéus (-a, -um), – genoemd naar Selligué (zie Selliguēa).
selloanus / sellowianus
selloánus (-a, -um) (Cortaderĭa – A. et G. [P. Fr. A.
Ascherson en K. O. R. P. P. Graebner]) / sellowiánus (-a, -um) (Commelīna – Kth
[K. S. Kunth]), – genoemd naar Fr. Sello of, zooals hij zich later noemde, Sellow
(1789, Potsdam; 1831, verdronken bij het baden in de Rio Doce, uitmondend aan de
O. kust van Brazilië, op bijna 20° Z.B.), die met ondersteuning der Pruis. Regeering
van 1814 tot aan zijn dood Brazilië en Uruguay bereisde en daar een verzameling
van ongeveer 12500 gedroogde planten bijeenbracht.
sellowii sellówii, – 2e nv. van Sellowĭus, Latinizeering van Sellow: van Sellow,
gevonden door Sellow, genoemd naar Sellow. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar Fr. Sello(w) (zie sellowiānus).
seloang
selóang, – Mal. plantennaam (madang sĕlóang).
selskianus selskiánus (-a, -um) (Sedum – Regel [E. A. von Regel]), – genoemd
naar H. S. Selsky (1808, ?; 1861, Irkoetsk), aardrijkskundige, die O.-Azië en het
Amoergebied bereisde en vandaar vele zaden aan den bot. tuin van St.-Petersburg
zond, ontdekker der naar hem genoemde plant.
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semaram
semáram, – Mal. plantennaam (sĕmaram).
sematoglossus sematoglóssus (-a, -um), – van Gr. sêma (sêmătos), kenteeken;
glôssa, tong: met een kenteeken dragende of zelve als kenteeken bruikbare, dus op
eenigerlei wijze de aandacht trekkende tong of (bij orchideeën) lip.
Semecarpus
Semecárpus L. f. [C. von Linné (1741-83)], – van Gr. sêma,
kenteeken; karpos, vrucht: plant, welke gekend wordt aan haar vrucht, met opvallende
vrucht dus. – De rijpe vrucht wordt gedeeltelijk omsloten door de sterk vergroote,
roode, napvormige, zeer opvallende bloemas.
Semeiocardium
Semeiocárdium Zoll. [H. Zollinger], – van Gr. sêmeion,
vaandel; kardĭa, hart. – De vier onderste kroonbladen zijn vergroeid tot een opvallend,
min of meer omgekeerd hartvormig geheel.
Semele
Sémele Kth [K. S. Kunth], – (Gr. Semĕlê), de schoone dochter van
koning Kadmos (Cadmus) van Thêbai (Thebae, Thebe), bij wie Zeus (Juppĭter)
Dionūsos (Dion sus, Bacchus) verwekte. – De naam zinspeelt op de schoonheid
der plant.
semenovii
semenóvii, – 2e nv. van Semenovĭus, Latinizeering van Semenow:
van Semenow, gevonden door Semenow, genoemd naar Semenow. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar Peter Petrowitsch von Semenow-Tian-Shansky (1827,
Rjasan, Z.O. van Moskou; 1914, St.-Petersburg), aardrijkskundige-entomoloog, die
een groot deel van Centraal-Azië bereisde, schrijver van vele aardrijkskundige
publicaties, waaronder een geographisch-statistisch woordenboek van het Russ. rijk.
semenowii
semenówii, – zie semenovĭi.
semialatus
semialátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; alātus, gevleugeld:
half gevleugeld, over de halve lengte gevleugeld; eenerzijds gevleugeld, anderzijds
niet.
semiamplexicaulis
semiamplexicáúlis (-is, -e), – van Lat. semi, half;
amplexicaulis, stengelomvattend: halfstengelomvattend.
semiannularis
semiannuláris (-is, -e), – van Lat. semi, half; annulāris,
ringvormig: half ringvormig.
semiasper
semiásper (-ra, -rum), – van Lat. semi, half; asper, ruw: over de
halve oppervlakte ruw.
semiberbis
semibérbis (-is, -e), – van Lat. semi, half; barba, baard: half
gebaard, over de halve lengte gebaard, eenerzijds gebaard, anderzijds niet.
semibifidus
semibífidus (-a, -um), – van Lat. semi, half; bifĭdus, tweespletig:
halfweg in tweeën gedeeld.
semibipinnatus
semibipinnátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; bipinnātus,
dubbelgevind: voor de helft dubbelgevind.
semibivalvis semibiválvis (-is, -e), – van Lat. semi, half; bivalvis, tweekleppig:
halfweg tweekleppig.
semicordatus
semicordátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; cordātus,
hartvormig: halfhartvormig, eenerzijds hartvormig, anderzijds niet.
semicostatus
semicostátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; costātus, geribd,
generfd: over de halve lengte of breedte geribd of generfd.
semicrenatus
semicrenátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; crenātus,
gekarteld: over de halve lengte gekarteld.
semicristatus
semicristátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; cristātus, een of
meer kammen dragend: over de halve lengte of breedte een of meer kammen dragend.
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semicryptus
semicrýptus (-a, -um), – van Lat. semi, half; Gr. kruptos,
verborgen: voor de helft verborgen. – Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet
fraai: semioccultus en hemicryptus zijn beter.
semidecander / semidecandrus
semidecánder (-ra, -rum) / semidecándrus
(-a, -um), – van Lat. semi, half; decander of decandrus, met tien meeldraden,
tienhelmig: met de helft van tien (dus met vijf) meeldraden, vijfhelmig. Deze naam
wordt wel gegeven aan vijfhelmige planten, welker naaste verwanten tienhelmig zijn
of aan planten met vijf volkomen meeldraden en vijf staminodiën.
semidecumbens
semidecúmbens, – van Lat. semi, half; decumbens, liggend:
half liggend.
semidentatus
semidentátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; dentātus, getand:
over de halve lengte getand.
semidigynus
semidígynus (-a, -um), – van Lat. semi, half; Nieuwlat. digўnus,
met twee stijlen: halfweg tweestijlig,
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dwz. met twee halverwege vergroeide stijlen.
semierectus
semieréctus (-a, -um), – van Lat. semi, half; erectus, opgericht:
half opgericht.
semifimbriatus
semifimbriátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; fimbriātus,
franjeachtig ingesneden, franjeachtig gewimperd: over de halve lengte of breedte
franjeachtig ingesneden of franjeachtig gewimperd.
semifissus semifíssus (-a, -um), – van Lat. semi, half; fissus, gespleten: halfweg
gespleten.
semiglaber
semíglaber (-ra, -um), – van Lat. semi, half; glăber, kaal: over de
halve oppervlakte kaal.
semiglaucus
semigláúcus (-a, -um), – van Lat. semi, half; glaucus, zeegroen,
blauwgroen: voor de helft zee- of blauwgroen; eenerzijds blauwgroen, anderzijds
niet.
semiglobosus
semiglobósus (-a, -um), – van Lat. semi, half; globōsus,
bolvormig: half bolvormig, den vorm van een gehalveerden bol hebbend.
semigyratus
semigyrátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; gyrus, kring: in een
halven cirkel geplaatst.
semihastatus
semihastátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; hastātus,
spiesvormig: half spiesvormig, eenerzijds spiesvormig, anderzijds niet.
semiliber
semilíber (-ra, -rum), – van Lat. semi, half; līber, vrij: half vrij.
semilunaris
semilunáris (-is, -e), – van Lat. semi, half; lunāris, maanvormig:
halvemaanvormig.
semineuter
seminéúter (-ra, -rum), – van Lat. semi, half; neuter, geen van
beide, (als bot. term) onzijdig (mannelijk noch vrouwelijk): half onzijdig; voor de
helft onzijdig; met 1 en 1 onzijdige bloem.
seminifer / seminiferus
semínifer (seminífera, seminíferum) / seminíferus
(-a, -um), – van Lat. semen (semĭnis), zaad; ferre, dragen, voortbrengen: zaaddragend,
zaden voortbrengend.
seminis
semínis (Hopĕa – De Vr. [W. H. de Vriese]), – 2de nv. van den als
een Lat. substantief behandelden naam van het district Semínis (Z. van Sambas, in
het N.W. van Ned. Bórneo): afkomstig van Semínis of daar het eerst gevonden.
seminudus
seminúdus (-a, -um), – van Lat. semi, half; nūdus, naakt: half
naakt; halfweg bebladerd; half kaal; met bladeren half zoo lang als de stengel.
semioccultus semioccúltus (-a, -um), – van Lat. semi, half; occultus, verborgen:
voor de helft verborgen.
semioppositus
semioppósitus (-a, -um), – van Lat. semi, half; opposĭtus,
tegenoverstaand: voor de helft tegenoverstaand; deels tegenoverstaand, deels niet.
semiorbicularis
semiorbiculáris (-is, -e), – van Lat. semi, half; orbiculāris,
cirkelvormig: half cirkelvormig; den vorm van een halven cirkel hebbend.
semiovatus
semiovátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; ovātus, eirond: half
eirond, den vorm van een overlangs gehalveerd eirond orgaan hebbend.
semipedalis semipedális (-is, -e), – van Lat. semi, half; pedālis, een voet lang:
een halven voet lang. – Voor de lengte van den voet zie men onder pedālis.
semipellucidus
semipellúcidus (-a, -um), – van Lat. semi, half; pellucĭdus,
doorschijnend: half doorschijnend, niet volkomen doorschijnend, voor de helft
doorschijnend.
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semipeloricus
semipelóricus (-a, -um), – van Lat. semi, half; pelorĭcus (zie
aldaar), pelorisch: half pelorisch, onvolkomen pelorisch.
semipinnatus semipinnátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; pinnātus, gevind:
half gevind, slechts aan één zijde gevind.
semipollicaris
semipollicáris (-is, -e), – van Lat. semi, half; pollicāris, een
duim lang: een halven duim lang. Voor de lengte van den duim zie men onder
pollicāris.
semiruensis
semiruénsis (-is, -e), – afkomstig van den vulkaan Sĕméroe [in
O.-Java; de naam werd door Zollinger (zie zollingēri) verkeerdelijk Semiru
geschreven] of daar het eerst gevonden.
semiserratus semiserrátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; serrātus, gezaagd:
half gezaagd, over de halve lengte gezaagd.
semisterilis
semistérilis (-is, -e), – van Lat. semi, half; sterĭlis, onvruchtbaar:
voor de helft onvruchtbaar.
semitalis semitális (-is, -e), – van Lat. semĭta, voetpad: aan voetpaden groeiend.
semiteres semíteres (-es, -es), – van Lat. semi, half; tĕres, rolrond: halfrolrond.
semitortus
semitórtus (-a, -um), – van Lat. semi, half; tortus, gedraaid: voor
de helft gedraaid, een halven slag gedraaid.
semitrilobus semitrílobus (-a, -um), – van Lat. semi, half; trilŏbus, drielobbig:
halfweg in drieën gedeeld, driedeelig.
semitruncatus
semitruncátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; truncātus,
afgeknot: half afgeknot, over de halve breedte afgeknot.
semiverticillatus semiverticillátus (-a, -um), – van Lat. semi, half; verticillātus,
kransstandig: half kransstandig, in een halven krans geplaatst.
semivestitus
semivestítus (-a, -um), – van Lat. semi, half; vestītus, bekleed:
half bekleed, over de halve oppervlakte bekleed (met haren bv.).
semoi
semoi, – Sarawáksche plantennaam (rotan semoi).
semperflorens
semperflórens, – van Lat. semper, altijd; flōrens (van flōrēre,
bloeien), bloeiend: altijd bloeiend, steeds door bloeiend, den geheelen zomer bloeiend.
sempervirens
sempérvirens, – van Lat. semper, altijd; vĭrens (van vĭrēre,
groen zijn), groen: altijd groen.
sempervivoides
sempervivoídes, – van Sempervīvum, plantengesl.
(Crassulacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Sempervīvum-achtig.
Sempervivum
Sempervívum L. [C. Linnaeus], – van Lat. semper, altijd;
vīvus, levend: altijd levend, dwz. ook in den winter en bij groote droogte groene
bladeren dragende plant.
Senacia Senácia Comm. [Ph. Commerson], – genoemd naar J. B. Senac (1693,
Lombez in Gascogne; 1770, Parijs), lijfarts van Lodewijk XV van Frankrijk, schrijver
van een publicatie over den bouw, de werking en de ziekten van het hart.
Senebiera
Senebiéra A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar J.
Senebier (1742, Genève; 1809, Genève), schrijver van verscheidene botanisch-physiol.
publicaties.
Senecio
Senécio L. [C. Linnaeus], – van Lat. senex, grijsaard, oude man. –
De naam zinspeelt op het spoedig na den bloei zichtbaar wordende, witte vruchtpluis
en mogelijk ook op de na het afvallen der vruchten kale kruin van den algemeenen
bloembodem.
senecioides senecioídes, – van Senecĭo, plantengesl.; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: Senecĭo-achtig.
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senegalensis
senegalénsis (-is, -e), – afkomstig van Senegal (Fr. bezitting aan
de W. kust van Afrika, op ±15° N.B.) of daar het eerst gevonden, Senegaleesch.
senensis
senénsis (-is, -e), – afkomstig van Sena (in Moçambique, aan de
Sambési, op ±35° O.L., ±17 1/2° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
senescens senéscens, – van Lat. senescĕre (van senēre, oud zijn), oud worden:
oud wordend; met grijze of grijs wordende haren of schubben bezet; tengevolge van
ouderdom geen of weinig stekels of doornen meer bezittend.
senex senex, – (Lat.) grijsaard. – Het woord wordt wel als soortnaam gebezigd
voor met lange, grijze of witte haren of schubben bezette planten.
senilis
senílis (-is, -e), – (Lat.) van senex (senis), grijsaard: bij een grijsaard
behoorend, grijs, wit, opvallend grijsharig.
senior sénior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. senex (senis), oud: ouder, tamelijk
oud, de oudste van twee.
senna
senna, – van Arab. sena, naam der purgeerend wer-
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kende bladeren (seneblaren, zenuwblaren) van eenige Egypt. en Arab. Cassĭa-soorten,
bij uitbreiding de planten zelve, waarvan er een Cassĭa – L. [C. Linnaeus] is genoemd.
sennoides
sennoídes, – van senna, soortnaam eener Cassĭa; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in eenig opzicht (bladvorm bv.) met Cassĭa senna
L. [C. Linnaeus] overeenkomend.
sensibilis / sensitivus
sensíbilis (-is, -e) / sensitívus (-a, -um), – van Lat.
sentīre, gevoelen: gevoelig, (voor koude, voor prikkels); bij aanraking, verandering
van belichting, enz. bewegingen uitvoerend.
sentanensis
sentanénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving van het meer
van Sentani (in het uiterste N.O. van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
senticosus
senticósus (-a, -um), – van Lat. sentis, doornstruik: vol doornen,
vol stekels.
sentok
sentok, – Soend. plantennaam (mangga sentok).
sepalinus
sepalínus (-a, -um), – van Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met groote
kelkbladen.
Sepalosiphon Sepalosíphon Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Nieuwlat.
sepălum, kelkblad; Gr. sīphôn, buis. De zijdelingsche kelkbladen zijn aan den voet
sterk verlengd en met den nagel der lip tot een buis vergroeid.
separatus
separátus (-a, -um), – van Lat. separāre, scheiden: gescheiden.
sepiarius sepiárius (-a, -um), – van Lat. sepes, heg, haag: in heggen groeiend,
voor het aanleggen van heggen gebezigd.
sepikensis
sepikénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der rivier
Sepik (= Keizerin Augusta-rivier, in Kaiser Wilhelmsland, uitmondend aan de N.
kust op ±144 1/2° O.L.) of daar het eerst gevonden.
sepium
sépium, – 2e nv. mv. van Lat. sepes (sepis), heg, haag: der heggen,
in heggen groeiend, haag-.
Septas
Séptas Lour. [J. Loureiro], – van Lat. septem, zeven (telw.): plant met
(schijnbaar) 7-talligen kelk. In werkelijkheid is de kelk 5-slippig, doch aan zijn voet
bevinden zich nog 2 schutblaadjes.
septatus
septátus (-a, -um), – van Lat. septum, tusschenschot: van
tusschenschotten voorzien, met tusschenschotten.
septemcostatus
septemcostátus (-a, -um), – van Lat. septem, zeven (telw.);
costa, ribbe, nerf: 7-ribbig, 7-nervig.
septemcostulatus septemcostulátus (-a, -um), – van Lat. septem, zeven (telw.);
costŭla (verkleinw. van costa, ribbe, nerf), korte of dunne nerf, korte of dunne ribbe:
met 7 korte of dunne nerven of ribben.
septemfidus
septémfidus (-a, -um), – van Lat. septem, zeven (telw.); findĕre
(stam fĭd), splijten: zevenspletig, zevenslippig.
septemjugus
septémjugus (-a, -um), – van Lat. septem, zeven (telw.); jŭgum,
juk: zevenjukkig.
septemlobus
septémlobus (-a, -um), -van Lat. septem, zeven (telw.); lŏbus,
lob: zevenlobbig.
septemnerva
septemnérva, – zie septemnervus.
septemnerve
septemnérve, – zie septemnervis.
septemnervia
septemnérvia, – zie septemnervĭus.
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septemnervis / septemnervius / septemnervus
septemnérvis (-is, -e) /
septemnérvius (-a, -um) / septemnérvus (-a, -um), – van Lat. septem, zeven (telw.);
nervus, nerf: zevennervig.
septemtrionalis / septentrionalis
septemtrionális (-is, -e) / septentrionális
(-is, -e), – van Lat. septemtriōnes of septentriōnes [van septem, zeven (telw.); trio
(triōnis), dorschos], de zeven dorschossen, dwz. het schijnbaar uit 7 (in werkelijkheid
uit meer dan 400) sterren bestaande sterrenbeeld De Groote Beer: naar den kant van
den Grooten Beer liggend, in het noorden liggend, noordelijk, in het noorden groeiend.
– Vgl. meridionālis, occidentālis, orientālis.
[Noot: Bij de Ouden, en nog tegenwoordig in Palestina, werd het op den steenen
of leemen dorschvloer in een kring uitgespreide graan vaak gedorscht door ossen,
welke men er aanhoudend overheen deed loopen, waardoor zij de korrels uit de aren
traden en het stroo tot kleine stukjes trapten, welke o.a. gebruikt werden voor
veevoeder en om vermengd te worden met de klei, waarvan, door droging in de zon,
steenen gemaakt werden. – Vgl. James Neil, Everyday Life in the Holy Land, Scenes
on the Threshing Floor, en vgl. het voorschrift in Deuteronomium XXV, 4 (met
geringe wijzigingen ook in I Korinthe IX, 9; I Timotheus V, 18): “Eenen osse en sult
gy niet muylbanden, als hy dorscht”, wat ongeveer gelijk van beteekenis is met Lukas
X, 7 (ook I Timotheus V, 18): “de arbeyder is syns loons weerdigh.” – Voor het
mengen van stroo met klei zie men Exŏdus V, 6-19.]
septicus
sépticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. sêptĭkos (van sêpein, doen
verrotten), verrotting teweegbrengend. – Ficus – Ν. L. Burm. [N. L. Burman] ontving
dien soortnaam naar aanleiding der volgende mededeeling van Rumphius (Herbarium
Amboinense III, 153) aangaande deze plant: “De melk uyt de bladeren of steelen ...
’t lyf rakende daar ’t raauw of bloedig is ... doet met haare rottende kragt ’t
omleggende vleesch sweeren en uitvallen.”
septuplinervius septuplinérvius (-a, -um), – van Lat. septŭplus, zevenvoudig;
nervus, nerf: zevendubbelnervig, dwz. met 7 hoofdnerven, waarvan de 3 linksche en
de 3 rechtsche een weinig boven den voet der middennerf uit deze ontspringen.
sepulcralis
sepulcrális (-is, -e), – van Lat. sepulcrum, graf: bij graven
behoorend, bij of op graven geplant.
sequax
sequax, – van Lat. sequi, volgen: gemakkelijk volgend, zich
gemakkelijk vasthechtend aan andere voorwerpen.
Sequoia
Sequóía Endl. [St. L. Endlicher], – Indiaansche plantennaam.
serampurensis serampurénsis (-is, -e), – afkomstig van Serampur bij Calcutta
of daar het eerst gevonden.
seranicus
seránicus (-a, -um), – afkomstig van het eiland Ceram (ook wel
Seran genoemd; ±128 – ±131° O.L.; ±2 3/4 – ±4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Serapias
Serápias L. [C. Linnaeus], – oude, Gr. plantennaam, waarmede een
of andere orchidacĕa met onderaardsche knollen werd aangeduid, door Linnaeus (zie
Linnaea) willekeurig op het hem thans voerende gesl. overgedragen. – Het woord
wordt geacht afgeleid te zijn van Serāpis, naam van een Egypt. god der onderwereld.
seraweiensis
seraweiénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der
rivier Serawei in W.-Bórneo of daar het eerst gevonden.
serbicus
sérbicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Serbĭa, Servië: Servisch.
seriana
seriána, – in 1703 genoemd naar den toen reeds overleden Philippus
Serjeant Caletānus, een in plant- en geneeskunde bedreven monnik van de orde der
Minǐmi (Minsten, Geringsten) [in 1483 gesticht door den Heiligen Franciscus van
Paula (1416-1507). – De naam der orde is ontleend aan Mattheus XXV, 40: “Voor
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soo veel gy (dit) een van dese mijne minste broeders gedaen hebt, soo hebt gy (dat)
my gedaen,” of in de Lat. overzetting der Vulgāta: Quamdǐu fecistis uni ex his fratris
meis minĭmis mihi fecistis].
Serianthes
Seriánthes Bth. [G. Bentham], – van Gr. sêr (sêros), zijderups;
anthos, bloem: plant met zijdeachtig behaarde bloemen.
sericans
séricans, – van Lat. serǐcum (van Gr. Sêr, mv. Sêres, in de Oudheid
een Oostaziat. volk, beroemd om zijn zijden stoffen), de Serische stof, zijde:
zijdeachtig, zijdeachtig behaard.
sericatus
sericátus (-a, -um), – van Lat. serĭcum (van Gr. Sêr, mv. Sêres, in
de Oudheid een Oostaziat. volk, beroemd om zijn zijden stoffen), de Serische stof,
zijde: in zijde gekleed, met zijde bekleed, zijdeachtig behaard.
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sericea
serícea, – zie sericĕus.
sericeo-stipulatus seríceo-stipulátus (-a, -um), – van Lat. sericĕus, zijdeachtig
behaard; stipŭla, steunblad: met zijdeachtig behaarde steunbladen.
sericeus
seríceus (-a, -um), – van Lat. serĭcum (van Gr. Sêr, mv. Sêres, in de
Oudheid een Oostaziat. volk, beroemd om zijn zijden stoffen), de Serische stof, zijde:
zijdeachtig, zijdeachtig behaard.
sericiflorus
sericiflórus (-a, -um), – van Lat. serĭcus (van Gr. Sêr, mv. Sêres,
in de Oudheid een Oostaziat. volk, beroemd om zijn zijden stoffen), Serisch, bij
uitbreiding zijden (bnw.); flos (flōris), bloem: met zijden, dwz. zijdeachtig behaarde
bloemen.
sericofer / sericoferus
serícofer (sericófera, sericóferum) / sericóferus (-a,
-um), – van Lat. serĭcum (van Gr. Sêr, mv. Sêres, in de Oudheid een Oostaziat. volk,
beroemd om zijn zijden stoffen), de Serische stof, zijde; ferre, dragen, voortbrengen:
een zijdeachtige stof opleverend.
Sericolea
Sericólea Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Lat. serĭcus (van
Gr. Sêr, mv. Sêres, in de Oudheid een Oostaziat. volk, beroemd om zijn zijden
stoffen), Serisch, bij uitbreiding zijden (bnw.); Olĕa, plantengesl. (Oleacĕae),
olijfboom: zijdeachtig behaarde plant van den habitus eener Olĕa.
Sericura
Sericúra Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. sêrikos (van Sêr, mv.
Sêres, in de Oudheid een Oostaziat. volk, beroemd om zijn zijden stoffen), Serisch,
bij uitbreiding zijden (bnw.); oura, staart: gras met zijden staarten, dwz. met
zachtharige, staartvormige bloeiwijzen.
Seringea / Seringia
Seríngea F. V. M. [Ferdinand von Müller] / Seríngia
Spreng. [K. P. J. Sprengel], – genoemd naar N. Ch. Seringe (1776, Longjumeau bij
Parijs; 1858, Lyon), hoogleeraar te Lyon en directeur van den bot. tuin aldaar
(voordien te Genève en te Bern), schrijver van vele bot. publicaties, o.a. over
Caryophyllacĕae, Cucurbitacĕae en Melastomatacĕae, voorts over de wilgen van
Zwitserland.
Serissa Seríssa Comm. [Ph. Commerson], – afleiding en beteekenis onbekend.
serissoides
serissoídes, – van Serissa, plantengesl. (Rubiacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Serissa-achtig.
serotinus
serótinus (-a, -um), – van Lat. sero, laat: laat komend, laat in het
jaar bloeiend.
serpens
serpens, – van Lat. serpĕre, kruipen: kruipend.
serpentarius
serpentárius (-a, -um), – van Lat. serpens (serpentis), slang: op
eenigerlei wijze tot slangen in betrekking staand, als geneesmiddel tegen den beet
van gifslangen aangewend.
serpentilingua
serpentilíngua, – van Lat. serpens (serpentis), slang; lingŭa,
tong: met een of ander slangetongachtig (smal en tweespletig) orgaan; met
slangvormige tong of (bij orchideeën) lip.
serpentina
serpentína, – zie serpentīnus.
serpentinicaulus serpentinicáúlus (-is, -e), – van Lat. serpentīnus, slangachtig
gebogen; caulis, stengel, steel: met slangachtig gebogen stengels of stelen.
serpentinus
serpentínus (-a, -um), – van Lat. serpens (serpentis), slang: op
een of andere wijze met slangen in verband staand, slangachtig gebogen, als geneesof voorbehoedmiddel tegen slangenbeet aangewend.
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Serpicula
Serpícula L. [C. Linnaeus], – verkleinw. (znw.) gevormd van Lat.
serpĕre, kruipen: kleine, kruipende plant.
serpillifolius
serpillifólius (-a, -um), – zie serpyllifolĭus.
serpyllaceus
serpylláceus (-a, -um), – van Lat. serpyllum, tijm (Thymus
serpyllum L. [C. Linnaeus]): tijmachtig.
serpyllifolius
serpyllifólius (-a, -um), – van Lat. serpyllum, tijm (Thymus
serpyllum L. [C. Linnaeus]); folĭum, blad: met bladeren als die der tijm.
Serpyllum / serpyllum
Serpýllum Rupp. [H. B. Ruppe] / serpýllum – oude,
Lat. plantennaam, tijm. – Het woord wordt wel in verband gebracht met Lat. serpĕre,
kruipen (zooals herpullon, de Gr. naam der plant, wordt afgeleid van herpein, kruipen)
en zou zinspelen op den habitus der plant.
serra
serra, – (Lat.) zaag.
serraeformis
serraefórmis (-is, -e), – zie serriformis.
serraria
serrária (znw.), – van Lat. serra, zaag: plant met gezaagde bladeren.
serrarius
serrárius (-a, -um), – van Lat. serra, zaag: gezaagd.
serrata
serráta, – zie serrātus.
serratifolius
serratifólius (-a, -um), – van Lat. serrātus, gezaagd; folĭum,
blad: met gezaagde bladeren of blaadjes.
serratobracteatus serratobracteátus (-a, -um), – van Lat. serrātus, gezaagd;
bractĕa, schutblad: met gezaagde schutbladen.
serratocrenatus
serratocrenátus (-a, -um), – van Lat. serrātus, gezaagd;
crenātus, gekarteld: gezaagd-gekarteld.
serratodentatus
serratodentátus (-a, -um), – van Lat. serrātus, gezaagd;
dentātus, getand: gezaagd-getand.
serratopetalus
serratopétalus (-a, -um), – van Lat. serrātus, gezaagd;
Nieuwlat. petălum, kroonblad: met gezaagde kroonbladen.
Serratula
Serrátula L. [C. Linnaeus], – als znw. gebezigde vr. vorm van Lat.
serratŭlus (verkleinw. van serrātus, gezaagd), ondiep gezaagd. – Plant met ondiep
gezaagde bladeren.
serratulus
serrátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. serrātus, gezaagd:
ondiep gezaagd, een weinig gezaagd, fijn gezaagd.
serratus
serrátus (-a, -um), – van Lat. serrāre (van serra, zaag), zagen:
gezaagd.
serricuspis
serricúspis (-is, -e), – van Lat. serra, zaag; cuspis, spits (znw.):
met gezaagde spits.
serriformis
serrifórmis (-is, -e), – van Lat. serra, zaag; forma, vorm:
zaagvormig.
serriola
serrióla, – verbastering van scarióla, Ital. volksnaam der plant.
serrula
sérrula, – verkleinw. van Lat. serra, zaag: zaagje.
serrulata
serruláta, – zie serrulātus.
serrulatifolius serrulatifólius (-a, -um), – van Lat. serrulātus, ondiep gezaagd,
fijn gezaagd; folĭum, blad: met ondiep of fijn gezaagde bladeren.
serrulatus
serrulátus (-a, -um), – van Lat. serrŭla (verkleinw. van serra,
zaag), zaagje: fijn gezaagd, ondiep gezaagd.
sertulifer / sertuliferus sertúlifer (sertulífera, sertulíferum) / sertulíferus (-a,
-um), – van Lat. sertŭlum (verkleinw. van sertum, bloemkrans), bloemkransje; ferre,
dragen: bloemkransjes dragend, met bloemen bekranst.
sesamoides sesamoídes, – van Sesămum, plantengesl. (Pedaliacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Sesămum-achtig.
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Sesamopteris
Sesamópteris A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Sesămum,
plantengesl. (Pedaliacĕae); Gr. ptĕron, vleugel: aan Sesămum verwant gesl. met
gevleugeld-gerande zaden.
Sesamum
Sésamum L. (C. Linnaeus), – Lat. transcr. van Gr. sêsămon, de
vrucht der Sesǎmum-plant, welke zelve sêsămê (Arab. simsim) heette.
sesban sesban, – verbastering van den Arab. plantennaam seiseban of sêsabân.
Sesbania
Sesbánia Scop. [J. A. Scopolo], – Latinizeering van den Arab.
plantennaam seiseban of sêsabân.
Seseli
Séseli L. [C. Linnaeus], – oude, Gr. plantennaam, waarmede eenige
Schermbloemigen werden aangeduid.
Sesleria
Sesléria Scop. [J. A. Scopolo], – genoemd naar Leonardo Sesler (?,
?; 1785, ? Venetië), arts en plantkundige te Venetië, bot. directeur van den beroemden
tuin, welken Farsetti (zie Farsetĭa) gesticht had te Santa Maria di Sala (Venetië).
Sesler was eigenaar van een bot. tuin op het eilandje Santa Élena bij Venetië, welke
in 1745 bezocht werd door Scopoli (zie Scopolĭa), den auteur van het gesl., en welken
de
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eigenaar, nadat hij benoemd was tot chirurg aan het hospitaal van de Heilige Johannes
en Paulus, naar die instelling overbracht; hij schreef een kleine natuurhistorische
publicatie.
sesquiflorus
sesquiflórus (-a, -um), – van Lat. sesqui, anderhalf; flos (flōris),
bloem: met anderhalve bloem, dwz. met één goed ontwikkelde en een onvolkomen
of rudimentaire bloem.
sesquifolius
sesquifólius (-a, -um), – van Lat. sesqui, anderhalf; folĭum, blad:
met anderhalf blad, dwz. met tegenoverstaande bladeren, terwijl één der bladeren
van elk paar aanmerkelijk kleiner is dan het andere.
sesquipedalis sesquipedális (-is, -e), – van Lat. sesqui, anderhalf; pes (pedis),
voet: 1. anderhalven voet lang (voor de lengte van den voet zie men onder pedālis).
2. (fig.) zeer lang.
sesquitortus
sesquitórtus (-a, -um), – van Lat. sesqui, anderhalf; tortus,
gedraaid, gewrongen: anderhalven slag gedraaid of gewrongen.
sessiflorus
sessiflórus (-a, -um), – foutief voor sessiliflōrus.
sessilantherus
sessilanthérus (-a, -um), – van Lat. sessĭlis, zittend; Nieuwlat.
anthēra, helmknop: met zittende helmknoppen.
sessile
séssile, – zie sessĭlis.
sessiliflorus
sessiliflórus (-a, -um), – van Lat. sessĭlis, zittend; flos (flŏris),
bloem: met zittende bloemen.
sessilifolius
sessilifólius (-a, -um), – van Lat. sessĭlis, zittend; folĭum, blad:
met zittende bladeren.
sessilipinnus
sessilipínnus (-a, -um), – van Lat. sessĭlis, zittend; pinna, vin
(van een samengesteld blad): met zittende vinnen.
sessilis
séssilis (-is, -e), – van Lat. sedēre, zitten: zittend, ongesteeld.
Sestochilos / Sestochilus
Sestochílos Breda [J. G. S. van Breda (1788-1867),
Ned. plantkundige] / Sestochílus – van Gr. seistos, zwaaiend, bevend; cheilos, lip:
orchidacĕa met bevende of schommelende lip.
Sesuvium
Sesúvium L. [C. Linnaeus], – afleiding en beteekenis onbekend.
setaceus
setáceus (-a, -um), – van Lat. seta, borstel, stijf haar: borstelvormig,
met borstels bezet.
Setaria Setária P. Β. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van Lat. seta,
borstel. Aan den voet der aartjes bevinden zich één tot vele borstels.
setaria
setária, – zie setarĭus.
setarioides
setarioídes, – van Setarĭa, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Setarĭa-achtig.
setarius
setárius (-a, -um), – van Lat. seta, borstel, stijf haar: borstelig,
borstelvormig, met borstels bezet.
setibracteatus
setibracteátus (-a, -um), – van Lat. seta, borstel, stijf haar;
bractĕa, schutblad: met borstelvormige schutbladen, met borsteldragende schutbladen.
seticalyx
setícalyx, – van Lat. seta, borstel, stijf haar; călyx, kelk: met
borsteldragenden kelk.
setidens
sétidens, – van Lat. seta, borstel, stijf haar; dens, tand: met borstelig
behaarde of in een borstel eindigende tanden.
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setifer / setiferus
sétifer (setífera, setíferum) / setíferus (-a, -um), – van Lat.
seta, borstel, stijf haar; ferre, dragen: borsteldragend, borstelig, bezet met lange en
vaak stijve haren.
setiflorus
setiflórus (-a, -um), – van Lat. seta, borstel, stijf haar; flos (flōris),
bloem: met borstels op of tusschen de bloemen.
setifolius
setifólius (-a, -um), – van Lat. seta, borstel, stijf haar; folĭum, blad:
met borstelvormige bladeren, met in een borstel eindigende bladeren, met borstelige
bladeren.
setiformis
setifórmis (-is, -e), – van Lat. seta, borstel, stijf haar; forma, vorm:
borstelvormig.
setiger / setigerus
sétiger (setígera, setígerum) / setígerus (-a, -um), – van
Lat. seta, borstel, stijf haar; gĕrĕre, dragen: borsteldragend, borstelig, bezet met lange
en vaak stijve haren.
setilobus
setílobus (-a, -um), – van Lat. seta, borstel, stijf haar; lŏbus, lob:
met borstelvormige lobben, met in een borstel eindigende lobben, met borstelige
lobben.
setipes
sétipes, – van Lat. seta, borstel, stijf haar; pes, voet, steel: met
borsteldragenden of borstelvormigen voet of steel.
setipodus
setípodus (-a, -um), – van Lat. seta, borstel, stijf haar; Gr. pous
(pŏdos), voet, steel: met borsteldragenden of borstelvormigen voet of steel. – Deze
samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter zijn: chaetopŏdus, chaetŏpus en
setĭpes.
setisectus
setiséctus (-a, -um), – van Lat. seta, borstel, stijf haar; sectus (van
secāre, snijden), (in)gesneden: met borstelvormige of in een borstelvormige punt
eindigende slippen.
setisepalus
setisépalus (-a, -um), – van Lat. seta, borstel, stijf haar; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met borstelvormige kelkbladen, met in een borstel eindigende
kelkbladen, met borstelige kelkbladen.
setistylus
setístylus (-a, -um), – van Lat. seta, borstel; stўlus, stijl: met
borsteldragenden stijl, met borstelvormigen stijl.
setosa
setósa, – zie setōsus.
setosociliatus
setosociliátus (-a, -um), – van Lat. setōsus, borstelig; ciliātus,
gewimperd: borstelig gewimperd, met borstelachtige wimpers.
setosus setósus (-a, -um), – van Lat. seta, borstel, stijf haar: met borstels bezet,
borstelig behaard.
setulifer / setuliferus setúlifer (setulífera, setulíferum) / setulíferus (-a, -um),
– van Lat. setŭla, (verkleinw. van seta, borstel, stijf haar), borsteltje; ferre, dragen:
borsteltjes dragend.
setulosus
setulósus (-a, -um), – van Lat. setŭla (verkleinw. van seta, borstel,
stijf haar), borsteltje: met borsteltjes bezet.
setumpul
setúmpul, – Mal. plantennaam (setoempoel).
sexalatus
sexalátus (-a, -um), – van Lat. sex, zes; ala, vleugel: zesvleugelig.
sexangula
sexángula, – zie sexangŭlus.
sexangularis / sexangulatus / sexangulus sexanguláris (-is, -e) / sexangulátus
(-a, -um) / sexángulus (-a, -um), – van Lat. sex, zes; angŭlus, hoek: zeshoekig.
sexstylosus
sexstylósus (-a, -um), – van Lat. sex, zes; stylus, stijl: zesstijlig.
shallon
shallon, – Indiaansche volksnaam van Gaultherĭa – Pursh [Fr. Tr.
Pursh] in het W. van N.-Amerika.
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shawianus
shawiánus (-a, -um) (Loranthus – Elm. [A. D. E. Elmer]), –
genoemd naar Walter Robert Shaw (1871, Galena, Illinois, U.S.A.; X), van 1906-22
hoogleeraar in de plantkunde aan de universiteit te Manila.
shawii
sháwii, – 2e nv. van Shawĭus, Latinizeering van Shaw: van Shaw,
gevonden door Shaw, genoemd naar Shaw. – Polypodĭum – Copel. [E. B. Copeland]
is genoemd naar P. C. Shaw, Eng. zendeling, die de plant in 1914 bij Taupota in
O.-Nieuw-Guinea had verzameld. Overigens is mij van hem niets bekend.
shepherdi
shephérdi, – 2e nv. van Shepherdus, Latinizeering van Shepherd:
van Shepherd, genoemd naar Shepherd. – Asplenĭum – Mett. [G. H. Mettenius] is
genoemd naar John Shepherd (? 1764, Gosforth bij Newcastle; 1836, Liverpool),
die gedurende 35 jaren verbonden was aan den bot. tuin van Liverpool.
Shepherdia
Shephérdia Nutt. [Th. Nuttall], – genoemd naar J. Shepherd (zie
shepherdi).
shepherdii shephérdii, – 2e nv. van Shepherdĭus, Latinizeering van Shepherd:
van Shepherd, genoemd naar Shepherd. – Asplenĭum – Spreng [K. P. J. Sprengel],
is genoemd naar J. Shepherd (zie shepherdi).
shepherdioides
shepherdioídes, – van Shepherdĭa, plantengesl.
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(Eleagnacĕae) of van den soortnaam shepherdi(i); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke
gelijkenis uitdrukt: 1. Shepherdĭa-achtig. 2. op de soort shepherdi(i) gelijkend.
Sherardia
Sherárdia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar William Sherard
(aanvankelijk W. Sherwood geheeten) (1659, Bushby in Leicestersh., Engeland;
1728, Londen), rechtsgeleerde, van 1703-15 consul te Smyrna, stichter van den
leerstoel voor plantkunde te Oxford, ijverig verzamelaar van planten, welke hij naliet
aan de hoogeschool te Oxford, uitgever van Hermann’s (zie hermanni) Paradīsus
Batāvus (1698).
Shorea
Shórea Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar Sir John Shore (1751,
Londen; 1834, Londen), in 1768 in dienst getreden bij de Eng. O.I. Compagnie, van
1793-98 gouverneur-generaal van Engelsch Indië, in 1794 gekozen tot voorzitter der
Asiatic Society of Bengal, in 1798 gerepatrieerd en verheven tot baron Teignmouth,
auteur van een levensbeschrijving van Sir William Jones (zie Jonesĭa) en van andere
publicaties.
Shortia Shórtia Torr. et Gray [J. Torrey en Asa Gray], – genoemd naar Charles
Wilkins Short (1794, Greenville, Kentucky, U.S.A.; 1863, Heyfield bij Louisville,
Kentucky), van 1825-37 hoogleeraar in de materĭa medĭca en de medische botanie
aan de Transylvania University (thans de University of Kentucky), van 1837-49 in
gelijke functie te Louisville. Hij schreef verscheidene bot. publicaties en feldt voor
den besten verzamelaar van planten, welke ooit in Kentucky heeft gewerkt.
shortii
shórtii, – 2e nv. van Shortĭus, Latinizeering van Short: van Short,
gevonden door Short, genoemd naar Short. – Solidāgo – Torr. et Gray [J. Torrey en
Asa Gray] is genoemd naar den ontdekker der plant, Ch. W. Short (zie Shortĭa).
Shutereia / Shuteria
Shuteréía Choisy [J. D. Choisy] / Shutéria W. et A.
[R. Wight en G. A. Walker], – genoemd naar James Shuter (?, ?; 1834, in Engeland),
naturalist der Eng. Regeering in Madras. De talrijke door hem verzamelde planten
berusten in het herbarium te Kew.
siamang
siámang, – fragment van een Sum. plantennaam (kajoe siámang).
De siámang is een aap, een soort van gibbon (Hylobătes syndactўlus Desm. [A. G.
Desmarest]); kajoe siámang beteekent siámang-boom.
siamea
siámea, – zie siamĕus.
siamensis / siameus
siaménsis (-is, -e) / siámeus (-a, -um), – afkomstig van
Siam (koninkrijk in het midden van Achter-Indië) of daar het eerst gevonden;
Siameesch.
siantanensis
siantanénsis (-is, -e), – afkomstig van Poelau (eiland) Siantan
(een der Anambas-eilanden, tusschen het zuidelijk deel van Malaka en Bórneo) of
daar het eerst gevonden.
sibarongae
sibaróngae, – 2e nv. van Sibaronga, Latinizeering van Sibarong,
naam van een bergkam in Midden-Celébes tusschen Paloe en Palópo: van den
Sibarong, afkomstig van den Sibarong of daar het eerst gevonden.
sibayakensis
sibayakénsis (-is, -e), – afkomstig van den Sibájak (een ruim
2000 M. hoogen, ouden vulkaan, Z.Z.W. van Medan, N.-Sumatra) of daar het eerst
gevonden.
sibbaldii
sibbáldii, – 2e nv. van Sibbaldĭus, Latinizeering van Sibbald: van
Sibbald, gevonden door Sibbald, genoemd naar Sibbald. – Oleandra – Grev. [R. K.
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Greville] werd in 1848 genoemd naar Dr. Sibbald, die de plant kort te voren op Tahiti
(zie tahitensis) had ontdekt. Overigens is mij niets van hem bekend.
siberutensis siberuténsis (-is, -e), – afkomstig van Sibĕroet (het noordelijkste
van de grootere Mentawei-eilanden, voor de W. kust van Sumatra, op ±1 – ±2° Z.B.)
of daar het eerst gevonden.
Sibiraea
Sibiráéa Maxim. [K. J. Maximowicz], – van Nieuwlat. Sibirĭa,
Siberië: Siberische plant.
sibiricus
sibíricus (-a, -um), – van Nieuwlat. Sibirĭa, Siberië: Siberisch.
sibogae
sibógae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde woord
Sibó(l)ga, naam eener plaats aan de W. kust van Sumatra op bijna 2° N.B.: van
Sibóga, afkomstig van Sibóga of daar het eerst gevonden.
siboganus
sibogánus (-a, -um), – afkomstig van Sibó(l)ga (plaats aan de W.
kust van Sumatra op bijna 2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
sibomensis
siboménsis (-is, -e), – afkomstig van Siboma (bij Logaueng in
Kaiser Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
Sibthorpia
Sibthórpia L. [C. Linnaeus], – in 1751 genoemd naar H. Sibthorp
(? 1713, Lincoln; 1797, Instow, Devon), van 1747-83 hoogleeraar in de plantkunde
te Oxford, correspondent van Linnaeus (zie Linnaea).
sibthorpianus
sibthorpiánus (-a, -um) (Silēne dichotŏma L. [C. Linnaeus]
var. – Boiss. [E. Boissier]), – genoemd naar John Sibthorp (1758, Oxford; 1796,
Bath), zoon van H. Sibthorp (zie Sibthorpĭa), die van 1786-87 met Bauer (zie
baueriānus) Griekenland bereisde, van 1794-95 Cyprus en Klein-Azië, schrijver
eener flora van Griekenland. Het door hem in Griekenland verzamelde materiaal
werd bewerkt door J. E. Smith (zie Smithĭa) in Sibthorp et Smith, Flora Graeca.
sibthorpii
sibthórpii, – 2e nv. van Sibthorpĭus, Latinizeering van Sibthorp:
van Sibthorp, gevonden door Sibthorp, genoemd naar Sibthorp. – Primŭla – Hoffm.
[G. Fr. Hoffmann] is genoemd naar John Sibthorp (zie sibthorpiānus).
sibthorpioides
sibthorpioídes, – van Sibthorpĭa, plantengesl.
(Scrophulariacĕae); īdes, (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Sibthorpĭa-achtig.
sibulanensis sibulanénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der rivier
Sibulan in Z.O.-Mindanao (het zuidelijkste van de grootere eilanden der Philippijnen)
of daar het eerst gevonden.
sibuyanensis sibuyanénsis (-is, -e), – afkomstig van Sibuyan (een der kleinere
Philippijnsche eilanden, O. van de Z.-punt van Mindoro) of daar het eerst gevonden.
sicerarius sicerárius (-a, -um), – van Lat. sicĕra (Gr. sikĕra), een bedwelmende
drank: bedwelmend; gebezigd voor de bereiding van een alkoholischen drank.
siculus
sículus (-a, -um), – (Lat.) van Sicŭli, naam van een Ind. volksstam,
welke zich in Sicilië had nedergezet: Siciliaansch.
sicyocarpus sicyocárpus (-a, -um), – van Sicўos, plantengesl. (Cucurbitacĕae);
Gr. karpos, vrucht: met vruchten als die van een Sicўos.
Sicyos
Sícyos L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. sikŭos, augurk,
komkommer. – Evenals de komkommer behoort het gesl. Sicўos tot de Cucurbitacĕae.
Sida
Sida L. [C. Linnaeus], – Men zou geneigd zijn dit woord te beschouwen
als een afkorting van den Mal. of Jav. naam van het gesl., sidalgo(e)ri. – Linnaeus
(zie Linnaea) zelf echter, de auteur van den naam, leidt hem af van den ouden, Gr.
plantennaam sidê, waarmede evenwel een geheel ander gewas, mogelijk een
Nymphaea-soort, werd aangeduid.
sidaefolius
sidaefólius (-a, -um), – zie sidifolĭus.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Sidalcea
Sidálcea A. Gray [Asa Gray], – samenkoppeling der beide namen
Sida (zie aldaar) en alcĕa (zie aldaar) om op de overeenkomst met de door deze beide
namen aangeduide planten te wijzen. Sidalcĕa mont met Sida overeen door het
ontbreken van een bijkelk, met (Malva) alcĕa door de afloopende stempels en den
stand der zaden.
sidereus
sidéreus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. sidêrĕos (van sidêros,
ijzer), ijzeren, ijzerhard.
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Sideritis
Siderítis L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam sidêrītis (van sidêros, ijzer), waarmede de Ouden verschillende planten
aanduidden, welke zij beschouwden als heelmiddel voor door ijzeren wapenen
toegebrachte wonden.
sideromallus
sideromállus (-a, -um), – van Gr. sidêros, ijzer; mallos, wol:
met roestbruine wol; roestbruin behaard.
sideroxylifolius
sideroxylifólius (-a, -um), – van Sideroxўlon, plantengesl.
(Sapotacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Sideroxўlon.
Sideroxylon
Sideróxylon L. [C. Linnaeus], – van Gr. sidêros, ijzer; xŭlon,
hout; boom met ijzerhard hout; ijzerhout.
sideroxylon
sideróxylon, – van Gr. sidêros, ijzer; xŭlon, hout: met ijzerhard
hout.
sidifolius sidifólius (-a, -um), – van Sida, plantengesl. (Malvacĕae); Lat. folĭum,
blad: met bladeren als die eener Sida.
sidoides
sidoídes, – van Sida, plantengesl. (Malvacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Sida-achtig.
sieberi
siebéri, – 2e nv. van Siebērus, Latinizeering van Sieber: van Sieber,
gevonden door Sieber, genoemd naar Sieber. – Celtis – Bl. [C. L. Blume]; – Cordylĭna
– Kth. [K. S. Kunth]; – Crocus – J. Gay [J. E. Gay] en Phyteuma – Spreng. [K. P. J.
Sprengel] zijn genoemd naar Fr. W. Sieber (1785, Praag; 1844, Praag), die van
1811-24 een groot deel van Europa voorts Palestina, Egypte, tropisch en Z.-Afrika,
Madagaskar, Mauritius en W.-Indië òf zelf bereisde of door zijn inzamelaars (zie
kohautiānus) bereizen deed en er groote plantenverzamelingen bijeenbracht, waarin
hij handel dreef, waardoor hij indirect de kennis van de flora dier landen aanmerkeljk
bevorderde. Hij schreef eenige bot. werken en enkele reisbeschrijvingen; de laatste
veertien jaren van zijn leven bracht hij door als verpleegde in een
krankzinnigengesticht.
sieberianus sieberiánus (-a, -um) (Fimbristўlis – Kth [K. S. Kunth]; – Mariscus
– Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck]), – genoemd naar Fr. W. Sieber (zie siebēri).
sieboldianus
sieboldiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar Ph. Fr. von Siebold (1796, Würzburg; 1866, München), die in 1822 als officier
van gezondheid in dienst trad bij het Nederlandschind. leger en in 1823 naar Japan
vertrok, waar hij tot 1830 als arts verblijf hield en belangrijke, thans te Leiden
berustende, ethnol. en bot. verzamelingen bijeenbracht. Van 1859-62 verbleef hij
wederom in Japan, over welk land hij vele en belangrijke bot., zoöl., ethnol.,
linguistische en bibliogr. publicaties heeft geschreven, waaronder zijn onvoltooid
gebleven hoofdwerk Flora Japonĭca (1834-44).
sieboldii
siebóldii, – 2e nv. van Sieboldĭus, Latinizeering van Von Siebold:
van Von Siebold, gevonden door Von Siebold, genoemd naar Von Siebold. – Planten
van dezen naam zijn genoemd naar Ph. Fr. von Siebold (zie sieboldiānus).
sieboldtianus
sieboldtiánus (-a, -um) (Medinilla – Planch. [J. E. Planchon]),
– foutief voor sieboldiānus. Zie aldaar.
Siegesbeckia Siegesbéckia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. G. Siegesbeck
(1686, Merseburg, W. van Leipzig; 1755, Seehausen bij Maagdenburg), tot 1730
arts te Neuhausen, daarna districtgeneesheer te Helmstedt (tusschen Brunswijk en
Maagdenburg), sedert 1735 medicus en directeur van den bot. tuin te St.-Petersburg
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(Leningrad), in 1742 op eigen verzoek en tegen den zin der overige leden benoemd
tot lid der Akademie van St.-Petersburg, van welke posten hij wegens zijn
twistgierigheid, waardoor hij met nagenoeg al zijn collega’s overhoop geraakte, in
1747 werd ontheven, daarna tot aan zijn dood geneesheer te Seehausen. –
Aanvankelijk was hij een warm vriend van Linnaeus (zie Linnaea), doch toen deze
zijn op de sexualiteit der planten berustend Systēma Natūrae (1735) en zijn
Fundamenta Botanĭca (1736) had uitgegeven, trad Siegesbeck (1737) op als verbitterde
tegenstander van Linnaeus’ systeem, voornamelijk op grond, dat God zulk een
afschuwelijke ontucht nimmer in het plantenrijk zou kunnen gedoogen en dat zulk
een onkiesch systeem alleen maar aanstoot zou kunnen geven aan de studeerende
jongelingschap. Linnaeus liet zijn verdediging over aan zijn vrienden Browallĭus
(zie Browallĭa) en Gleditsch (zie Gleditschĭa), tegen welke beiden Siegesbeck
opnieuw met groote verbittering te velde trok. – Siegesbeck en zijn dwaze aanvallen
zouden reeds lang vergeten zijn, indien Linnaeus in het jaar, waarin Siegesbeck hem
aanviel, geen geslacht naar hem genoemd had.
Sieglingia Sieglíngia Bernh. [J. J. Bernhardi], – genoemd naar Siegling, in het
begin der 19de eeuw hoogleeraar te Erfurt, waar hij planten verzamelde.
sieheanus
sieheánus (-a, -um) (Iris – Lynch [R. I. Lynch (1850-1924), Eng.
tuinbouwkundige]), – genoemd naar Walter Siehe [1859, Berlijn; 1928, Mersina (a/d
Z.-kust van Klein-Azië; ruim 34 1/2° O.L.)], die vele jaren te Mersina woonde en
groote verzamelingen levende en gedroogde planten, waaronder eenige nieuwe
Iris-soorten, naar Europa zond.
Sieversia
Sievérsia Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar J. Sievers (?;
?; in of voor 1797, ?), een D. apotheker, deelnemer aan een expeditie, welke in
opdracht van den keizer van Rusland van 1790-95 Z.-Siberië, Dsjoengarije en
Mongolië bereisde om naar goede, geneeskrachtige rabarber te zoeken en plaatsen
optesporen, waar de echte Chin. rabarber met goed gevolg gekweekt zou kunnen
worden.
sigarensis sigarénsis (-is, -e), – afkomstig van Sekar (hier verbasterd tot Sigar,
aan de N.W. kust van het schiereiland Onin in W.-Nieuw-Guinea) of daar het eerst
gevonden.
sigmoideus
sigmoídeus (-a, -um), – van Gr. sigma, de letter S; idĕus, uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: op de letter S gelijkend, S-vormig. – Men bedoelt dan de
Lat. S, niet de Gr. (Σ).
signatus
signátus (-a, -um), – van Lat. signāre (van signum, teeken, merk),
teekenen, merken: geteekend, gemerkt.
sigun
sigun, – Lat. transcr. van Soend. sigoen, volgens Blume (zie Blumĕa)
een volksnaam van Echinocarpus – Bl. [C. L. Blume] (= Sloanĕa – Szyszyl. [Ignaz,
ridder von Szyszylowicz (1857, Granica, Z.W.-Polen; 1910, ?), plantkundige te
Lemberg]). Waarschijnlijk berust deze opgave op een misverstand; de Soend. naam
van den boom is niet sigoen, doch bĕlĕkĕtĕbĕk of boeloe noenggoel; sigoen(g) is de
volksnaam van den stinkdas (Mydăus javanensis Steud. [C. G. Steudel]).
siifolius
siifólius (-a, -um), – van Sium, plantengesl. (Umbellifĕrae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die van een Sium.
sikapingensis
sikapingénsis (-is, -e), – afkomstig van Loeboek Sikaping (in
Sumatra, Residentie Sumatra’s W. kust, ruim 100° O.L., even ten N. van den aequātor)
of daar het eerst gevonden.
sikini sikíni, – 2e nv. van Sikīnus, Latinizeering van Sikin: van Sikin, gevonden
door Sikin, genoemd naar Sikin. – Dendrobĭum – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]
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is genoemd naar Sikin, een inboorling van Nieuw-Mecklenburg, welke te zamen met
Takadu (zie takadŭi) vele planten verzamelde voor F. R. Rudolf Schlechter (zie
rudolphi), toen deze op Nieuw-Guinea botaniseerde (1907-09).
sikkimensis
sikkiménsis (-is, -e), – afkomstig van Sikkim (vazalstaat in Eng.
Indië, in den Himálaya; ±88 – ±89° O.L.; 27 – 28° N.B.) of daar het eerst gevonden.
sil
sil, – Nieuwguineaansche plantennaam.
silaka
siláka, – Mal. plantennaam (siláka).
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Silaum Silaüm Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige], – wijziging
van den ouden, Lat. plantennaam silăüs. – Zie voorts Silăūs.
Silaus / silaus
Sílaüs Bernh. [J. J. Bernhardi] / sílaüs, – oude, Lat. naam eener
schermbloemige plant. Afleiding en beteekenis van den naam staan niet vast. Vermoed
wordt wel, dat hij verwant is met Gr. selas (selăos), glans, of selīnon, eppe, selderij.
In het eerste geval zou hij zinspelen op de glanzende bladeren, in het tweede op de
verwantschap met de eveneens tot de Schermbloemigen behoorende selderij. – Als
soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het gesl. Silăüs gerekend werd.
Silene
Siléne L. [C. Linnaeus], – oude plantennaam, waarvan afleiding en
beteekenis niet vast staan. Sommigen brengen hem in verband met Gr. siălon,
speeksel, in welk geval hij zou zinspelen op de kleverige stengels van Silēne
muscipŭla L. [C. Linnaeus], anderen leiden hem af van Silēnus (Gr. Silênos), den
meestal half of heel dronken, kwijlenden, dikbuikigen sater, die Bacchus opvoedde,
in welk geval de naam geacht wordt te zinspelen op den buikigen kelk van eenige
soorten, nog anderen eindelijk zoeken verband met Gr. selênê, maan, omdat een
aantal vroeger of thans tot het gesl. gerekende soorten des nachts bloeien.
sileniflorus sileniflórus (-a, -um), – van Silēne, plantengesl. (Caryophyllacĕae);
Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Silēne.
silenoides
silenoídes, – van Silēne, plantengesl. (Caryophyllacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Silēne-achtig.
Siler
Siler Crantz [H. J. N. von Crantz], – oude, Lat. naam van een op vochtig
terrein groeienden heester, waarvan Plinius (Historĭa Naturālis XXIV, 44) zegt: “folia
illĭta fronti capĭtis dolōres sedant. Ejusdem semen tritum in olĕo phthiriāses coërcet.
Serpentes et hunc frutĭcem refugĭunt; baculumque rustri ob id ex eo gerunt” [de
bladeren, op het voorhoofd gewreven, stillen hoofdpijn. De met olie fijngewreven
zaden genezen de luizenziekte (vervuilingstoestand, waarbij het lichaam van luizen
wemelt). Ook deze heester wordt door slangen geschuwd; daarom dragen de boeren
een van zijn hout gemaakten stok bij zich]. – De identiteit der door Plinius bedoelde
plant staat niet vast; sommigen houden haar voor een Euonўmus; anderen, mogelijk
met meer recht, voor een wilg. Later is de naam willekeurig overgedragen op het
hem thans voerende Umbelliferen-gesl.
silhetensis / silhetianus silheténsis (-is, -e) / silhetiánus (-a, -um), – afkomstig
van Silhet of Sylhet (in Bengalen; ±92° O.L.; bijna 25° N.B.) of daar het eerst
gevonden.
siliculosus
siliculósus (-a, -um), – van Lat. silicŭla [verkleinw. van silĭqua,
(als bot. term) hauw], hauwtje: (vele) hauwtjes dragend, (vele) op hauwtjes gelijkende
organen (vruchtbare bladslippen bv.) dragend.
siliquastrum
siliquástrum, – oude, Lat. plantennaam, van Lat. silĭqua, peul:
peuldragende boom.
siliquosus
siliquósus (-a, -um), – van Lat. silĭqua, peul, hauw: vele of
opvallende peulen of hauwen of iets daarop gelijkends (smalle bladslippen met
omgerolde randen bv.) dragend.
silomaradjae
silomarádjae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief
behandelde woord Silo Maradja, naam eener dèsa in Asahan (Gt O. kust van Sumatra),
±14 km verwijderd van Kisaran: afkomstig van Silo Maradja of daar het eerst
gevonden.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Silphium
Sílphium L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den ouden, Gr.
plantennaam silphĭon, waarmede een Noordafr. schermbloemige plant werd
aangeduid, welker sap als geneesmiddel en als kruiderij werd aangewend. Linnaeus
(zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op het hem tegenwoordig
voerende gesl., dat met het silphĭon der Ouden niets te maken heeft.
silvamontanus
silvamontánus (-a, -um), – van Lat. silva montāna (silva,
bosch; montānus, in bergstreken voorkomend), bergbosch; in bergbosschen groeiend.
silvanus
silvánus (-a, -um), – van Lat. silva, bosch: in bosschen groeiend, bij
uitbreiding: in het wild groeiend.
silva-taroucanus
silva-taroucánus (-a, -um) (Berbĕris – C. K. Schneid. [C.
K. Schneider]), – genoemd naar graaf Ernst Silva Tarouca, president der
Dendrologische Vereeniging van Oostenrijk-Hongarije, bezitter van een fraaien tuin.
Overigens is mij van hem niets bekend.
silvaticus / silvester / silvestris
silváticus (-a, -um) / silvéster (-ris, -re) /
silvéstris (-is, -e), – van Lat. silva, bosch: in bosschen groeiend, bij uitbreiding: in
het wild groeiend.
silvicola
silvícola (znw.), – van Lat. silva, bosch; cŏlĕre, wonen, bewonen:
bosschen bewonende plant, boschplant.
silvicolus silvícolus (-a, -um), – van Lat. silva, bosch; cŏlĕre, wonen, bewonen:
bosschen bewonend, in bosschen groeiend.
Silvorchis
Silvórchis J. J. S. [J. J. Smith], – van Lat. silva, bosch; Orchis,
gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacĕae: in bosschen groeiende
Orchidacĕa.
Silybum
Sílybum Adans. [M. Adanson], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam silŭbon of silŭbos, waarmede een distelsoort werd aangeduid.
sima
sima, – zie simus.
simaloerensis / simaluranus / simalurensis
simaloerénsis (-is, -e) /
simaluránus (-a, -um) / simalurénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Simaloer
of Simeuloe (tenonrechte ook wel Poeloe Babi genoemd; voor de W. kust van Sumatra,
op ±2 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Simarouba
Simaroúba, – zie Simarūba.
Simaruba
Simarúba Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Guiaansche
plantennaam (simarouba).
Simarubaceae
Simarubáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Simarūba geldt.
simassan
simássan, – Mal. plantennaam (ten rechte simásan).
simia
símia, – (Lat.) aap.
simiae
símiae, – 2e nv. enkv. van Lat. simĭa, aap: van den aap, door apen
gegeten wordend, in het “apenland” groeiend. – Ficus – H. Winkl. [Hubert Winkler]
werd zoo genoemd, omdat de boom groeit in Bórneo, het land van den orang oetan
(Simĭa satўrus L. [C. Linnaeus]).
simiarum
simiárum, – 2e nv. mv. van Lat. simĭa, aap: der apen, door apen
gegeten wordend, in het “apenland” groeiend.
similis
símilis (-is, -e), – (Lat.) gelijk, gelijkend (op een andere soort).
simillimus
simíllimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. simĭlis, gelijkend:
sprekend gelijkend.
simlensis
simlénsis (-is, -e), – afkomstig van Simla, plaats op de Z. helling
van den Himálaya (±77° O.L.; ruim 31° N.B.) of daar het eerst gevonden.
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simonii
simónii, – 2e nv. van Simonĭus, Latinizeering van Simon: van Simon,
gevonden door Simon, genoemd naar Simon. – Elaeagnus – Carr. [E. A. Carrière]
en Pirus – Carr. [E. A. Carrière] zijn genoemd naar haar ontdekker, Gabriel Eugène
Simon (1829, Metz; ?, ?), in 1854 benoemd tot secretaris van het Fr. consulaat te
Erzeroem (in het O. van Klein-Azië; bijna 41 1/2° O.L.; bijna 40° N.B.), vanwaaruit
hij Koerdistan bereisde, waar hij planten verzamelde. In 1860 werd hij naar China
gezonden om agronomische gegevens bijeentebrengen; hij verzamelde daar vele
planten. In 1862/63 bereisde hij Japan. In 1864 keerde hij naar Frankrijk terug;
datzelfde jaar werd hij benoemd tot Fr. consul te Ning-po (nabij de O. kust van China;
bijna 30° N.B.), waar hij wederom vele planten verzamelde. In 1868 werd hij
overgeplaatst
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naar Fu-chow (aan de O. kust van China; ruim 26° N.B.); in 1871 verliet hij China
voor goed en vestigde hij zich te Parijs. Hij zond vele levende Chin. en Jap. planten
naar Frankrijk.
simonsii simónsii (Cotoneaster -Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt]),
– zie symonsĭi.
simplex simplex, – (Lat.) enkelvoudig, eenvoudig, onvertakt, met enkelvoudige
bladeren.
simplicicaulis
simplicicáúlis (-is, -e), – van Lat. simplex (simplĭcis),
enkelvoudig, onvertakt; caulis, stengel: met onvertakten stengel.
simplicifolius
simplicifólius (-a, -um), – van Lat. simplex (simplĭcis),
enkelvoudig; folĭum, blad: met enkelvoudige bladeren.
simplicifrons
simplícifrons, – van Lat. simplex (simplĭcis), enkelvoudig,
ongedeeld; frons, loof, gebladerte: met niet of ondiep ingesneden bladeren.
simplicior
simplícior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. simplex (simplĭcis),
enkelvoudig, onvertakt: minder vertakt of minder sterk gedeeld dan gewoonlijk.
simplicissimus
simplicíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. simplex
(simplĭcis), enkelvoudig, eenvoudig, onvertakt, ongedeeld: zeer eenvoudig, in het
geheel niet vertakt, volkomen ongedeeld.
simplicius
simplícius, – zie simplicĭor.
simplicivenius
simplicivénius (-a, -um), – van Lat. simplex (simplĭcis),
onvertakt; vena, ader: met onvertakte aderen.
simpokakensis
simpokakénsis (-is, -e), – afkomstig van Simpókak (in
Z.O.-Bórneo) of daar het eerst gevonden.
simsii símsii, – 2e nv. van Simsĭus, Latinizeering van Sims: van Sims, genoemd
naar Sims. Acacĭa – Cunn. [Allan Cunningham] is genoemd naar J. Sims (1749,
Canterbury; 1831, Dorking), plantkundige, van 1798-1826 redacteur van The
Botanical Magazine.
simsoni simsóni, – 2e nv. van Simsōnus, Latinizeering van Simson: van Simson,
genoemd naar Simson. – Commelīna – Clarke [Ch. Baron Clarke] werd in 1870
genoemd naar Simson, commissaris van Dacca (O. van Calcutta), uitnemend
natuurkenner, van wien mij overigens niets bekend is.
simulans
símulans, – van Lat. simŭlare (van simĭlis, gelijkend), nabootsen:
nabootsend, veel gelijkend op een andere soort.
simus
simus (-a, -um), – (Lat.) opwaarts gebogen en aan den top plat,
platneuzig, breedneuzig.
sinadjiensis sinadjiénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Sinadji
in Z.-Celébes, of daar het eerst gevonden.
sinaicus
sináicus (-a, -um), – afkomstig van het schiereiland (en berg) Sinaï
(N. van de Roode Zee, tusschen de golf van Suez en die van Akaba) of daar het eerst
gevonden.
sinapifolius
sinapifólius (-a, -um), – van Sināpis, plantengesl. (Crucifĕrae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van eener Sināpis.
Sinapis
Sinápis L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam (Gr. sināpi),
mosterd.
Sinapistrum / Sinapistrum / sinapistrum
Sinapístrum Medik. [Fr. C.
Medikus (1736-1808), directeur van den bot. tuin bij Heidelberg] / Sinapístrum
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Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te Straatsburg] / sinapístrum, – van Sināpis,
plantengesl. (Crucifĕrae), mosterd (plant); istrum, uitgang met kleineerende
beteekenis: onechte mosterd, op mosterd gelijkende plant.
sindjarensis
sindjarénsis (-is, -e), – afkomstig van Djebel (berg) Sindjar in
Mesopotamië (±42° O.L.; ruim 36° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Sindora
Síndora Miq. [F. A. W. Miquel], – Latinizeering van den Mal.
boomnaam sindoer.
sindoroensis
sindoroénsis (-is, -e), – afkomstig van den Sindóro, een 3150
M. hoogen vulkaan in Midden-Java, of daar het eerst gevonden.
sinensis
sinénsis (-is, -e), – van Sina, een oude schrijfwijze voor China:
Chineesch.
singalana
singalána, – zie singalānus.
singalanensis / singalangensis / singalanus / singalensis
singalanénsis (-is,
-e) / singalangénsis (-is, -e) / singalánus (-a, -um) / singalénsis (-is, -e), – afkomstig
van den Singgálang, een bijna 3000 M. hoogen, rustenden vulkaan in de Padangsche
Bovenlanden (Sumatra) of daar het eerst gevonden.
singaporeanus / singaporensis / singaporianus
singaporeánus (-a, -um) /
singaporénsis (-is, -e) / singaporiánus (-a, -um), – afkomstig van Singapóre (eiland
met gelijknamige stad; ±104° O.L.; ±1 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden,
Singapoersch.
singgalana
singgalána, – zie singgalānus.
singgalangensis / singgalanus
singgalangénsis (-is, -e) / singgalánus (-a,
-um), – afkomstig van den Singgálang, een bijna 3000 M. hoogen, rustenden vulkaan
in de Padangsche Bovenlanden (Sumatra) of daar het eerst gevonden.
singkawang
singkáwang, – Mal. plantennaam (ten rechte sengkáwang).
singkawangensis
singkawangénsis (-is, -e), – afkomstig van de omstreken
van Singkáwang (W. kust van Borneo; bijna 1° N.B.) of daar het eerst gevonden.
singkojan / singkojang singkójan / sinkójang, – in de Minahása gebruikelijke
plantennaam.
singularis
singuláris (-is, -e), – van Lat. singŭlus, één enkele: eenig in zijn
soort, buitengewoon, zonderling, singulier.
singuliflorus
singuliflórus (-a, -um), – van Lat. singŭlus, één enkele; flos
(flōris), bloem: met één enkele bloem, éénbloemig, met slechts één geopende bloem.
singulifolius
singulifólius (-a, -um), – van Lat. singŭlus, één enkele; folĭum,
blad: met één enkel blad, éénbladig.
sinicus
sínicus (-a, -um), – van Sina, een oude schrijfwijze voor China:
Chineesch.
sinistrorsus
sinistrórsus (-a, -um), – van Lat. sinistre, links; vorsus (van
vortĕre, wenden), gewend: naar links gewend, naar links gedraaid.
Sinningia
Sinníngia Nees [Th. Fr. L. Nees von Esenbeck], – genoemd naar
Wilhelm Sinning (1794, ? Bonn; 1874, Bonn), tuinbouwkundige, die in 1819 den
bot. tuin der hoogeschool te Bonn aanlegde en tot aan zijn pensionnering (1 Juli
1871) met de leiding daarvan belast was. Sinds 1852 gaf hij als “Hülfslehrer” college
over plantkunde aan de landbouwhoogeschool te Poppelsdorf (Bonn). Tezamen met
Th. Fr. L. Nees von Esenbeck (zie Neesĭa) stelde hij een groot plaatwerk samen over
sierplanten.
sino-grandis
sino-grándis (-is, -e), – Rhododendron – Balf. f. et W. W. Sm.
[I. Bailey Balfour en Sir William Wright Smith] werd in 1916 zoo genoemd, omdat
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de plant uit China (Nieuwlat. Sina) stamt en op Rhododendron grande Wight [R.
Wight] gelijkt: de Chin. soort grandis, niet de echte.
sino-listeri
sino-listéri, – Primŭla – Balf. f. [I. Bailey Balfour] werd in 1915
zoo genoemd, omdat de plant uit China (Nieuwlat. Sina) stamt en oorspronkelijk ten
onrechte voor Primŭla listēri King [G. King] werd gehouden: de Chin. soort listēri,
niet de echte.
sino-nuttallii
sino-nuttállii, – Rhododendron – Balf. f. et G. Forr. [I. Bailey
Balfour en G. Forrest] werd in 1920 zoo genoemd, omdat de plant uit Chna (Nieuwlat.
Sina) stamt en op Rhododendron nuttallĭi Booth [Thomas Booth] gelijkt: de Chin.
soort nuttallĭi, niet de echte.
sino-ornatus
sino-ornátus (-a, -um), – Gentiāna – Balf. f. [I. Bailey Balfour]
werd in 1907 zoo genoemd, omdat de plant uit China (Nieuwlat. Sina) stamt en
oorspronkelijk ten onrechte voor Gentiāna ornāta Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich] werd gehouden: de Chin. soort ornāta, niet de echte.
sinops
sinops, – oorspronkelijk schrijf- of drukfout voor oinops (zie aldaar),
later als naam bestendigd.
sintoc / sintok
sintoc / sintok, – Soend. plantennaam (hoeroe sintok).
sinuata
sinuáta, – zie sinuātus.
sinuato-crenatus
sinuáto-crenátus (-a, -um), – van Lat. sinuātus, bochtig;
crenātus, gekarteld: bochtig-gekarteld.
sinuato-lobatus
sinuáto-lobátus (-a, -um), – van Lat. sinuātus, bochtig;
lobātus, gelobd: bochtig gelobd, dwz. ondiep gelobd met breede, afgeronde lobben
en even zulke insnijdingen.
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sinuato-pinnatifidus sinuáto-pinnatífidus (-a, -um), – van Lat. sinuātus, bochtig;
pinnatifĭdus, vinspletig, vindeelig: bochtig vinspletig, bochtig vindeelig, dwz.
vinspletig (vindeelig) met bochtig gelobde slippen. Vgl. sinuātus-lobātus.
sinuatus
sinuátus (-a, -um), – van Lat. sinuāre (van sinus, bocht, insnijding),
krommen, buigen: bochtig.
sinulatus sinulátus (-a, -um), – van Lat. sinŭlus (verkleinw. van sinus, bocht),
ondiepe bocht, ondiepe, ronde insnijding: met ondiepe, ronde insnijdingen.
sinuosus
sinuósus (-a. -um), – van Lat. sinus, bocht, insnijding, kronkel: vol
bochten, bochtig, gekronkeld.
sioides
sioídes, – van Sium, plantengesl. (Umbellifĕrae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Sium-achtig.
sipannas
sipánnas, – Mal. plantennaam (ten rechte sipanas).
sipho
sipho, – (Lat.) buis.
Siphokentia
Siphokéntia Burr. [M. Burret (1883, Saffig bij Coblenz; X)
custos en professor aan het bot. museum te Berlijn-Dahlem], – van Lat. sipho, buis;
Kentĭa, plantengesl. (Palmae): aan Kentĭa verwant gesl., welks kelk- en kroonbladen
tot een buis vergroeid zijn.
siphonantha / siphonanthum
siphonántha / siphonánthum, – zie
siphonanthus.
Siphonanthus / siphonanthus Siphonánthus L. [C. Linnaeus] / siphonánthus,
– van Gr. siphôn (siphônos), buis; anthos, bloem: buisbloem, dwz. plant met lange
kroonbuis. – Als soortnaam gebezigd voor een Clerodendron, welke vroeger tot het
gesl. Siphonanthus gerekend werd.
siphonanthus
siphonánthus (-a, -um), – van Gr. siphôn (siphônos), buis;
anthos, bloem: met buisvormige bloemen.
Siphonia
Siphónia L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. siphôn, buis
– Plant, welker melksap rubber levert, die o.a. voor de vervaardiging van buizen
wordt gebruikt.
siphonocalyx
siphonócalyx, – van Gr. siphôn (siphônos), buis; kălux, kelk:
met buisvormigen kelk.
Siphonodon
Siphónodon Griff. [W. Griffith], – van Gr. siphôn (siphônos),
buis; ŏdous (ŏdontos), tand. – In den top van het vruchtbeginsel bevindt zich een
vertikale, buisvormige holte met getanden bovenrand.
Siraitia
Siráítia Merr. [E. D. Merrill], – genoemd naar den ontdekker der
plant, H. H. Bartlett (zie bartlettĭi), die, toen hij in 1927 in Asahan (Gt O. kust van
Sumatra) deze en andere planten verzamelde, Silo Maradja tot zijn bot. hoofdkwartier
koos en daar onder den naam Si Rait werd aangenomen als stambroeder van het
plaatselijk hoofd, den Sumatraan Ria Maradja Si Rait Holboeng.
siranda
siránda, – Mal. plantennaam (sirandah).
siriboa
siribóa, – Mal. plantennaam (sirih boea, d.i. vruchtdragende sirih).
sirissa
siríssa, – Beng. plantennaam (sirisha).
Sirium
Sírium Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – Latinizeering der eerste
lettergreep van srikhanda, Hind. volksnaam der plant.
sisalanus
sisalánus (-a, -um), – afkomstig van Sisal (plaats aan de N.W. kust
van Yucatán; ±90° W.L.; ±21 1/4° N.B.) of vandaar oorspronkelijk uitgevoerd.
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Sison
Sison L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. sisôn, oude naam eener
Syrische plant, welker zaden als kruiderij en als geneesmiddel dienden.
sissoides
sissoídes, – van den soortnaam sissoo; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: op de soort sissoo gelijkend.
sissoo
síssoo, – Engelschind. plantennaam (síssu).
sisymbriifolius
sisymbriifólius (-a, -um), – van Sisymbrĭum, plantengesl.
(Crucifĕrae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Sisymbrĭum.
Sisymbrium
Sisýmbrium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden,
Gr. plantennaam sisumbrĭon, welks afleiding en beteekenis onbekend zijn.
Sisyrinchium
Sisyrínchium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden,
Gr. plantennaam sisurinchĭon, geschonken aan een plant met zoete knollen. Linnaeus
(zie Linnaea) heeft den naam, welks afleiding en beteekenis onbekend zijn,
willekeurig overgedragen op het hem thans voerende Amer. gesl.
sitanalae sitanálae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam
Sitanála: van Sitanala, genoemd naar Sitanala. – Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith]
is genoemd naar J. B. Sitanála (1889, Tifoe, Z.-Boeroe; zie buruānus; X), inlandsch
arts, die de Ned. Nieuw-Guinea-expeditie van 1912/13 medemaakte en bij die
gelegenheid de naar hem genoemde plant ontdekte. In 1927 werd hij benoemd tot
gouvernementsarts 1ste klasse; later werd hij verbonden aan de leprozerie van het
Leger des Heils te Pelantoengan (Midden-Java), thans (1935) is hij hoofd van den
lepra-bestrijdingsdienst in Ned. Indië.
sitchensis
sitchénsis (-is, -e), – afkomstig van Sitcha (= Sitka, Russ. vestiging
op een eiland voor de W. kust van N.-Amerika op ±57° N.B., tot het territorium
Alaska behoorend), of daar het eerst gevonden.
Sitodium
Sitódium Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. sitos, spijze: plant met tot
spijze strekkende vruchten.
Sitolobium Sitolóbium J. Sm. [J. Smith], – van Gr. sitos, tarwe, graan, voedsel;
lobos, lob. – De op bladlobjes geplaatste sori vertoonen eenige overeenkomst met
graankorrels.
sitophilus
sitóphilus (-a, -um), – van Gr. sitos, tarwe, meelspijs; phĭlein,
beminnen: van meelspijs houdend, dwz. op uit meel bereide (of zetmeel bevattende)
spijzen groeiend.
situla
sítula, – (Lat.) beker, emmer.
Sium
Sium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam
sion, waarmede een aromatische, schermbloemige moeras- of waterplant werd
aangeduid.
sizygsizyg-, – foutief voor syzygSkaphium
Skáphium Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. skaphê, trog, nap.
– De naam zinspeelt op de holbolle zaadlobben.
Skimmia Skímmia Thunb. [C. P. Thunberg], – Latinizeering van skimmi, Jap.
volksnaam der plant.
skinneri
skinnéri, – 2e nv. van Skinnērus, Latinizeering van Skinner: van
Skinner, gevonden door Skinner, genoemd naar Skinner. 1. (Lycaste – Lindl. [J.
Lindley]; – Aquilegĭa – W. J. Hook. [W. J. Hooker]), – genoemd naar G. Ure Skinner
(1804, Newcastle on Tyne; 1867, Aspinwall, Panamá), koopman en plantenliefhebber,
verzamelaar en kweeker van orchideeën, die uit Guatemala, waar hij een kantoor
had, vele planten in Engeland importeerde. Hij zond vele orchideeën aan James
Bateman (zie batemāni). 2. (Dipterocarpus – King [G. King]), – in 1893 genoemd
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naar Skinner, toen lid van het raadscollege van het eiland Penang. Overigens is mij
niets van hem bekend.
Skinneria
Skinnéria Choisy [J. D. Choisy], – genoemd naar G. Ure Skinner
(zie skinnēri).
slamatensis
slamaténsis (-is, -e), – afkomstig van den ruim 3400 M. hoogen
vulkaan Slamat (Slamĕt) in Midden-Java of daar het eerst gevonden.
Slevogtia
Slevógtia Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – genoemd naar J. H.
Slevogt (1653, Jena; 1726, Jena), hoogleeraar te Jena, schrijver van verscheidene
kleine bot. publicaties.
slingerlandtianus
slingerlandtiánus (-a, -um) (Goniothalămus – Scheff. [R.
H. C. C. Scheffer]), – genoemd naar Jacobus Hendrik van Slingerlandt (1825, Batavia;
1908, Grissee), in 1845 benoemd tot klerk ter Algemeene Secretarie te Buitenzorg,
in 1851 tot élève bij de Bangka-tinwinning, van 1853-56 administrateur bij dat bedrijf,
van 1858-60 pakhuismeester bij het zout-hoofddepôt te Grissee, van 1867-74 wederom
als administrateur werkzaam bij de Bangka-tinwinning, in welke
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functie hij Teysmann (zie teysmanni) gastvrijheid verleende tijdens diens onderzoek
(1869/1870) naar de flora van Bangka. – In 1877 werd hij op verzoek eervol uit ’s
Lands dienst ontslagen.
Sloanea
Sloánea L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Sir Hans Sloane (1660,
Killyleagh, Z.Z.O. van Belfast, Ierland; 1753, Chelsea, Londen),
medicus-natuurhistoricus, een der beroemdste mannen van zijn tijd. In 1687
vergezelde hij den hertog van Albemarle, nieuwbenoemd gouverneur van Jamaica,
als lijfarts derwaarts, de reis makende over Madeira en Barbádos. Tot 1689 bleef hij
op Jamaica, waarvan hij een deel grondig doorvorschte; daarna vestigde hij zich te
Londen, waar hij door zijn bekwaamheid grooten roem en een zeer aanzienlijk
vermogen verwierf. Hij werd president of correspondeerend lid van een aantal geleerde
genootschappen, lijfarts van koning George II en in 1716 baronet. Zijn vorstelijk
vermogen besteedde hij ten deele voor het bijeenbrengen eener rijke bibliotheek en
het stichten van een museum van naturaliën, dat na zijn dood overging aan de Eng.
Regeering (welke daarvoor 240 000 gulden aan zijn erfgenamen te betalen had), en
dat den grond legde tot de verzamelingen van het British Museum. – Hij schreef
enkele werken, waaronder een beschrijving van Madeira, Barbádos en Jamaica met
de nat. geschiedenis van dit laatste eiland. Clifford (zie Cliffortĭa), die dit werk in
duplo bezat, schonk in 1735 een exemplaar aan den Amsterdamschen hoogleeraar
J. Burman (zie Burmannĭa) onder voorwaarde, dat deze hem den toen nog in zijn
opkomst zijnden, te Amsterdam vertoevenden Linnaeus (zie Linnaea) afstond om
de planten te determineeren en te beschrijven, welke hij op zijn buitenplaats De
Hartekamp bij Bennebroek kweekte.
Sloetia
Slóétia T. et B. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk], in 1863 genoemd
naar L. A. J. W. baron Sloet van de Beele (1806, Voorst; 1890, Arnhem), van 1861-66
gouverneur-generaal van Ned. Indië, van 1868-71 lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
slooteni
slooténi, – 2e nv. van Slootēnus, Latinizeering van Van Slooten: van
Van Slooten genoemd naar Van Slooten. – Symplŏcos – V. St. [C. G. G. J. van
Steenis] is genoemd naar D. F. van Slooten (1891, Amersfoort; X), bioloog, na te
Utrecht volbrachte studiën in 1919 benoemd tot plantkundige aan het Buitenzorgsche
Herbarium, in 1931 tot hoofd dier instelling, schrijver van verscheidene bot.
publicaties, o.a. over de Combretacĕae, Flacourtiacĕae, Stylidiacĕae en
Dipterocarpacĕae van Nederlandsch Indië, voorts van “Heinrich Zollinger als
Botaniker und seine Bedeutung für unsere Kenntnis der Flora Java’s”, van “Teysmann
herdacht bij gelegenheid van het eeuwfeest zijner benoeming tot Hortulanus van ’s
Lands Plantentuin”, verder (te zamen met C. A. Backer) van Geïllustreerd Handboek
der Javaansche Theeonkruiden en hunne beteekenis voor de cultuur. Van 1919-34
was hij redacteur van het tijdschrift De Tropische Natuur.
smaragdinus
smarágdinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. smaragdĭnos
(van smaragdos, smaragd), smaragdgroen.
smeathmanni
smeathmánni, – 2e nv. van Smeathmannus, Latinizeering van
Smeathmann: van Smeathmann, gevonden door Smeathmann, genoemd naar
Smeathmann. – Maba- A. DC. [A. L. P. P. de Candolle] werd in 1844, genoemd naar
Henry Smeathmann (?, ?; 1786, ?), die in 1775 door de hertogin van Portland(zie
Portlandĭa), werd uitgezonden om planten te verzamelen. Hij bereisde Sierra Leone
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(W. kust van Afrika; ±7-10° N.B.), Madagaskar en W.-Indië. De naar hem genoemde
plant had hij in Sierra Leone ontdekt.
smeeanus
smeeánus (-a, -um) (Saccolabĭum – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]),
– genoemd naar Alfred Hutchinson Smee (1841, Londen; 1901, Hackbridge bij
Carshalton, Londen), bestuurslid der Royal Horticultural Society, ijverig bevorderaar
van den tuinbouw, bezitter eener orchideeën-verzameling. De naar hem genoemde
plant had in 1885 en 87 bij hem gebloeid; in dit laatste jaar zond hij haar aan
Reichenbach (zie reichenbachiānus), den auteur der soort.
Smelowskia
Smelówskia C. A. Mey. [C. (K.) A. Meyer], – genoemd naar T.
Smielowsky (?, ?; 1815, St.-Petersburg), schrijver eener publicatie over in den bot.
tuin der Akademie van Wetenschappen te St.-Petersburg gekweekte gewassen.
smilacifolius
smilacifólius (-a, -um), – van Smilax (Smilăcis), plantengesl.
(Liliacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Smilax.
Smilacina
Smilácina Desf. [R. L. Desfontaines], – als znw. gebezigde vr.
vorm van Lat. smilacĭnus (zie aldaar), Smilax-achtig: op Smilax gelijkend gesl.
smilacinus
smilácinus (-a, -um), – Latinizeering van Gr. smilakĭnos [van
smilax (smilăkos)], op een Smilax gelijkend, Smilax-achtig.
smilacocladus
smilacócladus (-a, -um), – van Smilax (Smilăcis), plantengesl.
(Liliacĕae); Gr. klădos, twijg: met twijgen als die van een Smilax, dwz. met
klimmende stengels.
Smilax
Smilax L. [C. Linnaeus], – oude, Gr. en Lat. plantennaam
smilliae
smílliae, – 2e nv. van Smillĭa, Latinizeering (vr. vorm) van Smillie:
van mevr. (mej.) Smillie, genoemd naar mevr. (mej.) Smillie. – Dendrobĭum – F. v.
M. [Ferdinand von Müller] werd in 1867 genoemd naar mevr. E. J. Smillie, een “even
edele als schrandere” Austral. dame, van wie mij verder niets bekend is.
smirnovi
smirnóvi, – 2e nv. van Smirnōvus, Latinizeering van Smirnov: van
Smirnov, gevonden door Smirnov, genoemd naar Smirnov. – Rhododendron – Trautv.
[E. R. von Trautvetter] is genoemd naar Michael Smirnov (1849, ?; 1889 Odessa),
schrijver over de flora van den Kaukăsus.
smirnowi
smirnówi, – zie smirnōvi.
Smithia
Smíthia Ait. [W. Aiton (1731-93), hortulanus van den bot. tuin te
Kew, of W. T. Aiton (1766-1849), zoon en opvolger van W. Aiton en mede-oprichter
der Royal Horticultural Society (1804)], – genoemd naar Sir James Edward Smith
(1759, Norwich; 1828, Norwich), medicus, medeoprichter (1788) en van het
oprichtingsjaar tot aan zijn dood voorzitter der Linnean Society te Londen, die na
den dood van Linnaeus (1778) diens herbarium, thans het eigendom der Linnean
Society, kocht (1784), schrijver van vele bot. werken, waaronder de beroemde Flora
Britannĭca, bewerker der op het door John Sibthorp (zie sibthorpĭi) verzamelde
materiaal gebaseerde Flora Graeca.
smithiana
smithiána, – zie smithiānus.
Smithiantha
Smithiántha O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van (Matilda) Smith
(1854, ?; 1926, Kew), van 1878-1923 teekenaarster voor The Botanical Magazine,
van 1881-1921, voor Hooker’s Icōnes Plantārum, bovendien vervaardigster van
teekeningen voor verscheidene andere werken; Gr. anthos, bloem: bloem van
(Matilda) Smith, dwz. te harer eere genoemde bloem.
smithianus
smithiánus (-a, -um), – 1. (Mimōsa – Roxb. [W. Roxburgh]; –
Pachystŏma – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]; – Picĕa – Boiss. [E. Boissier]; – Salix
– Willd. [K. L. Willdenow]; – Ventilāgo – Tul. [L. R. Tulasne (1815-1885),
plantkundige, vele jaren te Parijs werkzaam]), – genoemd naar J. E. Smith (zie
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Smithĭa). 2. (Ctenoptĕris – Kunze [G. Kunze]; – Diplazĭum – Kunze [G. Kunze]; –
Diplazĭum – Diels [L. Diels]), – genoemd naar John Smith (1798, Aberdour, Fife,
Schotland; 1888, Kew), in 1818 aangesteld tot tuinman aan den bot. tuin van
Edinburgh, in 1822 tot tuinman aan den bot. tuin van Kew, van 1842-64 hortulanus
dezer instelling, schrijver over varens.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

537
3. (Bulbophyllum – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]; – Dendrobĭum – Schltr [F. R.
Rudolf Schlechter]; – Phreatĭa – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]; – Podochĭlus –
Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]), – genoemd naar den bekenden specialist voor
Nederlandschind. orchideeën, J. J. Smith (1867, Antwerpen; X), opgeleid in
Nederland, in 1891 naar Java vertrokken, datzelfde jaar benoemd tot assistenthortulanus van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, in 1905 benoemd tot assistent
aan het Buitenzorgsche herbarium, van 1913 tot aan zijn pensionneering in 1924
hoofd dier instelling, thans te Oegstgeest, schrijver van vele publicaties, vooral over
Orchidacĕae. – Voor Koorders en Valeton, Bijdragen tot de Kennis der Boomsoorten,
bewerkte hij voor deel XI de Moracĕae, met uitzondering van het gesl. Ficus, dan
het geheele deel XII (Buxacĕae, Euphorbiacĕae, Ulmacĕae, Urticacĕae) en het grootste
deel van deel XIII (nl. de Clethracĕae, Ericacĕae, Hamamelidacĕae, Moracĕae,
Violacĕae). – Voor Nova Guinea bewerkte hij de Orchidacĕae en eenige andere
familiën. Voorts schreef hij talrijke tijdschriftartikelen.
smithii
smíthii, – 2e nv. van Smithĭus, Latinizeering van Smith: van Smith,
genoemd naar Smith. 1. (Lepidĭum – W. J. Hook. [W. J. Hooker]), – genoemd naar
J. E Smith (zie Smithĭa). 2. (Hymenophyllum – W. J. Hook. [W. J. Hooker]; –
Hymenophyllum – Hook. et Baker [W. J. Hooker en J. G. Baker]; – Marattĭa – Mett.
[G. H. Mettenius]; – Stenochlaena – Und. [L. M. Underwood (1853-1907),
hoogleeraar te New York]; – Trichomănes – W. J. Hook. [W. J. Hooker]), – genoemd
naar J. Smith (zie smithiānus 2). 3. (Aglaĭa – Kds [S. H. Koorders]; – Angioptĕris –
Rac. [M. Raciborski] = Macroglossum – Campb. [D. H. Campbell (1859, Detroit,
U.S.A.; X), oud-hoogleeraar, schrijver van vele bot. publicaties]; – Chrysanthellum
– Backer [C. A. Backer]; – Erĭa – Ames [O. Ames]; – Leea – Kds [S. H. Koorders];
– Myristĭca – Warb. [O. Warburg]; – Phegoptĕris – V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh] = Dryoptĕris -V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt
van Rosenburgh]; – Pleopeltis – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh]; – Rubus – Backer [C. A. Backer]; – Stenochlaena – V. A. v. R. [C. R.
W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] = Acrostĭchum – Rac [M. Raciborski]), –
genoemd naar J. J. Smith (zie smithiānus 3).
Smyrnium
Smýrnium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden, Gr.
plantennaam smurnĭon. De naam is afgeleid van Gr. smurna, myrrhe, een welriekende
balsem, en zinspeelt op den geur der plant, welke “met wat scerpheyts aromatelijck
ende liefelijck” is [Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), p. 530].
Smythea
Smýthea Seem. [B. C. Seemann], – genoemd naar W. J. Smythe
(1816, Coole Glebe, Carnmoney, Belfast; 1887, Carnmoney), in 1833 als 2de luitenant
der artillerie in dienst getreden bij het Eng. leger, in 1881 gepensionneerd met den
rang van generaal. – In 1860 bezocht hij, toen luitenant-kolonel, in opdracht der Eng.
Regeering in gezelschap van Seemann (zie seemanni), den auteur der soort, de
Fidsji-eilanden (zie fijiensis) [welke kort te voren op instigatie van Pritchard (zie
Pritchardĭa) door hun koning Thakombau aan Engeland waren aangeboden] ten
einde de waarde der eilanden voor strategische en handelsdoeleinden nategaan. –
Hij bereisde alle grootere eilanden der groep, verrichtte er magnetische en
meteorologische waarnemingen en bracht een rapport uit, dat de inbezitneming der
eilanden tengevolge had. In 1861 keerde hij naar Engeland terug.
sobolifer / soboliferus
sobólifer (sobolífera, sobolíferum) / sobolíferus (-a,
-um), – van Lat. sobŏles (sobŏlis), spruit, zijspruit; ferre, dragen: zijspruiten dragend.
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Sobralia Sobrália Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – in 1794 genoemd
naar F. M. Sobral, Sp. hofmedicus en bevorderaar der bot. wetenschap. Overigens
is mij van hem niets bekend.
socialis
sociális (-is, -e), – van Lat. socĭus, makker, lid eener vereeniging: (in
groote hoeveelheid) bijeengroeiend.
sociatus sociátus (-a, -um), – van Lat. sociāre (van socĭus, deelgenoot, makker,
lid eener vereeniging), vereenigen. vergezelschappen: vereenigd (tot een hoofdje
bv.).
societatis societátis, – 2e nv. enkv. van Lat. sociĕtas, gezelschap, genootschap:
van het gezelschap, van het genootschap. – Bedoeld wordt: afkomstig van de
Gezelschapseilanden (in den Stillen Oceaan; 148-153° W.L.; 16-18° Z.B.) of daar
het eerst gevonden. De eilanden zijn genoemd naar de Royal Society (Koninklijk
Genootschap) van Londen.
soembawanus
soembawánus (-a, -um), – afkomstig van Soembáwa (een der
Kleine Soenda-eilanden; ±116 3/4 – ruim 119° O.L.; ±8 – ±9° Z.B.) of daar het eerst
gevonden.
soembensis
soembénsis (-is, -e), – afkomstig van Soemba (een der Kleine
Soenda-eilanden; 119 – 121° O.L.; ±9 1/4 – ±10 1/4° Z.B.) of daar het eerst gevonden,
Soembaasch.
sogerensis / sogerianus / sogeriensis
sogerénsis (-is, -e) / sogeriánus (-a,
-um) / sogeriénsis (-is, -e), – afkomstig van Sogeri (in Z.O.- Nieuw-Guinea; ruim
143 1/2° O.L.; bijna 8° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Soja / soja
Soja Moench [K. Moench] / soja, – van Chin, shōyū, een Chin.
saus, – kètjap.
solanacea
solanácea, – zie solanacĕus.
Solanaceae
Solanáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Solānum
geldt.
solanaceus
solanáceus (-a, -um), – van Solānum, plantengesl. (Solanacĕae),
nachtschade: Solānum-achtig, nachtschadeachtig.
Solandra / Solandra / Solandra / solandra
Solándra L. [C. Linnaeus], /
Solándra J. A. Murr. [J. A. Murray], / Solándra Sw. [O. Swartz], / solándra, –
genoemd naar D. C. Solander (1736, Pitea, Norrland, Zweden; 1782, Londen),
lievelingsleerling van Linnaeus (zie Linnaea). Hij vestigde zich in 1760 in Engeland,
werd in 1763 hulpbibliothecaris aan het British Museum, vergezelde Banks (zie
Banksĕa), toen deze de eerste wereldreis van James Cook (1768-71; zie Cookĭa)
medemaakte, werd in 1771 bibliothecaris bij Banks, vergezelde dezen in 1772 naar
IJsland en werd in 1773 wederom verbonden aan het British Museum, nu als
conservator der afdeeling voor nat. historie. – Als soortnaam gebezigd voor een
Hibiscus, welke vroeger tot het gesl. Solandra J. A. Murr [J. A. Murray], gerekend
werd.
solandri
solándri, – 2e nv. van Solandrus, Latinizeering van Solander: van
Solander, gevonden door Solander, genoemd naar Solander. – Nothofāgus – Oerst.
[A. S. Oersted (1816-73), hoogleeraar te Kopenhagen] en Pleiogynĭum – Engl. [H.
G. A. Engler] zijn genoemd naar D. C. Solander (zie Solandra).
solanifolius
solanifólius (-a, -um), – van Solānum, plantengesl. (Solanacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Solānum.
solanoides solanoídes, – van Solānum, plantengesl. (Solanacĕae), nachtschade;
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Solānum-achtig,
nachtschadeachtig.
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Solanum
Solánum L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam. – Het woord
wordt wel in verband gebracht met Lat. solāri, troosten, leed verzachten, smart
verlichten. – Dodoens [Cruydeboeck, 2de druk (1563), pp. 381, 382] zegt van een
door hem Solānum somnifĕrum en Solānum somnifĭcum (thans Withanĭa somnifĕra
Dunal [M. F. Dunal]) genoemde plant: “Tsap van desen besien es goet in die
medecynen vermenght, diemen ingheeft tot versuetinghe van weedom ende van
pijne.”
solaris
soláris (-is, -e), – van Lat. sol (solis), zon: bij de zon behoorend, op
een stralende zon gelijkend.
Soldanella / soldanella
Soldanélla L. [C. Linnaeus], / soldanélla,
verkleiningsvorm van Ital. soldo (van Lat. solĭdus), muntstuk ter waarde van 1/20
lire, penning: penningkruid. – De naam zinspeelt op de kleine, ronde bladeren.
soleiformis
soleifórmis (-is, -e), – van Lat. solĕa, voetzool, sandaal,
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tong (platvisch); forma, gedaante, vorm: voetzoolvormig, sandaalvormig, den vorm
eener tong (platvisch) hebbend.
soleirolii
soleirólii, – 2e nv. van Soleirolĭus, Latinizeering van Soleirol: van
Soleirol, gevonden door Soleirol, genoemd naar Soleirol. – Helxīne – Requien [E.
Requien] is genoemd naar Henry Augustiin Soleirol (1792, Verdun; ?, ?), in 1813
als tweede luitenant der genie in dienst getreden bij het Fr. leger, in 1818 bevorderd
tot kapitein, als zoodanig van 1820-23 gedetacheerd te Calvi in N.W.-Corsica, welk
eiland hij geheel doorkruiste en waar hij vele planten verzamelde, waarvan hij in
1825 collecties uitgaf, daarna nog herhaaldelijk overgeplaatst, laatstelijk (sinds 1842)
Chef du Génie te Versailles, in 1851 gepensionneerd en daarmede uit de geschiedenis
verdwenen.
Solena
Soléna Lour. [J. Loureiro], van Gr. sôlên (sôlênos), buis. – De naam
zinspeelt op de tot een korte buis vergroeide meeldraden.
Solenomelus
Solenomélus Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige],
– van Gr. sôlên (sôlênos), buis; mêlon, wollig dier, schaap, geit. – De naam zinspeelt
op de wollig behaarde meeldradenbuis.
solenopteris
solenópteris, – foutief voor selenoptĕris.
Solenospermum
Solenospérmum Zoll. [H. Zollinger], – van Gr. sôlên
(sôlênos), buis; sperma, zaad. – Pas opengesprongen vruchten vertoonen een
buisvormige ruimte tusschen drie groepen dicht opeengedrongen zaden.
Solenostigma Solenostígma Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. sôlên (sôlênos),
buis; stigma, stempel. – Plant met buisvormigen stempel.
solida
sólida, – zie solĭdus.
Solidago Solidágo L. [C. Linnaeus], – van Lat. solĭdus, stevig, krachtig; agĕre,
maken: versterkende plant, gezond makende plant. – Vroeger gold de Europeesche
Solidāgo virga aurĕa L. [C. Linnaeus] (Gulden roede) voor geneeskrachtig. Vgl.
Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 128: “Gulden roede es oock een wondecruyt...
Gulden roede in wyn ghesoden ende gedroncken es seer goet tseghen den steen
sonderlinghe van den nieren, ende doet den selven breken ende met dat water rijsen
ende afgaen.”
solidus
sólidus (-a, -um), – (Lat.) massief, stevig, vast, krachtig.
solitarius
solitárius (-a, -um), – (Lat.) van solus, alleen: alleen, eenzaam,
alleenstaand.
Soliva
Solíva Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – genoemd naar J.
Soliva, Sp. medicus-plantkundige van het einde der achttiende eeuw, van wien mij
overigens niets bekend is.
Sollya
Sóllya Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar Richard Horsman Solly
(1778, Londen; 1858, Londen), plantkundige. – Hij werkte vooral op physiol. en
anat. gebied.
sollyanus
sollyánus (-a, -um) (Eriocaulon – Royle [J. F. Royle]), – genoemd
naar R. H. Solly (zie Sollўa).
solo solo, – in de Minahasa gebruikelijke volksnaam eener naar Canarĭum-soort.
soloensis
soloénsis (-is, -e), – afkomstig van Solo (= Soerakarta; residentie
met gelijknamige hoofdplaats in Midden-Java) of daar het eerst gevonden.
solomonensis
solomonénsis (-is, -e), – afkomstig van de Solomon-islands of
Salŏmo-eilanden (zie salomoniensis) of daar het eerst gevonden.
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solstitialis
solstitiális (-is, -e), – van Lat. solstitĭum (van sol, zon; sistĕre,
stilstaan), zonnestilstand, het tijdstip, waarop de zon haar grootste declinatie (23°28'
N.B. of Z.B.) bereikt en, na een zeer kort oogenblik van schijnbaren stilstand, zich
wederom naar den evenaar beweegt (vgl. tropĭcus): bij den zonnestilstand behoorend,
tijdens den zonnestilstand (bedoeld wordt de zomerzonnestilstand, ±21 Juni) bloeiend.
soltwedeli
soltwedéli, – 2e nv. van Solwedēlus, Latinizeering van Soltwedel:
van Soltwedel, gevonden door Soltwedel, genoemd naar Soltwedel. – Sacchărum –
Kobus [J. D. Kobus] is genoemd naar Fr. W. O. Soltwedel (1858, Grünhagen bij
Lüneburg; 1889, Semarang), die in 1884 naar Java kwam in de hoop daar een
betrekking te zullen vinden en, na tevergeefs gesolliciteerd te hebben bij den
Buitenzorgschen Plantentuin en bij het Middelbaar Onderwijs te Semarang, als
chemiker geplaatst werd op de suikerfabriek Kali Woengoe bij Semarang. Hij trok
de aandacht door zijn belangstelling in cultuurproblemen en werd daarom in 1885
verbonden aan den dat jaar gestichten proeftuin voor suikerriet te Semarang en in
1886 benoemd tot directeur van het pas opgerichte Suikerproefstation Midden-Java
te Semarang, welke functie hij tot aan zijn dood vervulde. Hij heeft zich verdienstelijk
gemaakt door studiën over de serehziekte, door het winnen van suikerriet uit zaad
en door het stichten van bergbibittuinen.
soltwedelii soltwedélii, – 2e nv. van Soltwedelĭus, Latinizeering van Soltwedel:
van Soltwedel, gevonden door Soltwedel, genoemd naar Soltwedel. – Sacchărum –
Kds [S. H. Koorders] is genoemd naar Fr. W. O. Soltwedel (zie soltwedēli).
soluta
solúta, – zie solūtus.
solutisepalus solutisépalus (-a, -um), – van Lat. solūtus, losgemaakt, los, vrij;
Nieuwlat. sepălum, kelk: met vrije kelkbladen; met losbladigen kelk.
solutus
solútus (-a, -um), – van Lat. solvĕre, losmaken: losgemaakt. – Bij
Cypērus – Steud. [C. G. Steudel] is de teruggekromde naald in een uitranding van
het kafje geplaatst, dáár, als het ware, van het kafje losgemaakt.
somalium
somálium, – 2e nv. mv. van het als een Lat. substantief behandelde
woord Somal, lid van een negerstam in N.O.-Afrika, Somali-neger: der Somali-negers,
in Somali-land groeiend.
Sommiera / Sommieria
Sommiéra B. et H. [G. Bentham en J. D. Hooker] /
Sommiéria Becc. [Odoardo Beccari], – genoemd naar St. Sommier (1848, Florence;
1922, Florence), plantkundige, die een groot deel van Europa en N.-Azië en, te zamen
met E. Levier (zie Levierĭa) in 1890 den Kaukasus bereisde, schrijver van vele bot.
publicaties. Hij trad op als secretaris van het in Mei 1874 te Florence gehouden bot.
congres, wat voor Beccari (zie beccariānus) aanleiding was een gesl. naar hem te
noemen.
somnifer / somniferus
sómnifer (somnífera, somníferum) / somníferus (-a,
-um), – van Lat. somnus, slaap; ferre, dragen, brengen: slaap brengend, slaapwekkend.
somnificus
somníficus (-a, -um), – van Lat. somnus, slaap; facĕre, maken:
slaapwekkend.
somnulentus
somnuléntus (-a, -um), – (Lat.) slaperig, slaapdronken. Als
soortnaam gebezigd voor planten, welker bladeren des avonds een slaapstand innemen.
sonchifolius sonchifólius (-a, -um), – van Sonchus, plantengesl. (Composĭtae),
melkdistel; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Sonchus.
Sonchus
Sonchus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam sonchos, waarmede een distelachtige plant werd aangeduid.
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sondaicus
sondáicus (-a, -um), – afkomstig van een der Soenda-eilanden
(meestal Java en speciaal het Soendaneesch sprekend westelijk deel daarvan) of daar
het eerst gevonden, Soendasch, Soendaneesch.
Sonerila
Soneríla Roxb. [W. Roxburgh], – Latinizeering van den Malab.
plantennaam soneri-ila.
songa
songa, – Bataksche plantennaam.
songaricus
songáricus (-a, -um), – afkomstig van Songarië (landschap
doorsneden door de Songari, rechterzijrivier der Amoer, in Mantsjoerije) of daar het
eerst gevonden, Songarisch.
sonkaris
sónkaris, – 2e nv. van het als een Lat. substantief
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behandelde woord Sonkar, ten rechte Sanggar, landschap en plaats in het noorden
van Midden-Soembáwa (zie soembawānus): van Sanggar, afkomstig van Sanggar
of daar het eerst gevonden. – In het landschap Sanggar ligt de bekende, 2800 M.
hooge vulkaan Tambóra (zie tambōrae).
sonnerati
sonneráti, – 2e nv. van Sonnerātus, Latinizeering van Sonnerat:
van Sonnerat, gevonden door Sonnerat, genoemd naar Sonnerat. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar P. Sonnerat (1749, Lyon; 1814, Parijs), ontdekkingsreiziger,
die o.a. Madagaskar, Eng. Indië, Nieuw-Guinea en China bezocht en daar vele planten
en dieren verzamelde. Over zijn reizen schreef hij eenige werken.
Sonneratia
Sonnerátia L. f. [C. von Linné (1741-83)], – genoemd naar P.
Sonnerat (zie sonnerāti).
Sonneratiaceae
Sonneratiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Sonneratĭa geldt.
sonneratii
sonnerátii, – 2e nv. van Sonneratĭus, Latinizeering van Sonnerat:
van Sonnerat, gevonden door Sonnerat, genoemd naar Sonnerat. – Selaginella – Hier.
[G. Hieronymus] is genoemd naar P. Sonnerat (zie sonnerāti).
sonneratioides
sonneratioídes, – van Sonneratĭa, plantengesl.
(Sonneratiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Sonneratĭa-achtig.
sonorus sonórus (-a, -um), – (Lat.) van sonor (sonōris), klank, geluid: klinkend,
schallend. – Hernandĭa – L. [C. Linnaeus] ontving dien soortnaam, “omdat de bekers,
welke de vruchten dragen en gedeeltelijk omsluiten, een fluitend geluid maken,
wanneer zij door den wind heen en weer geschud worden, waarvan reizigers, die er
niet op verdacht zijn, vaak schrikken” (Browne, The Civil and Natural History of
Jamaica, p. 373).
sophera sophéra, – Latinizeering van den Arab. plantennaam çufair (of sofêra).
sopheroides
sopheroídes, – van den soortnaam sophēra; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort sophēra gelijkend.
sophia
sóphia, – (Gr.) wijsheid, kennis. – Sisymbrĭum – L. [C. Linnaeus],
welke in vroegeren tijd als wondheelend middel in gebruik was, droeg in de
Middeleeuwenn den naam Sophĭa chirurgōrum, d.i. wijsheid der heelmeesters. –
Sommigen willen den naam afleiden van Gr. sôs, gezond, ongedeerd: phǔesthai,
worden, ontstaan, groeien; het woord zou dan moeten beteekenen: gezondmakende
plant, wondheelende plant. Ware deze afleiding juist, dan zou de juiste spelling
sophўa zijn.
Sophonodon Sophónodon Miq. [F. A. W. Miquel], – foutief voor Siphonŏdon.
Sophora Sophóra L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den Arab. plantennaam
çufair (of sofêra).
sophorae
sophórae, – 2e nv. van Sophōra, plantengesl. (Leguminōsae): (van
de gedaante) van Sophōra, Sophōra-achtig.
sophronites
sophronítes, – van Gr. sôphrôn, ingetogen, zedig: bescheiden,
plantje, klein plantje.
sopoetanensis / sopoetanicus sopoetanénsis (-is, -e) / sopoetánicus (-a, -um),
– afkomstig van den 1748 M. hoogen Goenoeng (berg) Sopoetan in de Minahása
(N.-Celébes) of daar het eerst gevonden.
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soporifer / soporiferus
sopórifer (soporífera, soporíferum) / soporíferus (-a,
-um), – van Lat. sopor, vaste slaap; ferre, dragen, brengen: een vasten slaap brengend,
slaapwekkend.
Sopubia
Sopúbia Buch.-Ham. [Fr. Buchanan-Hamilton], – Latinizeering van
den Engelschind. plantennaam sopubi(-swa).
Sorbaria
Sorbária A. Br. [A. Braun], – van Sorbus, (voormalig) plantengesl.
(Rosacĕae): plant, welke in bladvorm op een Sorbus gelijkt.
sorbifolius
sorbifólius (-a, -um), – van Sorbus, (voormalig) plantengesl.
(Rosacĕae), waartoe o.a. de lijsterbes behoort; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die
van een lijsterbes.
Sorbus
Sorbus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. naam voor eenige Midden- en
Zuideurop. boomen (tegenwoordig Sorbus domestĭca L. [C. Linnaeus] en Sorbus
torminālis L. [C. Linnaeus] genoemd).
sordidus
sórdidus (-a, -um), – van Lat. sordes, het vuil, de onreinheid: vies,
vuil, morsig, haveloos, goor.
sorghoides
sorghoídes – van Sorghum, voormalig plantengesl. (Graminĕae)
of van den soortnaam sorghum; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
1. Sorghum-achtig. 2. op de soort sorghum gelijkend.
Sorghum / sorghum
Sorghum Moench [K. Moench] / sorghum, –
Latinizeering van den Ital. plantennaam sorg(h)o, welks afleiding onbekend is.
Soria / Soria
Sória Adans. [M. Adanson], / Soría Adans. [M. Adanson], –
afleiding en beteekenis onbekend. Vgl. Adansonĭa.
sorianus
soriánus (-a, -um) (Torenĭa – Blanco [M. Blanco]), – in 1845
genoemd naar den Philipp. geneesheer Fr. Soriano, die met de plant een inboorling
van waterzucht zou hebben genezen, en van wien mij overigens niets bekend is.
soridens
sóridens, – van Lat. sorus, sporenhoopje, sorus; dens, tand: de sori
op de bladtanden dragend.
sorifer / soriferus
sórifer (sorífera, soríferum) / soríferus (-a, -um), – van
Lat. sorus, sporenhoopje, sorus; ferre, dragen: sori dragend.
Sorindeia / Sorindeja
Sorindéía Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars] /
Sorindéja, – Latinizeering van den Malg. plantennaam voa (vrucht) sorindi.
soromanes
sorómanes, – van Gr. sôros, hoopje, hier sporenhoopje, sorus;
mainesthai, razen: zeer veel (razend veel) sori dragen; zeer groote (razend groote)
sori dragend.
soronensis / sorongensis
soronénsis (-is, – e) / sorongénsis (-is, -e), –
afkomstig van Sorong (kampong op het eilandje Dom, even W. van den “vogelkop”
van Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
soror
soror, – (Lat.) zuster. – Als soortnaam gebezigd voor planten, welke op
een andere soort gelijken als de eene zuster op de andere.
sororius
sorórius (-a, -um), – van Lat. soror, zuster: zusterlijk, op een andere
soort gelijkend als de eene zuster op de andere, nauw verwant. Vgl. fraternus.
sorostachya
sorostáchya, – zie sorostachўus.
Sorostachys
Soróstachys Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. sôros, hoop;
stăchus, aar: plant met opeengehoopte aartjes.
sorostachys / sorostachyus
soróstachys / sorostáchyus (-a, -um), – van Gr.
sôros, hoop; stăchus, aar: met opeengehoopte aren of aartjes.
sorsogonensis / sorzogonensis
sorsogonénsis (-is, -e) / sorzogonénsis (-is,
-e), – afkomstig van Sorsogon [op het Z.O. schiereiland van Luzon (het noordelijkste
van de groote eilanden der Philippijnen)] of daar het eerste gevonden.
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Soulamea
Soulámea Lmk. [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – Latinizeering
van den Ternat. plantennaam (pohon) soelamoe.
soulatri / soulattri
soulátri / souláttri, – Soend. plantennaam (soelátri).
soulieanus
soulieánus (-a, -um) (Berbĕris – Schneid. [C. K. Schneider]; –
Rosa – Crép [Fr. Crépin (1830-1903), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te
Brussel, rozenspecialist]), – genoemd naar den ontdekker der planten, Jean André
Soulié (1858, Saint-Juéry, N.O. van Toulouse; 1905, Yar-gong, O.-Tibet, gemarteld
en daarna doodgeschoten door lama’s), R.K. missionaris, in 1885 naar China
vertrokken en geplaatst te Ta-tsien-loe (±102 1/4° O.L.; ±30° N.B.), in 1891
overgeplaatst naar Yar-gong, waar hij, behalve in zijn functie als missionaris, de
bevolking op vele andere wijzen van dienst was, o.a. als medicus, houtskoolbrander
en pottenbakker. Voor het Museum voor Natuurlijke Historie te Parijs bracht hij een
verzameling van ±7000 planten,
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waaronder vele nieuwe, bijeen; voorts verzamelde hij vele zoogdieren en vogels en
eenige slangen. – De in Nederland en de Jav. bergstreken veelvuldig als sierplant
gekweekte Buddleia davĭdi Hemsl. [W. Botting Hemsley] werd door hem in Europa
ingevoerd, waar zij in den zomer van 1894 voor het eerst bloeide.
souliei
souliéi, – 2e nv. van Souliēus, Latinizeering van Soulié: van Soulié,
gevonden door Soulié, genoemd naar Soulié. – Rhododendron – Franch. [A. Franchet]
is genoemd naar J. A. Soulié (zie soulieānus).
Southwellia
Southwéllia Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829),
Eng. plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], –
in 1806 genoemd naar Sophia Southwell, de toen reeds overleden weduwe van Lord
Eduard Clifford, bezitster eener fraaie verzameling uitheemsche planten. Overigens
is mij van haar niets bekend.
Sowerbaea
Sowerbáéa J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar J. Sowerby
(1757, Londen; 1822, Lambeth, Londen), plantenteekenaar, die o.a. gewerkt heeft
voor The Botanical Magazine.
Soya / soya
Soya Bth. [G. Bentham] / soja, – van Chin. shōyū, een Chin. saus,
kètjap.
spadiceus
spadíceus (-a, -um), – van Lat. spadix (spadīcis), oudtijds naam
der rijpe vruchtkolf van den dadelpalm: dadelbruin, ongeveer = kastanjebruin.
spadiciger / spadicigerus
spadíciger (spadicígera, spadicígerum) /
spadicígerus (-a, -um), – van Lat. spadix (spadīcis), (als bot. term) kolf; gĕrĕre,
dragen: kolven dragend.
Spalanthus
Spalánthus Walp. [W. G. Walpers (1816-53), D. plantkundige],
– foutief voor Sphalanthus.
spangleri
spangléri (Sterculĭa – R. Br. [Robert Brown]), – foutief voor
spanoghĕi, zooals reeds in 1859 vermoed werd door Miquel [F. A. W. Miquel] (Flora
Ind. Bat. I2, 174) en in 1897 bevestigd werd door Engler (Bot. Jahrbücher XXIV,
Beibl. 58, p. 17).
spaniophyllus
spaniophýllus (-a, -um), – van Gr. spanĭos, weinig; phullon,
blad: weinigbladig, armbladig.
Spanoghea
Spanóghea Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar J. B. Spanoghe
(1796, Madras: 1838, ?), die in 1816 in den Nederlandsch. staatsdienst trad, in 1821
assistent-resident werd van de zuidelijke afdeelingen der residentie Bantam [waar
hij Blume (zie Blumĕa) op tochten vergezelde], in 1831 Timor bezocht, van 1833-34
als waarnemend resident van Timor fungeerde en in 1837 eervol uit ’s Lands dienst
werd ontslagen. Zoowel op Java als op Timor verzamelde hij planten, waarvan er
verscheidene naar hem genoemd zijn.
spanogheanus
spanogheánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar J. B. Spanoghe (zie Spanoghĕa).
spanoghei
spanóghei, – 2e nv. van Spanoghĕus, Latinizeering van Spanoghe:
van Spanoghe, gevonden door Spanoghe, genoemd naar Spanoghe. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar J. B. Spanoghe (zie Spanoghĕa).
Sparaxis
Sparáxis Ker [John Gawler], – van Gr. sparattein of sparassein,
verscheuren. – De naam zinspeelt op de aan den top franjeachtig ingesneden
schutbladen.
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Sparganiaceae
Sparganiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Sparganĭum geldt.
sparganiifolius
sparganiifólius (-a, -um), – van Sparganĭum, plantengesl.
(Sparganiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Sparganĭum.
Sparganium
Spargánium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam sparganĭon (verkleinw. van spargănon, windsel, luier), waarmede een
plant werd aangeduid, welker identiteit niet vast staat. De naam is door Linnaeus
(zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem thans voerende gesl.
sparganophora / sparganophorum
sparganóphora / sparganóphorum, –
zie sparganophŏrus.
Sparganophorus
Sparganóphorus Vaill. [S. Vaillant], – van Gr. spargănon,
windsel, omwindsel; pherein, dragen. – De naam zinspeelt op het napje, dat den voet
der bloemkroon omgeeft.
sparganophorus
sparganóphorus (-a, -um), – van Gr. spargănon, windsel,
omwindsel; pherein, dragen: een windsel dragend, een omwindsel dragend.
Sparmannia
Sparmánnia L. f. [C. von Linné (1741-83)], – genoemd naar A.
Sparrman (1748, in Uppland, N. van Stockholm; 1820, Stockholm),
natuuronderzoeker, die in 1772 met Thunberg (zie Thunbergĭa) naar de Kaap reisde,
van 1772-75 deel nam aan de tweede wereldreis van Cook (zie Cookĭa), in 1775
terugkeerde naar de Kaapkolonie, welke hij van 1775-76 bereisde en waar hij groote
natuurhistorische verzamelingen bijeenbracht, waarna hij terugkeerde naar Zweden,
conservator werd der Zw. Akademie van Wetenschappen en in 1781 hoogleeraar in
de nat. historie te Upsála.
sparsa
sparsa, – zie sparsus.
sparsiflorus
sparsiflórus (-a, -um), – van Lat. sparsus, verstrooid,
uiteengeplaatst; flos (flōris), bloem; met uiteengeplaatste bloemen.
sparsifolius
sparsifólius (-a, -um), – van Lat. sparsus, verstrooid,
uiteengeplaatst; folĭum, blad: met uiteengeplaatste bladeren.
sparsipilus
sparsípilus (-a, -um), – van Lat. sparsus, verstrooid,
uiteengeplaatst; pĭlus, haar: met verstrooide haren.
sparsisorus sparsisórus (-a, -um), – van Lat. sparsus, verstrooid, onregelmatig
verspreid; sōrus, sporenhoopje: met uiteengeplaatste sporenhoopjes of sori.
sparsus
sparsus (-a, -um), – van Lat. spargĕre, verstrooien, verspreiden;
verstrooid, verspreid, uiteengeplaatst.
Spartina
Spártina Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – als znw. gebezigde,
gelatinizeerde vr. vorm van Gr. spartĭnos (van spartos, Esparto-gras, een stijfbladige
grassoort), (als het ware) van Esparto-gras gemaakt: stijfbladig gras.
spartioides
spartioídes, – van Spartĭum, plantengesl. (Leguminōsae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Spartĭum-achtig.
Spartium
Spártium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. spartĭon (van
sparton, touw), naam van eenige heesters, uit welker bast touw gedraaid werd.
spartum
spartum, – Lat. transcr. van Gr. sparton, touw, voorts naam van een
gras, uit welks bladeren touw gedraaid werd.
spathaceus
spatháceus (-a, -um), – van Lat. spatha, (als bot. term)
(kolf)scheede: scheedevormig, met scheedevormige bladeren, steunbladen,
schutbladen, kelk of dgl.
spathaeformis
spathaefórmis (-is, -e), – zie spathiformis.
spathatus
spathátus (-a, -um), – van Lat. spatha, (als bot. term) scheede: van
een scheede voorzien, een scheedevormig schutblad dragend.
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spathellifer / spathelliferus
spathéllifer (spathellífera, spathellíferum) /
spathellíferus (-a, -um), – van Lat. spathella [verkleinw. van spatha, (als bot. term)
kolfscheede], scheede of schutblad aan den voet van een kolftak: aan den voet der
kolftakken scheeden of schutbladen dragend.
spathiformis spathifórmis (-is, -e), – van Lat. spatha, (als bot. term) scheede;
forma, vorm: scheedevormig.
spathilabius
spathilábius (-a, -um), – van Lat. spatha, spatel; labīum, lip:
met spatelvormige lip.
spathilabris
spathílabris (-is, -e), – van Lat. spatha, spatel; lăbrum, lip: met
spatelvormige lip.
spathilinguis
spathilínguis (-is, -e), – van Lat. spatha, spatel; lingǔa, tong:
met spatelvormige tong of (bij orchideeën) lip.
Spathiostemon
Spathiostémon Bl. [C. L. Blume], – van Gr. spathĭon
(verkleinw. van spathê, spatel), spateltje: stêmôn, draad. – De meeldraden zijn
vergroeid tot min of meer spatelvormige bundels.
spathipetalus
spathipétalus (-a, -um), – van Lat. spatha, spatel;
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Nieuwlat. petălum, kroonblad: met spatelvormige kroonbladen.
spathiphylla
spathiphýlla, – zie spathiphyllus.
Spathiphyllopsis Spathiphyllópsis T. et B. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk],
– van Spathiphyllum, plantengesl. (Aracĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op
Spathiphyllum gelijkend gesl.
Spathiphyllum
Spathiphýllum Schott [H. W. Schott], – van Lat. spatha, (als
bot. term) kolfscheede; Gr. phullon, blad. – De kolfscheeden zijn bladachtig, vooral
na den bloei.
spathiphyllus spathiphýllus (-a, -um), – van Gr. spathê, spatel; phullon, blad:
met spatelvormige bladeren.
Spathium
Spáthium Lour. [J. Loureiro], – van Lat. spatha, spatel, – De naam
zinspeelt op den vorm der schutbladen.
Spathodea
Spathódea P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van
Gr. spathôdês [van spathê, (als bot. term) scheede], scheedevormig. – De naam
zinspeelt op den scheedevormigen kelk.
Spathodithyros
Spathodíthyros Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. spathê,
(als bot. term) scheede; dithŭros [van di(s), dubbel, tweemaal; thŭra, deur],
tweedeurig: plant, welker bloeiwijzen goed ontwikkelde scheeden dragen en welker
vruchten zich met twee deuren, dwz. met twee kleppen, openen.
Spathoglottis Spathoglóttis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. spathê, spatel; glôtta,
tong, (bij orchideeën) lip. Orchidacĕa met spatelvormige lip.
spathoglottoides
spathoglottoídes, – van Spathoglottis, plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Spathoglottis-achtig.
Spatholobus
Spathólobus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. spathê, spatel;
lŏbos, peul: plant met spatelvormige peulen.
spathulaefolius
spathulaefólius (-a, -um), – zie spathulifolĭus.
spathulatus spathulátus (-a, -um), – van Lat. spathŭla (verkleinw. van spatha,
spatel), spateltje: spatelvormig.
spathulifer / spathuliferus
spathúlifer (spathulífera, spathulíferum) /
spathulíferus (-a, -um), – van Lat. spathŭla (verkleinw. van spatha, spatel), spateltje;
ferre, dragen: een of meer spatelvormige organen dragend.
spathulifolius
spathulifólius (-a, -um), – van Lat. spathŭla (verkleinw. van
spatha, spatel), spateltje; folĭum, blad: met spatelvormige bladeren.
spathulinus spathulínus (-a, -um), – van Lat. spathŭla (verkleinw. van spatha,
spatel), spateltje: spatelvormig.
spatiosus
spatiósus, – van Lat. spatĭum, ruimte: veel ruimte beslaand, groot,
breed, forsch, hoog klimmend.
spatulspatul-, – zie spathul-.
speciosa
speciósa, – zie speciōsus.
speciosissimus
speciosíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. speciōsus,
opvallend schoon: buitengewoon fraai.
speciosoides
speciosoídes, – van den soortnaam speciōsus (zie aldaar); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort speciōsus gelijkend.
speciosus
speciósus (-a, -um), – van Lat. species, hier = schoonheid, schoon
uiterlijk: opvallend schoon, zeer fraai.
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spectabilis
spectábilis (-a, -um), – van Lat. spectāre, bezien, beschouwen:
bezienswaardig, fraai.
Specularia
Speculária A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – van Lat. specŭlum,
spiegel: spiegelkruid. – De naam zinspeelt op den vorm van den zoom der
bloemkroon.
speculifer / speculiferus specúlifer (speculífera, speculíferum) / speculíferus
(-a, -um), – van Lat. specŭlum, spiegel; ferre, dragen: een of ander op een spiegel
gelijkend orgaan dragend.
speculiger / speculigerus specúliger (speculígera, speculígerum) / speculígerus
(-a, -um), – van Lat. specŭlum, spiegel; gĕrĕre, dragen: een of ander op een spiegel
gelijkend orgaan dragend.
speculum
spéculum, – (Lat.) spiegel. – Bij Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith]
vertoont de lip een als een spiegel glanzende vlek.
speculum veneris
spéculum véneris, – Lat. specŭlum, spiegel; Venĕris (2e
nv. van Venus, de schoone godin der liefde), van Venus: spiegel van Venus,
Venusspiegel.
Speiranthes
Speiránthes Hassk. [J. K. Hasskarl], – zie Spiranthes.
Speirema
Speiréma Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th. Thomson], – Lat.
transcr. van Gr. speirêma, winding. – De naam zinspeelt op de, althans na den bloei,
sterk teruggekromde kelkslippen.
spelta
spelta, – oude Lat. plantennaam, spelt.
spelunca
spelúnca, – (Lat.) spelonk, grot, hol in een heuvel of berg.
speluncae
spelúncae, – 2e nv. enk. van Lat. spelunca, spelonk, grot, hol in
een heuvel of berg: van een spelonk (afkomstig), in of bij spelonken groeiend.
spencerii
spencéríi, – 2e nv. van Spencerĭus, latinizeering van Spencer: van
Spencer, genoemd naar Spencer. – Decatŏca – F. v. M. [Ferdinand von Müller] is
genomd naar Sir Walter Baldwin Spencer (1860, Stratford, Lancaster, Engeland; ?,
?), van 1887-1919 hoogleeraar in de biologie aan de universiteit te Melbourne,
plaatselijk secretaris van The Australian Association for the Advancement of Science,
schrijver van vele ethnol. publicaties.
sperabilis
sperábilis (-is, -e), – van Lat. sperāre, hopen: te hopen.
Spergula
Spérgula L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van Zw. of D. spergel,
spurrie.
spergulaceus
sperguláceus (-a, -um), – van Spergŭla, plantengesl.
(Caryophyllacĕae), spurrie: Spergŭla-achtig, spurrieachtig.
Spergularia
Spergulária J. et K. B. Presl [J. Sv. Presl en K. (C.) B. Presl], –
van Spergŭla, plantengesl. (Caryophyllacĕae), spurrie: aan Spergŭla verwante plant.
Sperlingia
Sperlíngia Vahl [M. Vahl], – genoemd naar O. Sperling (1602,
Hamburg; 1681, Kopenhagen), arts te Kopenhagen, schrijver van een catalŏgus van
den Bot. tuin te dier stede.
Spermabolus
Spermábolus T. et B. [J. E. Teysmann en S. Binnendijk], – van
Gr. sperma, zaad; ballein, werpen: plant, welker vruchten bij het openspringen de
zaden wegslingeren.
Spermachiton
Spermáchiton Llanos [Antonio Llanos], – van Gr. sperma,
zaad; chĭtôn, hemd. – Gras, welks zaden door den lossen vruchtwand als door een
hemd worden omgeven.
Spermacoce Spermacóce Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. sperma, zaad; akôkê,
spitsje. – De vruchthelften, welke elk een zaad omsluiten, dragen op den top 1-4
spitsjes (de kelkslippen).
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Spermadictyon
Spermadíctyon Roxb. [W. Roxburgh], – van Gr. sperma,
zaad; diktŭon, net. – Plant met netvormig geribde zaadhuid.
Spermadyction
Spermadýction, – foutief voor Spermadictўon.
sphacelatus
sphacelátus (-a, -um), – van Gr. sphakĕlos, koudvuur, droog
gangreen: als het ware door koudvuur aangetast, bij gedeelten verdrogend en
afvallend, met verdrogende toppen.
Sphaen- / sphaenSphaen- / sphaen-, – zie Sphen-, sphen-.
sphaeracros
spháéracros (-os, -on), – van Gr. sphaira, bol (znw.); ăkron,
top: met bolvormigen top.
sphaerantha / sphaeranthum
sphaerántha / sphaeránthum, – zie
sphaeranthus.
Sphaeranthus Sphaeránthus L. [C. Linnaeus], – van Gr. sphaira, bol; anthos,
bloem. – Bij een deel der soorten zijn de bloeiwijzen bolvormig.
sphaeranthus sphaeránthus (-a, -um), – van Gr. sphaira, bol; anthos, bloem:
met bolvormige bloemen of bloeiwijzen.
sphaericus
spháéricus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. sphairĭkos (van
sphaira, bol), bolrond.
Sphaeridiophora
Sphaeridióphora Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856),
hoogleeraar te Angers], – van Gr. sphairidĭon (verkleinw. van sphaira, bol), bolletje;
pherein, dragen. – De naam zinspeelt op de kleine, bolvormige peulen.
sphaeridiophorus
sphaeridióphorus (-a, -um), – van Gr. sphairidĭon
(verkleinw. van sphaira, bol), bolletje; pherein, dragen: kleine bolvormige organen
(bloeiwijzen, vruchten)
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dragend.
sphaeridophorus
sphaeridóphorus (-a, -um), – zie sphaeridiophŏrus.
sphaeroblastus
sphaeroblástus (-a, -um), – van Gr. sphaira, bal, bol; blastê,
kiem: met bolvormige kiem, bij uitbreiding: met bolvormig vruchtbeginsel, met
bolvormige bloemknoppen.
sphaerocalyx
sphaerócalyx, – van Gr. sphaira, bol; kălux, kelk: met
bolvotmigen kelk.
sphaerocarpus
sphaerocárpus (-a, -um), – van Gr. sphaira, bol; karpos,
vrucht: met bolvormige vruchten of vruchtjes.
Sphaerocarya
Sphaerocárya Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. sphaira, bol; karŭon, noot. – De harde steenkern is
bolvormig.
sphaerocephalus sphaerocéphalus (-a, -um), – van Gr. sphaira, bol; kephălê,
hoofd; met bolvormige hoofdjes of sori.
sphaeroceras
sphaeróceras, – van Gr. sphaira, bol; kĕras, hoorn: met
bolvormige hoornen, met bolvormig spoor.
Sphaerocionium Sphaerociónium K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. sphaira,
bol; kionĭon [verkleinw. van kiôn (kiŏnos), zuil], zuiltje. De sporangiën worden
gedragen door een aan den top bolvormig verdikte zuil.
sphaerococcus
sphaerocóccus (-a, -um), – van Gr. sphaira, bol; kokkos,
vrucht(nootje): met bolvormige vruchtnootjes.
sphaeroideus
sphaeroídeus (-a, -um), – van Lat. sphaera (Gr. sphaira), bol;
idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: bolvormig.
sphaerolobus
sphaerólobus (-a, -um), – van Lat. sphaera (Gr. sphaira), bol;
lŏbus (Gr. lŏbos), lob: met bolvormige lobben.
Sphaeromariscus
Sphaeromaríscus E. G. Camus [Edmond Gustave Camus
(1852, Parijs; 1915, Parijs), apotheker-botanicus], – van Lat. sphaera, bol; Mariscus,
(voormalig) plantengesl. (Cyperacĕae): aan Mariscus verwant gesl. met tot bolvormige
hoofdjes opeengedrongen aartjes.
Sphaeromorphaea
Sphaeromorpháéa A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van
Gr. sphaeromorphos (van sphaera, bol; morphê, vorm), bolvormig. Plant met
bolvormige bloemhoofdjes.
Sphaerophora
Sphaeróphora Bl. [C. L. Blume], – van Gr. sphaira, bol;
pherein, dragen. – De plant draagt tot bolvormige hoofdjes vereenigde bloemen en
vruchten.
sphaerophorus
sphaeróphorus (-a, -um), – van Gr. sphaira, bol; pherein,
dragen: bolvormige organen (bloeiwijzen bv.) dragend.
sphaerophyllus
sphaerophýllus (-a, -um), – van Gr. sphaira, bol; phullon,
blad: met bolvormige bladeren.
Sphaerosacme
Sphaerosácme Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende
Nathaniel Wallich], – van Gr. sphaira, bol; akmê, spits (znw.). – De meeldradenbuis
is bolvormig en draagt tandjes aan den top.
Sphaeroschoenus
Sphaeroschóénus Arn. [G. A. Walker-Arnott], – van Lat.
sphaera, bol; Schoenus, plantengesl. (Cyperacĕae): aan Schoenus verwant gesl. met
bolvormige bloeiwijze.
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sphaerostachyus
sphaerostáchyus (-a, -um), – van Gr. sphaira, bol; stachus,
aar: met bolvormige aren of aartjes.
Sphaerostema
Sphaerostéma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. sphaira, bol;
stêma, geërigeerde penis (mann. orgaan) of stêmôn, draad: De helmdraden zijn
vergroeid tot een bolvormige massa.
Sphaerostemma
Sphaerostémma Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – foutief
voor Sphaerostēma.
Sphaerostephanos
Sphaerostéphanos J. Sm. [J. Smith], – van Gr. sphaira,
bol; stephănos, krans. – Het dekvliesje draagt langs den rand een krans van bolvormige
klieren.
sphaerosticha
sphaerósticha, – zie sphaerostĭchus.
Sphaerostichum Sphaeróstichum K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. sphaira,
bol; stĭchos, rij. Varen met in rijen geplaatste, bolvormige sori.
sphaerostichus
sphaeróstichus (-a, -um), – van Gr. sphaira, bol; stĭchos, rij:
met in rijen geplaatste bolvormige organen (sori bv.).
Sphaerothalamus
Sphaerothálamus Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr.
sphaira, bol; thalămos, (als bot. term) bloembodem. – Plant met bolvormigen
bloembodem.
sphaerothyrsus
sphaerothýrsus (-a, -um), – van Gr. sphaira, bol (znw.);
thursos, (als bot. term) bloempluim: met bolvormige bloempluimen, met bolvormige,
vertakte bloeiwijzen.
sphaerula
spháérula, – (Lat.) verkleinw. van sphaera, bol: bolletje.
sphaerulifer / sphaeruliferus
sphaerúlifer (sphaerulífera, sphaerulíferum) /
sphaerulíferus (-a, -um), – van Lat. sphaerŭla (verkleinw. van sphaera, bol), bolletje;
ferre, dragen: bolletjes dragend (bolvormige vruchten bv.).
Sphagnaceae Sphagnáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Sphagnum
geldt.
sphagnicola sphagnícola (znw.), – van Nieuwlat. sphagnum, veenmos; cŏlĕre,
wonen, bewonen: veenmos bewonende, in veenmos groeiende plant.
sphagnicolus
sphagnícolus (-a, -um), – van Nieuwlat. sphagnum, veenmos;
cŏlĕre, wonen, bewonen: veenmos bewonend, in veenmos groeiend.
sphagnoides
sphagnoídes, – van Sphagnum, plantengesl. (Sphagnacĕae),
veenmos; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Sphagnum-achtig,
veenmos-achtig.
Sphagnum
Sphagnum Ehrh. [J. Fr. Ehrhart], – van Gr. sphagnos, oude naam
eener mossoort.
Sphalanthus
Sphalánthus Jack [W. Jack], – van Gr. sphallein, doen vallen,
afwerpen; anthos, bloem. Na den bloei vallen kelk, kroon, meeldraden en stijl
gezamenlijk af.
Sphedamnocarpus
Sphedamnocárpus Planch. [J. E. Planchon], – foutief
voor Sphendamnocarpus.
Sphenanthera
Sphenanthéra A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – van Gr.
sphên (sphênos), wigge; anthêra, (als bot. term) helmknop. Plant met wigvormige
helmknoppen.
sphenantherus
sphenanthérus (-a, -um), – van Gr. sphên (sphênos), wigge;
anthêra, (als bot. term) helmknop: met wigvormige helmknoppen.
Sphendamnocarpus
Sphendamnocárpus Baker [J. G. Baker], – van Gr.
sphendamnos, ahorn, esdoorn; karpos, vrucht: plant, welker vruchten op die van een
ahorn gelijken.
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Sphendanthera
Sphendanthéra Hassk. [J. K. Hasskarl], – foutief voor
Sphenanthēra.
sphenobasis sphenóbasis, – van Gr. sphên (sphênos), wigge; băsis, voet (fig.):
met wigvormigen voet.
sphenocarpus
sphenocárpus (-a, -um), – van Gr. sphên (sphênos), wig(ge);
karpos, vrucht: met wigvormige vruchten.
sphenochilus
sphenochílus (-a, -um), – van Gr. sphên (sphênos), wig(ge);
cheilos, lip: met wigvormige lip.
Sphenoclea
Sphenocléa Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. sphên (sphênos),
wig(ge); kleiein, sluiten. – De bloemen en later de vruchten worden omsloten door
wigvormige schutbladen.
Sphenodesma / Sphenodesme Sphenodésma Jack [W. Jack] / Sphenodésme,
– van Gr. sphên (sphênos), wigge; desmê, bundel. – De bloemen staan bundelsgewijs
bijeen binnen een omwindsel; de kelk loopt naar onder smal toe gelijk een wigge;
binnen het omwindsel staat dus als het ware een bundel van wiggen.
Sphenogyne
Sphenógyne R. Br. [Robert Brown], – van Gr. sphên (sphênos),
wig(ge); gŭnê, vrouw. – De stempels (vr. organen) zijn wigvormig.
sphenoidea
sphenoídea, – zie sphenoidĕus.
sphenoides
sphenoídes, – Lat. transcr. van Gr. sphênoëidês [van sphên
(sphênos), wigge; eidês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt], wigvormig.
sphenoideus
sphenoídeus (-a, -um), – van Gr. sphên (sphênos), wig(ge);
idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: wigvormig.
Sphenomeris
Sphenómeris Maxon [W. R. Maxon (1877-X), Amer.
plantkundige], – van Gr. sphên (sphênos), wig(ge); mĕros, deel. – De naam zinspeelt
op de wigvormige slippen (deelen) der blaadjes.
Sphenopholis
Sphenópholis Scribn. [Frank Lamson-Scribner (1851,
Cambridge Port, Mass., U.S.A.; X), van 1894 tot aan zijn pensionneering in 1922
verbonden aan het United Stats Department of Agriculture te Washington.
Oorspronkelijk noemde hij zich Franklin Pierce Lamson, daarna gedurende eeinge
jaren Frank Lamson Scribner, thans Frank Lamson-Scribner], – van Gr. sphên
(sphênos), wig(ge); phŏlis, schub. – G1 (hier bij een schub vergeleken) is bij sommige
soorten van het gesl. wigvormig.
sphenophyllus
sphenophýllus (-a, -um), – van Gr. sphên (sphênos),
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wigge; phullon, blad: met wigvormige bladeren of blaadjes.
sphenoptera
sphenóptera, – zie sphenoptĕrus.
Sphenopteris
Sphenópteris Maxon [W. R. Maxon (1877-X), Amer.
plantkundige], – van Gr. sphên (sphênos), wig(ge); ptĕris, varen: varen met
wigvormige uiterste bladslippen.
sphenopterus
sphenópterus (-a, -um), – van Gr. sphên (sphênos), wig(ge);
ptĕron, vleugel: met wigvormige vleugels.
Sphinctacanthus
Sphinctacánthus Bth. [G. Bentham], – van Gr. sphinktos
(van sphigein, insnoeren), ingesnoerd; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam.
der Acanthacĕae: Acanthacĕa met ingesnoerden keel der bloemkroon.
sphingoides sphingoídes, – van Gr. sphinx (sphingos), sphinx; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: sphinxachtig. – Bij de Oude Egyptenaren was de
sphinx een monster in de gedaante van een liggende leeuw, met half opgericht
bovenlijf en een menschelijk hoofd met starenden blik. – De naam is veel later
overgedragen op een soort nachtvlinder, waarvan de rups (pijlstaartrups), als zij
verontrust wordt, ongeveer de houding aanneemt der Egypt. sphinx. De zich – via
de pop – uit deze rups ontwikkelende vlinder bezit een lange, draadvormige tong. –
Langs dezen omweg is men ertoe gekomen den naam sphingoīdes te schenken aan
een orchidee, welker lip in een lange, dunne spits eindigt. Als de oude Sphinx dat
beleefd had!
sphondylium
sphondýlium, – Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam
sphondulĭon. Het is niet zeker, welke plant daarmede bedoeld werd; ook de beteekenis
van den naam staat niet vast.
sphondylophyllus sphondylophýllus (-a, -um), – van Gr. sphondŭlos, wervel,
ronde steen; phullon, blad: rondbladig.
Sphragidea
Sphragídea Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr. sphragis
(sphragīdos), zegel, zegelring. – De schijf der ♀ bloemen is ringvormig.
spica
spica, – (Lat.) aar. Voorts oude naam voor de lavendel.
spicaeformis
spicaefórmis (-is, -e), – zie spiciformis.
spicant
spicant, – oude D. varennaam.
Spicanta
Spicánta K. B. Presl [K. B. Presl], – Latinizeering van den ouden
D. varennaan spicant.
spicata
spicáta, – zie spicātus.
spicatopaniculatus spicatopaniculátus (-a, -um), – van Lat. spicātus, tot aren
vereenigd; paniculātus, tot pluimen vereenigd: vereenigd tot aren, welke zelve tot
een pluimvormige bloeiwijze samenkomen.
spicatus
spicátus (-a, -um), – van Lat. spica, aar: tot aren vereenigd, aren
dragend.
spica venti
spica venti, – van Lat. spica, aar: venti (2e nv. enkv. van ventus,
wind), van den wind: aar van den wind, windaar. – De naam zinspeelt op de bij wind
zeer beweeglijke, echter niet aar-, doch pluimvormige bloeiwijzen.
spicerianus
spiceriánus (-a, -um) (Paphiopedīlum – Pfitz. [E. H. H. Pfitzer
(1846-1906), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Heidelberg]), – genoemd
naar den Eng. theeplanter Spicer, van wien mij niets bekend is, dan dat hij de plant
in 1878 uit de Lushai Hills (Burma; ±93° O.L.; ±23° N.B.) in Engeland importeerde.
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spicifer / spiciferus
spícifer (spicífera, spicíferum) / spicíferus (-a, -um), –
van Lat. spica, aar; ferre, dragen: aardragend.
spiciflorus
spiciflórus (-a, -um), – van Lat. spica, aar; flos (flōris), bloem:
met tot aren vereenigde bloemen.
spiciformis
spicifórmis (-is, -e), – van Lat. spica, aar; forma, gedaante, vorm:
aarvormig.
spiciger / spicigerus
spíciger (spicígera, spicígerum) / spicígerus (-a, -um),
– van Lat. spica, aar; gĕrĕre, dragen: aardragend.
Spicillaria
Spicillária A. Rich. [A. Richard], – van Lat. spicilla, bedoeld als
verkleinw. van spica, aar (het gewone verkleinw. is spicŭla), korte aar: plant met tot
korte aren vereenigde bloemen.
spiculatus
spiculátus (-a, -um), – 1. van Lat. spicŭla (verkleinw. van spica,
aar), korte aar, aartje: tot korte aren vereenigd, tot aartjes vereenigd. 2. van Lat.
spicŭlum (verkleinw. van spicum, spits, stekel), spitsje, stekeltje: een spits(je) of
stekel(tje) dragend.
spiculiflorus
spiculiflórus (-a, -um), – 1. van Lat. spicŭla (verkleinw. van
spica, aar), korte aar, aartje; flos (flōris), bloem: met tot aartjes vereenigde bloemen.
2. van Lat. spicŭlum (verkleinw. van spicum, spits, stekel), spitsje, stekeltje; flos
(flōris), bloem: met gestekelde bloemen.
spiculifolius spiculifólius (-a, -um), – van Lat. spicŭlum, stekel, spitsje; folĭum,
blad: met in een stekel of een spitsje eindigende bladeren, met stekelvormige bladeren.
Spigelia Spigélia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar A. van der Spi(e)gel (1578
of 1579, Brussel; 1625, Padua), hoogleeraar in de anatomie aan de universiteit te
Padua, schrijver van een bot. werk.
Spilanthes
Spilánthes Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. spilos, vlek;
anthos, bloem. – Bij sommige soorten (zeer fraai bij Spilánthes oleracĕa Jacq. [N.
J. baron Von Jacquin]) hebben de gele bloemhoofdjes in het midden een paarsbruine
vlek.
spilanthoides
spilanthoídes, – van Spilanthes, plantengesl. (Composĭtae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Spilanthes-achtig.
spina christi
spina christi, – (Lat.) spina, doorn; christi, 2e nv. van Christus
[Gr. Christos, de gezalfde (van chriein, zalven) = Messīas = Hebr. Māshīakh (van
māshakh, zalven)]: Christusdoorn. – De naam zinspeelt op de doornenkroon van
Christus. Vgl. Mattheüs XXVII, 29: “Ende een kroone van doornen gevlochten
hebbende, setteden die op sijn hooft.” Zie voorts Markus XV, 17, – Johannes XIX,
2. – Van de vele gedoornde planten, welke in den volksmond Christusdoorn heeten,
komt Paliūrus spina christi Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige]
overvloedig voor in het dal der beek Kidron, even ten O. van Jeruzalem; van dezen
heester zijn dan ook de doornenkronen vervaardigd, welke als reliquie te Trier en te
Brugge bewaard worden; die vanRome en Turijn bestaan uit twijgen van Lycĭum
europaeum L. [C. Linnaeus]. – De tegenwoordig in Jeruzalem nog wel aan pelgrims
verkocht wordende doornenkronen zijn van een derde plant, Sanguisorba spinōsa
Bert. [A. Bertoloni], welke zich gemakkelijker laat vlechten dan de beide andere. –
Zeker is, dat de doornenkroon niet geleverd werd door de op Java algemeen
Christusdoorn genoemde, in de vorige eeuw uit Z.-Afrika ingevoerde sierplant
Asparăgus sprengēri Regel [E. A. von Regel], noch door de in Europa onder den
naam Christusdoorn gekweekte, pas na 1492 uit Amerika geïmporteerde Gleditschĭa
triacanthos L. [C. Linnaeus], noch door de van Madagaskar afkomstige Euphorbĭa
splendens Bojer [W. Bojer, conservator van een museum op Mauritius].
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Spinacia
Spinácia L. [C. Linnaeus], – via den Ital. meervoudsvorm spináci
(= spinazie) ontleend aan den Arab. volksnaam der plant isfānāj (Perz. aspanach).
De afleiding van Lat. spina, doorn, met vermeende zinspeling op het na den bloei
stekelig wordende bloemdek der winterspinazie, is volksetymologie. Den Ouden
Grieken en Romeinen was de plant onbekend; zij is pas in het begin der 15e eeuw
in Europa ingevoerd, in Spanje door de Arabieren.
spinaefolius
spinaefólius (-a, -um), – zie spinifolĭus.
spinalba
spinálba, – samentrekking van Lat. spina alba (van spina, stekel,
doorn; albus, wit), witte stekel, witte doorn, dwz. met witte stekels of witte doornen
gewapende plant.
spinarum
spinárum, – 2e nv. mv. van Lat. spina, doorn: der
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doornen. De soortnaam is ontleend aan Rumphius, Herbarium Amboinense,
Auctuarium 37, die een heester Spina spinārum (d.i. doorn der doornen) noemde
“wegens zijn veelvoudige, en op malkander gedrongene doorens, diergeluke ik aan
geen andere plant kenne.” Met den geslachtsnaam Carissa (zie aldaar) verbonden
schijnt de naam te moeten beteekenen: de doortrapte (plant), wat haar doornen betreft;
de sterk gedoornde plant.
spinescens spinéscens, – van Lat. spinescĕre (van spina, doorn, stekel), doornig
worden, stekelig worden: gedoornd, gestekeld.
spinidens
spínidens, – van Lat. spina, doorn, stekel; dens, tand: met doornof stekelachtige tanden.
spinifer / spiniferus
spínifer (spinífera, spiníferum) / spiníferus (-a, -um), –
van Lat. spina, doorn, stekel; ferre, dragen: een of meer doornen of stekels dragend,
gedoornd, gestekeld.
Spinifex / spinifex
Spínifex L. [C. Linnaeus] / spínifex, – van Lat. spina,
doorn; facĕre, maken: doornen makend, dwz. doornachtig gepunte bladeren
voortbrengend gras. – De Jav. Spinĭfex littorĕus Merr. [E. D. Merrill] bezit deze
eigenschap in hooge mate. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl.
Spinĭfex uittedrukken.
spinifolius
spinifólius (-a, -um), – van Lat. spina, doorn, stekel; folĭum, blad:
met doornen of stekels dragende, met in een doorn of stekel eindigende of op doornen
of stekels gelijkende bladeren.
spinifructus
spinifrúctus (-a, -um), – van Lat. spina, doorn, stekel; fructus,
vrucht: met gedoornde of gestekelde vruchten. Vgl. echinocarpus.
spiniger / spinigerus
spíniger (spinígera, spinígerum) / spinígerus (-a, -um),
– van Lat. spina, doorn, stekel; gĕrĕre, dragen: een of meer doornen of stekels
dragend, gedoornd, gestekeld.
spinosa
spinósa, – zie spinōsus.
spinosissimus
spinosíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. spinōsus,
gedoornd, gestekeld: zeer sterk gedoornd of gestekeld.
spinosus
spinósus (-a, -um), – van Lat. spina, doorn, stekel: gedoornd,
gestekeld.
Spinovitis
Spinovítis Rom. [Frédéric Romanet du Caillaud], – van Lat. spina,
doorn, stekel; Vītis, plantengesl. (Vitacĕae): aan Vitis verwante, gestekelde plant.
spinulifer / spinuliferus
spinúlifer (spinulífera, spinulíferum) / spinulíferus
(-a, -um), – van Lat. spinŭla (verkleinw. van spina, doorn, stekel), doorntje, stekeltje;
ferre, dragen: doorntjes of stekeltjes dragend.
spinulifolius spinulifólius (-a, -um), – van Lat. spinŭla (verkleinw. van spina,
doorn, stekel), doorntje, stekeltje; folĭum, blad: met doorntjes of stekeltjes op de
bladeren.
spinulinervis
spinulinérvis (-is, -e), – van Lat. spinŭla (verkleinw. van spina,
doorn, stekel), doorntje, stekeltje; nervus, nerf: met doorntjes of stekeltjes op de
nerven.
spinulipes spinúlipes, – van Lat. spinŭla (verkleinw. van spina, doorn, stekel),
doorntje, stekeltje; pes, voet, steel: met één of meer doorntjes of stekeltjes op den
(zuil)voet of steel.
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spinulosus spinulósus, – van Lat. spinŭla (verkleinw. van spina, doorn, stekel),
doorntje, stekeltje: met vele doorntjes of stekeltjes bezet, fijn gedoornd, fijn gestekeld.
Spiradiclis Spirádiclis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. speira, krul; dĭklis, dubbele
deur. – De kleppen (hier beschouwd als deuren) de doosvrucht zijn 2-deelig en
krommen zich ten slotte naar binnen.
Spiraea
Spiráéa L. [C. Linnaeus], – Lat. transvr. van den ouden Gr. naam
speiraia, waarmede een plant werd aangeduid, welker identiteit niet vast staat. – Ook
de oorsprong van den naam is onzeker. Sommigen leiden hem af van Gr. speira (Lat.
spira), spiraal. Zoolang men niet weet, welke plant met speiraia bedoeld werd, valt
niet uittemaken, of deze afleiding juist is. – Zeker is echter, dat de speiraia der Ouden
niet was Spiraea ulmarĭa L. [C. Linnaeus] (Ulmarĭa palustris Moench [K. Moench]),
met spiraalvormig gewonden vruchten, welke plant in het Middellandsche-Zeegebied
ontbreekt. – De vruchten van het tegenwoordige gesl. Spiraea zijn niet gewonden. –
Linnaeus (zie Linnaea) zelf [Philosophĭa Botanĭca, Editĭo princeps (1751), p. 175]
leidt den naam niet af van speira of spira, doch rekent hem tot de Graeca obscūra,
de duistere Gr. namen, waarvan hij zegt: “quamplurĭma eruuntur difficillĭme & erŭta
dubĭa tamen persistunt” (de meeste zijn zeer moeilijk natesporen en, als zij nagespoord
zijn, blijven zij toch nog twijfelachtig).
Spiraeanthemum
Spiraeánthemum A. Gray [Asa Gray], – van Spiraea,
plantengesl. (Rosacĕae); Gr. anthĕmon, bloem: plant, welker bloemen op die eener
Spiraea gelijken.
spiraeoides
spiraeoídes, – van Spiraea, plantengesl. (Rosacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Spiraea-achtig.
Spiraeopsis
Spiraeópsis Miq. [F. A. W. Miquel], – van Spiraea, plantengesl.
(Rosacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Spiraea gelijkend gesl.
spirale
spirále, – zie spirālis.
spiralipetalus
spiralipétalus (-a, -um), – van Lat. spirālis, spiraalvormig;
Nieuwlat. petălum, kroonblad: met spiraalvormige kroonbladen.
spiralis
spirális (-is, -e), – van Lat. spira, spiraal: spiraalvormig.
spiraloides
spiraloídes, – van den soortnaam spirālis (zie aldaar); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort spirālis gelijkend.
Spiranthera
Spiranthéra A. St.-Hil. [A. Fr. C. de Saint-Hilaire (1779-1853),
Fr. plantkundige], – van Lat. spira (Gr. speira), spiraal; Nieuwlat. anthēra (Gr.
anthêra), (als bot. term) helmknop. – De helmknoppen zijn na den bloei spiraalvormig
gewrongen.
Spiranthes
Spiránthes L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. speira,
spiraal; anthos, bloem. – De bloeiwijze is duidelijk spiraalvormig.
spiratus
spirátus (-a, -um), – van Lat. spirāre, uitademen: uitgeademd, aan
een adentocht gelijk, zeer vergankelijk, met teere, kortlevende bloemen.
Spirodela
Spirodéla Schleid. [M. J. Schleiden], – van Gr. speira, spiraal;
dêlos, duidelijk. – De plant bevat duidelijke spiraalvaten.
spironema
spironéma, – van Gr. speira, spiraal; nêma, draad: met
spiraalvormig gewrongen (helm)draden.
Spirostemon
Spirostémon Griff. [W. Griffith], – van Gr. speira, spiraal;
stêmôn, draad. – De helmdraden zijn spiraalvormig ineengedraaid.
spirostyla
spiróstyla, – zie spirostўlus.
spirostyla
spirostýla, – zie spirost lus.
spirostylis
spiróstylis (-is, -e), – van Lat. spira, spiraal; stўlus, stijl: met
spiraalvormig gewrongen of gewonden stijl.
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spirostylis
spirostýlis (-is, -e), – van Gr. speira, spiraal; stūlos, stijl: met
spiraalvormig gewrongen of gewonden stijl.
spirostylus
spiróstylus (-a, -um), – van Lat. spira, spiraal; stўlus, stijl: met
spiraalvormig gewrongen of gewonden stijl.
spirostylus
spirostýlus (-a, -um), – van Gr. speira, spiraal; stūlos, stijl: met
spiraalvormig gewrongen of gewonden stijl.
spissus
spissus (-a, -um), – (Lat.) dicht opeen, dik (van vloeistoffen).
spithameus
spithámeus (-a, -um), – van Lat. spithăma (Gr. spithămê), span,
afstand tusschen de toppen van de zoo ver mogelijk in tegenovergestelde richting
uitgespreide duim en pink: een span lang, d.i. 19 a 22 cm (in oude Fr. literatuur 7 Fr.
duimen of 19 cm).
splendens
splendens, – van Lat. splendēre, schitteren, stralen: schitterend,
stralend, zeer fraai.
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splendida
spléndida, – zie splendĭdus.
splendidissimus splendidíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. splendĭdus,
schitterend, prachtig: allerprachtigst.
splendidus
spléndidus (-a, -um), – van Lat. splendēre, schitteren, stralen:
schitterend, stralend, prachtig.
Splitgerbera
Splitgerbéra Miq. [F. A. W. Miquel], – genoemd naar Fr. L.
Splitgerber (1801, Amsterdam; 1845, Amsterdam), die in 1833 een bot. reis maakte
door Italië, in 1837/38 Suriname bereisde, en voorts eenige bot. publicaties schreef.
Zijn bot. verzamelingen berusten in het Rijksherbarium te Leiden.
Spodiopogon
Spodiopógon Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. spodĭos,
aschgrauw; pôgôn, baard. – De naam zinspeelt op de aschgrauwe beharing en de
lange, bij baardharen vergeleken naalden.
spodochrous
spodóchrous (-a, -um), – van Gr. spodos, asch; chrŏa, kleur:
aschgrauw.
spoliatus
spoliátus (-a, -um), – van Lat. spoliāre, berooven: beroofd; iets
ontberend, dat verwante soorten wel bezitten (bv. spoorvormige aanhangsels aan den
voet van het helmbindsel).
spondiaefolius
spondiaefólius (-a, -um), – zie spondiifolĭus.
Spondias
Spóndias L. [C. Linnaeus], – oude Gr. plantennaam, waarmede een
boom werd aangeduid, welks vruchten op pruimen geleken. Ook de vruchten
sommiger soorten van het tegenwoordige gesl. Spondĭas, dat den Ouden onbekend
was, doen eenigszins aan pruimen denken, die van Spondĭas lutĕa L. [C. Linnaeus]
bv.
spondiifolius
spondiifólius (-a, -um), – van Spondĭas, plantengesl.
(Anacardiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Spondĭas.
spondylophyllus
spondylophýllus (-a, -um), – van Gr. spondŭlos, wervel,
ronde steen; phullon, blad: rondbladig.
spongiosus
spongiósus (-a, -um), – van Lat. spongĭa, spons: sponsachtig.
Sponia
Spónia Comm. [Ph. Commerson], – genoemd naar J. Spon (1647,
Lyon; 1685, Vevey bij Lausanne), die Italië, Dalmatië, Griekenland en de Levant
bereisde en over koffie, thee en chocolade schreef.
spontaneus
spontáneus (-a, -um), – van Lat. spons (spontis), vrije wil:
vrijwillig, uit vrijen wil ergens groeiend, in het wild groeiend, niet gekweekt.
sporadosorus sporadosórus (-a, -um), – van Gr. sporas (sporādos), verstrooid;
sôros, hoop(je): met verstrooide sporenhoopjes of sori.
Sporobolus
Sporóbolus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. sporos, vrucht,
zaad; ballein, werpen: gras, dat, bij wijze van spreken, zijn zaden wegwerpt. – Het
zaad is bij dit gesl. niet met den vruchtwand vergroeid en valt gemakkelijk uit.
Sprekelia
Sprekélia Heist. [L. Heister (1683-1758), D. plantkundige], – in
1753 genoemd naar J. H. von Sprekelsen (†1764), raadssecretaris te Hamburg, iemand
“zeer bekwaam in de natuurlijke historie”, bij wien de plant gekweekt werd, schrijver
eener bot. verhandeling. Overigens is mij van hem niets bekend.
sprengeli
sprengéli, – 2e nv. van Sprengēlus, Latinizeering van Sprengel: van
Sprengel, genoemd naar Sprengel. – Didymocarpus – Korth. [P. W. Korthals] (=
Didissandra – Clarke [Ch. Baron Clarke]) is genoemd naar K. P. J. Sprengel (1766,
Boldekow, Z.Z.W. van Anklam, Pommeren; 1833, Halle), veelzijdig geleerde,
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hoogleeraar in de genees- en plantkunde te Halle, schrijver van vele bot. en
geschiedkundige publicaties, verzorger van den 16den druk (1825-28) van Linnaeus’
Systēma Vegetabilĭum.
sprengelii
sprengélii, – 2e nv. van Sprengelĭus, Latinizeering van Sprengel:
van Sprengel, genoemd naar Sprengel. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
K. P. J. Sprengel (zie sprengēli).
sprengeri
sprengéri, – 2e nv. van Sprengērus, Latinizeering van Sprenger:
van Sprenger, genoemd naar Sprenger. – Asparăgus – Regel [E. A. von Regel] en
Tulĭpa – Baker [J. G. Baker] zijn genoemd naar K. L. Sprenger (1846, Güstrow,
Mecklenburg; 1917, Korfoe), bloemkweeker te Vomero bij Napels, die zich
verdienstelijk maakte voor den tuin- en landbouw van Italië en door den invoer van
nieuwe planten in Europa, schrijver van tuinbouwkundige artikelen.
Springia Spríngia M. A. [J. Müller van Aargau], – genoemd naar A. Fr. Spring
(1814, Geroldsbach, Beieren; 1872, Luik), hoogleeraar in de anatomie en pfysiologie
te Luik, lid en later voorzitter der Belg. Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
Letteren en Fraaie Kunsten, schrijver van geneeskundige en bot. publicaties, o.a.
over Lycopodĭum en Selaginella.
springianus
springiánus (-a, -um) (Selaginella – V. A. v. R. [C. R. W. K. van
Alderwerelt van Rosenburgh]), – genoemd naar A. Fr. Spring (zie Springĭa).
spruceanus
spruceánus (-a, -um) (Epidendrum – Lindl. [J. Lindley]), –
genoemd naar Richard Spruce (1817, Ganthorpe, N.-Yorksh., Engeland; 1893,
Coneysthorpe, Castle Howard, N.-Yorksh.), die van 1849-64 tropisch Z.-Amerika
van Eng. Guiana tot Perú bot. en geographisch onderzocht. Hij verzamelde ongeveer
7000 verschillende plantensoorten en bracht het zaad van Cinchōna sucirŭbra Pav.
[J. Pavon] van Columbia over naar Br. Indië, vanwaar in 1862 een tiental jonge
planten naar Java werden gezonden. Voorts schreef hij een aantal bot. publicaties.
spuria
spúria, – zie spurĭus.
spuriemarginatus
spuriemarginátus (-a, -um), – van Lat. spurie, schijnbaar
(bijw.); marginātus, gerand: schijnbaar gerand.
spurius spúrius (-a, -um), – (verwant aan Lat. spernĕre, verachten, versmaden):
van een onbekenden vader, van onechte geboorte, onecht.
squalens / squalidus
squalens / squálidus (-a, -um), – van Lat. squalēre, stijf
zijn, vuil zijn: stijf, vuil.
squamaestipes
squamaestípes, – zie squamistīpes.
Squamaria / squamaria Squamária Scop. [J. A. Scopoli] / squamária (znw.),
– van Lat. squama, schub. – De naam zinspeelt op den dicht beschubden wortelstok.
squamarius / squamatus
squamárius (-a, -um) / squamátus (-a, -um), – van
Lat. squama, schub: beschubd.
squamellatus
squamellátus (-a, -um), – van Lat. squamella (verkleinw. van
squama, schub), schubje: met schubjes bezet, fijn beschubd.
squamellicaulis
squamellicáúlis (-is, -e), – van Lat. squamella (verkleinw.
van squama, schub), schubje; caulis, stengel, steel: met fijn beschubde stengels of
stelen.
squamellosus
squamellósus (-a, -um), – van Lat. squamella (verkleinw. van
squama, schub), schubje: met vele schubjes.
squamifer / squamiferus squámifer (squamífera, squamíferum) / squamíferus
(-a, -um), – van Lat. squama, schub; ferre, dragen: schubben dragend, beschubd.
squamistipes
squamistípes, – van Lat. squama, schub; stīpes, steel: met
beschubden steel.
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squamosa
squamósa, – zie squamōsus.
squamosipes
squamósipes, – van Lat. squamōsus, beschubd; pes, voet, steel:
met beschubden voet of steel.
squamosus
squamósus (-a, -um), – van Lat. squama, schub: vol schubben,
beschubd.
squamulatus
squamulátus (-a, -um), – van Lat. squamŭla (verkleinw. van
squama, schub), schubje: schubjes dragend, fijn beschubd.
squamulifer / squamuliferus
squamúlifer (squamulífera, squamulíferum) /
squamulíferus (-a, -um), – van Lat. squamŭla (verkleinw. van squama, schub),
schubje; ferre, dragen: schubjes dragend, fijn beschubd.
squamuliger / squamuligerus
squamúliger squamulígera, squamulígerum)
/ squamulígerus (-a, -um), – van Lat. squamŭla (verkleinw. van squama, schub),
schubje; gĕrĕre, dragen: schubjes dragend, fijn beschubd.
squamulosus
squamulósus (-a, -um), – van Lat. squamŭla (verkleinw.
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van squama, schub), schubje; met vele schubjes bezet; fijn en (vrij) dicht beschubd.
squarrosus
squarrósus (-a, -um), – van Gr. eschăra, roof of korst op een
zweer, hoofdzeer, schurft: (als bot. term) rappig, d.i. bezet met naar alle zijden
uitstaande organen (bladeren, schutbladen, aarspillen, bloemen).
stabilis
stábilis (-is, -e), – van Lat. stare, staan, stilstaan, vaststaan: stilstaand,
onbeweeglijk, niet schommelend.
stachyanthus
stachyánthus (-a, -um), – van Gr. stachus, aar; anthos, bloem:
met tot aren vereenigde bloemen.
Stachycrater
Stachycráter Turcz. [N. St. Turczaninow], – van Gr. stachus,
aar; krātêr, kom. De bloemen zijn vereenigd tot aren; elke bloem staat binnen een
komvormig schutblad.
Stachygynandrum
Stachygynándrum P. Β. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de
Beauvois], – van Gr. stachus, aar; gŭnê, vrouw; anêr (andros), man. – Plant met
mann. en vr. sporangiën in eenzelfde aar.
stachyodes
stachyódes, – Lat. transcr. van Gr. stachuôdês (van stachus, aar;
ôdês, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt), aarvormig.
stachyoides
stachyoídes, – van Gr. stachus, aar; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: aarachtig.
Stachyphrynium
Stachyphrýnium K. Schum. [K. M. Schumann], – van Gr.
stachus, aar; Phrynĭum, plantengesl. (Marantacěae): aan Phrynĭum verwant gesl. met
aarvormige bloeiwijzen.
Stachys
Stachys L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. stachus, aar. De
naam werd gegeven met het oog op de aarvormige bloeiwijze van verscheidene
soorten.
Stachytarpha / stachytarpheta
Stachytárpha Link [H. Fr. Link] /
stachytárpheta Vahl [M. Vahl], – van Gr. stachus, aar; tarphus, dicht: plant met
dichte aren.
stachyura / stachyurum
stachyúra / stachyúrum, – zie stachyūrus.
Stachyurus Stachyúrus Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G. Zuccarini],
– van Gr. stachus, aar; oura, staart. – De bloemen zijn vereenigd tot op staartvormige
aren gelijkende bloeiwijzen.
stachyurus
stachyúrus (-a, -um), – van Gr. stachus, aar; oura, staart: met
staartvormige aren.
Stackhousia Stackhoúsia J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar J. Stackhouse
(1742, Trehane, Cornwall, Engeland; 1819, Bath), teekenaar, schrijver van eenige
bot. werken.
Stackhousiaceae
Stackhousiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Stackhousĭa geldt.
Stadmannia
Stadmánnia Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – in 1793
genoemd naar Stadmann, reizend plantkundige, van wien mij niets bekend is.
staehelinus
staehelínus (-a, -um) (Xeranthěmum – L. [C. Linnaeus]), –
genoemd naar B. Staehelin (1695, Bazel; 1750, Bazel), medicus-plantkundige,
schrijver van eenige wetensch. publicaties, vooral op plantenanatomisch gebied.
Stagmaria
Stagmária Jack [W. Jack], – van Gr. stagma, droppel. – De plant
bevat een bijtend, zwart opdrogend sap, dat druppelsgewijs uit den stam en de
vruchten naar buiten treedt.
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stagnalis / stagninus
stagnális (-is, -e) / stagnínus (-a, -um), – van Lat.
stagnum, buiten de oevers getreden water, langzaam stroomend of stilstaand water,
poel: in langzaam stroomend of stilstaand water groeiend, in poelen groeiend.
Stalagmites / Stalagmitis Stalagmítes Spreng. [K. P. J. Sprengel] / Stalagmítis
J. A. Murr. [J. A. Murray], – van Gr. stalagma, druppel. – Aan stam en twijgen treft
men dikwerf druppels geel melksap aan.
stamineus
stamíneus (-a, -um), – van Lat. stamen (stamĭnis), meeldraad: op
eenigerlei wijze tot meeldraden in betrekking staand; met opvallende meeldraden.
staminodiatus
staminodiátus (-a. -um), – van Nieuwlat. staminodĭum,
onvolkomen meeldraad, staminodium: met duidelijke staminodiën.
standishii
standíshii, – 2e nv. van Standishĭus, Latinizeering van Standish:
van Standish, genoemd naar Standish. – Lonicēra – Carr. [E. A. Carrière] en Thuja
– Carr. [E. A. Carrière] zijn genoemd naar John Standish (±1809, in Yorkshire of in
Wiltshire; 1875, ?), een aan de Royal Horticultural Society verbonden, actieven en
intelligenten kweeker, aan wien R. Fortune (zie fortuneānus) vele der door hem in
China verzamelde planten gezonden had.
Stanhopea
Stanhópea Frost [John Frost (1803-40), Eng.
medicus-plantkundige] ex W. J. Hook. [W. J. Hooker], – genoemd naar Philip Henry,
graaf van Stanhope (1781, Londen; 1855, Chevening Park, Sevenoaks, Kent), van
1829-37 president van de Medico-botanical Society te Londen.
stanleyanus
stanleyánus (-a, -um), – 1. (Gardenĭa – W. J. Hook. [W. J.
Hooker], – in 1845 genoemd naar Edward Smith Stanley (1775, ?; 1851, Knowsley,
Liverpool), sinds 1834 graaf van Derby, verdienstelijk zoöloog, bezitter eener groote
menagerie, van 1828-33 voorzitter der Linnean Society. Op zijn kosten werd de plant
door Thomas Whitfield in Afrika verzameld. 2. (Polypodĭum – Baker [J. G. Baker]),
– afkomstig van het Owen-Stanley-gebergte (in het Z.O. schiereiland van
Nieuw-Guinea; ±147-148° O.L.; ±9° Z.B.) of daar het eerst gevonden. Het gebergte
is genoemd naar Owen Stanley, kapitein van het Eng. oorlogsschip Rattlesnake, die
van 1846-50 opnemings- en ontdekkingsreizen maakte in de wateren van
Nieuw-Guinea en den Louisiade-Archipel en het in 1848 ontdekte.
stans
stans, – van Lat. stare, staan: staand, opgericht.
Stapelia
Stapélia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Bodaeus van Stapel (?,
?; 1636, ?), geneesheer te Amsterdam. – Hij bewerkte een Gr.-Lat. uitgave van
Theophrastos’ “Peri phutôn historĭan kai peri phutôn aitĭôn” (Kennis en Oorzaken
der Planten).
stapeliaeflorus
stapeliaeflórus (-a, -um), – zie stapeliiflōrus.
stapeliiflorus
stapeliiflórus (-a, -um), – van Stapelĭa, plantengesl.
(Asclepiadacěae); Lat. flos (floris), bloem: met bloemen als die eener Stapelĭa.
stapfianus stapfiánus (-a, -um), – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
Otto Stapf (1857, Bad Ischl, O. van Salzburg, Oostenrijk; 1933, Innsbruck), van
1882-90 assistent aan den bot. tuin der universiteit te Weenen, van 1887-90
privaat-docent aan die universiteit, van 1891-1922 verbonden aan het herbarium te
Kew, eerst als assistent voor Indië, sinds 1899 als hoofdassistent, sedert 1909 als
conservator van het herbarium en bibliothecaris. In 1885 maakte hij een bot. reis
naar Perzië. Hij schreef vele bot. publicaties, o.a. over de flora van Perzië en over
die van den Kinabaloe, een monographie van het gesl. Ephědra en van de Engelschind.
Aconītum-soorten en werkte mede aan den Index Londinensis (alphabetische lijst
van alle afbeeldingen van planten). – Sedert 1922 was hij redacteur van The Botanical
Magazine.
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stapfii
stápfii, – 2e nv. van Stapfĭus, Latinizeering van Stapf: van Stapf,
genoemd naar Stapf. – Aglaĭa – Kds [S. H. Koorders]; – Astronĭa – Kds [S. H.
Koorders]; – Didymocarpus – Kränzl. [Fr. Kränzlin (1847-1934), D. schrijver over
orchideeën] en Poliothyrsis – Kds [S. H. Koorders] zijn genoemd naar O. Stapf (zie
stapfiānus).
Staphidium Staphídium Naud. [Ch. Naudin], – Lat. transcr. van Gr. staphidĭon
[verkleinw. van staphis (staphĭdos), krent, rozijn], krentje, rozijntje. – De naam
zinspeelt op den vorm der vruchten.
staphisagria
staphiságria, – oude Gr. plantennaam (staphis agrĭa, d.i. wilde
staphis), waarmede een soort ridderspoor werd aangeduid (Delphinĭum – L. [C.
Linnaeus]), van welker zaden (staverzaad) een aftreksel op water werd gemaakt. Dit
aftreksel werd gebezigd als haarwaschmiddel om luizen te dooden. In mijn jonge
jaren (±1880) geschiedde dit nog op het Ned. platteland.
Staphylea
Staphyléa L. [C. Linnaeus], – van Gr. staphŭlê, druif, bij uitbrei-
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ding tros. – Plant met trosvormige bloeiwijzen.
staphylea
staphyléa, – zie staphylēus.
Staphyleaceae
Staphyleáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Staphylēa geldt.
staphyleus
staphyléus (-a, -um), – van Gr. staphŭlê, druif: druifachtig.
staphylinus
staphýlinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. staphulĭnos (van
staphŭlê, druif), op druiven gelijkend (bv. in vorm en rangschikking der vruchten).
Statice Státice L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
statĭkê (van statĭkos, tot stilstand brengend), waarmede een plant werd aangeduid,
welke gebezigd werd als buikloopstillend en bloedstelpend middel en welker identiteit
niet vast staat.
stauntonianus stauntoniánus (-a, -um) (Sida – A. P. DC. [A. P. de Candolle]),
– genoemd naar Sir George L. Staunton (1737, Cargin, Galway, Ierland; 1801,
Londen), geneesheer, die zich in 1762 in W.-Indië vestigde en daar bijna 20 jaren
lang praktizeerde. – In 1781 vergezelde hij den tot gouverneur van Madras benoemden
graaf Macartney naar diens standplaats, in 1784 keerde hij naar Engeland terug. Van
1792-94 vergezelde hij Macartney op diens vruchtelooze reis als gezant naar China,
in welk land hij vele planten verzamelde. Hij ligt begraven in de Westminster Abdij.
stauntonii
stauntónii, – 2e nv. van Stauntonĭus, Latinizeering van Staunton:
van Staunton, gevonden door Staunton, genoemd naar Staunton. – Elsholtzĭa – Bth.
[G. Bentham] is genoemd naar Sir George L. Staunton (zie stauntoniānus).
Stauranthera
Stauranthéra Bth. [G. Bentham], – van Gr. stauros, paal, ook
het dwarshout, dat tot den kruisdood veroordeelden naar den (reeds op de
gerechtsplaats staanden) kruispaal moesten dragen, aan of nabij welks top het
bevestigd werd, waarna zij er met de handen aan vastgenageld werden (vaak
verkeerdelijk met kruis vertaald); anthêra, (als bot. term) helmknop. – De
helmknoppen hangen paarsgewijs samen; de hokjes van elk paar zijn in een kruis
gerangschikt. [Noot:De veroordeelde droeg niet het geheele kruis, dat trouwens voor
één man in den regel te zwaar zou zijn geweest. Een kruis van slechts 4 M. lang
(waarvan 1 M. in den grond), met een dwarsbalk van 1,8 m. en een dikte en breedte
van het hout van 1 1/2 dM. weegt, het S.G. van het hout op 0,8 stellende, reeds 56
1/2 x 1 1/2 x 1 1/2 x 0,8 Kg. of 241100 Kg. Dit gewicht torst iemand, niet aan het
dragen van zeer zware lasten gewend, niet.]
Stauritis
Staurítis Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van Gr. stauros, hier
verkeerdelijk opgevat in de beteekenis van kruis (vgl. Stauranthēra). De naam
zinspeelt op de 3-lobbige, een kruis vormende lip.
Staurochilus
Staurochílus Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. stauros, hier
verkeerdelijk opgevat in de beteekenis van kruis (vgl. Stauranthēra); cheilos, lip:
orchidee met kruisvormige lip.
Staurogeton
Staurogéton Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van Gr. stauros,
hier verkeerdelijk opgevat in de beteekenis van kruis (vgl. Stauranthēra); geitôn,
buurman. – De onderling samenhangende planten, bij wijze van spreken buurlieden,
staan kruiselings op elkander.
stauroglossus
stauroglóssus (-a, -um), – van Gr. stauros, hier verkeerdelijk
opgevat in de beteekenis van kruis (vgl. Stauranthēra); glôssa, tong of (bij orchideeën)
lip: met kruisvormige lip.
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Staurogyne / staurogyne
Staurógyne Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich] / staurógyne, – van Gr. stauros, hier verkeerdelijk
opgevat in de beteekenis van kruis (vgl. Stauranthēra); gŭnê, vrouw. – De naam
zinspeelt op den 3-lobbigen, een St.-Antoniuskruis (T) vormenden stempel (vr.
orgaan).
Stauropsis
Staurópsis Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van Gr. stauros, hier
verkeerdelijk opgevat in de beteekenis van kruis (vgl. Stauranthēra); opsis,
voorkomen, uiterlijk. – De naam zinspeelt op de 3-lobbige, een kruis vormende lip.
steenisii
steenísii, – 2e nv. van Steenisĭus, Latinizeering van Van Steenis: van
Van Steenis, gevonden door Van Steenis, genoemd naar Van Steenis. – Coelogўne
– J. J. S. [J. J. Smith] en Microtatorchis – J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd naar C.
G. G. J. van Steenis (1901, Utrecht; X), bioloog, enthousiast natuuronderzoeker,
sinds 1928 verbonden aan het Buitenzorgsche herbarium. In 1928 verrichtte hij een
floristisch onderzoek van de Anambas- en Natoena-eilanden (tusschen Malaka en
N.-Bórneo), in 1929 van de Ranau-streek in Z.- Sumatra, terwijl ook op Java
verscheidene excursies door hem werden gemaakt, waarvan vooral die naar den
Papandájan belangrijke resultaten heeft opgeleverd. Ook in Atjèh heeft hij
merkwaardige vondsten gedaan. Hij schreef verscheidene bot. publicaties, o.a. over
de Bignoniacěae en de Styracacěae van Ned. Indië, voorts Botanical Results of a trip
to the Anambas and Natoena Islands, – Die Pteridophyten und Phanerogamen der
Deutschen Limnologischen Sunda-Expedition, – Report of a Botanical trip to the
Ranau region, South Sumatra, – On the Origin of the Malaysian Mountain Flora.
steerei
steérei, – 2e nv. van Steerěus, Latinizeering van Steere: van Steere,
gevonden door Steere, genoemd naar Steere. – Asplenĭum – Harr. [M. W. Harrington,
hoogleeraar te Michigan, U.S.A.] is genoemd naar Joseph Beal Steere (1842, Rollin,
Michigan, U.S.A.; ?, ?), van 1876-93 hoogleeraar in de zoölogie aan de universiteit
te Michigan, ornitholoog. Van 1870-73 bereisde hij China en Formosa, van 1874-75
de Philippijnen.
steffensianus
steffensiánus (-a, -um), – 1. (Dendrobĭum purpurěum Roxb.
[W. Roxburgh] var. – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]), – genoemd naar H. F. Steffens,
Duitsch consul te Menado, die F. R. Rudolf Schlechter (zie rudolphi), den auteur der
soort, veel hulp verleende, toen deze zich met het bot. onderzoek der Minahása bezig
hield (1909, 1910, 1911). 2. (Podochīlus – Schltr []), – genoemd naar J. Steffens,
leider van het station Seleo in Kaiser Wilhelmsland, die F. R. Rudolf Schlechter (zie
rudolphi) in 1903 vergezelde op een bot. tocht naar het Torricelli-gebergte (zie
torricellensis).
steffensii
steffénsii, – 2e nv. van Steffensĭus, Latinizeering van Steffens: van
Steffens, genoemd naar Steffens. – Bulbophyllum – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter],
– Coelogўne – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter] en Malleŏla – J. J. S. et Schltr [J. J.
Smith en F. R. Rudolf Schlechter] zijn genoemd naar H. F. Steffens (zie steffensiānus
1).
Stegania
Stegánia R. BR. [Robert Brown], – van Gr. stegānos (van stegê,
dak, dek), bedekt, verborgen. De onderzijde der vruchtbare blaadjes wordt geheel
verborgen door de sori.
Steganthera
Steganthéra Perk. [Janet Perkins (1853, Lafayette, Indiana,
U.S.A.; 1933, Hindsdale, Illinóis), plantkundige], – van Gr. stegos = stegê, dak;
anthêra, (als bot. term) helmknop. – De helmhokjes vloeien aan den top ineen,
vormen, als het ware, een dak op den helmdraad.
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Stegastrum
Stegástrum v. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr.
plantkundige], – Lat. transcr. van Gr. stegastron, dek, deken. – De naam zinspeelt
op het omwindsel der bloeiwijze.
Stegnogramma / stegnogramma
Stegnográmma Bl. [C. L. Blume] /
stegnográmma, – van Gr. stegnos, bedekt; gramma, opschrift, inschrift, inscriptie:
(varen) met lange sori, welke een groot deel der aderen bedekken. – Als soortnaam
gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het gesl. Stegnogramma gerekend werd.
stegnogramme
stegnográmme, – van Gr. stegnos, bedekt; grammê, lijn: met
bedekte lijnen, dwz. met lijnvormige sori, welke een groot deel der aderen bedekken.
Stegosia
Stegósia Lour. [J. Loureiro], – van Gr. stegos, dak. Het gras wordt
in Cochinchina voor dakbedekking gebezigd.
steinii
stéinii, – 2e nv. van Steinĭus, Latinizeering van Stein: van Stein,
gevonden door Stein, genoemd naar Stein. 1. (Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith]; –
Licuāla – Burr. [M. Burret (1883, Saffig bij Coblenz; X), custos en professor aan het
bot. museum te Berlijn-Dahlem]; – Podochīlus – J. J. S. [J. J. Smith]), – genoemd
naar G. Stein, D. zoöloog-geoloog, die in 1931 Nieuw-Guinea, Waigeoe en Timor
bereisde en daar de naar hem genoemde planten ontdekte.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

548
2. (Rumex – Aresch. [Fr. W. Chr. Areschoug]), – genoemd naar J. K. Stein (1776,
Gemmingen, Württemberg; 1834, Frankfort a. Main), apotheker te Frankfort,
verdienstelijk florist.
Steironema Steironéma Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], -van Gr. steiros,
onvruchtbaar; nêma, draad. – De bloemen bevatten 5 staminodiën (onvruchtbare
meeldraden).
Stekhovia Stekhóvia De Vr. [W. H. de Vriese], – genoemd naar J. Schuurmans
Stekhoven (zie Schuurmansĭa).
Stelanthes Stelánthes Stokes [J. Stokes], – van Gr. stêlê, zuil; anthos of anthê,
bloem: plant met zuilvormige bloemknoppen.
Stelechocarpus
Stelechocárpus Hook. f. et Th. [J. D. Hooker en Th.
Thomson], – van Gr. stelěchos, stam; karpos, vrucht: boom, welke zijn vruchten aan
den stam draagt.
stelidiifer / stelidiiferus
stelidíifer (stelidiífera, stelidiíferum) / stelidiíferus
(-a, -um), – van Lat., stelidĭum [Lat. transcr. van Gr. stêlidĭon (verkleinw. van stêlê,
zuil), zuiltje], elk der aan den top der stempelzuil links en rechts van den helmknop
geplaatste, tand- of tongvormige uitsteeksels (staminodiën, stelidiën) bij vele
orchideeën; ferre, dragen: stelidiën dragend.
Stelis / stelis
Stelis Sw. [O. Schwartz] / stelis, – oude Gr. naam eener
epiphytische parasiet (Loranthus of Viscum), aan het hem tegenwoordig voerende
gesl. geschonken om te zinspelen op de epiphytische levenswijze daarvan. – Het
woord wordt als soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het gesl. Stelis
werd gerekend.
stellare
stelláre, – zie stellāris.
Stellaria Stellária L. [C. Linaeus], – van Lat. stellāris, stervormig. – De naam
zinspeelt op den vorm der bloemkroon.
stellaria
stellária, – zie stellarĭus.
stellaris / stellarius
stelláris (-is, -e) / stellárius (-a, -um), – van Lat. stella,
ster: stervormig, sterren dragend, sterharen dragend.
stellata
stelláta, – zie stellātus.
stellato-puberulus
stelláto-pubérulus (-a -um), – van Lat. stellātus,
stervormig; puberŭlus, ijl zachtharig, fijn zachtharig: ijl bezet met korte, zachte
sterharen.
stellatosorus stellatosórus (-a, -um), – van Lat. stellātus, stervormig; Nieuwlat.
sōrus (Gr. sôros), sporenhoopje, sorus: met stervormige sori.
stellatus
stellátus (-a, -um), – van Lat. stellāre (van stella, ster), met sterren
bezetten: met sterren bezet, gesternd, besterd, sterren dragend, stervormige bloemen,
stervormige kelken, sterharen of stervormige borstels dragend, stervormig
gerangschikt.
stellerianus
stelleriánus (-a, -um) (Artemisĭa – Besser [W. S. J. G. von
Besser]), – genoemd naar G. W. Steller (1709, Windsheim, Ζ. van Würzburg; 1745,
doodgevroren op den terugweg van Kamtsjatka naar Rusland), medicus, die zich in
1734 als arts in Rusland vestigde en in 1738 naar Kamtsjatka toog, van welk land
hij een beschrijving uitgaf. Hij sloot zich aan bij een door Bering geleide Russ.
expeditie, welke in 1741, onder groote ontberingen en door scheurbuik gekweld, tot
het Bering-eiland (ruim 165° O.L.; 55° N.B.) doordrong, waar Bering weldra stierf,
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terwijl het Steller in 1742 gelukte Kamtsjatka wederom te bereiken. De door hem
ontdekte zeekoe (Steller’s zeekoe; Hydrodamălis stellěri Retz. [A. J. Retzius]), welke
toen in groote kudden aan het strand van het Bering-eiland leefde, werd door op haar
spek azende jagers dusdanig vervolgd, dat het dier reeds in 1768 was uitgeroeid.
Auri sacra fames!
stellifer / stelliferus
stéllifer (stellífera, stellíferum) / stellíferus (-a, -um), –
van Lat. stella, ster; ferre, dragen: sterren dragend.
stelliger / stelligerus
stellíger (stellígera, stellígerum) / stellígerus (-a, -um),
– van Lat. stella, ster; gěrěre, dragen: sterren dragend.
stellingianus
stellingiánus (-a, -um) (Codiaeum – Warb. [O. Warburg]), –
genoemd naar den heer Stelling te Makasar, die in 1889 Warburg (zie warburgiānus)
met raad en daad bijstond bij diens bot. onderzoek van het oostelijk deel van den
O.I. Archipel. Overigens is mij niets van hem bekend.
stellipila
stellípila, – zie stellipĭlus.
stellipilis / stellipilus stellípilis (-is, -e) / stellípilus (-a, -um), – van Lat. stella,
ster; pĭlus, haar: sterharig.
stellula
stéllula, – verkleinw. van Lat. stella, ster: sterretje.
stellulatus
stellulátus (-a, -um), – van Lat. stellŭla (verkleinw. van stella,
ster), sterretje: sterretjes (sterharen, stervormige bloeiwijzen, vruchten met stervormig
uitstaande borstels, enz.) dragend.
stemmato-beccarii
stémmato-beccárii, – verhaspeling van den naam
Stemmatophyllum beccarĭi. – Zie onder deze beide woorden.
Stemmatophyllum
Stemmatophýllum v. Tiegh. [Ph. van Tieghem
(1839-1914), Fr. plantkundige], – van Gr. stemma (stemmătos), krans; phullon, blad:
plant met kransstandige bladeren.
Stemmodontia
Stemmodóntia Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr.
stemma, krans, hoofdband; ŏdous (ŏdontos), tand. – De dopvruchten dragen op den
top vaak korte tanden of naaldjes.
Stemodia
Stemódia L. [C. Linnaeus], – van Gr. stêma, geërigeerde penis,
mann. orgaan; dis, dubbel. – De helmhokjes zijn uiteengeplaatst, tengevolge waarvan
elke meeldraad een dubbelen helmknop schijnt te dragen.
stemodioides stemodioídes, – van Stemodĭa, plantengesl. (Scrophulariacěae);
ĭdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Stemodĭa-achtig.
Stemona
Stémona Lour. [J. Loureiro], -van Gr. stêmôn (stêmônos),
(meel)draad. Plant met eigenaardig gevormde meeldraden.
Stemonaceae Stemonáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Stemŏna
geldt.
Stemonurus
Stemonúrus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. stêmôn (stêmŏnos),
(als bot. term) meeldraad; oura, staart. De helmdraden zijn aan den top langharig.
Stenactis
Stenáctis Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – van Gr. stenos, smal;
aktis, straal: composiet met smalle straalbloemen.
stenantha
stenántha, – zie stenanthus.
Stenanthium Stenánthium Kth [K. S. Kunth], – van Gr. stenos, smal; anthos,
bloem. – De naam zinspeelt op de smalle bloemdekslippen.
stenanthus
stenánthus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; anthos, bloem:
smalbloemig.
stenaulus
stenáúlus (-a -um), – van Gr. stenos, smal; aulos, fluit, buis: met
smalle buis.
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stenobasis
stenóbasis, – van Gr. stenos, smal; băsis, voet (fig.): met smallen
voet.
stenobolba
stenobólba, – zie stenobolbus.
stenobolbos / stenobolbus
stenobólbos (-os, -on) / stenobólbus (-a, -um), –
van Gr. stenos, smal; bolbos, bol: met smalle bollen of schijnknollen.
stenobulba
stenobúlba, – zie stenobulbus.
stenobulbos
stenobúlbos (-os, -on), – foutief voor stenobolbos, stenobolbus
of stenobulbus.
stenobulbus
stenobúlbus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; Lat. bulbus, bol:
met smalle bollen of schijnknollen. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet
fraai; beter zijn stenobolbos en stenobolbus.
stenocarpa / stenocarpum
stenocárpa / stenocárpum, – zie stenocarpus.
Stenocarpus
Stenocárpus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. stenos, smal;
karpos, vrucht. – Plant met smalle vruchten.
stenocarpus
stenocárpus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; karpos, vrucht:
met smalle vruchten.
stenocentra
stenocéntra, – zie stenocentrus.
stenocentron / stenocentrum / stenocentrus
stenocéntron / stenocéntrum
/ stenocéntrus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; kentron, spoor: met smalle spoor.
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stenocephalus
stenocéphalus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; kephălê, hoofd:
met smalle hoofdjes.
Stenochasma
Stenochásma Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. stenos, smal;
chasma, spleet, opening. – De mond van het vergroeidbladige bloemdek is zeer klein.
stenochilus
stenochílus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; cheilos, lip:
smallippig.
Stenochlaena Stenochláéna J. Sm. [J. Smith], – van Gr. stenos, smal; chlaina,
mantel. – Bij sommige soorten worden de sori gedeeltelijk overdekt door den smal
omgebogen bladrand.
stenochlaenoides
stenochlaenoídes, – van Stenochlaena, plantengesl.
(Polypodiacěae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Stenochlaena-achtig.
stenochlamys
stenóchlamys, – van Gr. stenos, smal; chlămus, mantel: met
smallen mantel of daarbij vergelijkbaar orgaan, een dekvliesje bv.
stenocryptus
stenocrýptus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; kruptê,
(onderaardsch) gewelf: met smalle gewelven, met smalle inzinkingen, waarin de sori
liggen.
stenoglossus
stenoglóssus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; glôssa, tong:
smaltongig, (bij orchideeën) smallippig.
stenoglottis
stenoglóttis (-is, -e), – van Gr. stenos, smal; glôtta, tong:
smaltongig, (bij orchideeën) smallippig.
stenogynus
stenógynus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; gŭnê, vrouw: met
smalle vr. organen (vruchtbeginsel, stijl, stempel).
Stenolepia
Stenolépia V. A. V. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh], – van Gr. stenos, smal; lepis, schub. – Varen met smalle dekvliesjes.
stenolimbus stenolímbus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; Lat. limbus, zoom,
ook vaak gebezigd in de beteekenis van bladschijf: met smallen zoom, met smalle
bladschijf. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn
angustilimbus en stenophyllus.
stenoloba
stenóloba, – zie stenolŏbus.
Stenolobium Stenolóbium D. Don [David Don], – van Gr. stenos, smal; lobĭon
(verkleinw. van lobos, peul, vrucht), peul, vrucht. – Plant met smalle vruchten.
stenolobus
stenólobus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; lŏbos, lob, peul,
vrucht: met smalle lobben, peulen of vruchten.
Stenoloma Stenolóma Fée [A. L. A. Fée], – van Gr. stenos, smal; lôma, zoom:
varen met smalle blaadjes.
stenomera
stenómera, – zie stenoměrus.
Stenomeris
Stenómeris Planch. [J. E. Planchon], – van Gr. stenos, smal;
měros, deel. – De bloemdekslippen zijn zeer smal toegespitst.
stenomerus
stenómerus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; měros, deel: met
smalle deelen (bladvinnen, blaadjes, bladslippen, kelkslippen, kroonbladen en dgl.).
stenopetalus stenopétalus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; petălon, kroonblad:
met smalle kroonbladen.
Stenophragma
Stenophrágma Čelak. [L. Čelakowsky], – van Gr. stenos,
smal; phragma, tusschenschot. – De naam zinspeelt op het zeer smalle tusschenschot
der hauwen.
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stenophylla
stenophýlla, – zie stenophyllus.
stenophylloides
stenophylloídes, – van den soortnaam stenophyllus (zie
aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort stenophyllus
gelijkend.
stenophyllus
stenophýllus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; phŭllon, blad:
smalbladig, met smalle blaadjes.
stenophyton stenóphyton, – van Gr. stenos, smal; phŭton, plant: smalle plant.
stenopodus
stenópodus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal, dun; pous (pŏdos),
voet, steel: smalvoetig, dunstelig.
stenoptera
stenóptera, – zie stenoptěrus.
stenopteris
stenópteris, – van Gr. stenos, smal; ptěris, varen: smalle varen;
varen met smalle bladeren of blaadjes.
stenopterus
stenópterus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; ptěron, vleugel:
smal gevleugeld.
stenopus
sténopus, – van Gr. stenos, smal, dun; pous, voet, steel: smalvoetig,
dunstelig.
stenorhopalos
stenorhópalos (-os, -on), – zie stenorrhopălos.
stenorrhopalos
stenorrhópalos (-os, -on), – van Gr. stenos, smal, dun;
rhopălon, knots: met smalle of dunne, knotsvormige organen.
Stenosemia
Stenosemía K. Β. Presl [K. B. Presl], – van Gr. stenos, smal;
sêmeion, veldteeken, vaandel. – Varen, welker (bij een vaandel vergeleken) vruchtbare
bladeren in smalle slippen zijn gedeeld.
stenosemioides
stenosemioídes, – van Stenosemīa, plantengesl.
(Polypodiacěae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Stenosemīa-achtig.
stenosepalus
stenosépalus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met smalle kelkbladen.
stenosiphon
stenosíphon, – van Gr. stenos, smal; sīphôn, buis: met smalle
buis.
Stenosiphonium
Stenosiphónium Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van
Gr. stenos, smal; siphôn, buis. – Plant met zeer dunne bloemdekbuis.
stenospathus
stenóspathus (-a, -um), – van Gr. stenos, smal; spăthê (Lat.
spătha), (als bot. term) kolfscheede: met smalle kolfscheeden.
stenostachya
stenostáchya, – zie stenostachўus.
stenostachys / stenostachyus
stenóstachys / stenostáchyus (-a, -um), – van
Gr. stenos, smal; stăchus, aar: met smalle aren.
stenostigma
stenostígma, – van Gr. stenos, smal; stigma, (als bot. term)
stempel: met smallen stempel.
stenotaenius stenotáénius (-a -um), – van Gr. stenos, smal; tainĭa, band: smal
bandvormig; met een of meer smalle banden.
Stenotaphrum
Stenótaphrum Trin. [K. B. Trinius], – van Gr. stenos, smal;
tăphros, gracht. De hoofdas der bloeiwijze bevat smalle groeven, waarin de zijtakken
grootendeels zijn weggedoken.
stenurus
stenúrus (-a -um), – van Gr. stenos, smal, dun; oura, staart:
dunstaartig.
Stephanandra
Stephanándra Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G.
Zuccarini], – van Gr. Stephănos, krans; anêr (andros), man. De meeldraden (mann.
organen) staan in een duidelijken krans.
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Stephania
Stephánia Lour. [J. Loureira], – van Gr. stephănos, krans. De
helmknoppen omgeven “gelijk een gouden krans” den verbreeden top der
meeldradenzuil.
Stephanotis
Stephanótis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr.
stephănos, krans; ous (ôtos), oor. – De naam zinspeelt op de 5 in een krans geplaatste
(bij oortjes vergeleken) vrije toppen der bijkroonbladen van Stephanotis floribunda
Brongn. [A. Th. Brongniart].
Stephegyne
Stephégyne Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. stephos, krans;
gŭnê, vrouw. – Het vruchtbeginsel draagt een ringvormige, bij een krans vergeleken
schijf.
stephensii
stephénsii, – 2e nv. van Stephensĭus, Latinizeering van Stephens:
van Stephens, gevonden door Stephens, genoemd naar Stephens. – Cymbidĭum –
Ridl. [H. N. Ridley] werd in 1900 genoemd naar den ontdekker der plant, Arthur
Bligh Stephens (1855, in Engeland; 1909, Perak), eerst planter in Perák, daarna
werkzaam bij het Boschwezen aldaar, van 1897-1909 Deputy Conservator of Forests.
Hij verzamelde planten in Perák.
stercorarius
stercorárius (-a, -um), – van Lat. stercus (stercŏris), drek: naar
drek stinkend.
Sterculia
Stercúlia L. [C. Linnaeus], – van Lat. Sterculĭus (van stercus, drek,
mest), God van den mest en van de W.C.’s. – De naam zinspeelt op den drekstank
der bloemen van Stercúlia foetĭda L. [C. Linnaeus].
sterculiacea
sterculiácea, – zie sterculiacěus.
Sterculiaceae Sterculiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Sterculĭa
geldt.
sterculiaceus
sterculiáceus (-a, -um), – van Sterculĭa, plantengesl.
(Sterculiacěae): Sterculĭa-achtig.
sterculiaefolius
sterculiaefólius (-a, -um), – zie sterculiifolĭus.
sterculiifolius
sterculiifólius (-a, -um), – van Sterculĭa, plantengesl.
(Sterculiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Sterculĭa.
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Stereoderma
Stereodérma Bl. [C. L. Blume], – van Gr. sterěos, hard; derma,
huid. – De steenvrucht heeft een harden, drogen wand.
stereophyllus
stereophýllus (-a, -um), – van Gr. sterěos, hard, stijf; phullon,
blad: hardbladig, stijfbladig.
Stereosandra
Stereosándra Bl. [C. L. Blume], – van Gr. sterěos, stijf, hard,
vast; anêr (andros), man: orchidee met een stijf mann. orgaan, dwz. met vleezigen
helmknop.
Stereospermum Stereospérmum Cham. [L. C. A. Chamisseau de Boncourt],
– van Gr. sterěos, hard; sperma, zaad: boom met harde zaden.
sterilis
stérilis (-is, -e), – (Lat.) onvruchtbaar, geen voortplantingsorganen of
vruchten dragend, steriel, met geheel of ten deele onvruchtbare bloemen. Potentilla
– Grcke werd zoo genoemd, omdat deze vroeger tot Fragarĭa (Fragarĭa sterĭlis L. [C.
Linnaeus]) gerekende plant in tegenstelling tot de gewone aardbezie geen sappige
schijnvruchten voortbrengt.
Steripha
Stéripha Banks [J. Banks], – van Gr. sterĭphos, hard. – De zaden
zijn hard.
Steris
Steris Adans. [M. Adanson], – waarschijnlijk een letterverbinding
zonder beteekenis. Zie onder Adansonĭa.
Sternbergia
Sternbérgia Waldst. et Kit. [Fr. A. graaf Van
Waldstein-Wartemberg en P. Kitaibel], – genoemd naar K. M. graaf Von Sternberg
(1761, Praag; 1838, Březina, N.O. van Pilsen), hoog staatsambtenaar, stichter der
Botanische Vereeniging van Regensburg, medestichter van het Boheemsche Museum
te Praag, verdienstelijk kenner van en schrijver over de flora van Boheme en die der
Alpen, een van de grondleggers der wetensch. palaeobotanie.
sternbergianus
sternbergiánus (-a, -um) (Antherĭcum – Schult. [J. A.
Schultes]), – genoemd naar K. M. graaf Von Sternberg (zie Sternbergĭa).
sternutatorius
sternutatórius (-a, -um), – van Lat. sternutāre, niezen: niezen
te weeg brengend, aan het niezen makend, nies-.
sterrophyllus
sterrophýllus (-a, -um), – van Gr. sterros, stijf, hard; phullon,
blad: stijfbladig, hardbladig.
steudelianus
steudeliánus (-a, -um) (Sclerĭa – Miq. [F. A. W. Miquel]), –
genoemd naar E. G. Steudel (1783, Esslingen bij Stuttgart; 1856, Esslingen), arts te
Esslingen, schrijver van verscheidene bot. werken, o.a. van een Nomenclātor botanĭcus
(voorlooper van den Index Kewensis) en van een monographie der Graminěae en
Cyperacěae.
stevéni
stevéni, – 2e nv. van Stevēnus, Latinizeering van Steven: van Steven,
gevonden door Steven, genoemd naar Steven. – Aster – Bieb. [Fr. A. vrijheer
Marschall von Bieberstein] is genoemd naar Christian (von) Steven (1781,
Fredrikshamn, a/d Z. kust van Finland op ruim 27° O.L.; 1863, Simferopol, Krim),
directeur van den bot. tuin van Nikita (Krim), verdienstelijk onderzoeker (met
Marschall von Bieberstein; zie biebersteiniānus) der flora van Z.-Rusland en de
Krim, schrijver van eenige bot. werken.
Stevensonia
Stevensónia J. Dunc [James Duncan (1802-76), hortulanus van
den bot. tuin van Mauritius], – in 1863 genoemd naar Stevenson, gouverneur van
Mauritius en de Seychellen (N. van Mauritius), die zich verdienstelijk gemaakt had
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als bestuursambtenaar en als bevorderaar der natuurkundige wetenschappen.
Overigens is mij niets van hem bekend.
Stevia
Stévia Cav. [A. J. Cavanilles], – genoemd naar P. J. Esteve (?, Morella
of San Mateo, beide bij Tortosa, Spanje; 1556, Valencia), vertaler der werken van
Hippocrătes (zie Hippocratēa) in het Sp., schrijver over de geneeskrachtige planten
van Valencia.
Stewartia
Stewártia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar John Stuart, 3den
graaf van Bute (zie Butěa).
Stichianthus
Stichiánthus Valet. [Th. Valeton], – van Gr. stichos, rij; anthos,
bloem. – Plant met in rijen geplaatste bloemen.
stichophlebius
stichophlébius (-a, -um), – van Gr. stichos, rij; phlebĭon
[verkleinw. van phleps (phlebos), ader], adertje: met opvallend in twee rijen geplaatste
aderen (zijnerven).
Stichorchis
Stichórchis Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Gr. stichos,
rij; Orchis, gesl., dat als type geldt van de fam. der Orchidacěae: Orchidacěa met in
(twee) rijen geplaatste bloemen.
stickmanii
stickmánii, – 2e nv. van Stickmanĭus, Latinizeering van Stickman:
van Stickman, genoemd naar Stickman. – Litsēa – Merr. [E. D. Merrill] is genoemd
naar Olof Stickman uit Småland (Z.-Zweden), leerling van Linnaeus (zie Linnaea),
verdediger eener dissertatie (1754) over het Herbarium Amboinense van Rumphius
(zie Rumphĭa). Overigens is mij van hem niets bekend.
stictanthus stictánthus (-a, -um), – van Gr. stiktos, gestippeld; anthos, bloem:
met gestippelde bloemen.
sticticus stícticus (-a, -um), – van Gr. stiktos, gestippeld: vol stippels of puntjes.
Stictocardia
Stictocárdia Hall. f. [J. G. Hallier], – van Gr. stiktos, gestippeld;
kardĭa, hart. – De bladeren zijn hartvormig en van onder gestippeld.
stictocarpus
stictocárpus (-a, -um), – van Gr. stiktos, gestippeld; karpos,
vrucht: met gestippelde of fijn wrattige vruchten (of vijgen).
stictopetalus
stictopétalus (-a, -um), – van Gr. stiktos, gestippeld; petălon,
kroonblad: met gestippelde kroonbladen.
stictopodus
stictópodus (-a, -um), – van Gr. stiktos, gestippeld; pous (pŏdos),
voet, steel: met gestippelden of fijn wrattigen steel.
stictosepalus
stictosépalus (-a, -um), – van Gr. stiktos, gestippeld; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met gestippelde of fijn wrattige kelkbladen.
Stifftia
Stífftia J. Chr. Mik. [J. Chr. Mikan], – genoemd naar A. J. vrijheer
Von Stifft (1760, Röschitz, Neder-Oostenrijk; 1836, Schönbrunn bij Weenen), lijfarts
van keizer Frans I (1806-35) van Oostenrijk, bevorderaar der koepokinenting. Toen
in 1831 in Weenen een heftige cholera-epidemie uitbrak en de geheele bevolking,
de geneesheeren incluis, het hoofd verloor, wist hij door taktvol optreden de
gemoederen tot kalmte te brengen.
stigmacanthus
stigmacánthus (-a, -um), – van Gr. stigma, (als bot. term)
stempel; akantha, doorn, stekel: met stekeltjes op den stempel.
Stigmarota
Stigmárota Lour. [J. Loureiro], – van Lat. stigma, stempel; rŏta,
wiel. – De stempels zijn uitgespreid als de spaken van een wiel.
Stigmatodactylus
Stigmatodáctylus Maxim. [K. J. Maximowicz], – van Gr.
stigma, (als bot. term) stempel; daktŭlos, vinger. Orchidacěa, welker stempelzuil een
vingervormig uitsteeksel draagt.
stigmatolepis stigmatólepis, – van Gr. stigma (stigmătos), puntje; lěpis, schub:
met puntvormige, dwz. kleine, ronde schubben.
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stigmatophorus
stigmatóphorus (-a, -um), – van Gr. stigma (stigmătos),
puntje; pherein, dragen: puntjes dragend, gestippeld, fijn wrattig.
stigmatosus
stigmatósus (-a, -um), – 1. van Gr. stigma (stigmătos), puntje:
met vele puntjes, met vele fijne wratjes. 2. van Lat. stigma (stigmătis), (als bot. term)
stempel: met lange of dikke stempels.
stigmosus
stigmósus (-a, -um), – van Lat. stigma, hier gebezigd in de
beteekenis van puntje: vol puntjes, met vele fijne wratjes, met vele stippels.
stilagineus
stilagíneus (-a, -um), – van Stilāgo (Stilagĭnis), voormalig
plantengesl. (Euphorbiacěae), thans Antidesma: in eenig opzicht, vruchtvorm bv.,
op een Stilāgo (Antidesma) gelijkend.
Stilágo Stilágo L. [C. Linnaeus], – van Gr. stilê, droppel; agein, voeren: boom,
waaruit vocht droppelsgewijs wordt weggevoerd. – De naam dankt zijn oorsprong
aan de volgende mededeeling van Rumphius (Herbarium Amboinense III, 204): “Als
de bomen niet wel dragen
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willen, zo boort men een gat door den stam, doch dat het niet juyst door ’t hert gaat,
steekt daardoor een touwtje van Gomuto” (arènvezel) “en laat het zo hangen, zo zal
hy beter dragen, dewyl een deel van de overvloedige vogtigheyd hierdoor uytloopt.”
Stillingfleetia / Stillingia
Stillingfleétia Bojer [W. Bojer (1797 (of
1800)-1856)] / Stillíngia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Benjamin Stillingfleet
(1702, ? Norwich; 1771, Londen), letterkundige, schrijver van een publicatie over
grassen, vertaler van werken van Linnaeus (zie Linnaea) in het E. – Hij maakte in
Engeland propaganda voor het stelsel van Linnaeus.
stillmannii stillmánnii, – 2e nv. van Stillmannĭus, Latinizeering van Stillman:
van Stillman, gevonden door Stillman, genoemd naar Stillman. – Leptosўne – Torrey
[J. Torrey] is genoemd naar haar ontdekker, Jacob Davis Babcock Stillman (?, ?;
1888, ?) medicus, bevriend met Torrey (zie Torreya), den auteur der soort, voor wien
hij in Californie planten verzamelde.
stimulans
stímulans, – van Lat. stimŭlāre (van stimŭlus, prikkel), prikkelen:
prikkelend, jeuking veroorzakend.
Stipa
Stipa L. [C. Linnaeus], – van Gr. stupê, werk, grove vezels, uitgeplozen
touw. De naam zinspeelt op de lange naalden.
stipaeformis
stipaefórmis (-is, -e), – zie stipiformis.
stipatus
stipátus (-a, -um), – van Lat. stipāre, samenpersen, opeenhoopen:
opeengehoopt, dicht opeengedrongen.
Stipellaria
Stipellária Bth. [G. Bentham], – van Lat. stipella, steunblaadje
(op den bladsteel). – Plant met steunblaadjes.
stipellatus
stipellátus (-a, -um), – van Lat. stipella, steunblaadje (op den
bladsteel of op de algemeene bladspil): van duidelijke steunblaadjes of daarop
gelijkende organen voorzien.
stipiformis
stipifórmis (-is, -e), – van Stipa, plantengesl. (Graminĕae); Lat.
forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Stipa, Stipa-achtig.
stipitata
stipitáta, – zie stipitātus.
stipitatobulbus
stipitatobúlbus (-a, -um), – van Lat. stipitātus, gesteeld;
bulbus, bol: met gesteelde bollen of schijnknollen.
stipitatus
stipitátus (-a, -um), – van Lat. stipes (stipĭtis), steel: gesteeld.
stipulatus
stipulátus (-a, -um), – van Nieuwlat. stipitŭlus [verkleinw. van
stipes (stipĭtis), steel], steeltje: door een steeltje gedragen, op een steeltje zittend,
gesteeld.
stipoides
stipoídes, – van Stīpa, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Stipa-achtig.
stipulaceus / stipularis / stipulatus
stipuláceus (-a, -um) / stipuláris (-is, -e)
/ stipulátus (-a, -um), – van Lat. stipŭla, steunblad: met (duidelijke) steunbladen.
stipulosus
stipulósus (-a, -um), – van Lat. stipŭla, steunblad: met groote
steunbladen.
Stixis
Stixis Lour. [J. Loureiro], – (Gr., van stizein, prikken), het prikken. –
De naam zinspeelt op de kleine, ronde indruksels van den vruchtwand der
eerstbeschreven soort.
Stizolobium
Stizolóbium Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837,
Parijs), beroemd mykoloog], – van Gr. stizein, prikken; lobĭon (verkleinw. van lobos,
peul), peul: plant met prikkende, dwz. met jeukharen bezette, peulen.
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Stoebe / stoebe Stoebe / stoebe L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. stoibê
(van steibein, stampen, aanstampen), in de Oudheid naam eener plant, welke gebezigd
werd voor het aanvullen van pakkisten en het opvullen van hoofdkussens. – Als
soortnaam gebezigd voor een Centaurĕa, welke door voor-Linnaeaansche schrijvers
tot het gesl. Stoebe gerekend werd.
stoechadifolius
stoechadifólius (-a, -um), – van Stoechas (Stoechădis),
voormalig plantengesl. (thans Lavandŭla stoechas L. [C. Linnaeus]); Lat. folĭum,
blad: met bladeren als die eener Stoechas (Lavandŭla stoechas).
Stoechas
Stoechas Adans. [M. Adanson], – oude, Lat. plantennaam, van Gr.
stoichas, oude naam der thans Lavandŭla stoechas L. [C. Linnaeus] genoemde plant.
Het woord wordt wel afgeleid van Gr. stichos, rij, en wordt dan geacht te zinspelen
op de aarvormige bloeiwijze. – Vgl. spica.
Stokesia
Stokésia L’Hér. [Ch. L. L’Héritier de Brutelle], – in 1788 genoemd
naar Jonathan Stokes (1755, Chesterfield, Z. van Sheffield; 1831, Chesterfield), toen
geneesheer te Dublin, vriend van natuurstudie, bezitter van een herbarium.
stolleanus
stolleánus (-a, -um), – (Bulbophyllum – Schltr [F. R. Rudolf
Schlechter]; – Cyrtandra – Lauterb. [C. G. A. Lauterbach]; – Dendrobĭum – Schltr
[F. R. Rudolf Schlechter]; – Microst lis – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]), -genoemd
naar A. Stollé (1876, Mülheim a/d Rijn; X), geoloog-mijnbouwkundige. In 1908/09
was hij lid der D.-E. grensregelingsexpeditie op Nieuw-Guinea, in 1910 lid der
D.-Ned. grensregelingsexpedite aldaar, in 1912/13 was hij leider eener D. expeditie
langs de Keizerin Augusta-rivier (Sepik).
stolonifer / stoloniferus
stolónifer (stolonífera, stoloníferum) / stoloníferus
(-a, -um), – van Lat. stolon (stolōnis), uitlooper; ferre, dragen, voortbrengen:
uitloopers voortbrengend.
stoloniflorus
stoloniflórus (-a, -um), – van Lat. stolon (stolōnis), uitlooper;
flos (flōris), bloem: met op de uitloopers geplaatste bloemen.
Stomatocalyx
Stomatócalyx M. A. [J. Müller van Aargau], – van Gr. stoma
(stomătos), mond; kălux, kelk. – De kelk is plat samengedrukt met 2 platte, als de
lippen van een mond tegen elkander liggende lippen.
stonei
stónei, – 2e nv. van Stonĕus, Latinizeering van Stone: van Stone,
genoemd naar Stone. – Cypripedĭum Hook. f. [J. D. Hooker] (Paphiopedilum – Pfitz.
[E. H. H. Pfitzer]) is genoemd naar Stone, een bekwaam tuinman, die in 1862 in
dienst stond van den bloemkweeker J. Day (zie dayānus) en van wien mij overigens
niets bekend is.
storei
stórei, – foutief voor storiĕi.
storiei
storíei, – 2e nv. van Storiĕus, Latinizeering van Storie: van Storie,
genoemd naar Storie. – Renanthĕra – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] werd in 1880
genoemd naar James G. Storie, van wien mij niets bekend is.
stormii
stórmii, – 2e nv. van Stormĭus, Latinizeering van Storm: van Storm,
gevonden door Storm, genoemd naar Storm. – Bulbophyllum – J. J. S. [J. J. Smith]
is genoemd naar Fr. L. K. Storm van ’s Gravesande (1856, Palembang; ?, ?), na
opleiding in Nederland in 1878 benoemd tot ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur
in Ned. Indië, waar hij, na verschillende lagere rangen te hebben doorloopen, van
1906 tot aan zijn pensionneering in 1909 resident was van Palembang. Hij was een
liefhebber van orchideeën, waarvan hij er verscheidene, waaronder de naar hem
genoemde, aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg zond.
stortii stórtii, – 2e nv. van Stortĭus, Latinizeering van Stort: van Stort, gevonden
door Stort, genoemd naar Stort. – Pteris – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt
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van Rosenburgh] en Schizolōma – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh] zijn genoemd naar Pieter van Genderen Stort (1873, Moeara Doea,
Palembang, Sumatra; X), in 1893 benoemd tot 2den luitenant bij het Nederlandschind.
leger, in 1924 benoemd tot generaal-majoor, in welken rang hij in 1926 werd
gepensionneerd. In 1912 maakte hij als kapitein deel uit der Eng.-Ned.
grensregelingscommissie voor N.-Borneo, waar hij een aantal planten verzamelde,
waaronder de naar hem genoemde. Zie voorts vangenderenstortĭi en finĭum.
strachwitzii
strachwítzii, – 2e nv. van Strachwitzĭus, Latinizeering van
Strachwitz: van Strachwitz, genoemd naar Strachwitz. – Begonĭa – Warb [O.
Warburg], is genoemd naar graaf Strachwitz, eigenaar der onderneming Bojong in
de Minahása, Z.W. van Amoerang, bij wien O.
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Warburg (zie warburgiänus) in Sept. 1888 tijdens zijn bot. onderzoek dier streek
eenigen tijd logeerde en van wien mij overigens niets bekend is.
Strakaea
Strakáéa K. B. Presl [K. B. Presl], – afleiding en beteekenis
onbekend, waarschijnlijk naar een of anderen persoon genoemd.
stramenticius stramentícius (-a, -um), – van Lat. stramentum, stroo: strooien,
strooachtig.
stramineus
stramíneus (-a, -um), – van Lat. stramen (stramïnis), stroo:
strooachtig, strookleurig, stroogeel.
stramonifolius / stramoniifolius
stramonifólius (-a, -um) / stramoniifólius
(-a, -um), – van Middeleeuwsch Lat. stramonĭum, doornappel (Datūra – L. [C.
Linnaeus]); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van den doornappel.
stramonium
stramónium, -Middeleeuwsche plantennaam, welks afleiding
niet vast staat. Sommigen beschouwen het woord als een verbastering van
Middeleeuwsch Lat. strumarĭa (Xanthĭum strumarĭum L. [C. Linnaeus]; zie
strumarĭus), met welker stekelige ♀ bloemhoofdjes de vruchten van den doornappel
een verwijderde gelijkenis vertoonen; anderen leiden het woord af van Gr. struchnos
manĭkos, d.i. razernij verwekkende Strychnos. Zie Strychnos.
strangulatus
strangulátus (-a, -um), – van Lat. strangulāre, worgen: (als het
ware) geworgd, diep ingesnoerd.
Strangwaysia / Stranvaesia
Strangwáýsia Post et O. K. [Hampus Adolf von
Post en C. E. Otto Kuntze] / Stranváésia Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar William
Thomas Horner Fox Strangways, 4den graaf van Ilchester (1795, Londen; 1865,
Melbury, Dorsetsh.), eerst gezantschapssecretaris te Weenen, van 1840-49 Eng.
minister te Berlijn, schrijver van tuinbouwkundige artikelen.
strateumaticus strateumáticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. strateumatĭkos
(van strateuma, leger), tot het leger behoorend, krijgshaftig, op een of ander
strijdwapen gelijkend.
Stratiotes / stratiotes
Stratiótes L. [C. Linnaeus] / stratiótes, – Lat. transcr.
van Gr. stratiôtês, soldaat. – De Europ. Stratiōtes aloīdes L. [C. Linnaeus] heeft
zwaardvormige, scherp gezaagde bladeren, waaraan men zich, evenals aan de sabel
van een soldaat, gemakkelijk kan verwonden. – Pistĭa – L. [C. Linnaeus] schijnt dien
soortnaam ontvangen te hebben met het oog op haar bladrozetten, welke, evenals
die van Stratiōtes aloīdes tijdens den bloei, op den waterspiegel een dicht
aaneengesloten massa, als het ware een leger, kunnen vormen; de plant heeft overigens
niets soldaatachtigs. – Dendrobĭum – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] werd zoo genoemd,
omdat “de massa opgerichte schijnknollen op een compagnie soldaten gelijkt en de
nu eens opgerichte, dan weer naar voren gekeerde kroonbladen op hun bajonetten
in verschillende standen gelijken.” – Daar komen de schutters, daar komen ze an!
Stravadia / Stravadium / stravadium
Stravádia Pers. [Chr. H. Persoon
(1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs), beroemd mykoloog] / Stravádium A. L. Juss. [A.
L. de Jussieu] / stravádium, – gelatinizeerde afkorting van den Malab. plantennaan
samstravadi.
strebloceras
streblóceras, – van Gr. streblos, krom, gedraaid, verdraaid;
kěras, hoorn: met kromme of gedraaide hoornen of daarbij vergeleken wordende
organen (bloemdekbladen bv.).
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Streblosa
Streblósa Korth. [P. W. Korthals] van Gr. streblos, gedraaid, krom:
plant met bochtigen stengel.
streblosifolius
streblosifólius (-a, -um), – van Streblōsa, plantengesl.
(Rubiacěae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Streblōsa.
Streblosiopsis Streblosiópsis Valet. [Th. Valeton], – van Streblōsa, (voormalig)
plantengesl. (Rubiacěae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Streblōsa gelijkend gesl.
Streblus
Streblus Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. streblos, krom,
bochtig, verdraaid. De naam zinspeelt op de geaardheid der twijgen.
Strelitzia / strelitzia
Strelítzia Banks [J. Banks] / strelítzia, – genoemd naar
Charlotte Sophia van Mecklenburg Strelitz (1744, ?; 1818, Kew), in 1761 gehuwd
met George III (1738-1820), koning van Engeland (sinds 1760).
strepens strepens, – van Lat. strepěre, lawaai maken, leven maken: luidruchtig,
lawaaierig.
strepsiceros
strepsíceros (-os, -on), – van Gr. strepsis, draaiing, wending,
wrong; kěras, hoorn: met gedraaide of gewrongen hoornen.
Strepsimela Strepsímela Rafin. [S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr. strepsis,
draaiing, wending, wrong; mělos, lid: plant met gedraaide leden, dwz. met
spiraalvormig gewrongen helmknoppen.
Streptachne Streptáchne R. Br. [Robert Brown], – van Gr. streptos, gedraaid,
gewonden; achnê, kafje. – De vruchtbare gluma bezit ingerolde randen.
Streptanthéra
Streptanthéra Sweet [R. Sweet (1783-1835), Eng.
tuinbouwkundige], – van Gr. streptos, gedraaid, gewonden, gewrongen; anthêra,
(als bot. term) helmknop: plant met (na den bloei) spiraalvormig gewonden
helmknoppen.
Streptocarpus Streptocárpus Lindl. [J. Lindley], – van Gr. streptos, gedraaid,
gewrongen, gewonden; karpos, vrucht: plant met sterk gewrongen vruchten.
Streptocaulon
Streptocáulon W. et Α. [R. Wight en G. A. Walker], – van
Gr. streptos, gedraaid, gewrongen, gewonden; kaulos, stengel: plant met windenden
stengel, slingerplant.
streptophyllus
streptophýllus (-a, -um), – van Gr. streptos, gedraaid,
gewrongen, gewonden; phullon, blad: met gedraaide of gewrongen bladeren.
streptopódius
streptopódius (-a, -um), – van Gr. streptos, gedraaid,
gewrongen, gewonden; podĭon [verkleinw. van pous (pŏdos), voet, steel], voetje,
steeltje: met gedraaide of gewrongen (bloem)steeltjes.
Streptopus Stréptopus L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr. streptos,
gedraaid, gewrongen, gewonden; pous, voet, steel. – De bloemsteeltjes der
eerstbeschreven soort vertoonen in het midden een wrong.
streptopus
stréptopus, – van Gr. streptos, gedraaid, gewrongen, gewonden;
pous, voet, steel: met gedraaiden (gewrongen, gewonden) voet of steel.
streptosepalus
streptosépalus (-a, -um), – van Gr. streptos, gedraaid,
gewrongen; Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met gedraaide of gewrongen kelkbladen.
Streptostigma
Streptostígma Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr.
streptos, gedraaid, gewrongen; stigma, (als bot. term) stempel: plant met gewrongen
stempel.
streptostigma
streptostígma, – van Gr. streptos, gedraaid, gewrongen,
gewonden; stigma, (als bot. term) stempel: met gedraaide (gewrongen, gewonden)
stempels.
stresemannii
stresemánnii, – 2e nv. van Stresemannĭus, Latinizeering van
Stresemann: van Stresemann, gevonden door Stresemann, genoemd naar Stresemann.
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– Phreatĭa – J. J. S. [J. J. Smith] en Rhododendron – J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd
naar Erwin Stresemann (1889, Dresden; X), tegenwoordig custos en professor aan
het zool. museum der Berlijnsche universiteit, algemeen secretaris der D. Ornithol.
Vereeniging, deelnemer (als zoöloog) aan de tweede Freiburger Molukken Expeditie,
die in 1910/12 het Mal. Schiereiland, Bali, Ceram en Boeroe bezocht, waar
Stresemann, behalve dieren, ook een aantal planten verzamelde, waaronder de naar
hem genoemde. – Hij is de schrijver van verscheidene, meerendeels zoöl. publicaties,
waaronder zijn hoofdwerk Aves (Vogels), verschenen als 7de deel van Kükenthal’s
Handbuch der Zoologie, Berlin, 1927-31.
striata
striáta, – zie striātus.
striatiflórus
stratiflórus (-a, -um), – van Lat. striātus, gestreept; flos (flōris),
bloem: met gestreepte bloemen.
striatiformis
stratifórmis (-is, -e), – van den soortnaam striātus (zie aldaar);
Lat. forma gedaante, vorm: van de ge-
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daante der soort striātus, op de soort striātus gelijkend.
striatulus
striátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. striātus, gestreept: fijn
gestreept. striatus
striátus (-a, -um), – van Lat. stria, (als bot. term) streep:
gestreept.
stribrnyi
stríbrnyi, – 2e nv. van Stribrnўus, Latinizeering van Střibrnў: van
Střibrnў, gevonden door Střibrnў, genoemd naar Střibrnў. – Saxifrăga – Velenovskў
[Josef Velenovský (1858 Čekanitz; X) oud-hoogleeraar plantkunde te Praag] is
genoemd naar Vaclav Střibrnў (1853, Lidice bij Praag; ?, ?), onderwijzer aan de
gouvernementslandbouwschool te Sadowo bij Philippopel (Plovdiv), verdienstelijk
onderzoeker der flora van Bulgarije. – De naar hem genoemde Saxifrăga-soort had
hij in 1893 op het Rhodŏpe-gebergte (zie rhodopaeus) ontdekt.
stricta
stricta, – zie strictus.
strictiflorus strictiflórus (-a, -um), – van Lat. strictus, stijf; flos (flōris), bloem:
stijfbloemig.
strictifolius
strictifólius (-a, -um), – van Lat. strictus, stijf; folĭum, blad:
stijfbladig.
strictinerve
strictinérve, – zie strictinervis.
strictinervia
strictinérvia, – zie strictinervĭus.
strictinervis / strictinervius
strictinérvis (-is, -e) / strictinérvius (-a, -um),
– van Lat. strictus, stijf, strak; nervus, nerf: met stijve nerven.
strictior
stríctior (-or, – us), – overtr. trap van Lat. strictus, stijf: stijver dan
gewoonlijk, tamelijk stijf.
strictipes
stríctipes, – van Lat. strictus, stijf; pes, voet, steel: met stijven voet
of steel.
strictipetiolaris
strictipetioláris (-is, -e), – van Lat. strictus, stijf; petiŏlus,
bladsteel: met stijve bladstelen.
strictius
stríctius, – zie strictĭor.
strictus strictus (-a, -um), – van Lat. stringěre, samentrekken, strak aantrekken:
strak, stijf.
stridulus
strídulus (-a, -um), – (Lat.) knarsend, suizend, fluitend, een schril
geluid makend.
Striga
Striga Lour. [J. Loureiro], – (Lat., als bot. term) aanliggend, stijf haar.
De soorten van dit gesl. zijn met zulke haren bezet.
strigillatus
strigillátus (-a, -um), – van Lat. strigilla [verkleinw. van striga,
(als bot. term) aanliggend, stijf haar], kort, aanliggend, stijf haar: bezet met korte,
aanliggende, stijve haren.
strigillosus
strigillósus (-a, -um), – van Lat. strigilla [verkleinw. van striga,
(als bot. term) aanliggend, stijf haar], kort, aanliggend, stijf haar: bezet met vele,
korte, aanliggende, stijve haren.
strigosa
strigósa, – zie strigōsus.
strigosulus
strigósulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. strigōsus, bezet met
stijve, aanliggende haren: ijl bezet met stijve, aanliggende haren.
strigosus strigósus (-a, -um), – van Lat. striga, (als bot. term) aanliggend, stijf
haar: bezet met aanliggende, stijve haren.
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strigulosus
strigulósus (-a, -um), – van Lat. strigŭla [verkleinw. van striga,
(als bot. term) aanliggend, stijf haar], kort aanliggend, stijf haar: bezet met korte,
aanliggende, stijve haren.
striolatus
striolátus (-a, -um), – van Lat. striŏla [verkleinw. van stria, (als
bot. term) streep], streepje: van streepjes voorzien, fijn gestreept.
Strobidia
Strobídia Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. strobidĭon, verkleinw.
van strobos, rondwentelend lichaam, dwarrelwind, hier verward met strobĭlos (Lat.
strobĭlus), dennekegel. – De zijtakken der bloeiwijze zijn kort en dragen groote,
dakpansgewijs dekkende schutbladen, waardoor zij op dennekegels gelijken.
strobiformis strobifórmis (-is, -e), – van Gr. strobos, rondwentelend lichaam,
dwarrelwind, hier verward met strobĭlos (Lat. strobĭlus), dennekegel; Lat. forma,
gedaante. vorm: van de gedaante van een dennekegel, dennekegelvormig.
strobilaceus
strobiláceus (-a, -um), – van Lat. strobĭlus, dennekegel:
dennekegelvormig.
Strobilanthes Strobilánthes Bl. [C. L. Blume], – van Gr. strobĭlos, dennekegel;
anthos of anthê, bloem. – De bloeiwijzen gelijken vaak eenigszins op dennekegels.
strobilifer / strobiliferus strobílifer (strobilífera, strobilíferum) / strobilíferus
(-a, -um), – van Lat. – strobĭlus, dennekegel; ferre, dragen: dennekegels of iets daarop
gelijkends dragend.
strobiliformis strobilifórmis (-is, -e), – van Lat. strobĭlus, dennekegel; forma,
gedaante, vorm: van de gedaante van een dennekegel, dennekegelvormig.
strobilinus
strobílinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. strobilĭnos (van
strobĭlos, dennekegel), dennekegelachtig.
Strobocalyx Strobócalyx Bl. [C. L. Blume], – van Gr. strobos, rondwentelend
lichaam, dwarrelwind, hier, naar het schijnt, verward met strobĭlos, dennekegel;
kălux, kelk. – Het bij een kelk vergeleken omwindsel der bloemhoofdjes bestaat uit
schubben, welker rangschikking en stand het geheel eenigszins op een dennekegel
doen gelijken.
strobus strobus, – oude Lat. plantennaam, waarmede een in Z.-Perzië groeiende
boom (geen naaldboom) werd aangeduid, welke een geurige hars leverde. Linnaeus
(zie Linnaea) heeft den naam op een Pinus-soort overgedragen, waarschijnlijk omdat
ook deze hars voortbrengt.
Stroemia Stróémia Vahl [M. Vahl], – genoemd naar H. Ström [1726, Borgund,
Noorwegen (±8° O.L.; ±61° N.B.); 1797, Eker, Z.W. van Kristiania (Oslo)],
geestelijke-natuuronderzoeker, die in 1785 een verhandeling uitgaf over de wijze,
waarop IJslandsch mos (Cetraria islandĭca Ach. [E. Acharius (1757-1819), professor
te Vadstena (Zweden)]) wordt toebereid tot voedsel voor den mensch.
Stromanthe Strománthe Sond. [W. Sonder (1812-81), apotheker-plantkundige
te Hamburg], – van Gr. strôma, deken, matras; anthê, bloem: plant met van een deken
voorziene bloemen. – De naam zinspeelt op de groote, roode schutbladen der
eerstbeschreven soort (Str. sanguiněa Sond. [W. Sonder (1812-81),
apotheker-plantkundige te Hamburg]).
Strombosia
Strombósia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. strombos, tol. – De
naam zinspeelt op den vorm der vrucht.
Strongylocalyx Strongylócalyx Bl. [C. L. Blume], – van Gr. strongŭlos, rond;
kălux, kelk: plant met ronden kelk.
Strongylodon
Strongýlodon Vogel [J. R. Th. Vogel], – van Gr. strongŭlos,
rond; ŏdous (ŏdontos), tand. – De naam zinspeelt op de ronde kelktanden.
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strongylophyllus
strongylophýllus (-a, -um), – van Gr. strongŭlos, rond;
phullon, blad: rondbladig.
Strophacanthus
Strophacànthus Lindau [G. Lindau], – van Gr. strophê,
wending; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Acanthacěae: Acanthacěa,
welker helmknoppen scheef op den helmdraad staan.
Strophanthus Strophànthus A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. strophê,
wending; anthos, bloem. – De kroonslippen eindigen in een staartvormige, vaak
gewrongen spits.
Strophioblachia Strophioblâchia Boerl. [J. G. Boerlage], – van Lat. strophĭum,
bustehouder, hier echter gebezigd in de beteekenis van strophiŏla, (als bot. term)
kiempropje; Blachĭa, plantengesl. (Euphorbiacěae): aan Blachĭa verwant gesl., welks
zaden, in tegenstelling tot die van Blachĭa, een kiempropje bezitten.
Struchium / struchium
Strúchium O. K. [C. E. Otto Kuntze] / strúchium,
– Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam struchĭon. De naam is later willekeurig
op het hem thans voerende Amer. gesl. overgedragen. Als soortnaam gebezigd voor
een plant, welke vroeger tot het gesl. Struchĭum gerekend werd.
strumarius
strumárius (-a, -um), – van Lat. struma, kliergezwel, vooral aan
den hals: op eenigerlei wijze tot klier-
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gezwellen in betrekking staand; als geneesmiddel tegen kliergezwellen aangewend.
– Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2de druk (1563), 15: “Die cleyne Clissen” (Xanthĭum
strumarĭum L. [C. Linnaeus]) “ghestooten syn goet thegen alle coude ghezwellen
daerop gheleyt, want sy verteeren ende doen alle coude vochticheden sceyden en
verdwynen.”
strumosus
strumósus (-a, -um), – van Lat. struma, kliergezwel, kropgezwel:
een of meer gezwellen of iets daarop gelijkends dragend, bv. een uitzakking aan den
voet der kroonbuis of een verdikking aan de helmdraden.
Struthiopteris / struthiopteris
Struthiópteris / struthiópteris Willd. [Κ. L.
Willdenow], – van Gr. strouthĭon (verkleinw. van strouthos, kleine vogel, musch),
eigenlijk muschje (vgl. Mattheüs X, 29: Ouchi duo strouthĭa assarĭou pôleitai?, –
Worden niet twee muschkens om een penninghsken verkocht?, en Lukas XII, 6:
Ouchi pente strouthĭa pôlountai assarĭôn duo?, – Worden niet vijf muschkens verkocht
voor twee penninghskens ?), doch hier gebezigd in de beteekenis van hê megălê
strouthos, de groote vogel, dwz. struisvogel; ptĕris, varen: struisvaren. – De naam
zinspeelt op de gelijkenis der vruchtbare bladeren met struisvederen.
struthopteris
struthópteris, – van Gr. strouthos (zie struthioptĕris), hier =
struisvogel; ptĕris, varen: struisvaren. – De naam zinspeelt op de gelijkenis der
vruchtbare bladeren met struisvederen.
strychnifolius
strychnifólius (-a, -um), – van Strychnos, plantengesl.
(Loganiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Strychnos.
strychnoides strychnoídes, – van Strychnos, plantengesl. (Loganiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Strychnos-achtig.
Strychnos
Strychnos L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam struchnos, waarmede verschillende, meerendeels giftige, Solanacĕae
werden aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam overgebracht op het hem
thans voerende gesl. waarvan de eenige hem bekende soort, Strychnos nux vomĭca
L. [C. Linnaeus], door de aanwezigheid van strychnine zeer giftig is. – Ook de Jav.
Strychnos tieute Lesch. [L. Th. Leschenault de la Tour] bevat strychnine.
Stuartia
Stuártia Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door den
oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.).], –
= Stewartĭa L. [C. Linnaeus], – Zie aldaar.
stuartianus
stuartiánus (-a, -um), – (Phalaenopsis – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), – genoemd naar Henry Stuart Low, lid der kweekersfirma Hugh Low
& Co te Upper Clapton bij Londen (zie lowĕi 1).
stuhlmanni
stuhlmánni, – 2e nv. van Stuhlmannus, Latinizeering van
Stuhlmann: van Stuhlmann, gevonden door Stuhlmann, genoemd naar Stuhlmann.
– Eriocaulon – Ν. E. Br. [N. E. Brown] is genoemd naar Fr. Stuhlmann (1863,
Hamburg; 1928, Hamburg), zoöloog, die als officier in het D. leger in 1888 deelnam
aan het dempen van een opstand in D. O.-Afrika, in 1890 Emin Pasja (zie eminĭi)
vergezelde op diens laatsten tocht en, nadat hij door dezen teruggezonden was, naar
Europa terugkeerde. In 1893 vertrok hij weder naar Afrika, waar hij verschillende
betrekkingen bekleedde; in 1903 werd hij directeur van het
Biologisch-landbouwkundig Instituut te Amani (D. O.-Afrika), in 1908 secretaris
van het Koloniale Instituut te Hamburg, in 1921 directeur van het
Weltwirtschaftinstitut aldaar. In 1900/01 bereisde hij Indië. Hij schreef verschillende
wetensch. publicaties en gaf de nagelaten dagboeken van Emin Pasja uit.
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Stupa
Stupa Asch. [P. Fr. A. Ascherson], – Lat. transcr. van Gr. stupê, werk,
grove vezels, uitgeplozen touw. De naam zinspeelt op de lange naalden.
stupea
stúpea, – zie stuppĕus.
stupendus
stupéndus (-a, -um), – van Lat. stupēre, versteld staan:
wonderbaarlijk, treffend.
stupeus
stúpeus (-a, -um), – zie stuppĕus.
stuposus
stupósus (-a, -um), – zie stuppōsus.
stuppeus
stúppeus (-a, -um), – van Lat. stuppa, werk, uitgeplozen touw: op
werk gelijkend.
stupposus
stuppósus (-a, -um), – van Lat. stuppa, werk, uitgeplozen touw:
bekleed of gevuld met op werk gelijkende haren of vezels.
Sturmia
Stúrmia Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – genoemd naar J. Sturm
(1771, Neurenberg; 1848, Neurenberg), kopergraveur te Neurenberg, vervaardiger
van een atlas met gekleurde afbeeldingen van D. planten, welk werk na zijn dood
door zijn beide zoons werd voortgezet.
stylaris
styláris (-is, -e), – van Lat. stylus, stijl: met duidelijken stijl; met
langen of dikken stijl.
Stylidiaceae
Stylidiáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Stylidĭum
geldt.
stylidioides
stylioídes, – van Stylidĭum, plantengesl. (Stylidiacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in eenig opzicht (bv. het vergroeid zijn der
meeldraden met den stijl) met een Stylidĭum overeenkomend; Stylidĭum-achtig.
Stylidium
Stylídium Lour. [J. Loureiro] (Cornacĕae), – Lat. transcr. van Gr.
stulĭdion (verkleinw. van stulos, zuil), zuiltje. De cylindrische kroon doet aan een
zuil denken.
Stylidium
Stylídium Sw. [O. Swartz] (Stylidiacĕae), – Lat. transcr. van Gr.
stulĭdion (verkleinw. van stulos, zuil), zuiltje. – De meeldraden zijn met den stijl tot
een zuiltje vergroeid.
stylifer / styliferus
stýlifer (stylífera, stylíferum) / stylíferus (-a, -um), – van
Lat. stylus, stijl; ferre, dragen: een stijl dragend, een stijl bezittend.
styliger / styligerus
stýliger (stylígera, stylígerum) / stylígerus (-a, -um), –
van Lat. stylus, stijl; gĕrĕre, dragen: een stijl dragend, een stijl bezittend.
Stylis
Stylis Poir. [J. L. M. Poiret], – Lat. transcr. van Gr. stulis (verkleinw.
van stulos, zuil), zuiltje. – De naam zinspeelt op den vorm der bloemknoppen.
stylites
stylítes, – van Gr. stulis (verkleinw. van stulos, zuil), zuiltje, stijl (ook
als bot. term): met lange of dikke (stempel)zuil; met langen of dikken stijl.
stylocarpus
stylocárpus (-a, -um), – van Gr. stulos, stijl; karpos, vrucht: met
door den stijl gekroonde vruchten.
Stylochorina / Stylocorina / Stylocorine
Stylochórina / Stylocórina /
Stylocórine, – foutief voor Stylocorўne.
Stylocoryna / Stylocoryne Stylocóryna Cav. [A. J. Cavanilles] / Stylocóryne
W. et A. [R. Wight en G. A. Walker], – van Gr. stulos, zuil: korŭnê, knots. – Plant
met knotsvormigen stijl.
Stylodiscus
Stylodíscus Benn. [J. J. Bennett], – van Gr. stulos, zuil; diskos,
schijf. – De ♂ bloemen bezitten een op een korten steel (zuil) rustend, schijfvormig
stamperrudiment.
Styloglossum
Styloglóssum Breda [J. G. S. van Breda], – van Gr. stulos, zuil;
glôssa, tong. – De naam zinspeelt op het lange rostellum aan den top der stempelzuil.
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Stylophorum Stylóphorum Nutt. [Th. Nuttall], – van Gr. stulos, stijl; pherein,
dragen: stijldragende plant. – Het vruchtbeginsel en later de vrucht dragen een langen
stijl.
stylosa
stylósa, – zie stylōsus.
Stylosanthes
Stylosánthes Sw. [O. Swartz], – van Gr. stulos, stijl; anthos of
anthê, bloem. – De stijl is zeer lang.
stylosus
stylósus (-a, -um), – van Lat. stylus, stijl: met langen stijl, met
krachtigen stijl.
stymanni
stymánni, – 2e nv. van Stymannus, Latinizeering van Stijman: van
Stijman, gevonden door Stijman, genoemd naar Stijman. – Trivalvarĭa – Scheff. [R.
H. C. C. Scheffer] is genoemd naar Karel Frederik Stijman (1820, Banda; 1869, ?),
die op jeugdigen leeftijd naar Nederland vertrok en in 1840 als particulier in Indië
terugkwam, waar hij datzelfde jaar in dienst trad als ambtenaar bij het Binnenlandsch
Bestuur. Na verschillende rangen doorloopen te hebben werd
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hij in 1861 resident van Tapanoeli, in 1862 van de Padangsche Bovenlanden (vanwaar
hij de naar hem genoemde plant aan den Buitenzorgschen plantentuin zond). In 1864
werd hij op wachtgeld gesteld; datzelfde jaar vertrok hij met twee jaar verlof naar
Nederland. Na ommekomst van dat verlof werd hij in 1867 resident van Pekalongan;
in 1869 werd hem ziekteverlof naar Holland verleend; kort daarop overleed hij.
Styphelia
Styphélia J. E. Sm. [J. E. Smith], – van Gr. stuphĕlos, dicht, vast,
hard. – De twijgen zijn dicht bezet met harde bladeren.
Styphnolobium
Styphnolóbium Schott. [H. W. Schott], – van Gr. stuphnos
(= struphnos), wrang; lobos, peul, of lobĭon (verkleinw. van lobos), peultje: plant
met wrange peulen.
Styracaceae
Styracáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Styrax
(Styrācis) geldt.
styracifluus
styracífluus (-a, -um), – van Lat. styrax (styrācis), storax, een
geurige hars; flŭĕre, van iets druipen: een overvloed van geurige hars bevattend.
styracifolius
styracifólius (-a, -um), – van Styrax (Styrācis), plantengesl.
(Styracacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Styrax.
styracoides
styracoídes, – van Styrax (Styrācis), plantengesl. (Styracacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Styrax-achtig.
Styrax Styrax L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. naam sturax,
waarmede een struik (Styrax officinālis L. [C. Linnaeus]) werd aangeduid, welke
een geurige hars van denzelfden naam (Ned. storax) leverde.
Suaeda
Suáéda Forsk. [P. Forskål], – Latinizeering van Arab, suwêd, ziltig.
suave
suáve, – zie suāvis.
suaveolens suavéolens, – van Lat. suāve, aangenaam (bijw.); ŏlens (van ŏlēre,
rieken), riekend: aangenaam riekend, welriekend, geurig.
suavior
suávior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. suāvis, aangenaam, lieflijk:
aangenamer (lieflijker) dan gewoonlijk; vrij aangenaam (lieflijk).
suavis
suávis (-is, -e), – (Lat.) lieflijk, aangenaam.
suavissimus
suavíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. suāvis, lieflijk,
aangenaam: zeer lieflijk, zeer aangenaam.
suavius
suávius, – zie suavĭor.
subacaulis
subacáúlis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
acaulis, stengelloos: 1. vrijwel stengelloos. 2. gelijkend op de soort acaulis.
subacrostichoides
subacrosticoídes, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; soortnaam acrostichoīdes: gelijkend op de soort acrostichoīdes.
subaculeatus
subaculeátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; aculeātus, gestekeld: 1. eenigszins gestekeld. 2. gelijkend op de soort
aculeātus.
subacutus
subacútus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
acūtus, spits: 1. tamelijk spits. 2. gelijkend op de soort acūtus.
subadiantoides subadiantoídes, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
soortnaam adiantoīdes: gelijkend op de soort adiantoīdes.
subaequalis subaequális (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
aequālis, gelijk, gelijkzijdig: 1. nagenoeg gelijk, nagenoeg gelijkzijdig. 2. gelijkend
op de soort aequālis.
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subaequans
subáéquans, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
aequans, gelijk: nagenoeg gelijk.
subaffinis
subaffínis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
affīnis, verwant: 1. eenigszins verwant, dwz. eenigszins gelijkend op een andere
soort. 2. gelijkens op de soort affīnis.
subalatus
subalátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
alātus, gevleugeld: 1. ietwat gevleugeld, zeer smal of zeer kort gevleugeld. 2. gelijkend
op de soort alātus.
subalbida
subálbida, – zie subalbĭdus.
subalbidorameus
subalbidorámeus (-a, -um), – 1. van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; soortnaam albidoramĕus: gelijkend op de soort albidoramĕus. 2.
van Lat. subalbĭdus, tamelijk bleek; ramus, twijg: met tamelijk bleeke twijgen.
subalbidus subálbidus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
albĭdus, witachtig, bleek: 1. tamelijk bleek. 2. gelijkend op de soort albĭdus.
subalbulus subálbulus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
albŭlus, witachtig, bleek: 1. tamelijk bleek. 2. gelijkend op de soort albŭlus.
subalpestris subalpéstris (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
alpestris, hoog in het gebergte groeiend: 1. tamelijk hoog in het gebergte groeiend.
2. gelijkend op de soort alpestris.
subalpinus subalpínus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
alpīnus, hoog in het gebergte groeiend: 1. vrij hoog in het gebergte groeiend. 2.
gelijkend op de soort alpīnus.
subalternifolius subalternifólius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; alternifolĭus, met afwisselende bladeren of blaadjes: 1. met min of meer
afwisselende bladeren of blaadjes. 2. gelijkend op de soort alternifolĭus.
subalulatus
subalulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; alulātus, smal gevleugeld: 1. zeer smal gevleugeld. 2. gelijkend op de soort
alulātus.
subamoenus
subamóénus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; amoenus, lieflijk, bekoorlijk, bevallig: 1. tamelijk lieflijk (bekoorlijk,
bevallig). 2. gelijkend op de soort of variëteit amoenus.
subanajamensis
subanajaménsis (-is, -e), – afkomstig van Soeban Ajam (in
Benkoelen, Sumatra) of daar het eerst gevonden.
subangulatus
subangulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; angulātus, hoekig, kantig: 1. eenigszins hoekig, eenigszins kantig. 2.
gelijkend op de soort angulātus.
subapetalus
subapétalus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; apetălus, zonder kroonbladen: 1. bijna zonder kroonbladen; met zeer kleine
kroonbladen. 2. gelijkend op de soort apetălus.
subaquatilis
subaquátilis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; aquatĭlis, in het water groeiend: 1. nabij of schier in het water groeiend. 2.
gelijkend op de soort aquatĭlis.
subaquilus subáquilus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
aquĭlus, donkerbruin, zwartbruin: 1. tamelijk donker bruin. 2. gelijkend op de soort
aquĭlus.
subaraneosus
subaraneósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; araneōsus, spinnewebachtig behaard: 1. eenigszins spinnewebachtig behaard.
2. gelijkend op de soort araneōsus.
subarborea
subarbórea, – zie subarborĕus.
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subarboréscens, – van Lat. sub, voorv., dat nabij-
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heid uitdrukt; arborescens, boomachtig: 1. eenigszins boomachtig. 2. gelijkend op
de soort arborescens.
subarboreus
subarbóreus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; arborĕus, boomachtig: 1. eenigszins boomachtig. 2. gelijkend op de soort
arborĕus.
subarenarius
subarenárius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; soortnaam arenarĭus (zie aldaar): gelijkend op de soort arenarĭus.
subarticulatus
subarticulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; articulātus, geleed: 1. onduidelijk geleed. 2 gelijkend op de soort articulātus.
subasper
subásper (-ra, -rum), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
asper, ruw: 1. tamelijk ruw. 2. gelijkend op de soort asper.
subattenuatus
subattenuátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; attenuātus, versmald. 2. gelijkend op de soort attenuātus.
subauriculatus
subauricuátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; auriculātus, geoord: 1. eenigszins geoord, onduidelijk geoord. 2. gelijkend
op de soort auriculātus.
subavene
subavéne, – zie subavēnis.
subavenia
subavénia, – zie subavenĭus.
subavenis
subavénis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
avēnis, ongeaderd: 1. vrijwel ongeaderd, onduidelijk geaderd, met slechts weinige
aderen. 2. gelijkend op de soort avēnis.
subavenius subavenius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
avēnius, ongeaderd: 1. vrijwel ongeaderd, onduidelijk geaderd, met slechts weinige
aderen. 2. gelijkend op de soort avēnius.
subbasalis
subbasális (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
basālis, aan den voet geplaatst: 1. nabij den voet geplaatst; met een of ander nabij
den voet geplaatst orgaan. 2. gelijkend op de soort basālis.
subbiflorus subbiflóres (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
biflōrus, tweebloemig, met twee bloemen of bloemhoofdjes bijeen: 1. meerendeels
tweebloemig of met twee bloemen of bloemhoofdjes bijeen. 2. gelijkend op de soort
biflōrus.
subbiglandulosus
subbiglandulósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; biglandulōsus, met twee klieren: 1. meerendeels met twee klieren.
2. gelijkend op de soort biglandulōsus.
subbilobatus
subbilobátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; bilobātus, tweelobbig: 1. ondiep tweelobbig, meerendeels tweelobbig. 2.
gelijkend op de soort bilobātus.
subbinerve
subbinérve, – zie subbinervis.
subbinervia
subbinérvia, – zie subbinervĭus.
subbinervis subbinérvis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
binervis, tweenervig: 1. meerendeels tweenervig. 2. gelijkend op de soort binervis.
subbinervius
subbinérvius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; binervĭus, tweenervig: 1. meerendeels tweenervig. 2. gelijkend op de soort
binervĭus.
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subbipinnatus
subbipinnátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; bipinnātus, dubbelgevind: 1. vrijwel dubbelgevind, meerendeels
dubbelgevind. 2. gelijkend op de soort bipinnātus.
subbispicatus
subbispicátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; bispicātus, met twee aren of aartjes: 1. aan de meeste bloeiwijzen met twee
aren of aartjes. 2. gelijkend op de soort bispicātus.
subbracteatus
subbracteátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; bracteātus, van schutbladen voorzien: 1. weinig ontwikkelde schutbladen
dragend. 2. gelijkend op de soort bracteātus.
subcaeruleus
subcaerúleus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; caerulĕus, (donker)blauw: 1. blauwachtig. 2. gelijkend op de soort caerulĕus.
subcaesius subcáésius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
caesĭus, blauwachtig, blauwgroen, zeegroen: 1. blauwgroenachtig, zeegroenachtig.
2. gelijkend op de soort caesĭus.
subcalcaratus
subcalcarátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; calcarātus, gespoord: 1. ietwat gespoord, onduidelijk gespoord. 2. gelijkend
op de soort calcarātus.
subcampanulatus
subcampanulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; campanulātus, klokvormig: 1. eenigszins klokvormig. 2. gelijkend
op de soort campanulātus.
subcana
subcána, – zie subcānus.
subcanirameus subcanirámeus (-a, -um), – 1. van Lat. subcānus, grijsachtig;
ramus, tak, twijg: met grijsachtige takken of twijgen. 2. van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; caniramĕus, met grijze of grijsharige takken of twijgen: gelijkend
op de soort caniramĕus.
subcanus
subcánus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
cānus, grijs, grijsharig: 1. grijsachtig, min of meer grijsharig. 2. gelijkend op de soort
canus.
subcapitatus
subcapitátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; capitātus, tot hoofdjes vereenigd, knopvormig, kopvormend: 1. min of meer
tot hoofdjes vereenigd, min of meer knopvormig, min of meer kopvormend. 2.
gelijkend op de soort capitātus.
subcapitulatus subcapitulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; caputilātus, tot hoofdjes vereenigd: 1. min of meer tot hoofdjes vereenigd.
2. gelijkend op de soort caputilātus.
subcarnosus
subcarnósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; carnōsus, vleezig: 1. eenigszins vleezig. 2. gelijkende op de soort carnōsus.
subcaudates
subcaudátes (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; caudātus, gestaart, staartvormig toegespitst: 1. min of meer gestaart; min
of meer staartvormig toegespitst. 2. gelijkend op de soort caudātus.
subcaudiformis subcaudifórmis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; caudiformis, staartvormig: 1. eenigszins staartvormig. 2. gelijkende op de
soort caudiformis.
subcaulescens
subcauléscens, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
caulescens, een stengel of een stam vormend: 1. een korten of onduidelijken stengel
of stam vormend. 2. gelijkend op de soort caulescens.
subcaulialatus
subcaulialátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
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nabijheid uitdrukt; caulis, stengel, steel; alātus, gevleugeld: met tot het gevleugeld
zijn naderende stengel of stelen; met scherpkantige, bijna gevleugelde stengels of
stelen.
subciliatus subciliátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
ciliātus, gewimperd: 1. ietwat gewimperd, zeer ijl gewimperd, onduidelijk gewimperd.
2. gelijkend op de soort ciliātus.
subcinereus
subcinéreus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; cinerĕus, aschgrauw: 1. aschgrauwachtig. 2. gelijkend op de soort cinerĕus.
subclausus subcláúsus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
clausus, gesloten: 1. vrijwel gesloten. 2. gelijkend op de soort clausus.
subcoeruleus
subcoerúleus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; coerulĕus, (donker)blauw: 1. blauwachtig. 2. gelijkende op de soort
coerulĕus.
subcomosus
subcomósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; comōsus, gekuifd: 1. ietwat gekuifd. 2. gelijkend op de soort comōsus.
subcompositus subcompósitus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; composĭtus, samengesteld: 1. eenigszins samengesteld. 2. gelijkend op de
soort composĭtus.
subconcolor
subcóncolor, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
concŏlor, overal dezelfde kleur hebbend, éénkleurig, overal op dezelfde wijze
geteekend: 1. overal nagenoeg dezelfde kleur hebbend, vrijwel éénkleurig, overal
op vrijwel dezelfde wijze geteekend. 2. gelijkend op de soort concŏlor.
subconfluens
subcónfluens, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
conflŭens, samenvloeiend: 1. min of meer samenvloeiend. 2. gelijkend op de soort
conflŭens.
subconformis
subconfórmis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; conformis, gelijkvormig, gelijk, gelijkend: 1. vrijwel gelijkvormig, nagenoeg
gelijk, min of meer gelijkend. 2. gelijkend op de soort conformis.
subconnexus
subconnéxus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; connexus, verbonden: 1. een weinig verbonden, nog even verbonden. 2.
gelijkend op de soort connexus.
subcontinuus
subcontínuus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; continŭus, samenhangend, onafgebroken, dóórlopend, ongeleed, zonder
tusschensschotten: 1. vrijwel samenhangend (onafgebroken, dóórlopend, ongeleed,
zonder tussschenschotten). 2. gelijkend op de soort continŭus.
subcordatus
subcordátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; cordātus, hartvormig: 1. eenigszins hartvormig. 2. gelijkend op de soort
cordātus.
subcordifolius
subcordifólius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv. dat nabijheid
uitdrukt; cordifolĭus, met hartvormige bladeren: 1. met nagenoeg hartvormige
bladeren. 2. gelijkend op de soort cordifolĭus.
subcoriaceus
subcoriáceus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; coriacĕus, leerachtig: 1. bijna leerachtig. 2. gelijkend op de soort coriacĕus.
subcorymbosus subcorymbósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; corymbōsus, tot tuilen vereenigd: 1. min of meer tot tuilen vereenigd. 2.
gelijkend op de soort corymbōsus.
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subcostatus
subcostátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; costātus, geribd, generfd: 1. zwak of onduidelijk geribd of generfd. 2.
gelijkend op de soort costātus.
subcrenatus
subcrenátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; crenātus, gekarteld: 1. zwak gekarteld. 2. gelijkend op de soort crenātus.
subcrenulatus
subcrenulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; crenulātus, fijn gekarteld, ondiep gekarteld: 1. onduidelijk en ondiep
gekarteld. 2. gelijkend op de soort crenulātus.
subcubicus subcúbicus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
cubĭcus, teerlingvormig, kubisch: 1. vrijwel teerlingvormig. 2. gelijkend op de soort
cubĭcus.
subcucullatus
subcucullátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; cucullātus, kapvormig: 1. nagenoeg kapvormig, eenigszins kapvormig. 2.
gelijkend op de soort cucullātus.
subcuneatus
subcuneátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; cuneātus, wigvormig: 1. nagenoeg wigvormig. 2. gelijkend op de soort
cuneātus.
subcurvatus
subcurvátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; curvātus, gekromd: 1. zwak gekromd. 2. gelijkend op de soort curvātus.
subcuspidatus
subcuspidátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; cuspidātus, een spits dragend: 1. een weinig ontwikkelde spits dragend. 2.
gelijkend op de soort cuspidātus.
subcylindricus subcylíndricus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; cylindrĭcus, cylindrisch, rolrond: 1. nagenoeg rolrond. 2. gelijkend op de
soort cylindrĭcus.
subcymbiformis subcymbifórmis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; cymbiformis, schuitvormig: 1. eenigszins schuitvormig. 2. gelijkend op de
soort cymbiformis.
subdecurrens
subdecúrrens – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
decurrens, afloopend: 1. eenigszins afloopend. 2. gelijkend op de soort decurrens.
subdecussatus
subdecussátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; decussātus (zie aldaar), kruiswijs tegenoverstaand: 1. nagenoeg kruiswijs
tegenoverstaand. 2. gelijkend op de soort decussātus.
subdemissus
subdemíssus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; demissus, afloopend, afhangend, laag: 1. min of meer afloopend of
afhangend, tamelijk laag. 2. gelijkend op de soort demissus.
subdentatus
subdentátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; dentātus, getand: 1. ietwat getand, onduidelijk getand. 2. gelijkend op de
soort dentātus.
subdenticulatus
subdenticulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; denticulātus, kort getand, fijn getand: 1. met enkele of onduidelijke
kleine tandjes. 2. gelijkend op de soort denticulātus.
subdichotomus subdichótomus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; dichotŏmus, gaffelvormig vertakt:
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1. min of meer gaffelvormig vertakt. 2. gelijkend op de soort dichotŏmus.
subdigitatus
subdigitátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; digitātus, vingervormig, vingersgewijs bijeenstaand: 1. nagenoeg
vingervormig, nagenoeg vingersgewijs bijeenstaand. 2. gelijkend op de soort digitātus.
subdimorphus
subdimórphus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; dimorphus, tweevormig: 1. min of meer tweevormig. 2. gelijkend op de
soort dimorphus.
subdissectus
subdisséctus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; dissectus, stuk gesneden, sterk ingesneden: 1. vrij sterk ingesneden. 2.
gelijkend op de soort dissectus.
subditus
súbditus (-a, -um), – van Lat. subdĕre, onder iets plaatsen: ergens
onder geplaatst. De door Korthals (zie Korthalsella) Platanocarpus – (= Sarcocephălus
– Miq. [F. A. W. Miquel]) genoemde boom, was klein en stond mogelijk in het bosch
onder de kroon van andere boomen.
subdodecander / subdodecandrus
subdodecánder (-ra, -rum) /
subdodecándrus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; dodecander
(dodecandrus), met twaalf meeldraden, twaalfhelmig: 1. met ongeveer twaalf
meeldraden. 2. gelijkend op de soort dodecandrus.
subdrynariaceus
subdrynariáceus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; drynariacĕus, Drynarĭa-achtig: 1. eenigszins op een Drynarĭa
gelijkend. 2. gelijkend op de soort drynariacĕus.
subdubius subdúbius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
dubĭus, twijfelachtig: 1. eenigszins twijfelachtig. 2. gelijkend op de soort dubĭus.
subeciliatus
subeciliátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; eciliātus, ongewimperd: 1. nagenoeg ongewimperd. 2. gelijkend op de soort
eciliātus.
subecostatus
subecostátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; ecostātus, ongeribd, ongenerfd: 1. nagenoeg ongeribd, nagenoeg ongenerfd.
2. gelijkend op de soort ecostātus.
subedentatus
subedentátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; edentātus, ongetand: 1. schier ongetand. 2. gelijkend op de soort edentātus.
subelobatus
subelobátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; elobātus, ongelobd: 1. schier ongelobd. 2. gelijkend op de soort elobātus.
subelongatus
subelongátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; elongātus, verlengd, lang en smal, lang en dun: 1. tamelijk lang en daarbij
smal of dun. 2. gelijkend op de soort elongātus.
subemarginatus
subemarginátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; emarginātus, uitgerand: 1. zwak uitgerand, onduidelijk uitgerand.
2. gelijkend op de soort emarginātus.
subepigeios
subepigéíos (-os, -on), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; soortnaam epigeios (zie aldaar): op de soort epigeios gelijkend.
subepunctatus
subepunctátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; epunctātus, ongestippeld: 1. vrijwel ongestippeld; met slechts enkele stippels.
2. gelijkend op de soort epunctātus.
suberectus suberéctus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
erectus, opgericht: 1. vrijwel opgericht. 2. gelijkend op de soort erectus.
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suberifolius
suberifólius (-a, -um), – van Lat. suber, kurkeik; folĭum, blad:
met bladeren als die van den kurkeik.
suberosus
sūbĕrósus (-a, -um), – van Lat. sūber, kurk: kurkachtig, kurk
leverend, van kurklijsten of kurkwratten voorzien.
suberosus
sŭbērósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
erōsus, (als het ware) afgeknaagd, uitgeknaagd, weggevreten, uitgevreten: 1. min of
meer afgeknaagd (uitgeknaagd, weggevreten, uitgevreten). 2. gelijkend op de soort
erōsus.
subevene
subevéne, – zie subevēnis.
subevenia
subevénia, – zie subevenĭus.
subevenis
subevénis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
evēnis, ongeaderd: 1. vrijwel ongeaderd, onduidelijk geaderd, met slechts weinige
aderen. 2. gelijkend op de soort evēnis.
subevenius subevénius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
evenĭus, ongeaderd: 1. vrijwel ongeaderd, onduidelijk geaderd, met slechts weinige
aderen. 2. gelijkend op de soort evenĭus.
subevenosus
subevenósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; evenōsus, ongeaderd: 1. vrijwel ongeaderd, onduidelijk geaderd, met slechts
weinige aderen. 2. gelijkend op de soort evenōsus.
subexauriculatus
subexauriculátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; exauriculātus, zonder oortjes: 1. zoo goed als zonder oortjes; met
onduidelijke oortjes. 2. gelijkend op de soort exauriculātus.
subexcavatus
subexcavátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; excavātus, uitgehold: 1. eenigszins uitgehold, ondiep uitgehold. 2. gelijkend
op de soort excavātus.
subfalcatus subfalcátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
falcātus, sikkelvormig: 1. eenigszins sikkelvormig. 2. gelijkend op de soort falcātus.
subfalcifolius
subfalcifólius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; falcifolĭus, met sikkelvormige bladeren. 2. gelijkend op de soort falcifolĭus.
subfalciformis
subfalcifórmis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; falciformis, sikkelvormig: 1. eenigszins sikkelvormig. 2. gelijkend op de
soort falciformis.
subfalcinellus
subfalcinéllus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; Nieuwlat. falcinellus, sikkelvormig: 1. eenigszins sikkelvormig. 2. gelijkend
op de soort falcinellus.
subfasciatus
subfasciátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; fasciātus, met (anders) gekleurde banden, met breede strepen, bandvormig:
1. met onduidelijke banden of strepen; min of meer bandvormig. 2. gelijkend op de
soort fasciātus.
subferrugineus subferrugíneus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; ferruginĕus, roestbruin: 1. roestbruinachtig. 2. gelijkend op de soort
ferruginĕus.
subfimbriatus
subfimbriátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; fimbriātus, franjeachtig ingesneden, franjeachtig gewimperd: 1. ietwat
franjeachtig ingesneden; ietwat franjeachtig gewimperd.
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2. gelijkend op de soort fimbriātus.
subfirmus
subfírmus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
firmus, stevig: 1. vrij stevig. 2. gelijkend op de soort firmus.
subflabellatus
subflabellátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; flabellātus, waaiervormig: 1. min of meer waaiervormig. 2. gelijkend op
de soort flabellātus.
subfoetidus
subfóétidus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; foetĭdus, stinkend: 1. eenigszins stinkend. 2. gelijkend op de soort foetĭdus.
subfoliosus subfoliósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
foliōsus, met vele of groote bladeren: 1. met tamelijk vele of tamelijk groote bladeren
(schutbladen); min of meer bladachtig. 2. gelijkend op de soort foliōsus.
subfurfuraceus subfurfuráceus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; furfuracĕus, zemelig beschubd: 1. eenigszins zemelig bechubd. 2. gelijkend
op de soort furfuracĕus.
subfuscus
subfúscus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
fuscus, donkerbruin: 1. tamelijk donkerbruin. 2. gelijkend op de soort fuscus.
subgeminatus
subgeminátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; geminātus, dubbel, gepaard: 1. min of meer tot paren vereenigd. 2. gelijkend
op de soort geminātus.
subgenuinus
subgenuínus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; genuīnus, echt: 1. vrijwel echt; vrijwel de echte. 2. gelijkend op de soort of
den vorm genuīnus.
subglaber súbglaber (-ra, -rum), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
glăber, kaal: 1. nagenoeg kaal. 2. gelijkend op de soort glaber.
subglabratus
subglabrátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; glabrātus, kaal: 1. nagenoeg kaal. 2. gelijkend op de soort glabrātus.
subglabrifolius
subglabrifólius (-a, -um), 1. van Lat. subglăber, nagenoeg
kaal; folĭum, blad: met nagenoeg kale bladeren. 2. van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; glabrifolĭus, kaalbladig: gelijkend op de soort glabrifolĭus.
subglabrum
súbglabrum, – zie subglăber.
subglandulosus subglandulósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; glandulōsus, klierdragend, met klieren bezet: 1. met een gering aantal klieren
bezet. 2. gelijkend op de soort glandulōsus.
subglaucus subgláúcus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
glaucus, blauwgroen, zeegroen: 1. blauwgroenachtig, zeegroenachtig. 2. gelijkend
op de soort glaucus.
subglobosus
subglobósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; globōsus, bolvormig: 1. nagenoeg bolvormig. 2. gelijkend op de soort
globōsus.
subglomeratus subglomerátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; glomerātus, tot kluwens vereenigd, getropt: 1. min of meer tot kluwens
vereenigd, min of meer getropt. 2. gelijkend op de soort glomerātus.
subgracillimus subgracíllimus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; gracillĭmus, zeer slank, zeer dun: gelijkend op de soort gracillĭmus.
subgriseus subgríseus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
Nieuwlat. grisĕus, grijs: 1. grijsachtig. 2. gelijkend op de soort grisĕus.
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subhamata
subhamáta, – zie subhamātus.
subhamatopilosus
subhamatopilósus (-a, -um), – van Lat. subhamātus,
eenigszins haakvormig; pilus, haar: bezet met eenigszins haakvormige haren.
subhamatus
subhamátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; hamātus, haakvormig: 1. eenigszins haakvormig. 2. gelijkend op de soort
hamātus.
subhastatus
subhastátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; hastātus, spiesvormig: 1. ietwat spiesvormig. 2. gelijkend op de soort
hastātus.
subhermaphroditus
subhermaphrodítus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv.,
dat nabijheid uitdrukt; hermaphrodītus, tweeslachtig: 1. min of meer tweeslachtig.
2. gelijkend op de soort hermaphrodītus.
subhirsutus
subhirsútus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; hirsūtus, borstelig (behaard): 1. ijl borstelig behaard. 2. gelijkend op de
soort hirsūtus.
subhirtellus
subhirtéllus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; hirtellus, vrij ijl bezet met niet zeer lange, afstaande, stijve haren: 1. ijl bezet
met niet zeer lange, afstaande, stijve haren. 2. gelijkend op de soort hirtellus.
subimbricatus
subimbricátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; imbricātus, dakpansgewijs dekkend: 1. nagenoeg dakpansgewijs dekkend.
2. gelijkend op de soort imbricātus.
subinaequalis
subinaequális (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; inaequālis, ongelijk, verschillend, ongelijkzijdig: 1. iets ongelijk, iets
verschillend, eenigszins ongelijkzijdig. 2. gelijkend op de soort inaequālis.
subincanescens subincanéscens (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; incanescens, grijsachtig, grauw: 1. eenigszins grijsachtig, grauwachtig. 2.
gelijkend op de soort incanescens.
subincisus subincísus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
incīsus, ingesneden: 1. zeer ondiep ingesneden, onduidelijk ingesneden. 2. gelijkend
op de soort incīsus.
subindivisus
subindivísus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; indivīsus, ongedeeld: 1. meerendeels ongedeeld, nagenoeg ongedeeld. 2.
gelijkend op de soort indivīsus.
subinermis subinérmis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
inermis, ongewapend. 1. schier ongewapend. 2. gelijkend op de soort inermis.
subinteger subínteger (-ra, -rum), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
intĕger, gaaf, ongedeeld: 1. vrijwel gaaf. 2. gelijkend op de soort intĕger.
subintegerrimus
subintegérrimus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; integerrĭmus, volkomen gaaf, zonder de kleinste insnijding: 1.
vrijwel volkomen gaaf. 2. gelijkend op de soort integerrĭmus.
subintegra / subintegrum
subíntegra / subíntegrum, – zie subintĕger.
subirideus subirídeus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
iridĕus, op een Iris gelijkend:
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1. eenigszins op een Iris gelijkend. 2. gelijkend op de soort iridĕus.
sublacunosus
sublacunósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; lacunōsus, vol kuilen: 1. met onduidelijke kuiltjes. 2. gelijkend op de soort
lacunōsus.
sublaevis
subláévis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
laevis, glad, kaal. 1. tamelijk glad; nagenoeg kaal. 2. gelijkend op de soort laevis.
sublanatus sublanátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
lanātus, wollig: 1. eenigszins wollig. 2. gelijkend op de soort lanātus.
sublanceolatus sublanceolátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; lanceolātus, lancetvormig: 1. nagenoeg lancetvormig. 2. gelijkend op de
soort lanceolātus.
sublateriflorus sublateriflórus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; lateriflōrus, met zijdelings geplaatstse bloemen of bloeiwijzen: 1. met
nagenoeg zijdelings geplaatste bloemen of bloeiwijzen. 2. gelijkend op de soort
lateriflōrus.
sublaxiflorus
sublaxiflórus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; laxiflōrus, met ijle bloeiwijzen, met uiteengeplaatste bloemen. 1. met vrij
ijle bloeiwijzen; met vrij uiteengeplaatste bloemen. 2. gelijkend op de soort laxiflōrus.
sublepidotus
sublepidótus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; lepidōtus, beschubd: 1. ietwat beschubd, zeer ijl beschubd, onduidelijk
beschubd. 2. gelijkend op de soort lepidōtus.
subligaculifer / subligaculiferus
subligacúlifer (subligaculífera,
subligaculíferum) / subligaculíferus (-a, -um), – van Lat. subligacŭlum (van sub,
onder; ligāre, binden), schaamdeelschortje; ferre, dragen: een schortje of iets daarop
gelijkends dragend.
sublimbatus
sublimbátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; limbātus, omzoomd, d.i. met een zoom of rand van andere kleur of
consistentie: 1. onduidelijk omzoomd. 2. gelijkend op de soort limbātus.
sublobatus sublobátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
lobātus, gelobd: 1. zwak gelobd, onduidelijk gelobd. 2. gelijkend op de soort limbātus.
subloliaceus
subloliáceus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; loliacĕus, op een Lolĭum gelijkend. 1. eenigszins op een Lolĭum gelijkend.
2. gelijkend op de soort loliacĕus.
submamillaris
submamilláris (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; mamillāris, tepelvormig: 1. eenigszins tepelvormig. 2. gelijkend op de soort
mamillāris.
submamillatus submamillátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; mamillātus, tepelvormig; met tepelvormige uitwassen bezet: 1. eenigszins
tepelvormig; met eenigszins tepelvormige uitwassen bezet. 2. gelijkend op de soort
mamillātus.
submammsubmamm-, – zie submamsubmarmoratus
submarmorátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; marmorātus, gemarmerd: 1. eenigszins gemarmerd, onduidelijk
gemarmerd. 2. gelijkend op de soort marmorātus.
submersus
submérsus (-a, -um), – van Lat. submergĕre (van sub, onder;
mergĕre, dompelen), onderdompelen: ongedompeld.
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subminutus
subminútes (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; minūtus, zeer klein: 1. tot het zeer kleine naderend, klein. 2. gelijkend op
de soort minūtus.
submitratus
submitrátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; mitrātus, een muts dragend: 1. iets dragend, dat eenigszins op een muts
gelijkt. 2. gelijkend op de soort mitrātus.
submodestus
submodéstus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; modestus, bescheiden, geen groote plaats innemend: gelijkend op de soort
modestus.
submollis
submollis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
mollis, zacht: 1. tamelijk zacht. 2. gelijkend op de soort mollis.
submoniliformis
submonilifórmis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; moniliformis, halsketenvormig, rozenkransvormig: 1. eenigszins
rozenkransvormig. 2. gelijkend op de soort moniliformis.
submonoceras
submonóceras – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
monocĕras, éénhoornig: 1. vrijwel éénhoornig. Elaeocarpus – Miq. [F. A. W. Miquel]
werd zoo genoemd, omdat één der helmhokjes spits en schijnbaar langer is dan het
andere. 2. gelijkend op de soort monocĕras.
submonophyllus
submonophyllus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; monophyllus, éénbladig, uit één blaadje bestaand: 1. meerendeels
éénbladig of uit één blaadje bestaand. 2. gelijkend op de soort monophyllus.
submuticus
submúticus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; mutĭcus, afgeknot, ongenaald: 1. vrijwel afgeknot, vrijwel ongenaald, met
nagenoeg niet verlengd helmbindsel. 2. gelijkend op de soort mutĭcus.
subnodosus
subnodósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; nodōsus, knobbelvormig verdikt: 1. eenigszins knobbelvormig verdikt. 2.
gelijkend op de soort nodōsus.
subnodulosus
subnodulósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; nodulōsus, kleine knobbels dragend: 1. enkele of onduidelijke kleine
knobbels dragend. 2. gelijkend op de soort nodulōsus.
subnormalis
subnormális (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; normālis, normaal: 1. vrijwel normaal. 2. gelijkend op de soort normālis.
subobliqua
suboblíqua, – zie suboblīquus.
subobliquatus
subobliquátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; obliquātus, scheef: 1. eenigszins scheef. 2. gelijkend op de soort obliquātus.
subobliquus
suboblíquus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; oblīquus, scheef: 1. ietwat scheef. 2. gelijkend op de soort oblīquus.
subobovatus
subobovátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; obovātus, omgekeerd eirond: 1. vrijwel omgekeerd eirond. 2. gelijkend op
de soort obovātus.
subobscurus
subobscúrus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; obscūrus, duister, donker, onduidelijk, ondoorschijnend, zonder
doorschijnende stippels, met een donker hart, met donkere beharing: 1. vrij duister,
vrij donker, vrij onduidelijk, nagenoeg ondoorschijnend, nagenoeg zonder
doorschijnende stippels, met een vrij donker hart, met vrij donkere beharing.
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2. gelijkend op de soort obscūrus.
subopacus subopácus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
opācus, dof, ondoorschijnend, niet doorschijnend gestippeld: 1. tamelijk dof, nagenoeg
ondoorschijnend, bijna niet doorschijnend gestippeld. 2. gelijkend op de soort opācus.
subopposita
suboppósita, – zie subopposĭtus.
suboppositifolius
suboppositifólius (-a, -um), 1. van Lat. subopposĭtus,
nagenoeg tegenoverstaand; folĭum, blad: met nagenoeg tegenoverstaande bladeren.
2. van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; oppositifolĭus, met tegenoverstaande
bladeren: gelijkend op de soort oppositifolĭus.
suboppositus
suboppósitus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; opposĭtus, tegenoverstaand: 1. nagenoeg tegenoverstaand. 2. gelijkend op
de soort opposĭtus.
suborbicularis
suborbiculáris (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; orbiculāris, cirkelvormig: 1. nagenoeg cirkelvormig. 2. gelijkend op de
soort orbiculāris.
suborbiculatus suborbiculátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; orbiculātus, cirkelvormig. 1. nagenoeg cirkelvormig. 2. gelijkend op de
soort orbiculātus.
subovalis
subovális (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
ovālis, ovaal: 1. vrijwel ovaal. 2. gelijkend op de soort ovālis.
subovatus
subovátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
ovātus, eirond: 1. nagenoeg eirond. 2. gelijkend op de soort ovātus.
subpalmatus
subpalmátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; palmātus, handvormig, handvormig ingesneden, handvormig samengesteld:
1. vrijwel handvormig, vrijwel handvormig ingesneden, bijna handvormig
samengesteld. 2. gelijkend op de soort palmātus.
subpandifolius subpandifólius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; pandifolĭus, krombladig: 1. met zwak gekromde bladeren. 2. gelijkend op
de soort pandifolĭus.
subpanduraeformis
subpanduraefórmis (-is, -e), – zie subpanduriformis.
subpanduriformis
subpandurifórmis (-is, – e), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; panduriformis, vioolvormig: 1. eenigszins vioolvormig. 2.
gelijkend op de soort panduriformis.
subpaniculatus subpaniculátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; paniculātus, tot pluimen vereenigd: 1. min of meer tot pluimen vereenigd.
2. gelijkend op de soort paniculātus.
subparallelus
subparellélus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; parallĕlus, evenwijdig: 1. nagenoeg evenwijdig. 2. gelijkend op de soort
parallēlus.
subpectinatus
subpectinátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; pectinātus, een kam of iets daarop gelijkends dragend, kamvormig: 1. iets
dragend, dat eenigszins op een kam gelijkt; eenigszins kamvormig. 2. gelijkend op
de soort pectinātus.
subpedalis
subpedális (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
pedālis, een voet lang, een voet hoog: 1. ongeveer een voet lang of hoog. 2. gelijkend
op de soort pedālis.
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subpedunculatus
subpedunculátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; pedunculātus, met gesteelde bloeiwijzen of sporangiënaren: 1.
met zeer kort gesteelde bloeiwijzen of sporangiënaren. 2. gelijkend op de soort
pedunculātus.
subpeltatus
subpeltátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; peltātus, schildvormig: 1. eenigszins schildvormig. 2. gelijkend op de soort
peltātus.
subpeltiger / subpeltigerus
subpéltiger (subpeltígera, subpeltígerum) /
subpeltígerus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; peltĭgĕr(us),
een schild dragend: 1. een eenigszins schildvormig orgaan dragend. 2. gelijkend op
de soort peltĭgĕr(us)
subpelviformis
subpelvifórmis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; pelviformis, bekkenvormig: 1. eenigszins bekkenvormig. 2. gelijkend op
de soort pelviformis.
subpersistens
subpersístens, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
persistens, niet afvallend; blijvend: laat afvallend, lang blijvend.
subpetiolatus
subpetiolátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; petiolātus, van bladstelen voorzien, dwz. met gesteelde bladeren: 1. met
onduidelijk of zeer kort gesteelde bladeren; met aan den voet ietwat steelvormig
samengetrokken bladeren. 2. gelijkend op de soort petiolātus.
subpinnata
subpinnáta, – zie subpinnātus.
subpinnatifidus subpinnatífidus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; pinnatifĭdus, vinlobbig, vinspletig, vindeelig: 1. nagenoeg vinspletig. 2.
gelijkend op de soort pinnatifĭdus.
subpinnatus
subpinnátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; pinnātus, gevind: 1. eenigszins gevind, ten deele gevind. 2. gelijkend op de
soort pinnātus.
subpleiosorus
subpleiosórus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; pleiosōrus, vol sporenhoopjes, vol sori. 1. tamelijk dicht bezet met
sporenhoopjes of sori. 2. gelijkend op de soort pleiosōrus.
subplumbeus
subplúmbeus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; plumbĕus, loodkleurig, loodgrauw: 1. vrijwel loodgrauw. 2. gelijkend op
de soort plumbĕus.
subpolypodioides
subpolypodioídes (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; polypodioīdes, Polypodĭum-achtig: gelijkend op de soort
polypodioīdes.
subprolifer / subproliferus
subprólifer (subprolífera, subprolíferum) /
subprolíferus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; prolĭfĕr(us)
(zie aldaar), kroost voortbrengend: 1. uit enkele bloemen of bloeiwijzen een
bebladerde spruit voortbrengend, enkele broedknoppen voortbrengend, enz. 2.
gelijkend op de soort prolĭfĕr(us).
subpuber
subpúber (-er, -er), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
pūber, behaard, zachtharig: 1. zeer ijl zachtharig. 2. gelijkend op de soort puber.
subpubera / subpuberum / subpuberus
subpúbera / subpúberum /
subpúberus, – foutieve enkelvoudsvormen voor subpūber. Zie aldaar.
subpubescens
subpubéscens, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
pubescens, zachtharig: 1. ijl zachtharig. 2. gelijkend op de soort pubescens.
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subpurpureus
subpurpúreus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; purpurĕus, purperrood: 1. nagenoeg purperrood. 2. gelijkend op de soort
purpurĕus.
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subquadratus
subquadrátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; quadrātus, vierkant: 1. nagenoeg vierkant. 2. gelijkend op de soort quadrātus.
subquadrialatus
subquadrialátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; quadrialātus, viervleugelig: 1. onduidelijk viervleugelig; met vier
zeer smalle vleugels. 2. gelijkend op de soort quadrialātus.
subquadriparus
subquadríparus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; quadripārus, viermaal barend, dwz. vier bloemen, vier bloeiwijzen,
vier (schijn)aren dragend: 1. ongeveer vier bloemen, vier bloeiwijzen, vier (schijn)aren
dragend. 2. gelijkend op de soort quadripărus.
subquaternus
subquatérnus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt: quaterni, vier aan vier, telkens vier: meerendeels vier aan vier geplaatst,
met meerendeels vier aan vier geplaatste organen.
subquinquefidus
subquinquéfidus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; quinquefĭdus, vijfspletig, vijfdeelig: 1. in ongeveer vijf slippen
gedeeld; meerendeels vijfspletig of vijfdeelig. 2. gelijkend op de soort quinquefĭdus.
subquinquenerva
subquinquenérva, – zie subquinquenervus.
subquinquenerve
subquinquenérve, – zie subquinquenervis.
subquinquenervia
subquinquenérvia, zie subquinquenervĭus.
subquinquenervis
subquinquenérvis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; quinquenervis, vijfnervig: 1. ongeveer of meerendeels vijfnervig.
2. gelijkend op de soort quinquenervis.
subquinquenervius subquinquenérvius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; quinquenervĭus, vijfnervig: 1. ongeveer of meerendeels vijfnervig.
2. gelijkend op de soort quinquenervĭus.
subquinquenervus
subquinquenérvus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; quinquenervus, vijfnervig: 1. ongeveer of meerendeels vijfnervig.
2. gelijkend op de soort quinquenervus.
subquintuplinerva
subquintuplinérva, – zie subquintuplinervus.
subquintuplinerve
subquintuplinérve, – zie subquintuplinervis.
subquintuplinervia
subquintuplinérvia, – zie subquintuplinervĭus.
subquintuplinervis
subquintuplinérvis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; quintuplinervis, vijfdubbelnervig: 1. ongeveer of meerendeels
vijfdubbelnervig. 2. gelijkend op de soort quintuplinervis.
subquintuplinervius
subquintuplinérvius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv.,
dat nabijheid uitdrukt; quintuplinervĭus, vijfdubbelnervig: 1. ongeveer of meerendeels
vijfdubbelnervig. 2. gelijkend op de soort quintuplinervĭus.
subquintuplinervus
subquintuplinérvus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv.,
dat nabijheid uitdrukt; quintuplinervus, vijfdubbelnervig: 1. ongeveer of meerendeels
vijfdubbelnervig. 2. gelijkend op de soort quintuplinervus.
subracemosus
subracemóses (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; racemōsus, tot trossen vereenigd: 1. min of meer tot trossen vereenigd. 2.
gelijkend op de soort racemōsus.
subradiatus
subradiátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; radiātus, van spaken of stralen voorzien, stralend: 1. eenigszins stralend,
dus met min of meer stervormig uitstaande organen. 2. gelijkend op de soort radiātus.
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subrecurvatus
subrecurvátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; recurvātus, teruggekromd: 1. ietwat teruggekromd. 2. gelijkend op de soort
recurvātus.
subregularis
subreguláris (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; regulāris, regelmatig: 1. nagenoeg regelmatig. 2. gelijkend op de soort
regulāris.
subremotus
subremótus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; remōtus, uiteengeplaatst. 1. tamelijk ver uiteengeplaatst. 2. gelijkend op de
soort remōtus.
subrepanda
subrepánda, – zie subrepandus.
subrepandulus subrepándulus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; repandǔlus, eenigszins uitgeschulpt: 1. zeer weinig uitgeschulpt. 2. gelijkend
op de soort repandǔlus.
subrepandus
subrepándus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; repandus, uitgeschulpt: 1. ietwat uitgeschulpt. 2. gelijkend op de soort
repandus.
subreticulatus
subreticulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; reticulātus, netvormig geaderd of geribd: 1. min of meer netvormig geaderd
of geribd. 2. gelijkend op de soort reticulātus.
subrhomboideus
subrhomboídeus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; rhomboïdĕus, ruitvormig: 1. nagenoeg ruitvormig. 2. gelijkend
op de soort rhomboïdĕus.
subrigidus subrígidus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
rigĭdus, stijf: 1. tamelijk stijf. 2. gelijkend op de soort rigĭdus.
subringens subríngens, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; ringens,
(als bot. term) grijnzend: 1. min of meer grijnzend. 2. gelijkend op de soort ringens.
subrobustus
subrobústus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; robustus, krachtig: 1. vrij krachtig. 2. gelijkend op de soort robustus.
subrostratus
subrostrátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; rostrātus, gesnaveld: 1. onduidelijk gesnaveld; zeer kort gesnaveld. 2.
gelijkend op de soort rostrātus.
subrotunda
subrotúnda, – zie subrotundus.
subrotundatus subrotundátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; rotundātus, afgerond: 1. nagenoeg afgerond. 2. gelijkend op de soort
rotundātus.
subrotundifolius
subrotundifólius (-a, -um), 1. van Lat. subrotundus,
nagenoeg rond; folĭum, blad: met nagenoeg ronde bladeren. 2. van Lat. sub, voorv.,
dat nabijheid uitdrukt; rotundifolĭus, rondbladig: gelijkend op de soort rotundifolĭus.
subrotundus
subrotúndus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; rotundus, rond: 1. nagenoeg rond. 2. gelijkend op de soort rotundus.
subrufus
subrúfus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
rūfus, rossig: 1. eenigszins rossig. 2. gelijkend op de soort rufus.
subrugosus subrugósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
rugōsus, gerimpeld: 1. zwak gerimpeld. 2. gelijkend op de soort rugōsus.
subruminatus
subruminátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; ruminātus, vol indruksels en in-
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snijdingen: 1. met ondiepe indruksels en insnijdingen. 2. gelijkend op de soort
ruminātus.
subsaccatus
subsaccátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; saccātus, zakvormig: 1. eenigszins zakvormig. 2. gelijkend op de soort
saccātus.
subsacculatus
subsacculátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; sacculātus, den vorm van een zakje hebbend: 1. eenigszins den vorm van
een zakje hebbend. 2. gelijkend op de soort sacculātus.
subsagenioides subsagenioídus, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
sagenioīdes. Sagenĭa-achtig: gelijkend op de soort sagenioīdes.
subsagittatus
subsagittátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; sagittātus, pijlvormig: 1. eenigszins pijlvormig. 2. gelijkend op de soort
sagittātus.
subscaber súbscaber (-ra, -rum), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
scăber, ruw: 1. eenigszins ruw. 2. gelijkend op de soort scaber.
subscalaris subscaláris (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
scalāris, laddervormig: 1. eenigszins laddervormig. 2. gelijkend op de soort scalāris.
subscandens
subscándens, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
scandens, klimmend: 1. eenigszins klimmend. 2. gelijkend op de soort scandens.
subsecunda
subsecúnda, – zie subsecundus.
subsecundodissectus subsecundodisséctus (-a, -um), – van Lat. subsecundus,
meerendeels naar één zijde gekeerd; dissectus, sterk ingesneden: sterk ingesneden
met meerendeels naar één zijde gekeerde slippen.
subsecundus
subsecúndus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; secundus, naar één zijde gekeerd: 1. meerendeels naar één zijde gekeerd.
2. gelijkend op de soort dissectus.
subselligueus
subselliguéus (-a, -um), -van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; selliguēus (zie aldaar), genoemd naar Selligué: gelijkend op de soort
selliguēus.
subsemicostatus
subsemicostátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; semicostātus, over de halve lengte geribd of generfd: 1. over
ongeveer de halve lengte geribd of generfd; over ongeveer de halve lengte met een
duidelijke middennerf. 2. gelijkend op de soort semicostātus.
subsemilunaris
subsemilunáris (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; semilunāris, halvemaanvormig: 1. vrijwel halvemaanvormig. 2. gelijkend
op de soort semilunāris.
subseptemnerva
subseptemnérva, – zie subseptemnervus.
subseptemnerve
subseptemnérve, – zie subseptemnervis.
subseptemnervia
subseptemnérvia, – zie subseptemnervĭus.
subseptemnervis
subseptemnérvis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; septemnervis, zevennervig: 1. ongeveer of meerendeels
zevennervig. 2. gelijkend op de soort septemnervis.
subseptemnervius
subseptemnérvius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; septemnervĭus, zevennervig: 1. ongeveer of meerendeels
zevennervig. 2. gelijkend op de soort septemnervĭus.
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subseptemnervus
subseptemnérvus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; septemnervus, zevennervig: 1. ongeveer of meerendeels
zevennervig. 2. gelijkend op de soort septemnervus.
subsericans
subséricans, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt:
serĭcans, zijdeachtig, zijdeachtig behaard: 1. eenigszins zijdeachtig; eenigszins
zijdeachtig behaard. 2. gelijkend op de soort serĭcans.
subsericeus
subseríceus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; sericĕus, zijdeachtig, zijdeachtig behaard: 1. eenigszins zijdeachtig;
eenigszins zijdeachtig behaard. 2. gelijkend op de soort sericĕus.
subserpentinus subserpentínus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; serpentinus, slangachtig gebogen: 1. min of meer slangachtig gebogen. 2.
gelijkend op de soort serpentīnus.
subserratus
subserrátus, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
serrātus, gezaagd: 1. zeer oppervlakkig gezaagd; met slechts enkele zaagtanden,
onduidelijk gezaagd. 2. gelijkend op de soort serrātus.
subserrulatus
subserrulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; serrulātus, fijn gezaagd, ondiep gezaagd: 1. met enkele kleine zaagtandjes.
2. gelijkend op de soort serrulātus.
subsessile
subséssile, – zie subsessĭlis.
subsessilifolius
subsessilifólius (-a, -um), – 1. van Lat. subsessĭlis, nagenoeg
zittend; folĭum, blad: met nagenoeg zittende bladeren. 2. van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; sessilifolĭus, met zittende bladeren: gelijkend op de soort
sessilifolĭus.
subsessilis
subséssilis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
sessĭlis, zittend: 1. nagenoeg zittend. 2. gelijkend op de soort sessĭlis.
subsignatus
subsignátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; signātus, geteekend, gemerkt: 1. onduidelijk geteekend of gemerkt. 2.
gelijkend op de soort signātus.
subsimplex subsímplex, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; simplex,
enkelvoudig, onvertakt: 1. nagenoeg of meerendeels enkelvoudig of onvertakt. 2.
gelijkend op de soort simplex.
subsimplicifolius
subsimplicifólius (-a, -um), – 1. van Lat. subsimplex
(subsimplĭcis), vrijwel enkelvoudig, meerendeels enkelvoudig: folĭum, blad: met
vrijwel of meerendeels enkelvoudige bladeren. 2. van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; simplicifolĭus, met enkelvoudige bladeren: gelijkend op de soort
simplicifolĭus.
subsimplicivenius
subsimplicivénius (-a, -um), – 1. van Lat. subsimplex
(subsimplĭcis), vrijwel of meerendeels enkelvoudig of onvertakt; vena, ader: met
vrijwel of meerendeels onvertakte aderen. 2. van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; simplicivenĭus, met onvertakte aderen: gelijkend op de soort simplicivenĭus.
subsinuosus
subsinuósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; sinuōsus, bochtig: 1. eenigszins bochtig. 2. gelijkend op de soort sinuōsus.
subsparsus subspársus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
sparsus, verstrooid, verspreid: 1. vrij ver uiteengeplaatst. 2. gelijkend op de soort
sparsus.
subspathaceus
subspatháceus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; spathacĕus, scheedevormig: 1. eenigszins scheedevormig. 2. gelijkend op
de soort spathacĕus.
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subspathulatus
subspathulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; spathulātus, spatelvormig: 1. eenigszins spatelvormig. 2. gelijkend op de
soort spathulātus.
subspatulatus
subspatulátus (-a, -um), – zie subspathulātus.
subspicatus
subspicátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; spicātus, tot aren vereenigd: 1. min of meer tot aren vereenigd. 2. gelijkend
op de soort spicātus.
subspinosus
subspinósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; spinōsus, gedoornd, gestekeld: 1. onduidelijk gedoornd of gestekeld; met
zeer enkele doornen of stekels. 2. gelijkend op de soort spinōsus.
subspinulosus
subspinulósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; spinulōsus, kort of fijn gedoornd of gestekeld: 1. enkele korte of fijne
doornen of stekeltjes dragend. 2. gelijkend op de soort spinulōsus.
subspontaneus subspontáneus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; spontanĕus, in het wild groeiend: 1. vrijwel in het wild groeiend. 2. gelijkend
op de soort spontanĕus.
substipitatus
substipitátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; stipitātus, gesteeld: 1. onduidelijk gesteeld, zeer kort gesteeld. 2. gelijkend
op de soort stipitātus.
subsubulatus
subsubulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; subulātus, priemvormig: 1. vrijwel priemvormig. 2. gelijkend op de soort
subulātus.
subsymmetricus
subsymmétricus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; symmetrĭcus, symmetrisch: 1. vrijwel symmetrisch. 2. gelijkend
op de soort symmetrĭcus.
subtaeniatus
subtaeniátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; taeniātus, lintvormig, met lintvormige organen: 1. nagenoeg lintvormig;
met nagenoeg lintvormige organen. 2. gelijkend op de soort taeniātus.
subteres
súbteres (-es, -es), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
tĕres, rolrond: 1. nagenoeg rolrond. 2. gelijkend op de soort teres.
subternatus
subternátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; ternātus, drie aan drie geplaatst; drietallig: 1. meerendeels drie aan drie
geplaatst of drietallig. 2. gelijkend op de soort ternātus.
subterraneus
subterráneus (-a, -um), – van Lat. sub, onder; terra, aarde:
onderaardsch, onder den grond groeiend of rijpend. Vgl. hypogaeus.
subtesselatus
subtesselátus (-a, -um), – zie subtessellātus.
subtessellatus
subtessellátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; tessellātus, mozaïekachtig: 1. eenigszins mozaïekachtig. 2. gelijkend op de
soort tessellātus.
subtetrameres
subtetrámeres (-es, -es), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; Gr. tetramĕrês, uit vier deelen bestaand, viertallig: 1. uit ongeveer vier
deelen bestaand, meerendeels uit vier deelen bestaand, ongeveer viertallig,
meerendeels viertallig. 2. gelijkend op de soort tetramĕres.
subtetrapterus subtetrápterus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; tetraptĕrus, viervleugelig: 1. nagenoeg viervleugelig; met vier smalle
vleugels. 2. gelijkend op de soort tetraptĕrus.
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subtile
subtíle, – zie subtīlis.
subtilinervis
subtilinérvis (-is, -e), – van Lat. subtīlis, fijn; nervus, nerf: met
fijne nerven, fijnnervig.
subtilis
subtílis (-is, -e), – (Lat.) fijn, dun.
subtiliscapus
subtiliscápus (-a, -um), – van Lat. subtīlis, dun, fijn; scāpus,
steel eener bloeiwijze: met door dunne of fijne stelen gedragen bloeiwijzen.
subtomentosus subtomentósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; tomentōsus, viltig: 1. eenigszins viltig. 2. gelijkend op de soort tomentōsus.
subtriangularis subtrianguláris (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; triangulāris, driehoekig: 1. vrijwel driehoekig. 2. gelijkend op de soort
triangulāris.
subtriceps
súbtriceps, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; trĭceps,
driehoofdig: 1. meerendeels met drie hoofdjes (bijeen). 2. gelijkend op de soort
triceps.
subtricostatus
subtricostátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; tricostātus, drieribbig: 1. ongeveer drieribbig, meerendeels drieribbig. 2.
gelijkend op de soort tricostātus.
subtrifidus subtrífidus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
trifĭdus, driespletig, driedeelig: 1. nagenoeg driespletig of driedeelig; meerendeels
driespletig of driedeelig. 2. gelijkend op de soort trifĭdus.
subtriflorus
subtriflórus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; triflōrus, driebloemig: 1. met ongeveer of meerendeels 3 bloemen bijeen.
2. gelijkend op de soort triflōrus.
subtrifoliatus
subtrifoliátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; trifoliātus, driebladig, met drie bladeren of blaadjes bijeen: 1. meerendeels
driebladig; met ongeveer drie bladeren of blaadjes bijeen. 2. gelijkend op de soort
trifoliātus.
subtriloba
subtríloba, – zie subtrilŏbus.
subtrilobans
subtrílobans, – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
Nieuwlat. trilŏbans, drielobig: ondiep drielobbig, ten deele drielobbig.
subtrilobatus
subtrilobátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; trilobātus, drielobbig: 1. zwak drielobbig, ondiep drielobbig. 2. gelijkend
op de soort trilobātus.
subtrilobus subtrílobus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
trilŏbus, drielobbig: 1. ondiep drielobbig, ten deele drielobbig. 2. gelijkend op de
soort trilŏbus.
subtrinerve
subtrinérve, – zie subtrinervis.
subtrinervia
subtrinérvia, – zie subtrinervĭus.
subtrinervis
subtrinérvis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; trinervis, drienervig: 1. ongeveer drienervig; meerendeels drienervig. 2.
gelijkend op de soort trinervis.
subtrinervius
subtrinérvius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; trinervĭus, drienervig: 1. ongeveer drienervig; meerendeels drienervig. 2.
gelijkend op de soort trinervĭus.
subtriphyllus
subtriphýllus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; triphyllus, driebladig, met 3 bladeren of blaadjes bijeen. 1. meerendeels
driebladig; met ongeveer drie bladeren of blaadjes bijeen. 2. gelijkend op de soort
triphyllus.
subtriplinerve
subtriplinérve, – zie subtriplinervis.
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subtriplinervia
subtriplinérvia, – zie subtriplinervĭus.
subtriplinervis
subtriplinérvis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; triplinervis, driedubbelnervig: 1. min of meer driedubbelnervig. 2. gelijkend
op de soort triplinervis.
subtriplinervius
subtriplinérvius (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
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nabijheid uitdrukt; triplinervĭus, driedubbelnervig: 1. min of meer driedubbelnervig.
2. gelijkend op de soort triplinervĭus.
subtrisectus
subtriséctus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; trisectus, driedeelig: 1. meerendeels driedeelig. 2. gelijkend op de soort
trisectus.
subtristachyus subtristáchyus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; tristachўus, met 3 aren of aartjes: 1. met ±3 aren of aartjes. 2. gelijkend op
de soort tristachўus.
subtrisulcatus
subtrisulcátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; trisulcātus, met 3 voren: 1. met ongeveer 3 voren, meerendeels met 3 voren,
met 3 onduidelijke voren. 2. gelijkend op de soort trisulcātus.
subtruncatus
subtruncátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; truncātus, afgeknot: 1. vrijwel afgeknot. 2. gelijkend op de soort truncātus.
Subularia
Subulária L. [C. Linnaeus], – van Lat. subǔla, priem: priemkruid.
De naam zinspeelt op den bladvorm.
subulata
subuláta, – zie subulātus.
subulatipinnus subulatipínnus (-a, -um), – van Lat. subulātus, priemvormig;
pinna, vin (van een samengesteld blad): met priemvormige of in een priemvormige
spits eindigende vinnen.
subulatoides
subulatoídes, – van den soortnaam subulātus (zie aldaar); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt; gelijkend op de soort subulātus.
subulatus
subulátus (-a, -um), – van Lat. subǔla, priem: priemvormig.
subulibrachius subulibráchius (-a, -um), – van Lat. subǔla, priem; brachĭum,
onderarm: met priemvormige armen.
subulicalyx
subulícalyx, – van Lat. subǔla, priem; călyx, kelk: met
priemdragenden kelk (bv. priemvormig toegespitste slippen, priemvormige
uitsteeksels).
subulifer / subuliferus
subúlifer (subulífera, subulíferum) / subulíferus (-a,
-um), – van Lat. subǔla, priem; ferre, dragen: priemdragend, priemvormige organen
dragend.
subulifolius
subulifólius (-a, -um), – van Lat. subǔla, priem; folĭum, blad:
met priemvormige bladeren; met priemvormige aanhangsels dragende bladeren.
subuliformis
subulifórmis (-is, -e), – van Lat. subǔla, priem; forma, vorm:
priemvormig.
subulisepalus
subulisépalus (-a, -um), – van Lat. subǔla, priem; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met priemvormige kelkbladen of -slippen; met priemvormig
toegespitste kelkbladen of -slippen.
subulispathus
subulíspathus (-a, -um), – van Lat. subǔla, priem: spătha, (als
bot. term) kolfscheede: met priemvormig toegespitste kolfscheeden.
subulocalyx
subulócalyx, – van Lat. subǔla, priem: călyx, kelk: met
priemdragenden kelk (bv. priemvormig toegespitste slippen, priemvormige
uitsteeksels).
subumbellatus subumbellátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; umbellātus, schermvormig, tot schermen vereenigd: 1. min of meer
schermvormig vertakt. 2. min of meer tot schermen vereenigd. 3. gelijkend op de
soort umbellātus.
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subumbelliflorus
subumbelliflórus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; umbelliflōrus, met tot schermen vereenigde bloemen: 1. met
nagenoeg schermvormig bijeenstaande bloemen. 2. gelijkend op de soort
umbelliflōrus.
subumbrans
subúmbrans, – van Lat. sub, onder; umbrans (van umbrāre,
schaduw geven), schaduw gevend: naar onder schaduw gevend, als schaduwboom
dienend voor er onder geplante gewassen.
subundulatus
subundulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; undulātus, (als bot. term) golvend: 1. eenigszins golvend. 2. gelijkend op
de soort undulātus.
subuniflorus
subuniflórus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; uniflōrus, éénbloemig, met alleenstaande bloemen: 1. meerendeels
éénbloemig, meerendeels met alleenstaande bloemen. 2. gelijkend op de soort
uniflōrus.
subuniglumis
subuniglúmis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; uniglūmis (zie aldaar), met één gluma: vrij wel met één gluma, dwz., dat
van de beide onderste kafjes één zeer klein is.
subustulatus
subustulátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; ustulātus, aangebrand, bij uitbreiding: bruin als een door aanbranden ontstane
korst: 1. bruinachtig. 2. gelijkend op de soort ustulātus.
subvalvatus
subvalvátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; valvātus, klepsgewijs aaneensluitend: 1. vrijwel klepsgewijs aaneensluitend.
2. gelijkend op de soort valvātus.
subvariegatus
subvariegátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; variegātus, bont, gevlekt: 1. onduidelijk gevlekt. 2. gelijkend op de soort
variegātus.
subvelutinus
subvelutínus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; velutīnus, fluweelachtig behaard: 1. bekleed met een beharing, welke men
bijna fluweelachtig zou kunnen noemen. 2. gelijkend op de soort velutīnus.
subvenosus subvenósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
venōsus, geaderd: 1. onduidelijk geaderd; met zeer enkele aderen. 2. gelijkend op de
soort venōsus.
subvenustus
subvenústus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; venustus, bekoorlijk: 1. vrij bekoorlijk. 2. gelijkend op de soort venustus.
subverticillatus subverticillátus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; verticillātus, kransstandig: 1. nagenoeg kransstandig; in schijnkransen
geplaatst. 2. gelijkend op de soort verticillātus.
subvestitus subvestítus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt:
vestītus, bekleed; (als bot. term) (vrij) sterk behaard: 1. vrij sterk behaard. 2. gelijkend
op de soort vestītus.
subvillosus subvillósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt:
villōsus, bezet met lange, zachte haren: 1. ijl bezet met lange, zachte haren. 2.
gelijkend op de soort villōsus.
subviridis
subvíridis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
virĭdis, groen: 1. groenachtig. 2. gelijkend op de soort virĭdis.
subviscosus
subviscósus (-a, -um), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid
uitdrukt; viscōsus; kleverig: 1. eenigszins kleverig. 2. gelijkend op de soort viscōsus.
subvolubilis subvolúbilis (-is, -e), – van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt;
volubĭlis, windend: 1. min of meer windend. 2. gelijkend op de soort volubĭlis.
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succedaneus
succedáneus (-a, -um), – van Lat. succedĕre, (iemands) plaats
vervangen: plaatsvervangend. – Als soortnaam gebezigd voor: 1. planten, welke
terecht of ten onrechte geacht
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worden als surrogaat voor andere dienst te doen, bv. Myristĭca – Bl. [C. L. Blume]
(surrogaat voor Myrística fragrans Houtt. [M. Houttuyn]), – Rhus – L. [C. Linnaeus]
(surrogaat voor Rhus vernicifĕra L. [C. Linnaeus]). 2. planten, welke achtereenvolgens
enkele bloeiwijzen voortbrengen (Nervilĭa punctāta Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]
var. – J. J. S. [J. J. Smith]).
succinctus
succínctus (-a, -um), – van Lat. succingĕre (van sub, hier
geassimileerd tot suc, onder; cingĕre, omgorden, omringen), van onder af omgorden,
opschorten, voorzien: omgord, opgeschort, kort.
succiruber
succíruber (-ra, -rum), – zie sucirŭber.
Succisa
Succísa Neck. [Ν. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige], – als
znw. gebezigde vr. vorm van Lat. succīsus (zie aldaar), van onder afgesneden: van
onder, als het ware, afgesneden plant. De wortelstok ziet er aan den voet uit, alsof
hij afgesneden of afgebeten ware. – Succīsa pratensis Moench [K. Moench] werd
vroeger aangewend als geneesmiddel tegen blindheid. – Volgens een oude sage was
de duivel, de aartsvijand van het menschdom, zoo vergramd op de plant wegens haar
geneeskrachtige werking, dat hij haar aan den wortel afbeet. Vandaar de volksnaam
duivelsbeet.
succisus
succísus (-a, -um), – van Lat. succidĕre (van sub, hier geassimileerd
tot suc, onder, van onder; caedĕre, houwen), van onder afhouwen, van onder afsnijden:
van onder (als het ware) afgesneden.
succosus
succósus (-a, -um), – zie sucōsus.
Succovia / Succowia Succóvia Spreng. [K. P. J. Sprengel] / Succówia Dennst.
[A. W. Dennstedt], – genoemd naar G. A. Succow (1751, Jena; 1813, Heidelberg),
hoogleeraar te Heidelberg, schrijver van bot. werken.
succulentus
succuléntus (-a, -um), – zie suculentus.
suciruber
sucíruber (-ra, -rum), – van Lat. sucus, sap; rŭber, rood: met rood
sap.
sucklingianus
sucklingiánus (-a, -um), – afkomstig van den ruim 3400 M.
hoogen Mount (berg) Suckling (in het Z.O. van Nieuw-Guinea; ±149° O.L.; bijna
10° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
sucosus / suculentus
sucósus (-a, -um) / suculéntus (-a, -um), – van Lat.
sucus, sap: sappig.
sudeticus
sudéticus (-a, -um), – afkomstig van de Sudeten (bergketen op de
grens van Silezië en Boheme) of daar het eerst gevonden.
suecicus
suécicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Suecĭa, Zweden: Zweedsch.
suendermannii
suendermánnii, – 2e nv. van Suendermannĭus, Latinizeering
van Sündermann: van Sündermann, gevonden door Sündermann, genoemd naar
Sündermann. – Dryas – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt] en Gypsophĭla
– Fritsch [K. Fritsch (1864-1934), Oostenr. plantkundige] zijn genoemd naar Fr.
Sündermann (1864, Würzburg; ?, ?), eigenaar eener kweekerij te Lindau (op een
eilandje in het N.O. van het Bodenmeer), verdienstelijk onderzoeker der Alpenflora.
Vele Alpenplanten werden door hem in Europ. tuinen ingevoerd.
Suffrenia Suffrénia Bell. [C. A. L. Bellardi], – in 1804 genoemd naar markies
(? Palamède) de Suffren (tweede helft der achttiende eeuw, ? Chalons of ? Provence;
?, ?), die Amerika, Afrika, Spanje en Italie bereisde en in Z.O.-Frankrijk en
N.W.-Italie botaniseerde. Na zijn vaderland ontvlucht te zijn, waarschijnlijk om het
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woeden der revolutie te ontgaan, hield hij van 1796-1800 als gast van aanzienlijke
Ital. families verblijf in het landschap Friuli (= Frioul, N.O.-Italie), waar hij een later
verloren gegaan herbarium van 1250 soorten bijeenbracht en bouwstoffen voor een
flora dier streek verzamelde. Bij zijn terugkeer naar Frankrijk vertrouwde hij het
handschrift daarvan toe aan zijn gewezen gastheer Concina. – Van zijn hand
verschenen een paar bot. publicaties. – De naar hem genoemde plant had hij ontdekt
op rijstvelden bij Vercelli (ongeveer midden tusschen Milaan en Turijn).
suffrutex
súffrutex, – van Lat. sub, hier geassimileerd tot suf, voorv., dat
nabijheid uitdrukt; frŭtex, heester: op een heester gelijkende plant, halfheester.
suffruticosus
suffruticósus (-a, -um), – van Lat. suffrŭtex (suffrutĭcis),
halfheester: halfheesterachtig; tusschen kruidachtig en heesterachtig in.
suffultus suffúltus (-a, -um), – van Lat. suffulcīre (van sub, hier geassimileerd
tot suf, onder; fulcīre, steunen), ondersteunen, steunen: ondersteund, gesteund.
suganda
sugánda, – Philipp. plantennaam.
suishaensis / suishanensis
suishaénsis (-is, -e) / suishanénsis (-is, -e), –
afkomstig van Suisha op Formosa of daar het eerst gevonden.
sulamadahensis
sulamadahénsis (-is, -e), – afkomstig van Soela madaha op
Ternate of daar het eerst gevonden.
Sulamea
Sulámea Schum. et Laut. [K. M. Schumann en C. (K.) G. A.
Lauterbach], – Latinizeering van den Ternat. plantennaam (pohon) soelamoe.
sulcatus
sulcátus (-a, -um), – van Lat. sulcāre (van sulcus, vore), ploegen,
voren maken: gevoord.
sulcinerva
sulcinérva, – zie sulcinervus.
sulcinerve
sulcinérve, – zie sulcinervis.
sulcinervia
sulcinérvia, – zie sulcinervĭus.
sulcinervis / sulcinervius / sulcinervus
sulcinérvis (-is, -e) / sulcinérvius
(-a, -um) / sulcinérvus (-a, -um), – van Lat. sulcus, vore; nervus, nerf: met gevoorde
nerven.
sulcinux
súlcinux, – van Lat. sulcus, vore; nux, noot: met gevoorde nootjes;
met gevoorde kleine, harde vruchten.
sulcipes
súlcipes, – van Lat. sulcus, vore; pes, voet, steel: met gevoorden voet
of steel.
sulensis
sulénsis (-is, -e), – afkomstig van de Soela-eilanden (O. van
Midden-Celébes; ±124 – ±126 1/2° O.L.; ±2° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
sulfuratus
sulfurátus (-a, -um), – van Lat. sulfur, solfer, sulfer, zwavel: met
zwavel doortrokken, bij zwavelbronnen (solfataren) gevonden, met solfer bedekt,
met zwavelgele beharing.
sulfureus
sulfúreus (-a, -um), – van Lat. sulfur, solfer, sulfer, zwavel:
zwavelgeel.
sulianus
suliánus (-a, -um), – afkomstig van de Soela-eilanden (O. van
Midden-Celébes; ±124 – ±126 1/2° O.L.; ±2° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
sulingi
sulíngi (Aglaĭa – Bl. [C. L. Blume]; -Vanda – Bl. [C. L. Blume]), –
2de nv. van Sulingus, Latinizeering van (Goenoeng) Soeling, naam van een bergje
bij Buitenzorg, Z. van Koeripan: afkomstig van den Soeling of daar het eerst
gevonden.
sulphsulph-, – zie sulfsultani sultáni, – 2e nv. van sultānus, Latinizeering van sultan: van den sultan,
genoemd naar den sultan. – Impatĭens – Hook. f. [J. D. Hooker] werd in 1882
genoemd naar Seyid Bargasj ben Seyid Said (1837, ?; 1888, ?), van 1870 tot aan zijn
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dood sultan van Zanzibar, “aan wiens verlichte en menschlievende regeering Ο.-Afrika
zooveel te danken heeft.” Bargasj was, den Europ. zendelingen welgezind,
ondersteunde alle expedities, welke van Zanzibar uit naar de binnenlanden van Afrika
trokken en teekende in 1873 onder Eng. pressie een verdrag ter onderdrukking van
den slavenhandel.
sultanis
sultánis, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde woord
sultan: van den sultan. – Marsdenĭa – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter] werd het eerst
(in gekweekten staat) aangetroffen in den tuin van den sultan van Koetei (Borneo).
suluensis suluénsis (-is, -e), – afkomstig van de Sulu (Soeloe) of Jolo-eilanden
(tusschen N.-Bórneo en Mindanao) of daar het eerst gevonden.
suma
suma, – Latinizeering van den Sanskr. plantennaam
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shumee.
sumatrae
sumátrae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam Sumátra: van Sumatra of daar het eerst gevonden, Sumatraansch.
sumatranus / sumatrensis
sumatránus (-a, -um) / sumatrénsis (-is, -e), –
afkomstig van Sumátra of daar het eerst gevonden, Sumatraansch.
sumbavanus / sumbavensis
sumbavánus (-a, -um) / sumbavénsis (-is, -e),
– afkomstig van Soembáwa (een der Kleine Soenda-eilanden; ±116 3/4 – ruim 119°
O.L.; ±8 – 9° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Soembawaansch.
Sumbavia
Sumbávia Baill. [H. E. Baillon], – genoemd naar Soembáwa (een
der Kleine Soenda-eilanden; ±116 3/4 – ruim 119° O.L.; ±8 – ±9° Z.B.), waar het
gesl. het eerst gevonden werd.
Sumbaviopsis Sumbaviópsis J. J. S. [J. J. Smith], – van Sumbavĭa, plantengesl.
(Euphorbiacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Sumbavĭa gelijkend gesl.
sumbawanus / sumbawensis sumbawánus (-a, -um) / sumbawénsis (-is, -e),
– afkomstig van Soembáwa (een der Kleine Soenda-eilanden; ±116 3/4 – ruim 119°
O.L.; ±8 – ±9° Z.B.) of daar het eerst gevonden, Soembawaansch.
sumbensis
sumbénsis (-is, -e), – afkomstig van Soemba (een der Kleine
Soenda-eilanden; 119 – 121° O.L.; ±9 1/4 – ±10 1/4° Z.B.) of daar het eerst gevonden,
Soembaasch.
Sunaptea
Sunáptea Griff. [W. Griffith], – van Gr. sunaptos [van sunaptein
(van sun, samen; haptein, binden), verbinden], verbonden. – De korte kelkbuis is
vergroeid met den voet van het vruchtbeginsel.
sundaicus / sundanus / sundensis
sundáicus (-a, -um) / sundánus (-a, -um)
/ sundénsis (-is, -e), – afkomstig van een der Soenda-eilanden (meestal Java en
speciaal het Soendaneesch sprekend deel van W.-Java) of daar het eerst gevonden,
Soendasch, Soendaneesch. – Ook Sum. planten ontvingen soms dezen soortnaam.
sundra
sundra, – Engelschind. plantennaam.
sungemagneanus
sungemagneánus (-a, -um), – afkomstig van het
stroomgebied der Soengei (rivier) Magne in Bórneo of daar het eerst gevonden.
superans
súperans, – van Lat. supĕrāre (van super, boven), uitsteken boven,
overtreffen: uitstekend boven, overtreffend.
superba
supérba, – zie superbus.
superbiens
supérbiens, – van Lat. superbîre (van superbus, fier, prachtig),
fier zijn, prachtig zijn: fier, prachtig.
superbissimus
superbíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. superbus,
prachtig: zeer prachtig.
superbus
supérbus (-a, -um), – (Lat.) trotsch, fier, prachtig.
superciliatus
superciliátus (-a, -um), – van Lat. supercilĭum, wenkbrauw:
van wenkbrauwen, d.w.z. van lange wimpers voorzien.
superficialis
superficiális (-is, -e), – van Lat. superficĭes (van super, boven;
facĭes, gedaante), bovenste deel, oppervlakte: aan de oppervlakte liggend,
oppervlakkig, niet ingezonken.
superpositus
superpósitus (-a, -um), – van Lat. superponĕre (van super,
boven; ponĕre, plaatsen), boven elkander plaatsen: boven elkander geplaatst.
superstitiosus
superstitiósus (-a, -um), – van Lat. superstitĭo (van super,
boven; sistĕre, stellen), vrees voor hetgeen boven het menschelijk weten uitgaat,
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bijgeloof: bijgeloovig, bij bijgeloovige plechtigheden gebezigd, met een of ander
“bijgeloof” (het Boeddhisme bv.) verbonden. – Zittend onder een Ficus superstitiōsa
Link [H. Fr. Link] (= Ficus religiōsa L. [C. Linnaus]; men lette op het verschil in
waardeering van het Boeddhisme tusschen Link en Linnaeus) kwam Boeddha tot
het “ware” inzicht.
supervacuus
supervácuus (-a, -um), – (Nieuwlat.) nutteloos, overtollig, met
meer organen (kafjes bv.) dan noodig zijn.
supfianus supfiánus (-a, -um) (Palaquĭum – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]),
– genoemd naar Karl Supf (1855, ?; 1915, Berlijn), fabrikant-landhuishoudkundige,
stichter (1896) en voorzitter van het Kolonialwirtschaftliches Komitee (een commissie
ter bevordering der ontwikkeling op economisch gebied van de D. koloniën). Hij
bevorderde o.a. de katoencultuur.
supinus
supínus (-a, -um), – (Lat.) liggend, achterover liggend.
supitianus
supitiánus (-a, -um) (Terminalĭa – Kds [S. H. Koorders]), –
genoemd naar A. H. Soepit, districtshoofd in de Minahása (N.-Celébes), die den
houtvester S. H. Koorders (zie koordersi) hulp verleende bij diens bot. onderzoek
van dat landschap (1894/95). Overigens is mij van hem niets bekend.
supracanus
supracánus (-a, -um), – van Lat. supra, van boven; cānus, grijs,
grijsharig: van boven grijs, van boven grijsharig.
supralaevis
supraláévis (-is, -e), – van Lat. supra, van boven; laevis, glad,
kaal: van boven glad; van boven kaal.
supranubius
supranúbius (-a, -um), – van Lat. supra, boven; nubes, wolk:
boven de wolkenzone van het gebergte groeiend.
supraspiniger / supraspinigerus
supraspíniger (supraspinígera,
supraspinígerum) / supraspinígerus (-a, -um), – van Lat. supra, van boven;
spinĭgĕr(us), doornen of stekels dragend: van boven doornen of stekels dragend.
suprastrigosus
suprastrigósus (-a, -um), – van Lat. supra, van boven;
strigōsus, bezet met aanliggende, stijve haren: van boven bezet met aanliggende,
stijve haren.
suraboia / suraboja
surabóía / surabója, – naam eener stad in O.-Java, a/d
N.-kust, op ±112 3/4° O.L. – Als soortnaam gebezigd om uittedrukken, dat de plant
daar het eerst gevonden werd.
surattensis
suratténsis (-is, -e), – afkomstig van Surat (= Soerata, N. van
Bombay; bijna 73° O.L., ruim 21° N.B.) of daar het eerst gevonden.
surculosus
surculósus (-a, -um), – van Lat. surcŭlus, jonge spruit: vele of
krachtige jonge spruiten (of uitloopers) voortbrengend.
Suregada
Suregáda Jones [W. Jones], – Lat. transcr. van den Engelschind.
plantennaam sooragada of suragada.
sureni / Surenus
suréni / Surénus O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Latinizeering
van den Mal. (tevens Soend. en Jav.) plantennaam soerèn.
Suriana
Suriána L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. D. Surian (?, ?; 1691,
Marseille), geneesheer-apotheker te Marseille, wien op voorstel van Michel Bégon
(zie Begonĭa), toen intendant der galeien te Rochefort en La Rochelle, te voren
intendant van San-Domingo, door Lodewijk XIV werd opgedragen zich naar de Fr.
Antillen te begeven om zeldzame en merkwaardige natuurprodukten te bestudeeren
en te verzamelen. Surian koos Charles Plumier (zie Plumerĭa), een in plantkunde
bedreven pater Franciscaan, die goed kon teekenen, tot zijn begeleider. In 1689
vertrokken zij en doorvorschten Martinique, het westelijk deel van Haïti en voorts
eenige kleinere eilanden, den arbeid dusdanig verdeelend, dat Surian zich met het
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verzamelen en drogen der planten en het opteekenen harer geneeskrachtige
eigenschappen belastte, terwijl Plumier planten en dieren beschreef en teekende.
Door de onverzadelijke hebzucht van Surian vijanden geworden keerden zij in 1690
in Frankrijk terug, waar Surian werd ontslagen; hij overleed het volgende jaar aan
de gevolgen van het eten eener vergiftige plant, welke hij, uit zuinigheid, als
purgeermiddel gebruikt had. Zijn uit ongeveer 1000 planten bestaand Westindisch
herbarium wordt in den Jardin des Plantes te Parijs bewaard.
surinamensis
surinaménsis (-is, -e), – afkomstig van Suriname of daar het
eerst gevonden, Surinaamsch. Het land zou zoo genoemd zijn naar de Surinen, een
der Indiaansche stammen, welke er vroeger de heer-
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schappij voerden.
suringarianus
suringariánus (-a, -um) (Eugenĭa – Κ. et V. [S. H. Koorders
en Th. Valeton]; – Payēna – Burck [W. Burck]), – genoemd naar W. F. R. Suringar
(1832, Leeuwarden; 1898, Leiden), van 1857-62 als plaatsvervanger van De Vriese
(zie devriesĕi), van 1862 tot aan zijn dood als diens opvolger hoogleeraar in de
plantkunde te Leiden, sedert 1871 tevens directeur van ’s Rijks Herbarium te Leiden,
schrijver van verscheidene bot. publicaties, waaronder een uitnemende schoolflora
van Nederland. In opdracht van het Koninklijk Ned. Aardrijkskundig Genootschap
maakte hij in 1884/85 een bot. reis door W.-Indië.
suringarii
suringárii, – 2e nv. van Suringarĭus, Latinizeering van Suringar:
van Suringar, genoemd naar Suringar. – Momordĭca – Cogn. [A. Cogniaux] is
genoemd naar W. F. R. Suringar (zie suringariānus).
susannae
susánnae, – 2e nv. van Susanna: van Susanna, gevonden door
Susanna, genoemd naar Susanna. – Platanthēra – Lindl. [J. Lindley] is genoemd “ter
gedachtenisse van diegeene, die bij haar leven myn eerste Gezellinne en Behulpe in
’t opzoeken van kruiden en planten is geweest, ook de eerstemaal my deze bloem
getoont heeft” (Rumphius, Herbarium Amboinense V, 287), nl. een Ambonsche,
echtgenoote van den beroemden natuuronderzoeker G. E. Rumpf (zie Rumphĭa). Op
17 Febr. 1674 vielen zij en haar jongste dochtertje als slachtoffers der groote
aardbeving, welke toen het eiland teisterde. – De bewering van Wittstein
(Etymologisch-botanisches Handwörterbuch, in voce Suzanna), dat de plant wegens
de helderwitte kleur harer bloemen naar de kuische Susanna (zie in de Apocriefe
Boeken des Ouden Testaments de Historie van Susanna en Daniël) genoemd zou
zijn, is een der vele in dat woordenboek voorkomende verzinsels.
susianus
susiánus (-a, -um), – afkomstig van Susa of Soesa (oude, sinds lang
in puin gevallen stad in Perzië, ruim 48° O.L., ruim 32° N.B.) of daar het eerst
gevonden; bij uitbreiding: Perzisch.
suspensus suspénsus (-a, -um), – van Lat. suspendĕre, ophangen: opgehangen,
hangend, zwevend, bij uitbreiding: onzeker, twijfelachtig.
susquehannae
susquehánnae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief
behandelden naam Susquehanna: van Susquehanna, gevonden bij (de) Susquehanna.
– Susquehanna is de naam van een plaats in Ν.-Amerika (ruim 75 1/2° W.L.; bijna
42° N.B.) en van een in het N. der Chesapeake-baai (aan de O. kust van N.-Amerika;
±37 – bijna 40° N.B.), tusschen Philadelphia en Báltimore uitmondende rivier.
sussu
sussu, – Nieuwguin. plantennaam (? ten rechte soesoe, melk, melksap).
Palaquĭum – Engl. [H. G. A. Engler] is een melksaphoudende boom.
sussuela
sussuéla, – Lat. transcr. van den Amb. plantennaam soesoeēla (van
Mal. soesoe, melk): melksap bevattende plant.
Susum
Susum Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. souson, lelie. – De
plant gelijkt echter zeer weinig op een echte lelie; wel herinnert zij in bladvorm aan
een Crinum, die op Java vaak lelie genoemd wordt.
sutchuenensis
sutchuenénsis (-is, -e), – afkomstig van Szechuan (=
Sze-Tsjoean = Tze-Tschwan; zie szechuanĭcus) of daar het eerst gevonden,
Szechuaansch.
suwerowi
suwerówi, – 2e nv. van Suwerōwus, Latinizeering van Suwerow:
van Suwerow, genoemd naar Suwerow. – Statĭce – Regel [E. A. von Regel] werd in
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1882 genoemd naar I. P. Suwerow, toen inspecteur der militaire hospitalen in
Turkestan. Overigens is mij niets van hem bekend.
swanianus swaniánus (-a, -um) (Coelogўne – Rolfe [R. A. Rolfe]), – genoemd
naar J. M. Swan (1847, Worcester; 1910, Londen), schilder en beeldhouwer, die op
vele tentoonstellingen bekroningen verwierf.
swartzianus swartziánus (-a, -um) (Jussieua – A. P. DC. [A. P. de Candolle]),
– genoemd naar Olof Swartz (1760, Norrköping; 1818, Stockholm), medicus, die
van 1783-86 op eigen kosten W.-Indië bereisde en daar vele planten verzamelde.
Van 1786-87 hield hij verblijf te Londen, om zijn verzamelingen te determineeren
en te vergelijken met die van Banks (zie Banksĕa) en Sloane (zie Sloanĕa). In 1789
werd hij benoemd tot intendant van het Koninklijk Kabinet van Naturaliën op
Drottningholm bij Stockholm en in 1791 tot hoogleeraar te Stockholm. Hij bereisde
een groot deel van Zweden, schreef een flora van W.-Indië en vele belangrijke
publicaties over orchideeën, varens, mossen, korstmossen en zwammen.
swartzii
swártzii, – 2e nv. van Swartzĭus, Latinizeering van Swartz: van
Swartz, gevonden door Swartz, genoemd naar Swartz. – Diplazĭum – Bl. [C. L.
Blume] is genoemd naar O. Swartz (zie swartziānus).
Sweertia
Sweértia W. D. J. Koch [W. D. J. Koch], – zie Swertĭa.
sweginzowii
sweginzówii, – 2e nv. van Sweginzowĭus, Latinizeering van
Sweginzow: van Sweginzow, genoemd naar Sweginzow. – Rosa – Koehne [B. A. E.
Koehne (1848-1918), gymnasiumleeraar-dendroloog te Berlijn] en Syringa – Koehne
et Lingelsheim [B. A. E. Koehne en A. (von) Lingelsheim (1874, Arolsen; X), docent
te Breslau] zijn genoemd naar Sweginzow, in het begin der 19de eeuw gouverneur
van Lijfland, begunstiger van het arboretum te Roemerhof bij Riga, waar de naar
hem genoemde planten gekweekt werden. Overigens is mij van hem niets bekend.
Swertia
Swértia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar E. Sweert (±1552,
Zevenbergen, N.-Brabant; ?, ?), schrijver van een in 1612 uitgegeven groot plaatwerk
over sierplanten.
Swietenia / swietenia
Swieténia Jacq. [N. J. baron Von Jacquin] / swieténia,
– genoemd naar Gerard van Swieten (1700, Leiden; 1772, Schönbrunn bij Weenen),
medicus, tegelijk met Linnaeus (zie Linnaea) leerling van Boerhaave (zie Boerhaavĭa).
Hoewel hij door bekwaamheid uitmuntte, werd hem in 1734, omdat hij katholiek
was, verboden onderwijs te geven aan de Leidsche hoogeschool. In 1745 vestigde
hij zich te Weenen; hij werd eerste lijfarts van keizerin Maria Theresia van Oostenrijk,
hervormer van het medisch onderwijs en directeur van het geneeskundig staatstoezicht
in dat rijk en schreef eenige werken op medisch gebied. – Als soortnaam gebezigd
voor een plant, welke vroeger tot het geslacht Swietenĭa werd gerekend.
swinhoii
swinhóii, – 2e nv. van Swinhoĭus, Latinizeering van Swinhoe: van
Swinhoe, gevonden door Swinhoe, genoemd naar Swinhoe. – Boéa – Hance [H.
Fletcher Hance] is genoemd naar R. Swinhoe (1836, Calcutta; 1877, Londen),
ornitholoog, in 1854 bij den consulairen dienst te Hongkong geplaatst, in 1855
overgeplaatst naar Amoy (O. kust van Azië, op ruim 24° N.B.), vanwaaruit hij
Formosa (1856) en N.-China (1860) bezocht, van 1860-62 vice-consul op Formosa,
in 1865 benoemd tot consul te Amoy, vanwaaruit hij in 1868 een tocht naar Hainan
(zie hainanensis) maakte, van 1871-73 waarnemend consul te Ningpo (O.-Azië, nabij
de kust, op bijna 30° N.B.), in 1873, half verlamd, gerepatriëerd. Hij schreef meer
dan honderd, meerendeels zoölogische, publicaties en verzamelde op zijn tochten
vele planten, waaronder de naar hem genoemde.
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Swintonia
Swintónia Griff. [W. Griffith], – in 1846 genoemd naar George
Swinton (?, ?; ?, ?), omstreeks 1827 gouvernements-secretaris van Bengalen, “die
de belangen der wetenschap en de welvaart van Tenasserim bevorderde.” – Hij
verschafte aan Wallich (zie
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wallicheānus) vruchten van Melanorrhoea usitāta Wall. [Nathan Wolff, zich later
noemende Nathaniel Wallich], een vernis leverenden boom, en voorts vele inlichtingen
over het produkt van dezen en andere nuttige boomen van Eng. Indië.
syapensis
syapénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Syap in Ned.
Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
sycocarpus
sycocárpus (-a, -um), – van Gr. sukon, vijg; karpos, vrucht: met
vijgachtige vruchten.
sycomoroides
sycomoroídes, – van Sycomŏrus, voormalige afdeeling
(tegenwoordig Eu-s ce) van het gesl. Ficus; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: op een Sycomŏrus gelijkend, Sycomŏrus-achtig.
Sycomorphe Sycomórphe Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. sukê, vijgeboom;
morphê, gedaante: op een vijgeboom gelijkende plant.
Sycomorus
Sycómorus Gasp. [G. Gasparrini], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam sukomŏros (van sukon, vijg; mŏron, moerbezie), moerbezievijg,
naam van een wilden vijgeboom. – Vgl. Lukas XIX, 4: “kai prodrămôn eis to
emprosthen anĕbê epi sukomorĕan, hina idêi auton” (Ende voor uyt loopende klam
hy op eenen wilden vijgeboom, op dat hy hem mochte sien). – De naam werd door
Gasparrini (zie Gasparinĭa) overgedragen op eenige Ficus-soorten met stamstandige
vijgen.
Sycopsis
Sycópsis Oliv. [D. Oliver], – van Gr. sukê, vijgeboom; opsis,
voorkomen, uiterlijk: op een vijgeboom gelijkende plant.
syenites syenítes, – 1. van Gr. suênos (van sus, zwijn), op een zwijn gelijkend:
borstelig behaard gelijk een zwijn. 2. van Lat. (lapis) syenītes, naam eener roode
granietsoort (niet identiek met het tegenwoordig syeniet genoemde gesteente), welke
gevonden werd bij de stad Syēnē (Gr. Suênê, in Opper-Egypte; ±33° O.L.; ±24° N.B.)
en waaruit de Egypt. obelisken gehouwen werden; de kleur van rood graniet (als dat
der Egypt. obelisken) hebbend, granietrood.
Sykesia
Sykésia Arn. [G. A. Arner-Arnott], – genoemd naar W. H. Sykes
(1790, Friezing Hall, Yorks.; 1872, Londen), officier in het Engelschind. leger, die
in Bombay dieren en planten verzamelde.
sylvsylv-, – zie silvSymbegonia
Symbegónia Warb. [O. Warburg], – van Gr. sun (voor b, p, ph
en m veranderend in sum), voorv., dat samenhang uitdrukt; Begonĭa, plantengesl.
(Begoniacĕae): aan Begonĭa verwante plant, van dit gesl. verschillend door het
vergroeid zijn der bloemdekbladen bij de ♀ bloemen.
symmerius symmérius (-a, -um), – van Gr. sun (voor b, p, ph en m veranderend
in sum), voorv., dat samenhang uitdrukt; mĕros, deel: met onderling samenhangende
of vergroeide deelen.
Symmetria
Symmétria Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. summetrĭa
[van summĕtros (van sun, voor b, p, ph en m veranderend in sum, samen; mĕtron,
maat), een gemeenschappelijke maat hebbend, evenredig], evenredigheid. – Het
aantal kroonbladen is gelijk aan het aantal kelkslippen; dat der schijflobben en
meeldraden is dubbel zoo groot.
symonsii
symónsii, – 2e nv. van Symonsĭus, Latinizeering van Symons: van
Symons, gevonden door Symons, genoemd naar Symons. – Cotoneaster – Loudon
[J. Cl. Loudon (1785-1843), Sch. plantkundige] is genoemd naar Jelinger Symons
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(1778, Low Leyton, Essex; 1851, Radnage, Bucks), geestelijke te Whitburn, Durham,
rector van Radnage (1833-51), schrijver van bot. publicaties.
Sympetalandra
Sympetalándra Stapf [O. Stapf], – van Gr. sun (voor b, p,
ph en m veranderend in sum), voorv., dat samenhang uitdrukt; petălon, kroonblad;
anêr (andros), man. De mann. organen (meeldraden) zijn op de bloemkroon ingeplant.
Symphorema
Symphoréma Roxb [W. Roxburgh], – Lat. transcr. van Gr.
sumphorêma [van sumphŏrein (van sun, voor b, p, ph en m veranderend in sum,
samen; phŏrein, dragen), opeenhoopen], opeenhooping. – De bloemen zijn
opeengehoopt tot op hoofdjes gelijkende bloeiwijzen.
Symphoria
Symphória Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837,
Parijs), beroemd mykoloog], – van Gr. sumphŏrein (zie Symphorēma), opeenhoopen.
De naam zinspeelt op de dicht opeengedrongen vruchten.
symphoricarpa / symphoricarpum
symphoricárpa / symphoricárpum, –
zie symphoricarpus.
Symphoricarpus Symphoricárpus A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836),
hoogleeraar te Parijs], – van Gr. sumphŏrein (zie Symphorēma), opeenhoopen; karpos,
vrucht. Plant met dicht bijeengeplaatste vruchten.
symphoricarpus
symphoricárpus (-a, -um), – van Gr. sumphŏrein (zie
Symphorēma), opeenhoopen; karpos, vrucht: met opeengehoopte vruchten; met dicht
bij elkander geplaatste vruchten.
Symphyandra
Symphyándra A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – van Gr.
sumphŭein (van sun, voor b, p, ph en m veranderend in sum, samen; phuesthai,
groeien), samengroeien, aaneengroeien; anêr (andros), man. – De helmknoppen
(mann. organen) zijn onderling tot een buis vergroeid.
symphyocarpus
symphyocárpus (-a, -um), – van Gr. sumphŭein (zie
Symphyandra), samengroeien, aaneengroeien, onderling vergroeien; karpos, vrucht:
met onderling vergroeide vruchten.
symphyodiscus
symphyodíscus (-a, -um), – van Gr. sumphŭein (zie
Symphyandra), samengroeien, aaneengroeien, onderling vergroeien; diskos (als bot.
term = Lat. discus), schijf: met onderling (tot een buis) vergroeide schijflobben.
Symphysicarpus
Symphysicárpus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr.
sumphŭsis [van sumphŭein (zie Symphyandra), samengroeien, aaneengroeien,
onderling vergroeien], het onderling vergroeid zijn; karpos, vrucht. – De beide
kokervruchtjes zijn onderling vergroeid.
symphysipetalus
symphysipétalus (-a, -um), – van Gr. sumphŭsis (zie
Symphysicarpus), het onderling vergroeid zijn; petălon, kroonblad: met onderling
vergroeide kroonbladen.
symphysipus
symphýsipus, – van Gr. sumphŭsis (zie Symphysicarpus), het
onderling vergroeid zijn; pous, voet, basis, steel: met onderling vergroeide bases (der
stekels bv.); met onderling vergroeide stelen.
symphysocarpus
symphysocárpus (-a, -um), – van Gr. sumphŭsis (zie
Symphysicarpus), het onderling vergroeid zijn; karpos, vrucht: met onderling
vergroeide vruchten.
symphytifolius
symphytifólius (-a, -um), – van Symphўtum, plantengesl.
(Borraginacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Symphўtum.
symphytocarpus
symphytocárpus (-a, -um), – van Gr. sumphŭtos [van
sumphŭein (zie Symphyandra), samengroeien, aaneengroeien, onderling vergroeien],
onderling vergroeid; karpos, vrucht: met onderling vergroeide vruchten.
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Symphytum
Sýmphytum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam sumphŭton [van sumphŭein (zie Symphyandra), samengroeien,
aaneengroeien], waarmede een plant werd aangeduid, welke wonden deed
dichtgroeien, deed genezen. – In vroeger eeuwen was Symphўtum officinale L. [C.
Linnaeus] (smeerwortel) een beroemd wondheelend middel. Vgl. Dodoens,
Cruydeboeck, 2e druk (1563), 132: “Die wortele ghestooten heylt ende gheneest alle
versche wonden ghelijck een plaester daer opgheleyt, ende es zoo zeer heylsaem dat
zy met eenen huspot oft andere stucken van vleesch ghesoden, die stucken al’tsamen
aen een doet wassen.”
symphyzocarpus symphyzocárpus (-a, -um), – foutief voor symphysocarpus.
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Symplocaceae Symplocáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Symplŏcos
geldt.
Symplocarpus
Symplocárpus Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham
(1761-1829), Eng. plantkundige], – van Gr. sumplŏkos [van sun, voor b, p, ph en m
veranderend in sum, samen; plĕkein, vlechten, samenvlechten, verbinden],
samengevlochten, verbonden; karpos, vrucht. – De naam zinspeelt op het feit, dat
de vruchten, welke zijn weggedoken in de sponsachtige kolfas, tot één schijnvrucht
samenkomen. – De naam, welke eigenlijk Symplococarpus had behooren te luiden,
is welluidendheidshalve ingekort. – Zie voorts Adenēma.
Symplocos
Sýmplocos Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – Lat. transcr. van
Gr. sumplŏkos (zie Symplocarpus), samengevlochten, verbonden. – De naam zinspeelt
op de aan den voet vaak vergroeide kroonbladen, de aan den voet met de kroonbladen
vergroeide helmdraden en het met de “kelkbuis” vergroeide vruchtbeginsel.
sympodialis
sympodiális (-is, -e), – van Nieuwlat. sympodĭum [van Gr. sun,
voor b, p, ph en m veranderend in sum, samen; pous (pŏdos), basis, voet], tot een
geheel vereenigde bases of voeten (Sympodĭum is de technische term voor een reeks
uit elkander ontspruitende assen, waarbij telkens een zijas de relatieve hoofdas in
groei overtreft en vaak op zijde dringt, zoodat zij de voortzetting der hoofdas schijnt
te zijn; de reeks, welke den indruk maakt van één enkele as, is in werkelijkheid
grootendeels opgebouwd uit de bases der zijassen; vandaar de naam sympodĭum):
gevormd als een sympodium, sympodiaal opgebouwd.
Synaedrys
Synáédrys Lindl. [J. Lindley], – van Gr. sunĕdros, bijeenzittend;
drus, eik. – De bloemen van dit (voormalige) eikengesl. zitten ten getale van 3-5
bijeen; de eikels dientengevolge ook dikwijls. – De naam, welke eigenlijk Synedrŏdrys
had moeten luiden, schijnt welluidendheidshalve ingekort te zijn. Zie voorts Adenēma.
synandrus synándrus (-a, -um), – van Gr. sun, voorv., dat samenhang uitdrukt;
anêr (andros), man: met samenhangende mann. organen; met onderling vergroeide
meeldraden.
Synaphlebium
Synaphlébium J. Sm. [J. Smith], – van Gr. sun, voorv., dat
samenhang uitdrukt; phleps (phlebos), ader; met welluidendheidshalve ingevoegde
a: varen met ineenloopende aderen.
Synaptea
Synáptea Kurz [S. Kurz], – van Gr. sunaptos [van sunaptein (van
sun, samen; haptein, binden), verbinden], verbonden. – De korte kelkbuis is vergroeid
met den voet van het vruchtbeginsel.
synaptoneurus
synaptonéúrus (-a, -um), – van Gr. sunaptos (zie Synaptĕa),
verbonden; neuron, nerf: met verbonden, dwz. ineenloopende nerven.
Syncarpia
Syncárpia Ten. [M. Tenore], – van Gr. sun, voorv., dat samenhang
of vereeniging uitdrukt; karpos, vrucht. – Plant met opeengehoopte, al of niet
onderling vergroeide vruchten.
syncorynes
syncórynes (-es, -es), – van Gr. sun, samen; korŭnê, knots: met
bijeengeplaatste, knotsvormige organen. – Bij Nauclĕa – Korth. [P. W. Korthals]
zijn de bloemen in grooten getale vereenigd tot hoofdjes en draagt elk der kelkslippen
een knotsvormig aanhangsel; er staan dus vele knotsvormige organen bijeen.
Syndesmis
Syndésmis Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Gr. sun, samen; desmis, bundel. – De bladeren en bloempluimen
staan aan de toppen der twijgen dicht bijeen.
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Syndesmon
Syndésmon Hoffmsgg [J. C. graaf Von Hoffmannsegg], – van
Gr. sundesmos, verbinding. – Het gesl. vormt een overgang van Thalictrum naar
Anemōne.
Synedrella Synedrélla Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. sunĕdros, bijeenzittend.
– Gewoonlijk zijn eenige bloemhoofdjes bijeengeplaatst.
Syngonium
Syngónium Schott [H. W. Schott], – van Gr. sun, voorv., dat
samenhang of vereeniging uitdrukt; gonos, nakomelingschap. – De vruchten
eenerzelfde kolf zijn onderling vergroeid.
Syngramma / Syngramme
Syngrámma J. Sm. [J. Smith] / Syngrámme, –
van Gr. sun, voorv., dat samenhang uitdrukt; grammê, lijn. – De bij lijnen vergeleken
aderen loopen nabij den bladrand ineen.
synkorynes
synkórynes (-es, -es), – zie syncorўnes.
Synnema
Synnéma Bth. [G. Bentham], – van Gr. sun, voorv., dat samenhang
uitdrukt; nêma, draad. – De helmdraden zijn paarsgewijs vergroeid.
synneurus synnéúrus (-a, -um), – van Gr. sun, voorv., dat samenhang uitdrukt;
neuron, nerf: met ineenloopende nerven.
Synoecia
Synóécia Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. sunoikos (van sun,
samen; oikos, huis), samen in eenzelfde huis wonend. – Eenzelfde vijg bevat
verschillende soorten van bloemen.
Synphillium
Synphíllium, – foutief voor Synphyllĭum.
Synphlebium
Synphlébium Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de
door den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of
gesl.)], – van Gr. sun, voorv., dat samenhang uitdrukt; phleps (phlebos), ader. -Varen
met ineenloopende aderen.
Synphyllium
Synphýllium Griff. [W. Griffith], – van Gr. sun, voorv., dat een
samenkomst uitdrukt; phullon, blad. De beide buitenste kelkbladen zijn groot, bijna
bladachtig, en over hun geheele lengte tot elkander genaderd.
Syntherisma
Syntherísma Walt. [Th. Walter], – van Gr. suntherizein (van
sun, samen; therizein, maaien), mede afmaaien: plant, welke mede afgemaaid wordt
(met het cultuurgewas, doordat zij als onkruid daartusschen groeit).
Synthyris Sýnthyris Bth. [G. Bentham], – van Gr. sun, voorv., dat samenhang
uitdrukt; thŭra, deur. De beide kleppen (deuren) der doosvrucht hangen hoog samen
met het tusschenschot.
syphiliticus syphilíticus (-a, -um), – van Nieuwlat. syphĭlis [van Gr. sūs, zwijn;
phĭlĭa (van phĭlein, beminnen), liefde, letterlijk: zwijnenliefde], de bekende
geslachtsziekte, syphilis: op eenigerlei wijze tot syphilis in betrekking staand, aan
syphilis lijdend, als geneesmiddel tegen syphilis aangewend.
syriacus
syríacus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. suriăkos (van Surĭa, Syrië;
landstreek tusschen ±36 en ±38° O.L. en ±32 en ±36° N.B.), inheemsch in Syrië of
daar het eerst gevonden, Syrisch.
Syringa
Syrínga L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van seringa, in de tweede
helft der 16de eeuw een volksnaam der sering op Kreta.
syringaesyringae-, – zie syringisyringanthus syringánthus (-a, -um), – 1. van Syringa, plantengesl. (Oleacĕae),
sering; Gr. anthos, bloem: met seringachtige bloemen. 2. van Gr. surinx (suringos),
koker; anthos, bloem: met kokervormige (buisvormige) bloemen.
syringiflorus
syringiflórus (-a, -um), – van Syringa, plantengesl. (Oleacĕae),
sering; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener sering.
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syringifolius
syringifólius (-a, -um), – van Syringa, plantengesl. (Oleacĕae),
sering; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een sering.
syringoides
syringoídes, – van Syringa, plantengesl. (Oleacĕae), sering; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: seringachtig.
syrmaticus
syrmáticus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. surmatĭkos (van
surma, sleep), een sleep of iets daarbij vergelijkbaars dragend, lang toegespitst.
systylus
systýlus (-a, -um), – van Gr. sun, samen; stūlos, stijl: met
samenhangende of onderling vergroeide stijlen.
Syziganthus
Syzigánthus, – foutief voor Syzyganthus.
Syzyganthus
Syzygánthus Steud. [C. G. Steud], – van Gr. suzŭgos (van sun,
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samen; zŭgon, juk), in hetzelfde juk gespannen, paarsgewijs verbonden; anthos,
bloem. De aartjes zijn tweebloemig.
syzygiifolius
syzygiifólius (-a, -um) van Lat. van Syzygĭum, plantengesl.
(Myrtacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Syzygĭum.
syzygioides
syzygioídes, – van Syzygíum, plantengesl. (Myrtacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Syzygĭum-achtig.
Syzygium
Syzýgium Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. suzugĭa (van sun, samen;
zugon, juk), vereeniging onder eenzelfde juk, verbinding. – De naam zinspeelt op
de onderling tot een kapje vergroeide kroonbladen.
szechuanicus
szechuánicus (-a, -um), – afkomstig van Szechuan (=
Tze-Tschwan = Sze-Tsjoean), provincie van China; centrum op ±102° O.L.; ±30°
N.B. of daar het eerst gevonden, Szechuaansch.

T.
tabacarius
tabacárius (-a, -um), – van Nieuwlat. tabācum, tabak: op eenigerlei
wijze tot tabak in betrekking staand. – Bambūsa – Poir. [J. L. M. Poiret] werd zoo
genoemd, omdat van haar halmen roeren voor tabakspijpen worden vervaardigd.
tabacicomus
tabacícomus (-a, -um), – van Nieuwlat. tabācum, tabak; cŏma,
kuif (van haren, bladeren, bloemen, schutbladen en dgl.) met tabakkleurige kuif; met
tabakachtige kuif.
tabacifer / tabaciferus
tabácifer (tabacífera, tabacíferum) / tabacíferus (-a,
-um), – van Nieuwlat. tabācum, tabak; ferre, dragen: tabak, dwz. op fijn gekorven
tabak gelijkende schubben, dragend.
tabacifolius
tabacifólius (-a, -um), – van Nieuwlat. tabācum, tabak; Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die der tabaksplant (Nicotiāna tabācum L. [C.
Linnaeus]).
tabacinus
tabacínus (-a, -um), – van Nieuwlat. tabācum, tabak: tabakachtig.
tabacum
tabácum, – Latinizeering van Sp. tabaco, tabak. – Het Sp. woord
is afkomstig van een gelijkluidend Indiaansch woord, waarmede de pijp of buis werd
aangeduid, waaruit de Indianen rookten.
tabbersianus
tabbersiánus (-a, -um) (Pandănus – Rendle [A. B. Rendle
(1865-X)]), – genoemd naar Lambertus Johannes Josephus Maria Tabbers (1878,
Amsterdam; X), in 1894 in militairen dienst getreden, in 1900 benoemd tot 2den
luitenant der infanterie in het Nederlandschind. leger, in 1916 bevorderd tot kapitein,
in 1924 met dien rang gepensionneerd. – In 1913 was hij fungeerend
bestuursambtenaar te Manokwari (Nieuw-Guinea), in welke functie hij mej. Gibbs
(zie gibbsĕae) van dienst was bij haar floristisch onderzoek van het Arfak-gebergte,
waar zij de (uit dankbaarheid naar Tabbers genoemde) plant ontdekte.
Taberna
Tabérna Miers [J. Miers (1731-99)], – in klassiek Lat. kraam,
herberg, taveerne, doch hier bedoeld als afkorting van Tabernaemontāna. Zie aldaar.
Tabernaemontana
Tabernaemontána L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J.
Th. Müller (?, Bergzabern in de Pfalz; 1590, Heidelberg), die, naar zijn geboorteplaats,
zijn naam Latinizeerde tot Tabernaemontānus (van taberna, kraam, herberg, taveerne;
montānus, zich in de bergen bevindend), lijfarts van keurvorst Johann Kasimir van
de Pfalz, schrijver van het in zijn tijd zeer beroemde “Neuw Kreuterbuch mit schönen,
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künstlichen und leblichen Figuren und Konterfeyten aller Gewächs der Kräuter”
(1588).
tabernaemontani
tabernaemontáni, – 2e nv. van Tabernaemontānus: van
Tabernaemontānus, genoemd naar Tabernaemontānus. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar J. Th. Müller, bijgenaamd Tabernaemontānus. (zie
Tabernaemontāna).
tabernaemontanaoides
tabernaemontanaoídes, – van Tabernaemontāna,
plantengesl. (Apocynacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Tabernaemontāna-achtig.
tabescens
tabéscens, – van Lat. tabescĕre, wegkwijnen, wegteren, te gronde
gaan: te gronde gaand, mislukkend.
tabing
tabing, – Mal. plantennaam.
tabulaeformis
tabulaefórmis (-is, -e), – zie tabuliformis.
tabularis
tabuláris (-is, -e), – van Lat. tabŭla, tafel:
1. (Rodgersĭa- Kom. [V. L. Komarow]), – tafelvormig, met op een (ronde) tafel
gelijkende bladeren.
2. (Alciŏpe – A. P. DC. [A. P. de Candolle]), – afkomstig van den Tafelberg bij
Kaapstad of daar het eerst gevonden.
tabuliformis
tabulifórmis (-is, -e), – van Lat. tabŭla, tafel; forma, vorm:
tafelvormig.
tacazensis
tacazénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der rivier
Tacaza in Abyssinië of daar het eerst gevonden.
Tacca
Tacca Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – Latinizeering van den
Mol plantennaam taka.
Taccaceae
Taccáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Tacca geldt.
taccada
taccáda, – Ceylonsche plantennaam.
taccaefolius
taccaefólius (-a, -um), – zie taccifolĭus.
taccifolius
taccifólius (-a, -um), – van Tacca, planten gesl. (Taccacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Tacca.
Tacsónia
Tacsónia A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – Latinizeering van den Peruaanschen planten naam tacso.
tadjam, – (Mal.) scherp. – Junghuhn (zie Junghuhnĭa) geeft, waarschijnlijk door
een misverstand, dit woord op als Jav. naam voor een Ficus-soort met ruwe bladeren.
taegeteus / taegetius
taegéteus (-a, -um) / taegétius (-a, -um), afkomstig van
het Taýgetos-gebergte in het Z. van Moréa (Griekenland) of daar het eerst gevonden.
Taenia
Táénia Post et O. K. [Hampus Adolf von Post [1822, Skedevi
(Östergötland, Z.-Zweden); 1911, Uppsála], en C. E. Otto Kuntze], – Lat. transcr.
van den Gr. plantennaam Tainĭa. Zie aldaar.
taeniatus
taeniátus (-a, -um), – van Lat. taenĭa, lint: lintvormig, linten, dwz.
lintvormige organen (blaadjes, bladslippen en dgl.) dragend.
taenifrons
táénifrons, – van Lat. taenĭa, lint; frons, loof, gebladerte: met
lintvormige bladeren.
Taeniochlaena
Taeniochláéna Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. taenĭa, lint,
band; chlaina, mantel. – De naam zinspeelt op de lang lintvormige kroonbladen, hier
beschouwd als de mantel om de geslachtsorganen der bloem.
taenioides
taenioídes, – van Lat. taenĭa, lint, band; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: lintvormig, bandvormig.
taeniophylla
taeniophýlla, – zie taeniophyllus.
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Taeniophyllum
Taeniophýllum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. tainĭa, lint,
band; phullon, blad. Orchidacĕa met afgeplatte, groene, op lintvormige bladeren
gelijkende wortels.
taeniophyllus
taeniophýllus (-a, -um), – van Gr. tainĭa, lint, band; phullon,
blad: met lint- of bandvormige bladeren.
Taeniopsis
Taeniópsis, J. Sm. [J. Smith], – van Gr. tainĭa, lint, band; opsis,
voorkomen, uiterlijk. Varen met lintvormige bladeren.
taeniopsis
taeniópsis, – van Gr. tainĭa, lint, band; opsis, voorkomen, uiterlijk:
lintvormig, bandvormig.
taeniorhizus
taeniorhízus (-a, -um), – zie taeniorrhizus.
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taeniorrhizus taeniorrhízus (-a, -um), – van Gr. tainĭa, lint, band; rhiza, wortel:
met lint- of bandvormige wortels.
taeniosus
taeniósus (-a, -um), – van Lat. taenĭa, lint, band: van vele linten
(lintvormige organen) voorzien.
taenitidis
taenítidis, – 2e nv. van Taenītis, plantengesl. (Polypodiacĕae): van
(de gedaante van een) Taenītis, Taenītis-achtig.
Taenitis
Taenítis Willd. [K. L. Willdenow], – van Lat. taenĭa (Gr. tainĭa),
band. – De naam zinspeelt op de smal bandvormige sori.
Taetsia
Táétsia Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van den bot.
tuin van Schwetzingen bij Heidelberg], – Medikus, in 1788 de auteur van het gesl.,
geeft bij den naam geen toelichting. Waarschijnlijk is het benoemd naar iemand van
den naam Taets.
tagal
tagal, – Philipp. plantennaam (ten rechte tangal).
tagala
tagála (znw.), – vr. vorm van Sp. Tagalo (ten rechte Tagalog), inwoner
van het eiland Luzon. – Luzonsche plant.
Tagetes
Tagétes L. [C. Linnaeus], – van Tages (Tagētis), een met groote
wijsheid begaafde kleinzoon van Jupĭter. – Toen een landbouwer eens een zeer diepe
vore ploegde, steeg hij in de gedaante van een jongeling daaruit op.
tagetiflorus
tagetiflórus (-a, -um), – van Tagētes (Tagētis), plantengesl.
(Composĭtae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen (bloemhoofdjes) als die van
Tagētes.
taggianus
taggiánus (-a, -um) (Rhododendron – Hemsl. [W. Botting
Hemsley]), – genoemd naar Harry Frank Tagg (1874, Maidstone, Kent, Engeland;
1933, Edinburgh), gedurende bijna 40 jaren verbonden aan den bot. tuin van
Edinburgh, uitnemend monteur van museummateriaal, goed kenner van en schrijver
over het gesl. Rhododendron. Voorst maakte hij studie van plantenziekten en gebreken
in timmerhout.
tagudina
tagudína, – zie tagudīnus.
tagudinius / tagudinus tagudínius (-a, -um) / tagudínus (-a, -um), afkomstig
van Taguding de Ilocos op Luzon (het noordelijkste van de groote eilanden der
Philippijnen) of daar het eerst gevonden.
tahitensis
tahiténsis (-is, -e), – afkomstig van Tahiti (= Otaheite; ±149 1/2°
W.L.; ±17 1/2° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Tainia
Táínia Bl. [C. L. Blume], – (Gr.) reep, band, lint. – De naam zinspeelt
op den vorm der buitenste bloemdekbladen.
taipan
táïpan, – bij Toli-toli (N.W. punt van Celébes) gebruikelijke naam
voor mangga (ten rechte taïpang).
taitensis
taïténsis (-is, -e), – = tahitensis. Zie aldaar.
taiwanensis / taiwanianus
taiwanénsis (-is, -e) / taiwaniánus (-a, -um),
afkomstig van het eiland Tai-Wan (= Formōsa; 120-122° O.L.; 22-25 1/2° N.B.) of
daar het eerst gevonden, Formosaansch.
takadui takádui, 2e nv. van Takadŭus, Latinizeering van Takadu: van Takadu,
gevonden door Takadu, genoemd naar Takadu. – Cadetĭa – Schltr. [F. R. Rudolf
Schlechter] is genoemd naar Takadu, een inboorling van Nieuw-Mecklenburg, welke
te zamen met Sikin (zie sikīnī) vele planten verzamelde voor F. R. Rudolf Schlechter
(zie rudolphi) toen deze op Neuw-Guinea botaniseerde (1907-09).
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takahashii takaháshii, – 2e nv. van Takahashĭus, Latinizeering van Takahashi:
van Takahashi, gevonden door Takahashi, genoemd naar Takahashi. – Dendrobĭum
– C. E. Carr [C. E. Carr te Tembeling (Pahag, Mal. Schiereiland), hedendaagsch
orchideeën-specialist] werd in 1934 genoemd naar den Jap. plantenverzamelaar
Takahashi, die de plant in Martapoera (Z.O. Bórneo) had ontdekt en van wien mij
overigens niets bekend is.
Tala
Tala Blanco [M. Blanco], – Philipp. plantennaam.
talamauanus / talamauensis
talamauánus (-a, -um) / talamauénsis (-is, -e),
afkomstig van den 2912 M. hoogen Goenoeng (berg) Talamau (hoogste top van het
Ophir-massief, bij de W. kust van Sumatra, even N. van den evenaar) of daar het
eerst gevonden.
talangensis
talangénsis (-is, -e), – afkomstig van den 2597 M. hoogen
Goenoeng (berg) Talang (op Sumatra, O. van Padang) of daar het eerst gevonden.
talaudensis
talaudénsis (-is, -e), – afkomstig van de Talaud-eilanden
(eilandengroep N. van Celébes; ±126 1/2 – ruim 127° O.L.; 3 3/4 – 5 1/2° N.B.) of
daar het eerst gevonden.
Talauma
Taláúma A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – naam door A. L. de Jussieu, den auteur van het gesl., aangetroffen in het
herbarium van Surian (zie Suriāna). Mogelijk een Westind. volksnaam der plant.
talaumifolius
talaumifólius (-a, -um), – van Talauma, plantengesl.
(Magnoliacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Talauma.
taliabensis
taliabénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Taliaboe (O. van
Midden-Celébes; ±125° O.L.; ±2° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Taliera / taliera
Taliéra Mart. [K. Fr. Ph. von Martius] / taliéra, –
Latinizeering van den Beng. plantennaam tallier.
Talinum Talínum Adans. [M. Adanson], – zou de (? gelatinizeerde) volksnaam
van een der soorten van het gesl. zijn bij de negers van Senegal (zie senegalensis),
welke haar als salade zouden eten. Zie ook Adansonĭa.
Talliera / talliera
Talliéra / talliéra, – zie Taliēra.
talosan
talósan, – Philipp. plantennaam.
taluensis
taluénsis (-is, -e), – afkomstig van Tanang taloe (een door een
ringgebergte omsloten, waterrijke vlakte, N. van den berg Ophir in W.-Sumatra, even
N. van den evenaar) of daar het eerst gevonden.
tamara
tamára, – Malab. plantennaam.
Tamaricaceae
Tamaricáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Tamărix (Tamarīcis) geldt.
tamarindifolius
tamarindifólius (-a, -um), – van Tamarindus, plantengesl.
(Leguminōsae), tamarinde; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener tamarinde.
Tamarindus
Tamaríndus L. [C. Linnaeus], – Latinizeering, via het Ital., Sp.
of Portug. tamarindo, van Arab. tamarhindi, d.i. Indische dadel.
tamarisci
tamarísci, – 2e nv. van Lat. tamariscus, tamarisk: van (de gedaante
van) een tamarisk, tamariskachtig.
tamariscifolius
tamariscifólius (-a, -um), – van Lat. tamariscus, tamarisk;
folĭum, blad: met bladeren als die eener tamarisk.
tamariscinus
tamariscínus (-a, -um), – van Lat. tamariscus, tamarisk:
tamariskachtig.
tamariscispicus
tamariscispícus (-a, -um), – van Lat. tamariscus, tamarisk;
spīca, aar: met aren, welke aan de twijgen eener tamarisk doen denken.
Tamarix
Támarix L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, tamarisk.
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tamatanus
tamatánus (-a, -um), – afkomstig van Tamata (O.-Nieuw Guinea
aan de N. zijde van het Owen-Stanley gebergte) of daar het eerst gevonden.
tamborae
tambórae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam Tambōra: van den Tambóra, gevonden op den Tambóra, – De Tambóra is een
±2800 M. hooge vulkaan met een krater van 6 à 6 1/2 KM. middellijn op het
schiereiland Sanggar aan de N. zijde van het eiland Soembáwa (±118° O.L.; ±8 1/2°
Z.B.), bekend door de verwoestende uitbarsting van 1815 (Zie Jonghuhn, Java, Ned.
uitgave, 2e druk, III, 1216 seq. en Encyclopedie Ned. Indië, in voce).
tamborensis
tamborénsis (-is, -e), – afkomstig van den Tambōra (zie
tambōrae) of daar het eerst gevonden.
Tambourissa
Tambouríssa Sonn. [P. Sonnerat], – Latinizeering van den op
Madagaskar gebruikelijken volksnaam der plant bois tambour.
tamianus / tamiensis
tamiánus (-a, -um) / tamiénsis (-is, -e), afkomstig van
het stroomgebied der rivier Tami (in het uiterste N.O. van Nieuw-Guinea) of daar
het eerst gevonden.
tamnifolius tamnifólius (-a, -um), – van Tamnus, plantengesl. (Dioscoreacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Tamnus.
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Tamnus
Tamnus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. naam eener klimplant met roode
bessen, thans Tamnus commūnis L. [C. Linnaeus]
Tamonea
Tamónea Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet] Aublet (zie Aubletĭa), in
1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting. – Mogelijk is
het een (? gelatinizeerde) volksnaam der plant in Guiana.
tampang
tampang, – Mal. plantennaam.
tampurau tampúrau, Mal. plantennaam (tampoerau), geschonken aan eenige
boomen met krachtig generfde bladeren.
Tamus
Tamus L. [C. Linnaeus], – schrijffout voor Tamnus. Zie aldaar.
tanacetifolius
tanacetifólius (-a, -um), – van Tanacētum, (voormalig)
plantengesl. (Composĭtae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Tanacētum.
tanacetoides
tanacetoídes, – van Tanacētum, (voormalig) plantengesl.
(Composĭtae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Tanacētum-achtig.
Tanacetum
Tanacētum L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van tanazēta of
tanazīta, Middeleeuwsche volksnaam van Chrysanthĕmum vulgāre Bernh. [J. J.
Bernhardi] (= Tanacētum vulgāre L. [C. Linnaeus]), welke oorspronkelijk Oosteurop.
plant den Ouden onbekend was.
tanakae
tanákae, – 2e nv. van den als Lat. substantief behandelden naam
Tanāka: van Tanáka, gevonden door Tanáka, genoemd naar Tanáka. Stephanandra
– Franch. [A. Franchet] is genoemd naar den Jap. plantkundige Yoshio Tanaka, van
wien mij niets bekend is.
Tanarius / tanarius
Tanárius O. K. [C. E. Otto Kuntze] / tanárius, – naam
door Rumphius (Herbarium Amboinense III, 190) gegeven aan eenige boomsoorten,
welker schors gebezigd werd “om alderhande netten te tanen of een tanige verwe te
geven, waar door ze in ’t zeewater durabel werden, en heeft zijn naam van ’t woord
Tan, in ’t Nederduytsch betekenende de groene bolster van een Walnoot en gemalen
Eyken schorsse, waarmede men het leer bereyd.” [Noot: In geen der mij bekende
woordenboeken komt een Nederlandsch woord tan van deze beteekenis voor, wel
taan, een uit eikeschors bereide, gele kleurstof. – Vgl. voorts het Fr. en Eng. tan,
run, verwant met het Keltische tann, eik; Fr. tanner, looien; Eng. to tan.]
tanastylus tanastýlus (-a, -um), – van Gr. tanăos, lang; stūlos, stijl: met langen
stijl.
tandikatensis
tandikaténsis (-is, -e), – afkomstig van den 2438 M. hoogen
vulkaan Tandikat (Sumatra, Padangsche Bovenlanden) of daar het eerst gevonden.
De Tandikat vormt met den Singgálang (zie singgalangensis) een tweelingberg.
Tandonia
Tandónia Moq. [Chr. H. B. A. Moquin-Tandon (1804-63) Fr.
plantkundige], – genoemd naar Barthélémy Tandon (1720, Montpellier; 1775,
Montpellier), directeur der sterrenwacht van Montpellier, waar hij belangrijke
waarnemingen deed, daarbij dichter van Provençaalsche liederen.
Tanghinia
Tanghínia Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – Latinizeering van
den Malg. plantennaam tanghin.
tanguticus
tangúticus (-a, -um), – afkomstig van het land der Tangoeten
(volksstam in N.O.-Tibet en de daaraan grenzende Chin. provincie Kan-Soe) of daar
het eerst gevonden, Tangoetisch.
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tanjorensis
tanjorénsis (-is, -e), – afkomstig van Tan(d)jore (stad in
Voor-Indië, ±79 1/4° O.L.; ±10 3/4° N.B.; hoofdplaats van het gelijknamige district)
of daar het eerst gevonden.
tankervilliae tankervílliae, – 2e nv. van Tankervillĭa, Latinizeering (vr. vorm)
van Tankerville: van mevr. (mej.) Tankerville, genoemd naar mevr. (mej.) Tankerville.
– Phajus – Bl. [C. L. Blume] is genoemd naar Lady Tankerville, een aanzienlijke
Eng. dame, welke omstreeks 1780 een fraaie collectie uitheemsche planten bezat,
bevorderaarster der bot. wetenschap. Overigens is mij van haar niets bekend.
tannensis tannénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Tanna (een der Nieuwe
Hebriden; ±169 1/3° O.L.; ±19 1/2° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Taonabo
Taonábo Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubletĭa),
in 1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting. Mogelijk
is het een (?gelatinizeerde) Guiaansche volksnaam der plant.
tapa
tapa, – Borneosche plantennaam (rotan tapa).
Tapeinidium Tapeinídium Christ [H. Christ], – van Gr. tapeinos, laag, gering:
kleine varen.
Tapeinocheilos / Tapeinochilus
Tapeinochéílos Miq. [F. A. W. Miquel] /
Tapeinochílus Bth. [G. Bentham], – van Gr. tapeinos, laag, gering; cheilos, lip. –
Zingiberacĕa met kleine lip.
Tapeinosperma
Tapeinospérma Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. tapeinos,
laag; sperma, zaad: plant met lage, dwz. in verticale richting sterk afgeplatte zaden.
tapia
tápia, – Zuidamer. plantennaam.
Tapiria
Tapíria A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – afkorting van Tapirīra. Zie aldaar.
Tapirira
Tapiríra Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van den
Guiaanschen plantennaam tapirīri.
tapirorum
tapirórum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. tapīrus, tapir: der tapirs.
tapirus
tapírus, – Latinizeering van tapir (van den Braz. naam van het dier,
tapihir), als soortnaam voor een Bulbophyllum gekozen om gelijkenis met een
tapirsnuit aan te duiden.
tapis
tapis, – Mal. plantennaam.
tapos
tapos, – Soend. plantennaam.
Tarachia
Taráchia K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. tarăchê, verwarring.
De naam zinspeelt op de onderling ongelijke dekvliesjes.
Taraktogenos
Taraktógenos Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. taraktos,
verward; gĕnos, geslacht: verward gesl. – Hasskarl (zie Hasskarlĭa), de auteur van
het gesl., heeft in den naam willen vastleggen, dat het gesl. vroeger is verward
geworden met een ander. Blume (zie Blumĕa) heeft het verward met Hydnocarpus.
tarap
tarap, – Mal. plantennaam (tĕrap).
taraxacifolius
taraxacifólius (-a, -um). – van Taraxăcum, plantengesl.
(Composĭtae), paardenbloem; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een
Taraxăcum.
Taraxacum / taraxacum Taraxacum Auct. div. [van verschillende schrijvers]
/ taráxacum, – Arab. plantennaam tharakhchakon, waarmede een of andere composiet
werd aangeduid.
tarda
tarda, – zie tardus.
tardiflorus
tardiflórus (-a, -um), – van Lat. tardus, traag, langzaam; flos
(flōris), bloem: met zich langzaam ontwikkelende bloemen, zoodat bv. van een tros
een lagere bloem reeds is uitgebloeid, voordat de naasthoogere ontluikt.
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tardivus
tardívus (-a, -um), – van Lat. tardus, traag, langzaam: langzaam
groeiend.
tardus
tardus (-a, -um), – (Lat.) traag, langzaam. – Het woord wordt wel als
soortnaam gebezigd voor planten, welker bladeren pas na de bloemen tot ontwikkeling
komen.
Tarenna
Tarénna Gaertn. [J. Gärtner], – Ceylonsche plantennaam (tarana).
taroemensis
taroeménsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der Tji
(rivier) Taroem (in W.-Java) of daar het eerst gevonden.
Tarrietia
Tarriétia Bl. [C. L. Blume], – Latinizeering van tarrieti, foutieve
spelling van den Soend. plantennaam taríti.
tartareus
tartáreus (-a, -um), – 1. van Lat. tartărus, wijnsteen: met een (als
wijnsteen) korrelige korst overdekt. 2. van Lat. Tartărus (Gr. Tartăros), de
onderwereld: tot de onderwereld behoorend, verschrikkelijk om aan te zien, duister,
donker van kleur.
tartaricus
tartáricus (-a, -um), – zie tatarĭcus.
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Taschneria
Taschnéria K. B. Presl [K. B. Presl], – genoemd naar Chr. Fr.
Taschner (1817, Eisenach; ?, ?), arts te Eisenach, schrijver over soorten van
Trichomănes.
tasmanicus
tasmánicus (-a, -um), – afkomstig van Tasmanië (eiland bij de
Z.O. punt van Nieuw-Holland; ruim 144 1/2 – ±148 1/4° O.L.; ruim 40 1/2 – ±43
3/4° Z.B.) of daar het eerst gevonden. Het eiland is genoemd naar Abel Janszoon
Tasman (zie Tasmannĭa).
Tasmannia Tasmánnia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar Abel Janszoon
Tasman (1603, Lutjegast, Z.W. van Grijpskerk, Groningen; 1659, Batavia),
zeevaarder, die in Ned. Indië verschillende belangrijke tochten maakte, op een
waarvan hij Tasmanië en Nieuw-Zeeland ontdekte (1642/43).
tataricus tatáricus (-a, -um), – van Perz. tatar, Ta(r)taar, naam, welke eigenlijk
alleen toekomt aan de inboorlingen van Ta(r)tarije en Centraal-Azië, doch door
oudere schrijvers ook wel gegeven werd aan de bewoners van Zuideurop. en Aziat.
Rusland: afkomstig van Ta(r)tarije of daar het eerst gevonden, Ta(r)taarsch.
tatula
tatúla, – verbastering van Datūra.
tauensis
tauénsis (-is, -e), – afkomstig van Taua (in het Van Rees-gebergte
op Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
tauricus
táúricus (-a, -um), – van Lat. Tauri, oude naam van een volksstam
in de tegenwoordige Krim: afkomstig van de Krim of daar het eerst gevonden.
taurinus taurínus (-a, -um), – 1. van Lat. taurus, stier: bij een stier behoorend,
in eenig opzicht met een stier(enkop) overeenkomend, gehoornd als een stier.
2. van Lat. Taurīni (mv.), oude naam van een volksstam in de Povlakte; de
hoofdstad was Augusta Taurinōrum, het tegenwoordige Turijn: Turijnsch.
taurulinus
taurulínus (-a, -um), – van Lat. taurŭlus (verkleinw. van taurus,
stier), kleine stier: in een of ander opzicht op een stier(enkop) gelijkend.
tauzin
tauzin, – Zuidfr. naam van Quercus – Pers. [Chr. H. Persoon (1755,
in Z.-Afrika; 1837, Parijs), beroemd mykoloog] (= Quercus toza Bosc [J. A. Bosc
(1764-1837)]).
tavoyanus
tavoyánus (-a, -um), – afkomstig van Tavoy (aan de W. kust van
Achter-Indië, boven den mond der rivier van denzelfden naam op ±14° N.B.) of daar
het eerst gevonden.
tawaensis
tawaénsis (-is, -e), – afkomstig van Tawao in Br. N.-Bórneo of
daar het eerst gevonden.
tawahensis
tawahénsis (-is, -e), – afkomstig van Tawah (bij Martapoera, in
Z.O.-Bórneo) of daar het eerst gevonden.
Taxaceae
Taxáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Taxus geldt.
taxifolius
taxifólius (-a, -um), – van Taxus, plantengesl. (Taxacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die van een Taxus.
taxiformis
taxifórmis (-is, -e), – van Taxus, plantengesl. (Taxacĕae); Lat.
forma, gedaante, vorm: van de gedaante van een Taxus, Taxus-achtig.
taxodioides
taxodioídes, – van Taxodĭum, plantengesl. (Pinacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Taxodĭum-achtig.
Taxodium
Taxódium L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Taxus,
plantengesl. (Taxacĕae); odĭum (van Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
op Taxus gelijkend gesl.
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taxoides
taxoídes, – van Taxus, plantengesl. (Taxacĕae), taxis, taxus,
venijnboom; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Taxus-achtig,
venijnboomachtig.
Taxotrophis
Taxótrophis Bl. [C. L. Blume], – van Taxus, plantengesl.
(Taxacĕae); Trŏphis, plantengesl. (Moracĕae): aan Trophis verwant gesl., welks
vruchten geacht worden gelijkenis te vertoonen met de zaden van Taxus.
Taxus
Taxus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, taxis, taxus,
venijnboom.
tazetta
tazétta, – Latinizeering van tazzetta, Ital. volksnaam der plant. – De
naam tazzetta is het verkleinw. van tazza, kopje, en beteekent dus: klein kopje. Hij
zinspeelt op den vorm der bijkroon.
tchihatchewii
tchihatchéwii, – 2e nv. van Tchihatchewĭus, Latinizeering van
Tchihatchew, van Tchihatchew, gevonden door Tchihatchew, genoemd naar
Tchihatchew. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar P. A. Tchihatchew,
(Tchihatscheff, Tchichatscheff, Tsichatsjew, Tschichatskow) (1808, Gatsjina bij
St.-Petersburg; 1890, Florence), aardrijkskundige, die o.a. Klein-Azie, Syrie, Egypte
en het Altai-gebergte bereisde, schrijver van vele aardrijkskundige publicaties,
waaronder een groot werk over Klein-Azië.
tchonoskii tchonóskii, – 2e nv. van Tchonoskĭus, Latinizeering van Tchonoski:
van Tchonoski, gevonden door Tchonoski, genoemd naar Tchonoski. – Pirus –
Maxim. [K. J. Maximowicz] werd in 1873 genoemd naar den Japanner Tchonoski,
die de plant verzameld had en van wien mij overigens niets bekend is.
teba
teba, – Ternat. plantennaam (teba teba).
tebaensis
tebaénsis (-is, -e), – afkomstig van Teba (in N. Nieuw-Guinea, op
bijna 138° O.L., aan de Mamberano, niet ver van haar mond) of daar het eerst
gevonden.
technicus
téchnicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. technĭkos (van technos,
kunst, techniek), bij een of andere techniek behoorend, bv. bij die van het vegen.
Tecoma
Tecóma A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748 – 1836), hoogleeraar te
Parijs], -afkorting van den Mexic. plantennaam tecomaxochitl.
Tecomanthe
Tecománthe Baill. [H. E. Baillon], – van Tecōma, plantengesl.
(Bignoniacĕae); anthê, bloem: plant met bloemen, welke op die eener Tecōma
gelijken.
Tecomaria / Tecomella Tecomária Spach. [E. Spach (1801-79), plantkundige
te Straatsburg] / Tecomélla Seem. [B. C. Seemann], – van Tecōma, plantengesl.
(Bignoniacĕae): aan Tecōma verwant gesl.
Tecophilaea
Tecophiláéa Bert. [A. Bertoloni], – genoemd naar mevr.
Tecophila [Noot: Zóó wordt de naam gespeld in de publicatie van Colla [Memorie
della reale Academia delle Scienze di Torini XXXIX (1836), p. 19], waar het gesl.
het eerst beschreven werd. Hij zal wel geweten hebben, hoe zijn dochter heette. –
Saccardo (zie saccardiānus) echter [La Botanica in Italia, in Memorie del Reale
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arte XXV, No. 4 (1895), p. 30] noemt haar
Teofila. – De latinizeering van dezen naam is Theophĭla, niet Tecophĭla.] Billotti,
geb. Colla, liefhebster van plantkunde, die voor de bot. werken van haar vader, den
Ital. plantkundige Colla (1766-1848), wier lievelinge (“delicĭae meae”) zij was, vele
platen teekende.
tecta
tecta, – zie tectus.
Tectaria
Tectária Cav. [A. J. Cavanilles], – van Lat. tectum, dak. – De naam
zinspeelt op de dekvliesjes, welke een dak boven de sori vormen.
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Tecticornia
Tecticórnia Hook. f. [J. D. Hooker], – van Lat. tectus, bedekt;
tweede helft van den naam Salicornĭa (zie aldaar): aan Salicornĭa verwante plant,
welker bloemaren dicht bedekt zijn met dakpansgewijs dekkende schubben.
tectipetalus tectipétalus (-a, -um), – van Lat. tectum, dak: Nieuwlat. petălum,
kroonblad: met kroonbladen, welke een dak boven de bloem vormen.
Tectona
Téctona L. f. [C. von Linné (1741-83)], – van Gr. tektôn (tektŏnos),
timmerman. Door timmerlieden gebezigde (goed timmerhout leverende) boom.
tectonaefolius
tectonaefólius (-a, -um), – zie tectonifolĭus.
tectoneticola
tectonetícola (znw.), – van Nieuwlat. tectonētum (van Tectŏna,
djatiboom), djatibosch; cŏlĕre, wonen, bewonen: djatibosschen bewonende plant,
djatiboschplant.
tectoneticolus
tectonetícolus (-a, -um), – van Nieuwlat. tectonētum (van
Tectŏna, djatiboom), djatibosch; cŏlĕre, wonen, bewonen: djatibosschen bewonend,
in djati-
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bosschen groeiend.
Tectonia
Tectónia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – van Gr. tektôn (tektŏnos),
timmerman. – Door timmerlieden gebezigde (goed timmerhout leverende) boom.
tectonifolius tectonifólius (-a, -um), – van Tectŏna, plantengesl. (Verbenacĕae),
djati; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Tectŏna; met bladeren als die van
djati.
tectorius
tectórius (-a, -um), – van Lat. tector (van tegĕre, dekken), dekker:
door dekkers gebezigd, voor dakbedekking gebruikt.
tectorum
tectórum, – 2e nv. mv. van Lat. tectum, dak: der daken, op daken
groeiend.
tectum
tectum, – zie tectus.
tecturatus tecturátus (-a, -um), – van Lat. tectūra, bedekking, bedekking met
witkalk: als het ware met witkalk bedekt, wit gevlekt.
tectus
tectus (-a, -um), – van Lat. tegĕre, dekken: bedekt.
teedonda
teedónda, – Engelschind. plantennaam (tid-danda).
Teesdalea / Teesdalia
Teesdálea Asch. [P. Fr. A. Ascherson] / Teesdália R.
Br. [Robert Brown], genoemd naar R. Teesdale (?, ?; 1804, Turnham Green,
Middlesex, Engeland), eerst tuinman op Castle Howard (N.N.W. van York), daarna
zaadhandelaar te Londen, verdienstelijk onderzoeker der flora van Engeland.
tegetum
tégetum, 2e nv. mv. van Lat. teges (tegĕtis), mat: der matten, dwz.
voor het vlechten van matten gebezigd.
Tegularia
Tegulária Reinw. [C. G. C. Reinwardt / K. G. K. Reinwardt], –
van Lat. tegŭla, tegel, dakpan. – De naam zinspeelt op den vorm van het dekvliesje.
Teijsmanniodendron
Teijsmanniodéndron, zie Teysmanniodendron.
teinogynus
teinógynus (-a, -um). – van Gr. teinein, rekken; gŭnê, vrouw: met
gerekte, dwz. zeer lange vr. organen, stempels bv.
teiogynus
teiógynus (-a, -um), – foutief voor teinogўnus.
Telanthera Telanthéra R. Br. [Robert Brown], – van Gr. telos, volkomenheid;
anthêra, (als bot. term) helmknop. Plant, waar bij de 5 helmknoppen alle goed
ontwikkeld zijn.
Telekia
Telékia Baumg. [J. Chr. G. Baumgarten (1765, Lückau, Z.Z.O. van
Berlijn; 1843, Schässburg = Segesvár, Z.O. van Maros-Vasárhely in Zevenburgen),
schijver van eenige bot. publicaties], – in 1816 genoemd naar graaf Samuel Teleki
von Szék (1739, ?; 1822, Weenen), hoog Hongaarsch staatsambtenaar, bevorderaar
van ooftteelt. Zijn rijke bibliotheek, waaraan hij f 800 000 had ten koste gelegd,
schonk hij aan de stad Maros Vásárhely (Zevenburgen; aan de Maros).
telephiifolius
telephiifólius (-a; -um), – van Telephĭum, plantengesl.
(Caryophyllacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Telephĭum
(dikvleezig).
telephioides
telephioídes, – van Telephĭum, plantengesl. (Caryophyllacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Telephĭum-achtig.
Telephium / telephium
Telephium L. [C. Linnaeus] / teléphium, – Lat.
transcr. van den ouden Gr. plantennaam têlephĭon, waarmede een of ander dikbladig,
witbloemig gewas, welks identiteit niet vast staat, werd aangeduid. Volgens de sage
werd de plant genoemd naar Télĕphos, koning van Musĭa (in Klein-Azie, aan den
Hellespont en de Aegaeische zee), die haar als wondheelend middel aangewend zou
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hebben. Als soortnaam gebezigd om overeenkomst (dikbladigheid) met het gesl.
Telephĭum uit te drukken.
telfairiae telfáíriae, – 2e nv. van Telfairĭa, Latinizeering (vr. vorm) van Telfair:
van mevr. (mej.) Telfair, genoemd naar mevr. (mej.) Telfair. – Hibiscus – G. Don
[George Don] is genoemd naar Annabella Telfair, geb. Chamberlain (?, ?; 1832, Port
Louis, Mauritius), echtgenoote van Ch. Telfair (zie telfairĭi). – Zij zond algen van
Mauritius aan W. J. Hooker (zie hookēri 1) en teekeningen van planten aan het
Botanical Magazine (o.a. No. 2751, 2817, 2970).
telfairii telfáírii, – 2e nv. van Telfairĭus, Latinizeering van Telfair: van Telfair,
gevonden door Telfair, genoemd naar Telfair. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar Ch. Telfair (? 1777, Belfast; 1833, Port Louis op Mauritius), medicus op de
Eng. oorlogsvloot. In 1810 vestigde hij zich op Mauritius, waar hij zich ijverig bezig
hield met het verzamelen van planten en dieren, waarvan hij er vele naar Robert
Barclay (zie Barclaya) zond; hij stichtte de bot. tuinen van Mauritius en Réunion.
telifer / teliferus
télifer (telífera, telíferum) / télíferus (-a, -um), – van Lat.
telum, werpspies, land, pijl; ferre, dragen, voortbrengen: werpspiesen, lansen of
pijlen voortbrengend, dwz. voor de vervaardiging dezer wapenen gebezigd.
Tellima
Téllima R. Br. [Robert Brown], – anagram van Mĭtella.
telmateia
telmatéía (znw.), – van Gr. telma (telmătos), poel: in poelen
groeiende plant, poelplant.
telmateius
telmatéíus (-a, -um), – van Gr. telma (telmătos), poel: in poelen
groeiend, poel-.
telmateja
telmatéja, – andere schrijfwijze voor telmateia (znw.). Zie aldaar.
teloensis
teloénsis (-is, -e), – afkomstig van Tel(l)o (een der Batoe-eilanden,
voor de W. kust van Sumatra, ongeveer op den evenaar) of daar het eerst gevonden.
Telogyne
Telógyne Baill. [H. E. Baillon], – van Gr. telos, einde; gŭnê, vrouw.
– De bloeiwijzen dragen aan den top één ♀ bloem; overigens zijn zij geheel ♂.
teloor
téloor, – Soend. plantennaam (mangga tĕlór).
Telopea
Telópea Sol. [D. Solander], – van Gr. têlôpos [van têle, ver, van
verre; horân (met een stam op), zien], uit de verte zichtbaar. De naam zinspeelt op
de dichte, witte beharing der jonge bladeren, waardoor deze reeds uit de verte de
aandacht trekken.
Telosma
Telósma Cov. [Fr. V. Coville (1867-X), conservatorvan het United
States National Herbarium te Washington], – van Gr. têle, ver, van verre; osmê, geur:
plant, welke men reeds van verre aan haar geur waarneemt; sterk riekende plant.
tembelingensis
tembelingénsis (-is, -e), – afkomstig van Tembeling Pahang
(op het Mal. Schiereiland) of daar het eerst gevonden.
temelenensis temelenénsis (-is, -e), – afkomstig van Long Temelen in Centraal
O.-Bórneo of daar het eerst gevonden.
temenimborensis temenimborénsis (-is, -e). – afkomstig uit het stroomgebied
der rivier Temenimbor (in het N. van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
temula
témula, zie temŭlus.
temulentus / temulus
temuléntus (-a, -um) / témulus (-a, -um), – (Lat.)
bedwelmend.
tenacissimus
tenacíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. tenax (tenācis),
taai: zeer taai.
tenageia / tenageja
tenagéía / tenagéja, – van Gr. tenăgos, poel: in poelen
groeiende plant, moerasplant.
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Tenagocharis Tenagócharis Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter], – van Gr. tenăgos,
poel, ondiepe waterplas; chăris, bekoorlijkheid, lieftalligheid: sieraad der poelen,
fraaie moerasplant.
tenax, – van Lat. tenēre, (vast)houden: vasthoudend, taai.
tenella
tenélla, – zie tenellus.
tenelliflorus
tenelliflórus (-a, -um), – van Lat. tenellus, zeer tenger, zeer teer;
flos (flōris), bloem: met zeer teere bloemen.
tenellulus
tenéllulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. tenellus, zeer tenger:
zéér, zéér tenger.
tenellus tenéllus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. tener, tenger, teer: zeer tenger,
zeer teer.
tenens
tenens, – van Lat. tenēre, vasthouden: (zich stevig) vasthoudend.
tener
tener (-ra, -rum), – (Lat.) teeder, tenger, zacht.
tenericaulis
tenericáúlis (-is, -e), – van Lat. tener, tenger; caulis, stengel,
steel: met tengere stengels of stelen.
tenerior
tenérior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. tener, teeder, tenger, zacht:
teederder (tengerder, zachter) (dan gewoonlijk); vrij teeder, vrij tenger, vrij zacht.
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tenerrimus
tenérrimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. tener, teeder, tenger,
zacht: zeer teeder, zeer tenger, zeer zacht.
tenerum
ténerum, – zie tener.
tengerensis / tenggerensis
tengerénsis (-is, -e) / tenggerénsis (-is, -e), –
afkomstig van den vulkaan Tĕnggĕr (in O.-Java) of daar het eerst gevonden,
Tĕnggĕreesch.
tengwallii
tengwállii, – 2e nv. van Tengwallĭus, Latinizeering van Tengwall:
van Tengwall, genoemd naar Tengwall. – Blechnum – Kjellb. [G. K. Kjellberg] is
genoemd naar Tor Åke Tengwall (1892, Örnsköldsvik, a/d O. kust van Zweden op
ruim 63 1/4° N.B.; X), die na te Upsála tot Phil. Dr. te zijn gepromoveerd en daarna
eenigen tijd te Utrecht gestudeerd te hebben van 1921-26 verbonden was aan het
Proefstation voor de Javasuikerindustrie te Pasoeroean, laatstelijk als inspecteur.
Van 1926-31 was hij onderdirecteur van het Proefstation voor de Rubbercultuur te
Buitenzorg, van 1931-33 leider van den landbouwkundigen dienst der bergcultures
op Java; thans (1933) is hij in Turkije werkzaam. – Hij is de schrijver van eenige
publicaties op plantengeographisch gebied.
tenimbarensis tenimbarénsis (-is, -e), – afkomstig van de Tenimbar-eilanden
(= Tanimbar = Timor laoet, tusschen Timor en Nieuw-Guinea; ruim 130 1/2 – ruim
132° O.L.; 6 1/2 – bijna 8 1/2° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Tenorea
Tenórea Gasp. [G. Gasparrini], – genoemd naar M. Tenore (1780,
Napels; 1861, Napels), hoogleeraar in de plantkunde te Napels, schrijver van vele
bot. publicaties, waaronder een flora van Napels.
tenoreanus
tenoreánus (-a, -um) (Ibēris – A. P. DC. [A. P. de Candolle]), –
genoemd naar M. Tenore (zie Tenorĕa).
tentaculatus
tentaculátus (-a, -um), – van Nieuwlat. tentacŭlum (van Lat.
tentāre, betasten, vastgrijpen), voelspriet, vangarm: van voelsprieten of vangarmen
voorzien.
tentaculifer / tentaculiferus
tentacúlifer (tentaculífera, tentaculíferum) /
tentaculíferus (-a, -um), – Nieuwlat. tentacŭlum (van Lat. tentāre, betasten,
vastgrijpen), voelspriet, vangarm; ferre, dragen: voelsprieten of vangarmen dragend.
tenue
ténue, – zie tenŭis.
tenuicalcar
tenuicálcar, – van Lat. tenŭis, dun; calcar, spoor: met dunne
spoor.
tenuicaulis
tenuicáúlis (-is, -e), – van Lat. tenŭis, dun; caulis, stengel, steel:
dunstengelig, dunstelig.
tenuiculmis
tenuicúlmis (-is, -e), – van Lat. tenŭis, dun; culmus, halm:
dunhalmig.
tenuicuspis
tenuicúspis (-is, -e), – van Lat. tenŭis, dun; cuspis, spits (znw.):
met dunne spits.
tenuiflorus
tenuiflórus (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun; flos (flōris), bloem:
dunbloemig; met dunne bloeiwijzen.
tenuifolius tenuifólius (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun; folĭum, blad: dunbladig.
tenoilobus
tenoílobus (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun, smal, fijn; lŏbus, lob:
met smalle lobben.
tenuiloris
tenuilóris (-is, -e), – van Lat. tenŭis, dun, smal; lōrum, riem, leeren
band: met op dunne of smalle riemen gelijkende organen (bladeren bv.).
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tenuinerva
tenuinérva, – zie tenuinervus.
tenuinerve
tenuinérve, – zie tenuinervis.
tenuinervia
tenuinérvia, – zie tenuinervĭus.
tenuinervis / tenuinervius / tenuinervus
tenuinérvis (-is, -e) / tenuinérvius
(-a, -um) / tenuinérvus (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun; nervus, nerf: dunnervig.
tenuior
tenúior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. tenŭis, dun, fijn: dunner of
fijner (dan gewoonlijk), tamelijk dun, tamelijk fijn.
tenuipedicellatus
tenuipedicellátus (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun;
pedicellus, bloemsteel: met dunne bloemstelen.
tenuipedunculatus
tenuipedunculátus (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun;
peduncŭlus, steel eener bloeiwijze: met door een dunnen steel gedragen bloeiwijzen.
tenuipes
tenúipes, – van Lat. tenŭis, dun; pes, voet, steel: met dunnen voet,
met dunnen steel.
tenuipilus tenuípilus (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun; pĭlus, haar: dunne haren
dragend, fijn behaard.
tenuirachis
tenuírachis, – zie tenuirhăchis.
tenuirame
tenuiráme, – zie tenuirāmis.
tenuirameus / tenuiramis tenuirámeus (-a, -um) / tenuirámis (-is, -e), – van
Lat. tenŭis, dun; rāmus, tak, twijg: met dunne twijgen.
tenuirhachis tenuírhachis, – van Lat. tenŭis, dun; Gr. rhăchis, spil: met dunne
spil. Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; leptorrhăchis is beter.
tenuis
ténuis (-is, -e), – (Lat.) dun, fijn, teer.
tenuiscapus
tenuiscápus (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun; scāpus, steel eener
bloeiwijze: met door een dunnen steel gedragen bloeiwijzen.
tenuisectus
tenuiséctus (-a, -um), – van Lat. tenŭe (bijw. bij tenŭis, fijn), fijn;
sectus (van secāre, snijden), ingesneden: in smalle slippen verdeeld.
tenuisepalus tenuisépalus (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun; Nieuwlat. sepălum,
kelkblad: met dunne kelkbladen.
tenuispica
tenuispíca, – zie tenuispīcus.
tenuispiculatus tenuispiculátus (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun, fijn; spicŭla,
aartje: met dunne aartjes.
tenuispicus
tenuispícus (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun; spīca, aar: dunarig.
tenuissimus
tenuíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. tenŭis, dun: zeer
dun.
tenuistylus tenuístylus (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun; stўlus, stijl: dunstijlig.
tenuitepalus tenuitépalus (-a, -um), – van Lat. tenŭis, dun; Nieuwlat. tepălum,
bloemdekblad: met dunne bloemdekbladen.
tenuius
tenúius, – zie tenuĭor.
tephra
tephra, – zie tephrus.
tephreus
téphreus (-a, -um), – van Gr. tephra, asch: aschkleurig, aschgrauw.
tephrocarpus
tephrocárpus (-a, -um), – van Gr. tephros, aschgrauw; karpos,
vrucht: met aschgrauwe of aschgrauw behaarde vruchten.
tephrochlamys
tephróchlamys, – van Gr. tephros, aschgrauw; chlămus,
mantel: met aschgrauwen of aschgrauw behaarden mantel of daarbij vergelijkbaar
orgaan, een kelk bv.
tephrodelphys
tephrodélphys, – van Gr. tephros, aschgrauw; delphus,
baarmoeder: met aschgrauwe of aschgrauw behaarde baarmoeder of daarbij
vergelijkbaar orgaan, een vruchtbeginsel bv.
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tephropeplus
tephrópeplus (-a, -um), – van Gr. tephros, aschgrauw; pĕplos,
mantel: met aschgrauwen mantel.
tephrophyllus tephrophýllus (-a, -um), – van Gr. tephros, aschgrauw; phullon,
blad: met aschgrauwe of aschgrauw behaarde bladeren.
Tephrosia Tephrósia Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog], – van Gr. tephros, aschgrauw. De naam zinspeelt op de
aschgrauwe kleur der bladonderzijde bij verscheidene soorten van het gesl.
tephrus
tephrus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. tephros, aschgrauw.
Teramnus
Terámnus Sw. [O. Schwartz], – Lat. transcr. van Gr. teramnos,
waarmede een spoedig zacht wordende peulvrucht werd aangeduid. – De vruchten
der eerstbeschreven Teramnus-soort zijn dicht zachtharig.
teratocarpus teratocárpus (-a, -um), – van Gr. teras (terătos), wonder; karpos,
vrucht: met wonderbaarlijke of wonderbaarlijk veranderlijke vruchten of sori.
teratophylloides
teratophylloídes, – van Teratophyllum, (voormalig)
plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Teratophyllum-achtig.
Teratophyllum
Teratophýllum Mett. [G. H. Mettenius], – van Gr. teras
(terătos),
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wonder; phullon, blad: wonderblad. – De naam zinspeelt op de trimorphie der
bladeren.
terebinthinaceus
terebinthináceus (-a, -um), – van Lat. terebinthus (Gr.
terebinthos en terminthos), terpentijnboom (tegenwoordig Pistacĭa terebinthus L.
[C. Linnaeus], een in het Middellandsche-Zeegebied voorkomende, terpentijn
leverende boom): terpentijnachtig (riekend).
teres
teres (-es, -es), – (Lat.) rolrond.
tereticaulis
tereticáúlis (-is, -e), – van Lat. teres (terĕtis), rolrond; caulis,
stengel, steel: met rolronde stengels of stelen.
tereticornis
tereticórnis (-is, -e), – van Lat. teres (terĕtis), rolrond; cornu,
hoorn: met rolronde hoornen.
tereticulmis
tereticúlmis (-is, -e), – van Lat. teres (terĕtis), rolrond; culmus,
halm: met rolronde halmen.
teretiflorus
teretiflórus (-a, -um), – van Lat. teres (terĕtis), rolrond; flos
(flōris), bloem: met rolronde bloemen.
teretifolius
teretifólius (-a, -um), – van Lat. teres (terĕtis), rolrond; folĭum,
blad: met rolronde bladeren.
teretifructus teretifrúctus (-a, -um), – van Lat. teres (terĕtis), rolrond; fructus,
vrucht: met rolronde vruchten.
teretilabris
teretílabris (-is, -e), – van Lat. teres (terĕtis), rolrond; lăbrum,
lip: met rolronde lip(pen).
teretiusculus
teretiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. teres (terĕtis),
rolrond: vrijwel rolrond.
terminale
terminále, – zie terminālis.
Terminalia
Terminália L. [C. Linnaeus], – van Lat. terminālis, eindelingsch.
Bij de eerstbeschreven soort (Terminália catappa L. [C. Linnaeus]) zijn de bladeren
opeengedrongen tot eindelingsche kuiven.
terminaliflorus terminaliflórus (-a, -um), – van Lat. terminālis, eindelingsch;
flos (flōris), bloem: met eindelingsche bloemen of bloeiwijzen.
terminalioides terminalioídes, – van Terminalĭa, plantengesl. (Combretacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Terminalĭa-achtig.
terminalis terminális (-is, -e), – van Lat. termĭnus, einde, grens: eindelingsch;
voor grensaanduiding gebezigd, grensaanduidend.
terminans términans, – van Lat. termĭnāre (van termĭnus, einde), eindigen:
eindigend, aan het einde geplaatst, aan den top geplaatst.
Terminthodia
Terminthódia Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. terminthos,
terpentijn; azein, rieken: naar terpentijn riekende plant. Vgl. Euodia.
termissus
termíssus (-a, -um), – van Lat. ter, driemaal; missus (van mittĕre,
zenden), gezonden: driemaal gezonden.
ternata
ternáta, – zie ternātus.
ternatanus
ternatánus (-a, -um), – afkomstig van het eiland Ternate (±127
1/2° O.L.; bijna 1° N.B.) of daar het eerst gevonden, Ternataansch.
ternatea ternátea (znw.), – als znw. gebezigde vr. vorm van het bnw. ternatĕus
(zie aldaar): Ternataansche plant.
ternatea
ternátea (bnw.), – zie ternatĕus.
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ternatensis / ternateus ternaténsis (-is, -e) / ternáteus (-a, -um), – afkomstig
van het eiland Ternate (±127 1/2° O.L.; bijna 1° N.B.) of daar het eerst gevonden,
Ternataansch.
ternatifolius
ternatifólius (-a, -um), – van Lat. ternātus, drietallig; folĭum,
blad: met drietallige bladeren.
ternatus ternátus (-a, -um), – van Lat. terni, drie aan drie: in kransen van drie
geplaatst, drietallig.
terniflorus
terniflórus (-a, -um), – van Lat. terni, drie aan drie; flos (flōris),
bloem: met drie aan drie geplaatste bloemen.
ternifolius
ternifólius (-a, -um), – van Lat. terni, drie aan drie; folĭum, blad:
met drie aan drie geplaatste bladeren of blaadjes.
Ternstroemia
Ternstróémia Mutis [J. C. Mutis], – genoemd naar Chr.
Ternström (1703, ?; 1746, bij Pulo Condor = Polo candor, voor de Z.O. kust van
Cochinchina; ±106 1/2° O.L.; ±8 3/4° N.B.), die door Linnaeus (zie Linnaea) werd
uitgezonden om de flora van China te onderzoeken. Hij scheepte zich in Dec. 1745
in op een vaartuig der Zw. O.I. Compagnie, dat tengevolge van tegenwind pas half
Oct. 1746 het eiland Pulo Condor bereikte, waar het tot midden-April van het volgende
jaar bleef liggen. Middelerwijl overleed Ternström.
terrae guilelmi
terrae guilélmi, – 2e nv. van Terra Guilelmi [van terra, land;
guilelmi (2e nv. van Guilelmus, Willem, Wilhelm), van Willem, van Wilhelm],
(Kaiser) Wilhelmsland: (afkomstig) van Kaiser Wilhelmsland of daar het eerst
gevonden.
terrester / terrestris
terréster (-ris, -re) / terréstris (-is, -e), – van Lat. terra,
aarde: zich op de aarde bevindend, op den grond liggend, op den grond levend.
tersus
tersus (-a, -um), – van Lat. tergēre (= tergĕre), schoonmaken:
schoongemaakt, netjes, zuiver.
tessalatus
tessalátus (-a, -um), – = tessellātus. Zie aldaar.
tessaloides
tessaloídes, – zie tesselloīdes.
Tessaria Tessária Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – in 1794 genoemd
naar L. Tessari (?, ?; ?, ?), medicus, in het derde vierdedeel der 18de eeuw leeraar
in de plantkunde te Ancona, schrijver van medische werken.
tesselatus
tesselátus (-a, -um), – zie tessellātus.
tessellatus
tessellátus (-a, -um), – van Lat. tessella, mozaïeksteentje:
mozaïekachtig.
tesselloides
tesselloídes, – van Lat. tessella, mozaïeksteentje; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: mozaïekachtig.
tessendorffianus
tessendorffiánus (-a, -um) (Beilschmiedĭa – Teschn. [Hans
Teschner, hedendaagsch plantkundige te Berlijn]), – genoemd naar F. Tessendorff
(1879, Talböckelheim bij Kreuznach, Z. van Bingen; 1924, Berlijn), plantkundige,
sinds 1920 directeur vanhet Helmholtz-Realgymnasium te Berlijn. Hij bereisde o.a.
Rusland, N.-Duitschland en O.-Pruisen en schreef een aantal bot. publicaties.
Tessiera
Tessiéra A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar A. H. Tessier
(1741, Angerville bij Etampes, Z. van Parijs; 1837, Parijs), landbouwkundige, die
zich verdienstelijk maakte voor de schapenfokkerij en de beetwortelindustrie, schrijver
over de opbrengst van granen, over het optreden van moederkoren [= ergot, een
hoornvormige uitgroeiing der vrucht bij rogge (ten gevolge van het optreden der
parasitische zwam Clavĭceps purpurĕa Tul. [L. R. Tulasne (1815, Azay-le-Rideau;
1885, Hyères]), in de apotheken secāle cornūtum genoemd] en van andere publicaties.
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testaceus
testáceus (-a, -um), – van Lat. testa, baksteen: balsteenkleurig,
steenrood.
testicularis
testiculáris (-is, -e), – van Lat. testicŭlus (verkleinw. van testis,
teelbal), teelbal: teelbalvormig.
testiculatus
testiculátus (-a, -um), – van Lat. testicŭlus (verkleinw. van testis,
teelbal), teelbal: op teelballen gelijkende organen (vruchten bv.) dragend.
testudinarum
testudinárum, – door Beccari (zie beccariānus) foutief
gevormde 2de nv. mv. van Lat. testūdo (testudĭnis), schildpad: der schildpadden,
door schildpadden gegeten wordend. – De juiste vorm is testudĭnum.
testudineus
testudíneus (-a, -um), – van Lat. testūdo (testudĭnis), schildpad:
op een schildpad of op het schild van dat reptiel gelijkend.
testudinum testúdinum, – 2de nv. mv. van Lat. testūdo (testudĭnis), schildpad:
der schildpadden, door schildpadden gegeten wordend.
teta
teta, – Engelschind. plantennaam.
tetangis
tetángis, – op Banka gebruikelijke plantennaam.
tetracanthus
tetracánthus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen),
vier; akantha, stekel, doorn: met 4 (bijeengeplaatste) stekels of doornen.
Tetracera
Tetrácera L. [C. Linnaeus], – van Gr. tetra (in samenstellingen),
vier; kĕras, hoorn. – Vaak bevatten bij dit gesl.
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de bloemen 4 vruchtbeginsels, welke elk een bij een hoorn vergeleken stijl dragen.
tetraceras tetráceras, – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier; kĕras, hoorn:
4-hoornig.
tetrachaete / tetrachaetis
tetracháéte (znw.) / tetracháétis (-is, -e), – van
Gr. tetra (in samenstellingen), vier; chaitê, borstel: met 4 borstels.
tetrachromus
tetrachrómus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen),
vier; chrôma, kleur: 4-kleurig.
tetracoccus
tetracóccus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
kokkos, vruchtkluisje: met 4 vruchtkluisjes.
Tetractinostigma
Tetractinostígma Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. tetra
(in samenstellingen), vier; aktis (aktīnos), straal; stigma, (als bot. term)stempel: plant
met 4-straligen stempel.
Tetractomia Tetractómia Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. tetrăkis, viermaal;
temnein, snijden: plant met, als het ware, in vieren gesneden (dwz. diep 4-deelig)
vruchtbeginsel.
Tetradapo
Tetrádapo Osb. [P. Osbeck], – van Gr. tetra (in samenstellingen),
vier; daptein, te gronde richten. – Vier der kroonbladen zijn zeer klein vergeleken
bij de 5de; zij zijn, als het ware, door de sterke ontwikkeling van dit te gronde gericht.
Tetradema
Tetrádema Schltr [F. R. Rudolf Schlechter], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; dĕma, band. – De beide lijnvormige vruchtkleppen splijten
na het openspringen der vrucht in overlangsche richting in tweeën; de vrucht bezit
dan 4 bandvormige kleppen.
Tetradenia
Tetradénia Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr. tetra
(in samenstellingen), vier; adên (adĕnos), klier. De bloemen bevatten 4 klieren.
tetradenius
tetradénius (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
adên (adĕnos), klier: met 4 klieren.
Tetradia
Tetrádia Benn. [J. J. Bennett], – van Gr. tetradĭon [van tetras
(tetrădos), het getal vier], viertal, tetrade. – Plant met 4-tallige bloemen.
Tetradium
Tetrádium Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. tetradĭon
[van tetras (tetrădos), het getal vier], viertal. – Plant met 4 kelkbladen, 4 kroonbladen,
4 meeldraden en 4 vruchtbeginsels.
Tetradyas
Tetrádyas Dans. [B. H. Danser], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; dŭas, tweetal. – Plant, welker bloeiwijze uit 4 paren bloemen
bestaat.
tetraedra
tetraëdra, – zie tetraĕdrus.
tetraedris / tetraedrus
tetráëdris (-is, -e) / tetráëdrus (-a, -um), – van Gr.
tetra, vier; hĕdra, steunvlak: 4-vlakkig.
Tetragastris
Tetragástris Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; gastêr (gastros), buik: plant met 4 buiken, dwz. met 4-hokkige
vrucht.
Tetraglossa
Tetraglóssa Bedd. [R. H. Beddome], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; glôssa, tong: 4-tongige plant. Vaak zijn er 2 tweedeelige
stijlen, dus 4 (hier bij tongen vergeleken) stijlarmen.
tetragona
tetragóna, – zie tetragōnus.
Tetragonia
Tetragónia L. [C. Linnaeus], – van Gr. tetra (in samenstellingen),
vier; gônĭa, hoek. Plant met vierhoekige vruchten.
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tetragoniodes
tetragoniódes, – van Tetragonĭa, plantengesl. (Aïzoacĕae);
ōdes (Gr. ôdês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Tetragonĭa-achtig.
tetragonioides
tetragonioídes, – van Tetragonĭa, plantengesl. (Aïzoacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Tetragonĭa-achtig.
tetragonocarpa / tetragonocarpum
tetragonocárpa / tetragonocárpum, –
zie tetragonocapus.
Tetragonocapus
Tetragonocárpus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr.
tetragônos (zie tetragōnus), vierhoekig; karpos, vrucht: plant met vierhoekige
vruchten.
tetragonocarpus
tetragonocárpus (-a, -um), – van Gr. tetragônos (zie
tetragōnus), vierhoekig; karpos, vrucht: met vierhoekige vruchten.
tetragonoloba / tetragonolobum
tetragonóloba / tetragonólobum, – zie
tetragonolŏbus.
Tetragonolobus
Tetragonólobus Scop. [J. A. Scopoli], – van Gr. tetragônos
(zie tetragōnus), vierhoekig; lŏbos, peul: plant met vierhoekige peulen.
tetragonolobus
tetragonólobus (-a, -um), – van Gr. tetragônos (zie
tetragōnus), vierhoekig; lŏbos, peul: met vierhoekige peulen.
tetragonus
tetragónus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. tetragônos [van tetra
(in samenstellingen), vier; gônĭa, hoek], vierhoekig.
tetragyna
tetrágyna, – zie tetragўnus.
Tetragyne
Tetrágyne Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; gŭnê, vrouw: plant met 4 stempels (vr. organen).
tetragyne / tetragynus
tetrágyne / tetrágynus (-a, -um), – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; gŭnê, vrouw: met 4 vr. organen (vruchtbeginsels, stijlen,
stijlarmen, stempels).
tetrahit
tétrahit, – oude plantennaam, waarvan afleiding en beteekenis niet
vast staan. Vermoed wordt wel, dat hij verbasterd is uit het Syrische tarathit of terthit.
tetralix
tétralix, – oude Gr. en Lat. naam eener plant, welker identiteit niet
vast staat.
tetralobus
tetrálobus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
lŏbos, lob: 4-lobbig.
tetralocularis
tetraloculáris (-is, -e), – van Gr. tetra (in samenstellingen),
vier; Lat. locŭlus (verkleinw. van locus, plaats), vakje, (als bot. term) hokje: 4-hokkig.
– Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter is quadriloculāris.
Tetralopha
Tetrálopha Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; lŏphos, helmbos. – De naam zinspeelt op de 4 lang gebaarde
kroonslippen.
tetralopha
tetrálopha, – zie tetralŏphus.
tetralophoides
tetralophoídes, – van den soortnaam tetralŏphus (zie aldaar);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: gelijkend op de soort tetralŏphus.
tetralophus
tetrálophus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
lŏphos, helmkam: met 4 kammen.
Tetrameles
Tetrámeles R. Br. [Robert Brown], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; mĕlos, lid, lichaamsdeel. – De plant bezit 4 kelkslippen; in
de ♂ bloem zijn 4 meeldraden, in de ♀ 4 stijlen.
tetrameres tetrámeres (-es, -es), – Lat. transcr. van Gr. tetramĕrês, vierdeelig.
Voor de afleiding zie tetrámeris.
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tetrameris
tetrámeris (-is, -e), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
mĕros, deel: 4-deelig. – Chloris – Trin. [K. B. Trinius] ontving dien soortnaam, omdat
bij het eerstbeschreven individu 4 aren bijeenstonden.
Tetramerista
Tetramerísta Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; meristos, gedeeld: plant met 4 deelen, dwz. 4 kelkbladen, 4
kroonbladen, 4 meeldraden en een 4-hokkig vruchtbeginsel.
Tetramolopium
Tetramolópium Nees. [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van
Gr. tetra (in samenstellingen), vier; môlôps (môlôpos), striem. – De dopvruchten
dragen gewoonlijk 4 nerven.
tetrander
tetránder (-ra, -rum), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
anêr (andros), man: met 4 mann. organen, met 4 meeldraden, 4-helmig, in de oude
litteratuur ook 4-mannig.
Tetrandra
Tetrándra A. P. DC. et A. DC. [A. P. de Candolle en A. L. P. P.
de Candolle], – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier; anêr (andros), man: plant
met 4 mann. organen, met 4 meeldraden.
tetrandrus
tetrándrus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
anêr (andros), man: plant met 4 mann. organen, met 4 meeldraden, 4-helmig, in oude
litteratuur ook 4-mannig.
tetrangularis tetranguláris (-is, -e), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
Lat. angŭlus, hoek: vierhoekig. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai:
beter zijn tetragōnus en quadrangulāris.
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Tetranthera
Tetranthéra Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; anthêra, (als bot. term) helmknop. De naam zinspeelt op de
4-hokkige helmknoppen.
tetrantherus
tetranthérus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen),
vier; anthêra, (als bot. term) helmknop: met 4 helmknoppen, met 4 meeldraden.
Tetraotis
Tetraótis Reinw. [C. G. C. Reinwardt], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; ous (ôtos), oor: 4-oorige plant. – De naam zinspeelt op de 4
groote omwindselbladen.
Tetrapanax
Tetrápanax C. Koch [C. H. E. Koch (1809-79), hoogleeraar te
Berlijn], – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier; Pănax, plantengesl. (Araliacĕae):
aan Panax verwant gesl. met 4-tallige bloemen.
tetrapetala
tetrapétala, – zie tetrapetălus.
Tetrapetalum
Tetrapétalum Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; petălon, kroonblad: plant met 4 kroonbladen.
tetrapetalus
tetrapétalus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
petălon, kroonblad: met 4 kroonbladen.
tetraphyllus tetraphýllus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
phullon, blad: met 4 bladeren of blaadjes (bijeen), 4-bladig.
Tetrapilus Tetrapílus Lour. [J. Loureiro], – van Gr. tetra (in samenstellingen),
vier; pīlos, vilten kap. – De bloemkroon bezit 4 kapvormige slippen.
Tetraplasandra
Tetraplasándra A. Gray [Asa Gray], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; plasis, vorming; anêr (andros), man: plant met 4-maal zooveel
mann. organen (meeldraden) als kroonbladen. Bij de eerstbeschreven soort
(Tetraplasandra hawaiensis A. Gray [Asa Gray]) was dat inderdaad het geval.
tetrapterus
tetrápterus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
ptĕron, vleugel: 4-vleugelig.
tetrapyxis tetrapýxis, – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier; puxis, doos(je)
(van Buxus-hout): met 4 doosjes, met 4-kluizige vruchten, met 4-hokkige doosvrucht.
tetraquetrus / tetraquétrus
tetráquetrus (-a, -um) / tetraquétrus (-a, -um),
– monsterwoord, samengeknutseld uit Gr. tetra (in samenstellingen), vier, en de
beide laatste lettergrepen van Lat. triquĕtrus (triquētrus), driehoekig. Bedoeld wordt
4-hoekig. Vgl. ook quadriquĕtrus (quadriquētrus), een dergelijk monsterwoord. –
De goede woorden zijn quadrangulāris en tetragōnus.
Tetrardisia
Tetrardísia Mez [C. Mez], – van Gr. tetra (in samenstellingen),
vier; Ardisĭa, plantengesl. (Myrsinacĕae): aan Ardisĭa verwante plant met 4-tallige
bloemen.
Tetraria
Tetrária P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van Gr.
tetra (in samenstellingen), vier; plant met 4 of 8 (2 x 4) meeldraden.
tetrarioides
tetrarioídes, – van Tetrarĭa, plantengesl. (Cyperacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Tetrarĭa-achtig.
tetraspermus
tetraspérmus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen),
vier; sperma, zaad: 4-zadig.
tetraspis
tetráspis, – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier; aspis, een zeer
giftige, Noordafrikaansche brilslang (Naia haie L. [C. Linnaeus]): met 4 slangen. –
Phalaenopsis – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] werd zoo genoemd, omdat de lip 4
priemvormige uitsteeksels draagt, welke aan de giftanden eener slang doen denken.
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tetrastachya
tetrastáchya, – zie tetrastachўus.
tetrastachyos / tetrastachys / tetrastachyus
tetrastáchyos (-os, -on) /
tetrástachys / tetrastáchyus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
stăchus, aar: 4-arig.
tetrastichus
tetrástichus (-a, -um), – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier;
stĭchos, rij: 4-rijig.
Tetrastigma
Tetrastígma Planch. [J. E. Planchon], – van Gr. tetra (in
samenstellingen), vier; stigma, (als bot. term) stempel: plant met 4 stempels of met
4-deeligen stempel (in de ♀ bloemen).
tetrodon tétrodon, – van Gr. tetra (in samenstellingen), vier; ŏdous (ŏdontos),
tand: 4-tandig.
teucrioides
teucrioídes, – van Teucrĭum, plantengesl. (Labiātae) of van den
soortnaam teucrĭum; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1.
Teucrĭum-achtig. 2. op de soort teucrĭum gelijkend.
Teucrium / teucrium
Téúcrium L. [C. Linnaeus] / téúcrium, – Lat. transcr.
van den ouden Gr. plantennaam teukrĭon. De plant zou genoemd zijn naar den Gr.
vorst Teukros of naar een Trojaanschen prins van dien naam, die haar geneeskrachtige
eigenschappen ontdekt zou hebben. Een Europ. soort van het gesl. (Téúcrium
chamaedrys L. [C. Linnaeus]) werd reeds in de Oudheid en wordt ook thans nog wel
als geneesmiddel tegen velerlei kwalen aangewend. – Als soortnaam gebezigd om
overeenkomst met een of andere soort van het gesl. Teucrĭum aanteduiden.
teucroides
teucroídes, – andere schrijfwijze voor teucrioīdes. Zie aldaar.
teuscheri
teuschéri, – 2e nv. van Teuschērus, Latinizeering van Teuscher:
van Teuscher, gevonden door Teusher, genoemd naar Teusher. – Dryoptĕris – V. A.
v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] werd in 1908 genoemd naar
Teuscher, bloemkweeker te Tjipánas (op de Gĕdè, boven Tjiandjoer, Java), die de
plant in 1882 in Bórneo had ontdekt. Overigens is mij van hem niets bekend.
tewensis
tewénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der rivier Tewe
(in Bórneo; linkerzijrivier van de Baritoe, in deze vallend bij Moeara Tewe op ±115°
O.L.; ±1° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
texanus / texensis texánus (-a, -um) / texénsis (-is, -e), – afkomstig van Texas
(een der zuid-oostelijke van de Vereenigde Staten van N.-Amerika, aan de Golf van
Mexico) of daar het eerst gevonden, Texaansch.
textilis
téxtilis (-is, -e), – van Lat. texĕre, weven: als weef- of vlechtmateriaal
gebezigd, weef-, vlecht-.
textorius
textórius (-a, -um), – van Lat. textor (van texĕre, weven), wever:
door wevers gebezigd, voor weefwerk gebezigd.
teysmanii
teysmánii, – foutief voor teysmannĭi.
teysmanni teysmánni, – 2e nv. van Teysmannus, Latinizeering van Teysmann:
van Teysmann, gevonden door Teysmann, genoemd naar Teysmann. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar J. E. Teysmann (1808, Arnhem; 1882, Buitenzorg),
die, na als tuinmansknecht op enkele buitenplaatsen in Nederland werkzaam te zijn
geweest, in 1830 als tuinman in dienst van gouverneur-generaal J. van den Bosch
(zie Boschĭa) tegelijk met dezen in Indië kwam en van 1831-69 werkzaam was als
hortulanus van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, welke instelling hij met groote
geestkracht in weerwil van allerlei tegenwerking in stand heeft weten te houden;
daarnaast was hij sedeert 1858 inspecteur-honorair der cultures, welke functie hj
bleef vervullen, nadat hij het hortulanusschap had nedergelegd. Op zijn vele reizen
verzamelde hij tal van planten; voorts maakte hij zich zeer verdienstelijk voor de
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cultures. Hij schreef een groot aantal artikelen, waaronder zeer lezenswaardige
reisverslagen. – In ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg werd in 1885 een gedenkzuil
voor hem onthuld. – Voor verdere bijzonderheden omtrent dezen merkwaardigen
man zie men Treub, Geschiedenis van ’s Lands Plantentuin (1889), – Treub, J. E.
Teysmann, in Teysmannia I (1890), 1, – Gedenkboek van ’s Lands Plantentuin (1892),
– Sirks, Indisch Natuuronderzoek (1915), – Van Slooten, Teysmann herdacht, in
Natuurkundig Tijdschrift Ned. Indië XCI (1931), pp. 27 seq.
Teysmannia
Teysmánnia Rchb. f. et Zoll. [H. G. Reichenbach en H.
Zollinger], – genoemd naar J. E. Teysmann (zie teysmanni).
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teysmannianus teysmanniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. E. Teysmann (zie teysmanni).
teysmannii
teysmánnii, – 2e nv. van Teysmannĭus, Latinizeering van
Teysmann: van Teysmann, gevonden door Teysmann, genoemd naar Teysmann. –
Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. E. Teysmann (zie teysmanni).
Teysmanniodendron
Teysmanniodéndron Kds [S. H. Koorders], – van (J.
E.) Teysmann (zie teysmanni); Gr. dendron, boom: boom van Teysmann, ter eere
van Teysmann zoo genoemde boom.
Teyssmania
Teyssmánia, – zie Teysmannĭa.
Thalassia
Thalássia Banks [J. Banks], – als znw. gebezigde vr. vorm van Gr.
thalassĭos (van thalassa, zee), bij de zee behoorend, in zee levend, in zee groeiend:
in zee groeiende plant.
thalassia
thalássia, – zie thalassĭus.
thalassicus
thalássicus (-a, -um), – Lat. transcr. van het niet-klassieke Gr.
thalassĭkos (van thalassa, zee), aan zee groeiend, in zee levend. Beter is thalassĭus.
thalassius thalássius (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. thalassĭos (van thalassa,
zee), bij de zee behoorend, aan zee groeiend, in zee levend.
Thalia
Thália L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Thal (1542, Erfurt; 1583,
Peseckendorf bij Oschersleben, W. van Maagdenburg), medicus-botanicus, eerst
lijfarts der graven van Stolberg te Wernigerode (Harz), daarna stadsarts te Nordhausen
(N. van Erfurt) op een jaarwedde van tachtig gulden en een tuin voor zijn apotheek,
schrijver eener verhandeling over de flora van het Hercynische Woud, waaronder
hij den Harz verstond (Het oude Hercynische Woud strekte zich uit van den Rijn tot
de Karpaten).
thalianus
thaliánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
J. Thal (zie Thalĭa).
thalictrifolius
thalictrifólius (-a, -um), – van Thalictrum, plantengesl.
(Ranunculacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Thalictrum.
thalictroides
thalictroídes, – van Thalictrum, plantengesl. (Ranunculacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Thalictrum-achtig.
Thalictrum
Thalíctrum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam thaliktron, welks afleiding niet vast staat, terwijl men ook niet met
zekerheid weet, welke plant er mede bedoeld werd.
thalioides
thalioídes, – van Thalĭa, plantengesl. (Marantacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Thalĭa-achtig.
Thalysia
Thalýsia O. K. [C. E. Otto Kunze], – Lat. transcr. van Gr. thalusĭa
(van thallein, groen zijn, bloeien), offer van de eerstelingen der veldvruchten of der
kudde, voornamelijk aan Dêmêtêr (Lat. Cerēs), de godin van den landbouw, gewijd.
De naam werd waarschijnlijk gekozen met het oog op het feit, dat Thalysĭa (= Zea
mays L. [C. Linnaeus]) een veel verbouwd graangewas is.
Thamnopteris
Thamnópteris K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. thamnos,
struik; ptĕris, varen: struikachtige varen, forsche varen.
thanatophora / thanatophorum
thanatóphora / thanatóphorum, – zie
thanatophŏrus.
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Thanatophorus
Thanatóphorus Walp. [W. G. Walpers (1816-53), D.
plantkundige], – van Gr. thanătos, dood (znw.); pherein, dragen, brengen: den dood
brengende plant; zeer giftige plant.
thanatophorus
thanatóphorus (-a, -um), – van Gr. thanătos, dood (znw.);
pherein, dragen, brengen: den dood brengend, giftig.
Thapsia
Thápsia L. [C. Linnaeus], – oude Gr. naam eener plant, welke
gebezigd werd om geel te verven. De plant is genoemd naar het schiereiland Thapsos
of Thapsus op Sicilië, N.W. van Syracūse, waar zij het eerst gevonden zou zijn.
thapsiformis
thapsifórmis (-is, -e), – van thapsus, soortnaam van een
Verbascum; Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante van Verbascum thapsus
L. [C. Linnaeus]; op Verbascum thapsus gelijkend.
thapsoides
thapsoídes, – van thapsus, soortnaam van een Verbascum; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op Verbascum thapsus L. [C. Linnaeus]
gelijkend.
thapsus
thapsus, – Lat. transcr. van den ouden Gr. naam thapsos, waarmede
een kruid werd aangeduid, gebezigd om geel te verven. De plant zou genoemd zijn
naar het schiereiland Thapsos of Thapsus (zie Thapsĭa), waar zij het eerst gevonden
zou zijn. Linnaeus (zie Linnaea) heeft het woord gebezigd als soortnaam voor een
Verbascum met lichtgele bloemen.
Thayeria
Thayéria Copel. [E. B. Copeland], – in 1906 genoemd naar Alfred
Edward Thayer (1863, Yonkers, N. van New York City; X), medicus, die eerst
anatomie doceerde aan de universiteit te New Haven (Conn.), later pathologie en
Bacteriologie aan de Cornell University te New York, vervolgens benoemd werd tot
hoogleeraar in de pathologie en bacteriologie aan de universiteit te Austin (Texas),
welke betrekking hij vervulde, toen het gesl. naar hem genoemd werd, en daarna
hoogleeraar werd aan de universiteit van Alabáma te Montgómery. Thans is hij
gepensionneerd en te Corpus Christi (Texas) woonachtig. Hij schreef een aantal
wetensch. publicaties en was bevriend met Copeland (zie copelandi), den auteur van
het gesl.
Thea / thea
Thea L. [C. Linnaeus] / thea, – Latinizeering van Chin. té, een
van de namen der theeplant. Als soortnaam, behalve voor de theeplant, ook gebezigd
om gelijkenis met de theeplant uittedrukken.
Theaceae
Theáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Thea geldt.
Theaphylla
Theaphýlla Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Thea,
plantengesl. (Theacĕae); Gr. phullon, blad: plant, welker bladeren thee leveren.
Thecostele
Thecostéle Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – van Gr. thêkê, doos,
kist, kelder; stêlê, zuil. De voet der stempelzuil is met den voet der lip vergroeid tot
een hier bij een kist of kelder vergeleken buis.
theifer / theiferus
théifer (theífera, theíferum) / theíferus (-a, -um), – van
Nieuwlat. thea, thee; ferre, dragen, voortbrengen: thee leverend.
theifolius theïfólius (-a, -um), – van Thea, (voormalig) plantengesl. (Theacĕae),
thee; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die der theeplant.
theiglossus
theiglóssus (-a, -um), – van Gr. theion, zwavel; glôssa, tong: met
zwavelgele tong of (bij orchideeën) lip.
theionanthus theionánthus (-a, -um), – van Gr. theion, zwavel; anthos, bloem:
met zwavelgele bloemen.
theka
theka, – Malab. plantennaam (teka).
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Thela
Thela Lour. [J. Loureiro], – Latinizeering van Gr. thêlê, tepel,
vrouweborst. – De naam zinspeelt op de gesteelde klieren, waarmede de kelk bezet
is.
thelasiflorus thelasiflórus, -a, -um), – van Thelăsis, plantengesl. (Orchidacĕae);
Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Thelăsis.
Thelasis
Thélasis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. thêlazein (van thêlê, tepel,
vrouweborst), zuigen: uitzuigende plant, parasiet. – In werkelijkheid is deze
orchidacĕa geen parasiet, doch een niet-parasiteerende epiphyt; vroeger echter werden
de epiphyten vaak onder de parasieten begrepen. Vgl. parasitĭcus.
thelecarpus thelecárpus (-a, -um), – van Gr. thêlê, tepel, vrouweborst; karpos,
vrucht: met tepelvormige (of een of meer tepelvormige uitwassen dragende) vruchten.
thelemannianus
thelemanniánus (-a, -um) (Grevillĕa – Von Hügel [K. baron
Von Hügel]), – genoemd naar C. Thelemann (1811, Aschaffenburg; 1889, Karlsruhe),
omstreeks 1835 tuinman bij den wereldreiziger en plantenverzamelaar baron Von
Hügel (zie huegeliānus) te Weenen, uit wiens tuin de naar Thelemann genoemde
plant beschreven werd. – Later was Thelemann (tot 1868) tuinman bij den hertog
van Nassau. – Hij gold voor een der beste kweekers van zijn tijd.
Thelepogon
Thelepógon Roth [A. W. Roth], – van Gr. thêlê, tepel. vrouwe-
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borst; pôgôn, baard: gras, waarvan g1 en g2 bezet zijn met grove, bij tepels vergeleken
knobbels en g4 een lange, bij een baardhaar vergeleken naald draagt.
Thelesperma
Thelespérma Less. [Chr. Fr. Lessing (1810-62), D.
plantkundige], – van Gr. thêlê, tepel, vrouweborst; sperma, zaad. De als zaden
beschouwde dopvruchten zijn met tepelvormige knobbeltjes bezet.
thellusonii thellusónii, – 2e nv. van Thellusonĭus, Latinizeering van Thelluson:
van Thelluson, gevonden door Thelluson, genoemd naar Thelluson. – Portulāca –
Lindl. [J. Lindley] werd in 1840 genoemd naar Frederick Thelluson, later Lord
Rendlesham, van wien mij niets bekend is dan, dat hij de plant uit Florence aan de
redactie van The Botanical Register gezonden had.
Thelymitra
Thelýmitra Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr.
thêlus, vrouwelijk; mĭtra, haarband, hoofddoek, muts. De stempelzuil (vr. orgaan)
wordt gekroond door het mutsvormige clinandrium.
Thelypodium
Thelypódium Endl. [St. L. Endlicher], – van Gr. thêlus,
vrouwelijk; podĭon [verkleinw. van pous (podos), voet, steel], voetje, steeltje. – De
hauw (vrouwelijk orgaan) wordt door een korten, dikken steel gedragen.
thelypteris
thelýpteris, – Lat. transcr. van Gr. thêluptĕris (van thêlus,
vrouwelijk; ptĕris, varen), oude naam eener varensoort, wijfjesvaren, varenwijfken.
– De naam is bedoeld als tegenstelling tot de krachtiger mannetjesvaren,
varenmanneke (Aspidĭum filix mas Sw. [O. Swartz]). Zie filix femĭna en filix mas.
thelypteroides
thelypteroídes, – van thelypĕris (zie aldaar), soortnaam eener
varen; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort thelyptĕris
gelijkend.
Themeda
Thémeda Forsk. [P. Forskål], – Latinizeering van den Arab.
plantennaam thaemed.
Theobroma Theobróma L. [C. Linnaeus], – van Gr. theos, god; brôma, spijs:
godenspijs.
theobromifolius
theobromifólius (-a, -um), – van Theobrōma, plantengesl.
(Sterculiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Theobrōma.
theobrominus
theobróminus (-a, -um), – van Theobrōma, plantengesl.
(Sterculiacĕae), stamplant der cacao en dus ook der chocolade: chocoladebruin.
Theophrasta
Theophrásta L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Theophrastos
[372 v. Chr., Erĕsos, op het eiland Lesbos (tegenwoordig Mytilíni, ±26° O.L., ruim
39° N.B.); 287 v. Chr., ? Athene], naar zijn geboorteplaats bijgenaamd Eresĭos (de
Eresische), philosoof-natuurkenner, leerling van Plato en Aristotĕles, schrijver van
het groote plantkundige werk “Peri phutôn historĭan kai peri phutôn aitĭôn” (Kennis
en Oorzaken der planten), dat tot in de Middeleeuwen groote beroemdheid genoot.
– Als soortnaam gebezigd om gelijkenis met het gesl. Theophrasta aanteduiden.
Theophrastaceae Theophrastáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Theophrasta geldt.
theophrastaefolius
theophrastaefólius (-a, -um), – zie theophrastifolĭus.
theophrasti
theophrásti, – 2e nv. van Theophrastus, Latinizeering van
Theophrastos: van Theophrastos, genoemd naar Theophrastos. – Abutīlon – Medik.
[Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van den bot. tuin van Schwetzingen bij
Heidelberg] is genoemd naar den beroemden Gr. kruidkundige Theophrastos (zie
Theophrasta).
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theophrastifolius theophrastifólius (-a, -um), – van Theophrasta, plantengesl.
(Theophrastacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Theophrasta.
thermalis
thermális (-is, -e), – van Lat. thermae (van Gr. thermos, warm),
warm bad, bij uitbreiding warme bron: aan of in warme bronnen groeiend.
Thermopsis
Thermópsis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. thermos, lupine;
opsis, voorkomen, uiterlijk: lupine-achtige plant.
Thesium
Thesíum L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam thêseion. – De plant zou genoemd zijn naar den mythol. Gr. held
Thêseus. Welke plant de Ouden met den naam thêseion, plant van Thêseus,
aanduidden, staat niet vast.
Thespesia
Thespésia Sol. [D. Solander], – Latinizeering (vr. vorm) van Gr.
thespesĭos, goddelijk, heerlijk: goddelijk schoone plant. Het epithĕton is lichtelijk
overdreven.
theunissenii
theunissénii, – 2e nv. van Theunissenĭus, Latinizeering van
Theunissen: van Theunissen, gevonden door Theunissen, genoemd naar Theunissen.
– Appendicǔla – J. J. S. [J. J. Smith] en Bulbophyllum – J. J. S. [J. J. Smith] zijn
genoemd naar A. V. Theunissen (±1870, in Limburg; X), die als fuselier in Indië
kwam, daarna daggelder werd bij het Boschwezen en eindelijk marktmeester te Fort
de Kock (Sumatra). Voor W. Groeneveldt (zie groeneveldtĭi) en E. R. Jacobson (zie
jacobsōni) verzamelde hij vele orchideeën (waaronder de naar hem genoemde), die
bewerkt werden door J. J. Smith (zie smithiānus 3). Hij had veel liefhebberij in
planten en was een goed verzamelaar.
Thevetia Thevétia Adans. [M. Adanson], – genoemd naar André Thévet (1503
of 1504, Angoulême; 1592, Parijs), pater Franciscaan, die, na van 1549-54 een reis
door de Levant gemaakt te hebben, waarover hij in 1554 zijn Cosmographie du
Levant uitgaf, als geestelijke werd toegevoegd aan een aantal Fr. landverhuizers, die
in 1555 van Le Havre vertrokken om in Brazilië een kolonie te gaan stichten.
Datzelfde jaar bereikten de kolonisten de baai van Rio de Janeiro, waar zij zich
vestigden op het eilandje Ganabra. Vandaar uit maakte Thévet vele
verkenningstochten; hij verzamelde een groot aantal merkwaardigheden van allerlei
aard en maakte vele teekeningen van natuurhistorische voorwerpen. Toen onder de
kolonisten heftige twisten uitbraken, vroeg en verkreeg Thévet, die zich vele vijanden
gemaakt had en ziek geworden was, zijn ontslag en keerde hij terug naar Frankrijk,
waar hij in 1556 aankwam. In 1558 gaf hij over de nieuwe kolonie een geïllustreerd
werk (Les Singularitez de la France antarctique) uit, dat blijken geeft van groote
betrouwbaarheid, voor zoover het zijn eigen waarnemingen betreft, doch van nog
grootere lichtgeloovigheid ten opzichte van hem door anderen gedane, fantastische
mededeelingen. Aanvankelijk maakte het werk grooten opgang; weldra echter werd
de schrijver heftig aangevallen, vooral omdat hij afgeweken was van toen heerschende
meeningen (vgl. Fagonĭa) en had durven beweren, dat de heete gewesten bewoonbaar
waren voor Europeanen, en dat de inboorlingen niet over hun geheele lichaam dicht
langharig waren; Thévet werd voor een bedrieger uitgekreten en behield die reputatie
tot diep in de 19de eeuw; men beweerde zelfs, dat hij in de nieuwe kolonie in het
geheel niet aan land geweest was. – In zijn werk maakte hij ook gewag van de tabak,
door de inboorlingen petun genoemd; hij beschreef hoe dezen tabak rookten en
vermeldde, dat de kolonisten die gewoonte hadden overgenomen. Uit een kleine
hoeveelheid door hem medegenomen zaad kweekte hij, als eerste in Frankrijk, de
tabak, alleen als sierplant echter. In 1575 gaf hij een groot, lexicographisch werk
(Cosmographie Universelle) uit, dat van te groote lichtgeloovigheid blijk geeft om
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wetenschappelijke waarde te bezitten; in 1584 verscheen van zijn hand nog: Les
Vrais Portraits et Vies des Hommes Célèbres.
thevetiaefolius
thevetiaefólius (-a, -um), – zie thevetiifolĭus.
thevetiifolius
thevetiifólius (-a, -um), – van Thevetĭa, plantengesl.
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(Apocynacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Thevetĭa.
thianschanicus
thianschánicus (-a, -um), – afkomstig van de Thianschan (=
Tian-schan = Tiënschan = Hemelgebergte, in Centraal-Azië; ±68 – 94° O.L.; ±42 –
44° N.B.) of daar het eerst gevonden.
Thibaudia
Thibáúdia Ruiz. et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – zou (zie
Wittstein, Etymologisch-botanisches Handwörterbuch, in voce) genoemd zijn naar
J. B. M. Thibault de Chanvalon (niet Chauvalon) (±1725, Rivière Pilote, Martinique;
1788, ?), die, jong in Frankrijk gekomen en te Parijs zijn studiën voltooid hebbende,
in 1751 naar Martinique terugkeerde met een opdracht van Lodewijk XV den toestand
dier kolonie en haar economische ontwikkelingsmogelijkheden nategaan. Hij bracht
op het eiland aanzienlijke verzamelingen bijeen, welke echter in 1756 door een
cycloon werden vernietigd. In 1763 gaf hij een beschrijving uit zijner reis naar
Martinique, die o.a. gegevens over de geologie, klimatologie, nat. historie en den
landbouw van het eiland bevatte; zijn voornemen later de nat. historie uitvoerig te
behandelen kwam nimmer tot uitvoering. In 1763, nadat bij den vrede van Parijs,
welke een einde maakte aan den Zevenjarigen Oorlog, Cánada voor Frankrijk verloren
was gegaan, werd Thibault de Chanvalon door toedoen van hooggeplaatste en
onkundige bureaucraten belast met de leiding eener kolonisatie op groote schaal van
Franschen op Martinique. Zoowel door de hoogst gebrekkige voorbereiding als door
het klimaat mislukte die kolonisatie volkomen; duizenden kolonisten lieten het leven.
Thibault werd tot zondenbok (zie Levitĭcus XVI, vers 5-22) gemaakt, naar Frankrijk
teruggeroepen, in de Bastille opgesloten en zonder vorm van proces tot levenslange
gevangenschap en verbeurdverklaring van goederen veroordeeld; zijn echtgenoote
werd in een klooster opgesloten. Thibault’s vonnis werd echter reeds het volgende
jaar gewijzigd in een verbod zich binnen een kring van twintig mijlen (±90 K.M.)
om Parijs te bevinden. In 1781 werd zijn zaak herzien en werd hem een groote
schadeloosstelling toegekend.
thibaudiaefolius / thibaudifolius thibaudiaefólius (-a, -um) / thibaudifólius
(-a, -um), – zie thibaudiifolĭus.
thibaudiifolius
thibaudiifólius (-a, -um), – van Thibaudĭa, plantengesl.
(Ericacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Thibaudĭa.
thibautianus thibautiánus (-a, -um) (Aëridaes – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]),
– in 1866 genoemd naar Thibaut, bezitter eener rijke orchidieeënverzameling. –
Overigens is mij niets van hem bekend.
thibeticus
thibéticus (-a, -um), – afkomstig van Thibet (of Tibet, hoogland
aan de N. zijde van het oostelijk deel van den Himálaya; 78 – 102° O.L.; 27 – 39°
N.B.) of daar het eerst gevonden, Thibetaansch.
thijsseanus
thijsseánus (-a, -um) (Verbascum – A. W. Kloos [A. W. Kloos
Jr.]), – genoemd naar Jacobus Pieter Thijsse (1865, Maastricht, X), aan de
Amsterdamsche Gemeentelijke Kweekschool opgeleid voor onderwijzer, van 1883-90
onderwijzer te Amsterdam, van 1890-92 hoofd der M.U.L.O. school te De Burg op
Texel, van 1892-1901 hoofd eener school te Amsterdam, van 1901-21 leeraar aan
de Amsterdamsche Gemeentelijke Kweekschool, van 1921-30 leeraar aan het
Kennemer Lyceum te Bloemendaal, in 1930 gepensionneerd en sedert te Bloemendaal,
Huize Binnenduin, woonachtig, in 1922 te Amsterdam gepromoveerd tot Doctor
honoris causa, uitermate verdienstelijk bioloog, die de kennis der natuur in Nederland
door woord en geschrift buitengemeen heeft bevorderd, warm ijveraar voor
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natuurbescherming, medeoprichter en bestuurslid der Vereeniging tot behoud van
Natuurmonumenten in Nederland, oprichter (met den in 1914 overleden E. Heimans,
en den in 1909 overleden J. J. Jaspers, beiden schoolhoofd te Amsterdam) van het
populaire, nog steeds bloeiende tijdschrift De Levende Natuur, waarin tallooze
artikelen op allerlei natuurhistorisch gebied van zijn hand verschenen, schrijver (met
E. Heimans) van Van Vlinders, Bloemen, en Vogels (1894), – In Sloot en Plas (1895),
– Door het Rietland (1897), – In de Duinen (1898), – Hei en Dennen (1899), – In
het Bosch (1902), – Geïllustreerde Flora van Nederland (1899; 9de druk in 1935),
voorts schrijver van Het Vogeljaar (1903), – Het intieme Leven der Vogels (1906),
– Omgang met Planten (1909), – Het Vogelboekje (1910), – Muggen en Malaria
(1923), voorts van verscheidene Verkade-albums, waaronder vooral het Naardermeer,
– Texel, – Paddenstoelen (1929) en Bloemen en haar Vrienden (1934) de aandacht
verdienen. Bovendien schreef hij een 1000-tal artikelen in dag- en weekbladen. Bij
gelegenheid van zijn 60-sten verjaardag werd hem te Bloemendaal een uitgestrekt
terrein (Thijsse’s Hof) aangeboden, waarop de meeste in Kennemerland in het wild
groeiende planten en vele andere werden (en nog steeds worden) bijeengebracht en
dat doorloopend tal van bezoekers trekt. In 1931 bezocht hij Nederlandsch Indië,
waar hij een aantal voordrachten hield en vele excursies maakte; op 25 Juli 1935
vierde hij in volle frischheid des geestes onder algemeene belangstelling zijn 70sten
verjaardag, bij welke gelegenheid op Texel te zijner eere een nieuw natuurmonument
(Thijsse’s Monument of Thijsse’s Fienweid) werd gesticht, waarvoor ook Hare
Majesteit Koningin Wilhelmina, een belangrijke gift ter beschikking stelde.
thionanthus
thionánthus (-a, -um), – van Gr. theion, zwavel; anthos, bloem:
met zwavelgele bloemen.
thiseltoni
thiseltóni, – 2e nv. van Thiseltōnus, Latinizeering van Thiselton:
van Thiselton, genoemd naar Thiselton. – Shorĕa – King [G. King] is genoemd naar
Sir William Turner Thiselton-Dyer (zie Dyēra).
Thismia
Thísmia Griff. [W. Griffith], – anagram van Smithĭa. De plant is
1844 genoemd naar Thomas Smith (?, ?; ?1825, Londen), microscopist, ontdekker,
volgens Griffith (zie Griffithĭa), den auteur van het gesl. van het poortje bij de eitjes
der planten. De meer voor de hand liggende naam Smithĭa (zie aldaar) kon hier niet
gegeven worden, omdat hij reeds in 1789 door een anderen auteur aan een anderen
Smith genoemde andere plant geschonken was.
Thladiantha
Thladiántha Bunge [A. von Bunge], – van Gr. thladĭas (van
thlân, kneuzen), de gekneusde, inzonderheid iemand wiens teelballen verbrijzeld
zijn, een ontmande; anthos, bloem: ontmande bloem, gecastreerde bloem, bloem
zonder goed ontwikkelde geslachtsorganen. – Bunge, de auteur van het gesl., vond
bij het door hem beschreven exemplaar der eerstbeschreven soort, Thladiántha dubĭa
Bunge [A. von Bunge], behalve normale bloemen, okselstandige hoofdjes van
bloemen met mislukte geslachtsorganen.
Thlaspi
Thlaspi L. [C. Linnaeus], – oude Gr. plantennaam, van Gr. thlân,
pletten, kneuzen. – Volgens sommigen zinspeelt de naam op het feit, dat de zaden
geplet en als mosterd gebezigd werden, volgens anderen op de opvallend platte
hauwtjes.
Thoa
Thoa Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Caribaeische plantennaam.
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thomasii
thomásii, – 2e nv. van Thomasĭus, Latinizeering van Thomas: van
Thomas, gevonden door Thomas, genoemd naar Thomas. – Quercus – Ten. [M.
Tenore] werd in 1835/36 genoemd naar L. Thomas (?, ?; 1823, Napels)
boschinspecteur in Calabrië, verzamelaar en kenner van Napolitaansche planten.
thominii
thomínii, – 2e nv. van Thominĭus, Latinizeering van Thomine: van
Thomine, genoemd naar Thomine. – Bromus hordacĕus L. [C. Linnaeus] var. – Asch.
et Gr. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P. P. Graebner] is genoemd naar Charles
Thomine-Desmasures (1799, Caen; 1824, Caen), rechtsgeleerde, plaatsvervangend
hoogleeraar aan de hoogeschool te Caen, verdienstelijk onderzoeker der flora van
het Dépt. Calvados.
thomseni
thomséni, – 2e nv. van Thomsēnus, Latinizeering van Thomsen:
van Thomson, gevonden door Thomsen, genoemd naar Thomsen. – Jambōsa – Diels
[L. Diels] en Nephrolĕpis – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh]
zijn genoemd naar Andreas Christian Thingberg Thomsen (1881, Hjörring, N.-Jutland,
Denemarken; X), in 1911 benoemd tot officier van gezondheid bij het
Nederlandschind. leger (sinds 1915 in vasten dienst), in 1923 op verzoek eervol
ontslagen. Hij is toegevoegd geweest aan een exploratie-detachement, dat van 1910-15
onderzoekingen verrichtte in Ned. Nieuw-Guinea, voornamelijk in het
Mamberamogebied, waar Thomsen een aantal planten verzamelde, waaronder de
naar hem genoemde.
thomsonae
thomsónae, – 2e nv. van Thomsōna, Latinizeering (vr. vorm) van
Thomson: van mevr. (mej.) Thomson, genoemd naar mevr. (mej.) Thomson. –
Clerodendron – Balf. [J. Hutton Balfour] is genoemd naar mevr. Thomson,
echtgenoote van den Eng. zendeling W. C. Thomson, in Old-Calabár (aan de W. kust
van tropisch Afrika; ±8 1/4° O.L.; ±5° N.B.), die de plant in 1861 naar Europa zond.
thomsoni
thomsóni, – 2e nv. van Thomsōnus, Latinizeering van Thomson:
van Thomson, gevonden door Thomson, genoemd naar Thomson. – Aster – Clarke
[Ch. Baron Clarke]; – Ficus – Miq. [F. A. W. Miquel]; – Oenanthe – Clarke [Ch.
Baron Clarke]; – Rhododendron – Hook. f. [J. D. Hooker] en Vitis – Laws. [M. A.
Lawson (1840-96), hoogleeraar Oxford] zijn genoemd naar Th. Thomson (1817,
Glasgow; 1878, Londen), geneesheer in dienst der Eng. O.I. Compagnie. – In 1840
werd hij te Calcutta geplaatst en spoedig daarop naar Afghanistan gezonden, waar
hij in 1842 door opstandelingen gevangen werd genomen en als slaaf verkocht zou
zijn geworden, indien het hem niet gelukt ware door omkooping zijn vrijheid te
herkrijgen, waarop hij naar Calcutta terugkeerde; de wetensch. resultaten van den
tocht waren echter verloren. – Van 1847-51 bereisde hij den W.-Himálaya en Tibet,
waar hij groote verzamelingen bijeenbracht en over welken tocht hij een reisverslag
uitgaf; van 1854-61 was hij directeur van den bot. tuin van Calcutta. Behalve
verscheidene andere publicaties schreef hij in samenwerking met J. D. Hooker (zie
hookēri 2) het eerste deel eener Flora van Eng. Indië, waarvan de volgende deelen,
door gebrek aan geld, niet tot stand kwamen.
thomsonianus
thomsoniánus (-a, -um) (Pothos – Schott [H. W. Schott]), –
genoemd naar Th. Thomson (zie thomsōni).
thomsonii
thomsónii, – foutief voor thomsōni.
thonningii thonníngii, – 2e nv. van Thonningĭus, Latinizeering van Thonning:
van Thonning, gevonden door Thonning, genoemd naar Thonning. – Cassĭa – A. P.
DC. [A. P. de Candolle] en Convolvŭlus – Schumacher [Chr. Fr. Schumacher
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(1757-1830), Deensch plantkundige] zijn genoemd naar P. Thonning (1775,
Kopenhagen; 1848, Kopenhagen), die in 1799, toen medisch student, door de
Deensche Regeering naar de Deensche koloniën aan de Goudkust (Golf van Guinea,
tropisch W.-Afrika) werd gezonden om nieuwe verfplanten te zoeken. Hij keerde in
1803 terug met een vrij groot herbarium, dat echter bij het bombardement van
Kopenhagen door de Engelschen in 1807 door brand verloren ging. Toen zegde hij
de plantkunde vaarwel en ging over naar den dienst van In- en Uitvoerrechten, waarin
hij den hoogsten rang bereikte. – Gelukkig had hij van zijn planten talrijke doubletten
afgestaan aan zijn vrienden M. Vahl (zie vahlĭi) en Chr. Fr. Schumacher, welke
laatste in 1827 beschrijvingen dier planten het licht deed zien. – De daarvoor
gebezigde planten worden te Kopenhagen bewaard.
thora
thora, – Middeleeuwsche plantennaam, welks afleiding en beteekenis
niet bekend zijn.
Thoracostachyum
Thoracostáchyum Kurz [S. Kurz], – van Gr. thôrax
(thôrākos), pan(t)ser; stachus, aar: plant met gepantserde aartjes. – De naam zinspeelt
op de stijve kafjes.
thorelianus
thoreliánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar haar ontdekker, den geneesheer Thorel († 1869), die in de zestiger jaren der
vorige eeuw vele planten verzamelde in Cochinchina en Laos en ze aan het Museum
van Natuurlijke Historie te Parijs zond.
Thottea
Thóttea Rottb. [Chr. Fr. Rottböll], – genoemd naar Otto Thott [1703,
Thurebyholm (waar?); 1785, ?], zeer gefortuneerd, hoog Deensch staatsambtenaar,
curator der universiteit van Kopenhagen en voorzitter van het Wetensch. Genootschap
aldaar, bezitter eener fraaie schilderijenverzameling en eener bibliotheek van 120
000 werken (waaronder meer dan 6000 vóór 1530 gedrukte, en 4000 manuscripten),
welke na zijn dood grootendeels overging aan de Koninklijke Deensche Bibliotheek
te Kopenhagen.
Thouarea
Thouárea Kth [K. S. Kunth], – zie Thuarĕa.
thouarii
thouárii, – 2e nv. van Thouarĭus, bedoeld als latinizeering van
Thouars: van Thouars, gevonden door Thouars, genoemd naar Thouars. – Donax –
P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois] is genoemd naar L. M. A. du
Petit-Thouars (zie thouarsĭi).
thouarsii
thouársii, – 2e nv. van Thouarsĭus, Latinizeering van Thouars: van
Thouars, gevonden door Thouars, genoemd naar Thouars. – Bambūsa – Kth [K. S.
Kunth] en Cirropetălum – Lindl. [J. Lindley] zijn genoemd naar L. M. A. du
Petit-Thouars (1758, kasteel Boumois in Anjou; 1831, Parijs), zeeofficier, die zich
op zijn reizen (1794-1802) verdienstelijk maakte door de studie der flora van Kaap
de Goede Hoop, Réunion en Madagaskar. Hij schreef vele bot. publicaties, waarvan
eenige over de op zijn reizen door hem ontdekte planten.
thouini thouíni, – 2e nv. van Thouīnus, Latinizeering van Thouin: van Thouin,
gevonden door Thouin, genoemd naar Thouin. – Limonĭum – O. K. [C. E. Otto
Kuntze] (= Statĭce – Viv. [D. Viviani (1772-1840), Ital. plantkundige]) is genoemd
naar A. Thouin (1747, Parijs; 1824, Parijs), hortulanus van den bot. tuin van Parijs,
schrijver over tuinbouwkundige onderwerpen.
Thouinia Thouínia Auct. Div. [van verschillende schrijvers], – genoemd naar
A. Thouin (zie thouīni).
thozetianus
thozetiánus (-a, -um) (Ixōra – F. v. M. [Ferdinand von Múller]),
– in 1860 genoemd naar Anselme Thozet (1826, bij Lyon; 1878, Rockhampton,
Queensland), die vele planten verzamelde in Queensland en eenige bot. publicaties
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schreef. Aan den auteur der naar hem genoemde soort, zijn vriend F. von Müller (zie
ferdinandi muellēri), had hij fraaie verzamelingen Austr. planten ten geschenke
gegeven.
Thrinax Thrinax L. f. [C. von Linné, (1741-83)], – (Gr.) drietand, drietandige
vork. De naam zou zinspelen op den vorm der bladslippen bij de eerstbeschreven
soort (Thrinax parviflōra Sw. [O. Swartz]).
Thrincia
Thríncia Roth [A. W. Roth], – van Gr. thrinkos, tinne, gekanteelde
borstwering. De naam zinspeelt op de korte haarkroon der randstandige vruchten.
thrixspermiflorus
thrixspermiflórus (-a, -um), – van Thrixspermum,
plantengesl. (Orchidacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een
Thrixspermum.
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thrixspermoides
thrixspermoídes, – van Thrixspermum, plantengesl.
(Orchidacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Thrixspermum-achtig.
Thrixspermum
Thrixspérmum Lour. [J. Loureiro], – van Gr. thrix, haar;
sperma, zaad. Orchidacĕa met haarvormige zaden. Het woord is zeer slecht gevormd,
het had Trichospermum behooren te luiden, doch deze naam is reeds voor een ander
gesl. in gebruik.
Thryallis
Thryállis Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – Lat. transcr. van Gr.
thruallis, lampepit, ook naam eener plant, waarschijnlijk een Verbascum-soort, welker
dikke, wollig behaarde bladeren als lampepit dienst konden doen. Het tegenwoordig
Thryallis genoemde gesl. heeft met de thruallis der Ouden alleen de grijze beharing
gemeen.
Thryocephalon / Thryocephalum
Thryocéphalon Forst. [J. R. Forster en J.
G. A. Forster], / Thryocéphalum Steud. [C. G. Steudel], – van Gr. thruon, bies;
kephălê. hoofd. – De bloeiwijzen herinneren aan de hoofdjesachtige bloeiwijzen van
sommige soorten van biezen.
Thuarea
Thuárea Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs)
beroemd mykoloog], – genoemd naar L. M. A. du Petit-Thouars (zie thouarsĭi).
thuarii thuárii, – 2e nv. van Thuarĭus, bedoeld als Latinizeering van Thouars:
van Thouars, gevonden door Thouars, genoemd naar Thouars. – Donax – P. B. [A.
M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois] is genoemd naar L. M. A. du Petit-Thouars (zie
thouarsĭi).
Thuia
Thúia Scop. [J. A. Scopoli], – zie Thuja.
thuidium
thuídium, – Lat. transcr. van Gr. thueidĭon (verkleinw. van thueia,
mortier), klein mortier. – Bij Hymenophyllum – Harr. [M. W. Harrington, hoogleeraar
te Michigan, U.S.A., schrijver over varens (1877), daarna (tot 1893) van
meteorologische studiën] zinspeelt de soortnaam op den vorm van het dekvliesje.
Thuiopsis
Thuiópsis Endl. [St. L. Endlicher], – van Thuĭa (= Thuja),
plantengesl. (Pinacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Thuĭa gelijkend gesl.
Thuja
Thuja L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
thuĭa, waarmede een Noordafrik. boom met geurig hout werd aangeduid.
thujoides
thujoídes, – van Thuja, plantengesl. (Pinacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Thuja-achtig.
Thujopsis
Thujópsis Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G. Zuccarini],
– van Thuja, plantengesl. (Pinancĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Thuja,
gelijkend gesl.
Thunbergia Thunbérgia Retz. [A. J. Retzius], – genoemd naar C. P. Thunberg
(1743, Jönköping, 1828, Tunaberg bij Upsála), medicus-botanicus, leerling van
Linnaeus (zie Linnaea). – Om vreemde landen te zien en zijn kennis uittebreiden
begaf hij zich in 1770 met een Hollandsch schip naar Amsterdam, waar hij zeer
welwillend ontvangen werd door den hoogleeraar N. L. Burman (zie onder burmanni),
die zijn kostbare bibliotheek en rijke verzamelingen gedurende verscheidene weken
voor hem openstelde en hem verzocht een aantal voorwerpen te onderzoeken en te
benoemen. Daarna bezocht hij musea en tuinen te Leiden, ’s Gravenhage en elders
en reisde toen over Rouaan, waar hij Pinard (zie Pinardĭa) bezocht, naar Parijs, waar
hij zich onder leiding der meest beroemde hoogleeraren bekwaamde in anatomie,
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chirurgie en nat. historie. In 1771 keerde hij terug naar Amsterdam, waar inmiddels
Burman, wien hij had laten blijken gaarne een onderzoekingstocht naar Indië te willen
maken, hem had aanbevolen bij eenige rijke patriciërs, waarvan de voornaamsten
waren E. de Vry Temminck, conmissaris van den Amsterdamschen Hortus medicus,
J. Deutz (zie Deutzĭa), D. ten Hove (zie Hovenĭa) en J. van de Poll (zie Pollĭa). Dezen
boden hem, op hun gezamenlijke kosten, een reis aan over Ned. Indië naar Japan,
vanwaar hij voor het klimaat van Nederland geschikte levende planten en voorts
zaden zou moeten overbrengen naar den Hortus Medicus en naar de “Buyten Plaatsen”
zijner begunstigers. Gaarne nam hij dit aanbod aan; in verband daarmede bezocht
hij Kleynhoff (zie kleinhofïi), die hem vele inlichtingen over Ned. Indië verstrekte.
– Daar in dien tijd in Japan alleen Nederlanders werden toegelaten, verzocht hij eerst
een paar jaar naar Kaap de Goede Hoop te mogen gaan, zoowel om Nederlandsch
te leeren, als om de flora van het land te bestudeeren. Zijn verzoek werd ingewilligd;
hij werd benoemd tot opperchirurgijn in dienst der Ned. O.I. Compagnie en vertrok
naar Kaapstad, waar hij in 1772 aankwam. Onderweg werd hij ernstig ziek door het
eten van pannekoeken, welke door een vergissing van den met het uitgeven der
viktualie belasten scheepspredikant van loodwit gebakken waren; hij herstelde echter.
Na een groot deel van Z.-Afrika bereisd te hebben voer hij in 1775 op een Hollandsch
schip naar Batavia, waar hij als medicus toegevoegd werd aan het Hollandsche
gezantschap, hetwelk dat jaar naar het keizerlijk hof te Tokyo (Japan) vertrok.
Thunberg bleef daar, zijn aandacht zooveel mogelijk aan de flora van het land
schenkend en middelerwijl de lijfartsen van den Mikádo in de Europ. geneeskunde
onderwijzend, terwijl deze artsen hem weer hielpen bij zijn bot. studiën, gedurende
118 dagen (4 Maart-30 Juni 1776), waarop hij wederom naar Java vertrok, waar hij
eenige tochten naar het binnenland maakte. Daarop ging hij naar Ceylon, waar hij
(1777) 7 maanden bleef ter bestudeering der planten- en dierenwereld. In Holland
teruggekeerd bedankte hij voor het aanbod den Leidschen hoogleeraar A. van Royen
(zie royēni) optevolgen, doch begaf zich naar Engeland, waar hij de verzamelingen
van Banks (zie Banksĕa) bestudeerde. In April 1779 keerde hij te Stockholm terug,
waar hij terstond ”de genade deelachtig werd in bijzonder gehoor ontvangen te worden
door koning Gustaaf III” (zie Gustavĭa) “om een onderdanig verslag te geven van
zijn reizen.” In 1784 werd hij benoemd tot hoogleeraar te Upsála als opvolger van
den in 1783 overleden zoon van Linnaeus. Hij schreef zeer vele bot. publicaties,
waaronder (natuurlijk zeer onvolledige) flora’s van Kaap de Goede Hoop, Java (de
eerste, die van dit eiland uitkwam) en Japan; deze laatste droeg hij op aan zijn
beschermers, terwijl hij tevens naar Deutz, Ten Hove en Van de Poll elk een gesl.
(zie boven) noemde. – Zijn verzamelingen worden te Upsála bewaard. Hij was lid
van 52 geleerde genootschappen. – Te Nagasaki is voor hem en Kämpfer (zie
Kaempfēra) een gemeenschappelijk gedenkteeken opgericht.
thunbergiaeflorus
thunbergiaeflórus (-a, -um), – zie thunbergiiflōrus.
thunbergianus
thunbergiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar C. P. Thunberg (zie Thunbergĭa).
thunbergii thunbérgii, – 2e nv. van Thunbergĭus, Latinizeering van Thunberg:
van Thunberg, gevonden door Thunberg, genoemd naar Thunberg. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar C. P. Thunberg (zie Thunbergĭa).
thunbergiiflorus
thunbergiiflórus (-a, -um), – van Thunbergĭa, plantengesl.
(Acanthacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Thunbergĭa.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Thunia
Thúnia Rchb. f. [H. G. Reichenbach], – genoemd naar Fr. A. graaf
Von Thun (1786, Praag; 1873, Tetschen = Dĕčin, in Boheme; ±14 1/4° O. L.; ±50
3/4° N.B.), bezitter eener rijke orchideeënverzameling.
thur
thur (Pholidocarpus – Becc. [Odoardo Beccari]), – foutief voor ihur.
thurifer / thuriférus
thúrifer (thurífera, thuríferum) / thuríferus (-a, -um),
– van Lat. thus (thuris), wierook, een wel-
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riekende hars; ferre, dragen, voortbrengen: een welriekende hars voortbrengend,
wierook opleverend.
thuringiacus
thuringíacus (-a, -um), – van Nieuwlat. Thuringĭa, Thüringen:
Thüringsch.
Thuya
Thúya L. [C. Linnaeus], – zie Thuja.
thuyoides
thuyoídes, – van Thuўa (= Thuja), plantengesl. (Pinacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Thuўa (Thuja)-achtig.
Thuyopsis
Thuyópsis Parl. [E. Parlatore (1816-77), hoogleeraar te Florence],
– van Thuўa (= Thuja), plantengesl. (Pinacĕae); Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op
Thuўa (Thuja) gelijkend gesl.
thwaitesianus thwaitesiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar G. H. Kendrick Thwaites (1811, Bristol; 1882, Kandy, Ceylon), plantkundige,
die zich aanvankelijk bezig hield met de lagere Cryptogamen. In 1847 ontdekte hij,
dat diatomeeën geen dieren, doch planten waren. In 1849 werd hij benoemd tot
superintendent van den bot. tuin van Peradeniya (Ceylon), waar hij zich aan de studie
van hoogere planten wijdde, en aan welke instelling hij tot 1880 verbonden bleef,
sedert 1857 met den titel van directeur. Behalve voor de kennis der wilde flora van
Ceylon maakte hij zich verdienstelijk voor de cultuur van vanille, kina, thee en koffie.
thwaitesii
thwaitésii, – 2e nv. van Thwaitesĭus, Latinizeering van Thwaites:
van Thwaites, gevonden door Thwaites, genoemd naar Thwaites. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar G. H. Kendrick Thwaites (zie thwaitesiānus).
Thya / Thyja
Thya Aschers. et Graebn. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P.
P. Graebner], / Thyja Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door den
oorspronkelijken beschrijver met dienzelfden naam aangeduide soort (of gesl.)], –
zie Thuja.
Thyjopsis Thyjópsis Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door den
oorspronkelijken beschrijver met dienzelfden naam aangeduide soort (of gesl.)], –
zie Thujopsis.
Thylacophora
Thylacóphora Ridl. [H. N. Ridley], – van Gr. thulăkos, zak;
pherein, dragen: Zingiberacĕa, welker lip zakvormig is verdiept.
Thylacopteris
Thylacópteris Kunze [G. Kunze], – van Gr. thulăkos, zak;
piĕris, varen. Varen, welker sori zijn weggedoken in zakvormige uitstulpingen.
Thymelaea Thymeláéa Scop. [J. A. Scopoli], – van Gr. thumos, tijm en andere
geurige Labiātae; elaia, olijfboom. Geurige, op een olijfboom gelijkende plant.
Thymelaeaceae
Thymelaeáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Thymelaea geldt.
thymiflorus
thymiflórus (-a, -um), – van Thymus, plantengesl. (Labiātae),
tijm; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van tijm.
thymifolius
thymifólius (-a, -um), – van Thymus, plantengesl. (Labiātae),
tijm; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van tijm.
thymoideus
thymoídeus (-a, -um), – van Thymus, plantengesl. (Labiātae),
tijm; idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Thymus-achtig, tijmachtig.
Thymus
Thymus L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam thumos, waarmede verschillende Labiātae werden aangeduid. Het Gr.
woord zou afkomstig zijn van het Oud-Egypt. thm of tham, naam eener welriekende,
voor lijkwassching gebezigde plant.
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thyoides
thyoídes, – van Thya (= Thuja), plantengesl. (Pinacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Thuja-achtig.
Thyopsis
Thyópsis Asch. et Gr. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P. P.
Graebner], – van Thya (Thuja), plantengesl. (Pinacĕae); Gr. opsis, voorkomen,
uiterlijk: op Thya (Thuja) gelijkend gesl.
Thyridostachyum
Thyridostáchyum Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], –
van Gr. thuris (thurĭdos), poortje, venster; stachus, aar. – De lagere aarspilleden
dragen twee op gelijke hoogte ingeplante, zittende, vruchtbare aartjes en daartusschen
een rudimentair aartje; de vruchtbare aartjes zijn elk weggedoken in een diepe holte
der aarspil; de beide holten staan met elkander in verbinding door een kleine,
venstervormige opening.
thyrsiflorus
thyrsiflórus (-a, -um), – van Lat. thyrsus, met klimop of
wingerdranken versierde staf, (als bot. term) bloempluim; flos (flōris), bloem: met
op een versierden staf, gelijkende of pluimvormige bloeiwijzen.
thyrsiforma
thyrsifórma, – zie thyrsiformus.
thyrsiformis / thyrsiformus
thyrsifórmis (-is, -e), thyrsifórmus (-a, -um),
– van Lat. thyrsus, (als bot. term) bloempluim; forma, vorm: pluimvormig.
thyrsiger / thyrsigerus
thýrsiger (thyrsígera, thyrsígerum) / thyrsígerus (-a,
-um), – van Lat. thyrsus, (als bot. term) bloempluim; gĕrĕre, dragen: bloempluimen
dragend.
thyrsodes
thyrsódes, – Lat. transcr. van Gr. thursôdês [van thursos, (als bot.
term) bloempluim], met door grootte of aantal opvallende bloempluimen.
thyrsoidea
thyrsoídea, – zie thyrsoidĕus.
thyrsoides
thyrsoídes, – van Lat. thyrsus, (als bot. term) bloempluim; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een bloempluim gelijkend,
pluimvormig.
thyrsoideus
thyrsoídeus (-a, -um), – van Lat. thyrsus, (als bot. term)
bloempluim; idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op een bloempluim gelijkend
pluimvormig.
Thysanachne
Thysanáchne J. Presl [J. Sv. Presl (1791-1849), hoogleeraar
te Praag], – van Gr. thusănos, franje; achnê, kafje. – Een der kafjes is franjeachtig
gewimperd.
Thysanobotrya
Thysanobótrya V. A. V. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt
van Rosenburgh], – samenknutseling der namen Thyasanosorĭa en Polybotrўa. – De
naam wil aanduiden, dat de sori in vorm het midden houden tusschen die dezer beide
gesl.
thysanochilus
thysanochílus (-a, -um), – van Gr. thusănos, franje; cheilos,
lip: met franjeachtig ingesneden of franjeachtig gewimperde lip.
Thysanolaena
Thysanoláéna Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
thusănos, franje; laina, mantel. – Het vruchtbare kafje, hier als mantel der bloem
beschouwd, is langs de randen franjeachtig gewimperd.
thysanophorus thysanóphorus (-a, -um), – van Gr. thusănos, franje, pherein,
dragen; franjedragend.
Thysanosoria
Thysanosória Gepp [A. Gepp (1862, High Easter, Essex; X),
van 1886-1927 verbonden aan het Museum voor Nat. Historie te Londen], – van Gr.
thusănos, franje; sôros, (als bot. term) sporenhoopje. – De sporenhoopjes steken
buiten den bladrand, waarlangs zij een soort franje vormen.
thysanostegius
thysanostégius (-a, -um), – van Gr. thusănos, franje; stegê,
dek: met franjeachtig ingesneden of franje-achtig gewimperde dekvliesjes.
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Thysanotus
Thysanótus R. Br. [Robert Brown], – van Gr. thusănos, franje;
ous (ôtos), oor. – De bij ooren vergeleken binnenste kroonbladen zijn aan den top in
franjeachtige slippen gedeeld.
Thysselinum
Thysselínum Adans. [M. Adanson], – van Gr. selīnon, een
schermbloemige plant, eppe, selderij, met voorgevoegde lettergreep thys (Gr. thus),
welke soms beschouwd wordt als afkorting van thusănos, franje. – Is dit juist, dan
zou de naam vertaald kunnen worden met franje-selderij en zinspelen op de als franje
afhangende omwindselbladen en -blaadjes en de verwantschap der plant met selderij.
– Zie echter ook onder Adansonĭa.
tianschanicus
tianschánicus (-a, -um), – zie thianschanĭcus.
tiaraeflorus
tiaraeflórus (-a, -um), – zie tiariflōrus.
Tiarella
Tiarélla L. [C. Linnaeus], – verkleinw. van Lat. tiāra, Perzische
muts. – De naam zinspeelt op den vorm der vrucht.
tiarelloides
tiarelloídes, – van Tiarella, plantengesl. (Saxifagacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt; Tiarella-achtig.
Tiaridium
Tiarídium Lehm. [J. G. Chr. Lehmann (1792-1860), directeur van
den bot. tuin te Hamburg], – Lat. transcr. van Gr. tiaridĭon (verkleinw. van tiāra,
Perzische muts), mutsje. – De naam zinspeelt op den vorm der vruchten.
tiariflorus tiariflórus (-a, -um), – van Lat. tiāra, Perzische muts, tulband; flos
(flōris), bloem: met mutsvormige bloemen.
tiariformis
tiarifórmis (-is, -e), – van Lat. tiāra, Perzische muts,
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tulband; forma, gedaante, vorm: de gedaante van een tulband hebbend, tulbandvormig,
mutsvormig.
tiberiadis
tiberíadis, – 2e nv. van Tiberi as, plaats in Palestina op ±35 1/2º
O.L.; ±32 3/4º N.B. (tegenwoordig Tabarië), aan het meer van denzelfden naam (ook
genoemd Zee van Galilaea en Meer van Gennésareth (Gennézaret), bekend uit het
verhaal der wonderdadige vischvangst; zie Lucas V, 1-11; Johannes XXI, 5-11):
afkomstig van Tiberi as of daar het eerst gevonden. Het meer is genoemd naar
Tiberi us, van 14-37 na Chr. keizer van Rome.
tibeticus
tibéticus (-a, -um), – afkomstig van Tibet (of Thibet, hoogland aan
de N. zijde van het oostelijk deel van den Himálaya; 78 – 102° O.L.; 27 – 39º N.B.)
of daar het eerst gevonden, Tibetaansch.
tibicinis
tibícinis, – 2e nv. enkv. van Lat. tibi cen [van tibi a, scheenbeen,
fluit (oorspronkelijk uit een scheenbeen gemaakt); cane re, zingen, op een
muziekinstrument spelen], fluitspeler: van een fluitspeler, dwz. voor een fluitspeler
geschikt, als fluit bruikbaar. – Bij Schomburgki a – Batem. [J. Bateman] zinspeelt
de soortnaam op de lange, smalle, holle schijnknollen, welke echter meer op een
runderhoorn dan op een fluit gelijken.
Ticanto
Ticánto Adans. [M. Adanson], – Malab. plantennaam.
Ticorea
Ticórea Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubleti a),
in 1755 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting. Mogelijk
is het een (? gelatinizeerde) Guiaansche volksnaam der plant.
tidorensis
tidorénsis (-is, -e), – afkomstig van Tidóre (vulkanisch eiland, W.
van het midden van Halmahera, Z.Z.O van Ternate; bijna 127 1/2º O.L.; ±3/4º N.B.)
of daar het eerst gevonden, Tidoreesch.
tieute
tiéúte, – de door Fr. ooren opgevangen plantennaam tjètjè(k).
tigillarius
tigillárius (-a, -um), – van Lat. tigillum, balkje, bouwhout: als
bouwhout gebezigd.
tiglioides
tiglioídes, – van tiglĭum, soortnaam van een Croton; i des (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op (Croton) tigli um gelijkend.
tiglium
tíglium, – vervorming van het tweede gedeelte van den naam grana
tigli a (= grana tilli, grana molucca; tillikorrels, Moluksche korrels), waaronder in
de achttiende eeuw de zaden van Croton tigli um L. [C. Linnaeus] in de Europ.
apotheken bekend waren.
Tigridia
Tigrídia A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], – van Lat. tigris (tigri dis), tijger: plant met getijgerde (gevlekte) bloemen;
tijgerlelie.
tigrinus
tigrínus (-a, -um), – van Lat. tigris, tijger: tijgerachtig, getijgerd,
gestreept en gevlekt als een tijger.
tigrium
tígrium, – 2e nv. mv. van Lat. tigris (tigris), tijger: der tijgers, van
de kleur der tijgers, gestreept of gevlekt als een tijger.
Tilia
Tília L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, linde.
tiliacea
tiliácea, – zie tilice us.
Tiliaceae
Tiliáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Tili a geldt.
tiliaceus
tiliáceus (-a, -um), – van Lat. tili a, linde: in een of ander opzicht
tot een linde in betrekking staand, lindeachtig.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Tiliacora
Tiliacóra Colebr. [H. Th. Colebrooke], – Beng. plantennaam
(tiliakora).
tiliaefolius
tiliaefólius (-a, -um), – zie tiliifoli us.
tiliifolius
tiliifólius (-a, -um), – van Tili a, plantengesl. (Tiliace ae), linde;
Lat. foli um, blad: met bladeren als die eener linde.
tilingi
tilíngi, – 2e nv. van Tilingus, Latinizeering van Tiling: van Tiling,
gevonden door Tiling, genoemd naar Tiling. – Mimu lus – Regel [E. A. von Regel]
werd in 1869 genoemd naar H. S. Th. Tiling (1818, Lemsal, N.N.O. van Riga; 1871,
Neváda City, Californië), medicus, gedurende lange jaren in dienst der Russische
Noordamerikaansche Compagnie. Hij verzamelde planten in Siberië, Alaska en
Californië, zond door hem nabij de stad Neváda (Cal.) verzamelde zaden der naar
hem genoemde plant naar Europa en was bevriend met Von Regel (zie Aregeli a),
den auteur den soort.
Tillaea
Tilláéa L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Michel Angelo Tilli (1655,
Castelfiorentino, Z.W. van Florence; 1740, Pisa), hoogleeraar in de plantkunde en
directeur van den bot. tuin te Pisa, schrijver van een catalo gus der in dien tuin
gekweekte gewassen.
Tillandsia
Tillándsia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar E. Til-Landz (1640,
?; 1693, A bo = Türku, aan de Z.W. kust van Finland op ±60 1/2º N.B.), hoogleeraar
te A bo, schrijver van bot. werken.
tilungensis
tilungénsis (-is, -e), – afkomstig van den Boekit (berg) Tiloeng in
W.-Bórneo of daar het eerst gevonden.
timeteus
timéteus (-a, -um), – Latinizeering van Gr. timêtos, eerwaardig.
timon
timon, – Amb. plantennaam.
timonioides timonioídes, – van Timoni us, plantengesl. (Rubiace ae); i des
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Timoni us-achtig.
Timonius
Timónius A. P. DC. [A. P. de Candolle], – Latinizeering van den
Amb. plantennaam timon.
timoranus / timorensis / timorianus / timoriensis
timoránus (-a, -um) /
timorénsis (-is, -e) / timoriánus (-a, -um) / timoriénsis (-is, -e), – afkomstig van
het eiland Timor (123 1/2 – 127 1/2º O.L.; 8 1/2 – 10 1/2º Z.B.) of daar het eerst
gevonden, Timoreesch.
Tina / Tina
Tina Bl. [C. L. Blume] / Tina R. et Sch. [J. J. Roemer en J. A.
Schultes], – (Lat.) wijnkuip. De naam schijnt op den vorm der vrucht te zinspelen.
Tinantia
Tinántia Scheidw. [M. J. Scheidweiler (1799-1861), Duitscher,
leeraar te Gentbrugge], – genoemd naar Fr. A. Tinant (1803, in Luxemburg; 1858,
Luxemburg), houtvester, schrijver eener flora van Luxemburg.
tincta
tincta, – zie tinctus.
tinctorius
tinctórius (-a, -um), – van Lat. tinctor (van tinge re, verven),
verver: door ververs gebezigd, als verfstof gebezigd.
tinctorum tinctórum, – 2e nv. mv. van Lat. tinctor (tincto ris) (van tinge re,
verven, kleuren), verver: der ververs, door ververs gebezigd, als verfstof gebezigd.
tinctus
tinctus (-a, -um), – van Lat. tinge re, verven, kleuren: gekleurd (de
jonge bladeren bv.).
tingens tingens, – van Lat. tinge re, verven, kleuren: kleurend, kleur afgevend.
tingitanus
tingitánus (-a, -um), – van Lat. Tinge of Tingi, oude naam der stad
Tanger (in het W. van den zuidelijken oever der straat van Gibraltar): afkomstig van
Tanger of daar het eerst gevonden, Tingitaansch.
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tinifolius
tinifólius (-a, -um), – van Tinus, naam vroeger geschonken aan
verschillende planten, welke thans bij Ardisi a, Clethra en Viburnum zijn
ondergebracht; Lat. foli um, blad: met bladeren als die van een Tinus.
Tinomiscium Tinomíscium Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige],
– van Gr. teinein, rekken; miskos, steel: plant met gerekte, dwz. lange, bladstelen.
Tinospora
Tinóspora Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], –
van Gr. teinein, rekken; spo ra, zaad: plant met gerekte, dwz. lange, dunne zaden
(binnen de steenkern).
tinosporifolius
tinosporifólius (-a, -um), – van Tinospo ra, plantengesl.
(Menispermace ae); Lat. foli um, blad: met bladeren als die eener Tinospo ra.
Tinus / tinus Tinus O. K. [C. E. Otto Kuntze] / tinus, – oude Lat. plantennaam,
oorspronkelijk aan de Zuideurop. Viburnum tinus L. [C. Linnaeus] gegeven, later
ook op andere planten overgedragen.
tipula típula, – (Nieuwlat.) langpootmug. – Het woord is verbasterd uit klassiek
Lat. tippu la, waterspin.
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tirucalli
tirucálli, – Malab. plantennaam (tirukalli).
tischleri
tischléri, – 2e nv. van Tischle rus, Latinizeering van Tischler: van
Tischler, genoemd naar Tischler. – Berbe ris – C. K. Schneid. [C. K. Schneider] is
genoemd naar G. Fr. Tischler (1878, Losgehnen, O.-Pruisen; X), plantkundige, sedert
1908 hoogleeraar te Heidelberg, sinds 1922 hoogleeraar in de plantkunde en directeur
van den bot. tuin te Kiel. In 1908/09 maakte hij een bot. reis door Java (waar hij van
Aug. – Dec. 1908 in het Vreemdelingen-laboratorium arbeidde), Ceylon, Duitsch
O.-Afrika en Egypte. – Hij is de schrijver van vele bot. publicaties.
titan
titan, – (Gr.) titaan, elk der reusachtige zonen van Oura nos (hemel)
en Gaia (aarde), die hun vader onttroonden en na een langdurigen strijd door Zeus
in de onderwereld geslingerd werden. Als soortnaam gebezigd voor, in haar gesl.,
zeer groote planten.
titaneus
titáneus (-a, -um), – minder goede schrijfwijze voor titani us.
titanius
titánius (-a, -um), – van Lat. titan (tita nis), titaan (zie titan): van
de gestalte der titanen, reusachtig groot.
titanum
titánum, – 2e nv. mv. van Lat. titan (tita nis), titaan (zie titan): (van
de gestalte) der titanen, reusachtig groot.
Tithonia
Tithónia Desf. [R. L. Desfontaines], – vr. vorm van Lat. Tithoni us
[van Titho nus (Gr. Tithônos)], de Tithonische, de aan Titho nus toebehoorende.
– Bedoeld wordt de echtgenoote van Titho nus, Auro ra (Gr. Êôs of Heôs), de
godin van het morgenrood. De bloemen der eerstbeschreven Tithoni a-soort
(Tithoni a tagetiflo ra Desf. [R. L. Desfontaines]) zijn oranjerood gelijk het
morgenrood.
tithymaloides
tithymaloídes, – van Gr. tithuma los, oude naam voor de
wolfsmelk (Euphorbi a); i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
wolfsmelkachtig.
Tithymalus
Tithymálus Haller [A. von Haller], – Lat. transcr. van Gr.
tithuma los, oude naam voor de wolfsmelk (Euphorbi a).
Tittmannia
Tittmánnia Brongn. [A. Th. Brongniart], – genoemd naar J. A.
Tittmann (1774, Bühla, Hannover; 1840, Dresden), apotheker en arts te Dresden,
schrijver eeniger bot. publicaties.
tjadasmalangensis
tjadasmalangénsis (-is, -e), – afkomstig van het
natuurmonument Tjadasmálang (bij Tjidádap, Z. van Tjiandjoer, W.-Java) of daar
het eerst gevonden. Het natuurmonument is ontdekt en op voortreffelijke wijze
floristisch onderzocht door Bakhuizen van den Brink (zie bakhuizeni i) en Winckel
(zie winckeli i).
tjambal
tjambal, – Mal. plantennaam.
tjampeaensis / tjampeanus
tjampeaénsis (-is, -e) / tjampeánus (-a, -um), –
afkomstig van Tjampéa (= Tjiampéa, een uitgestrekt, ten deele nog met oerbosch
bedekt landgoed, W. van Buitenzorg) of daar het eerst gevonden.
tjangkorreh / tjankorreh
tjangkórreh / tjankórreh, – Soend. plantennaam.
tjiampeanus
tjiampeánus (-a, -um), – afkomstig van Tjiampéa (=Tjampéa,
een uitgestrekt, ten deele nog met oerbosch bedekt landgoed, W. van Buitenzorg) of
daar het eerst gevonden.
tjibatoeensis
tjibatoeénsis (-is, -e), – afkomstig van de omgeving der dèsa
Tjibátoe (aan de spoorlijn Bandoeng-Tasik Malája-Djokjakarta, op de plaats waar
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de zijlijn naar Garoet van de hoofdlijn afbuigt): afkomstig van Tjibatoe of daar het
eerst gevonden. De dèsa draagt denzelfden naam als het riviertje, waaraan zij ligt (tji
= rivier; batoe = steen, rotsblok: rotsblokkenrivier; de naam zinspeelt op den aard
van haar bedding), een zijrivier van de Tji Manoek (vogelrivier).
tjibodasanus / tjibodensis
tjibodasánus (-a, -um) / tjibodénsis (-is, -e), –
afkomstig van Tjibódas, d.i. witte rivier, een door Treub (zie Treubani a) gesticht
bot. station op de N.O. helling van den Gèdè (W.-Java), op 1425 M boven zee, of
daar het eerst gevonden.
tjicoyaensis
tjicoyaénsis (-is, -e), – afkomstig van Tjikója [landgoed aan de
tegenwoordige spoorbaan van Batavia naar Rangkasbítoeng, ongeveer op de grens
Batavia-Bantam, waar Zollinger (zie zollinge ri) bij zijn aankomst op Java (1842)
als gast werd opgenomen en waar hij zijn inzamelwerk begon] of daar het eerst
gevonden. Zie ook meyeria nus 1.
tjidadapensis
tjidadapénsis (-is, -e), – afkomstig van Tjidádap
(theeonderneming op Java, Preanger Regentschappen, Z. van de halte Tjibe be r
bij Tjiándjoer) of daar het eerst gevonden. Tjidadap (vgl. tjadasmalangensis) is
vermaard geworden door het uitnemende inzamelwerk der daar werkzame floristen
Bakhuizen van den Brink (zie bakhuizeni i) en Winckel (zie winckeli i).
tjiela
tjíela, – Malab. plantennaam.
tjihanus
tjihánus (-a, -um), – afkomstig van het stroomgebied der Soengei
(rivier) Tjihan in Bórneo of daar het eerst gevonden.
tjikoyaensis
tjikoyaénsis (-is, -e), – = tjicoyae nsis. Zie aldaar.
tjipetirensis
tjipetirénsis (-is, -e), – afkomstig van Tjipe tír
(gouvernements-ge tah-pe rtja-onderneming in de Preanger Regentschappen, W.
van Tjibádak, W.-Java) of daar het eerst gevonden.
tjisokanensis
tjisokanénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der
Tjisókan (linkerzijrivier der Tjitároem, in de Preanger Regentschappen, ten O. van
Tjiándjoer stroomende) of daar het eerst gevonden. – De rijke flora der bosschen in
de omgeving van de Tjisókan, waartoe ook het natuurmonument Tjadasmálang (zie
tjadasmalangensis) behoort, is vooral bekend geraakt door de voortreffelijke
onderzoekingen van Bakhuizen van den Brink (zie bakhuizeni i) en Winckel (zie
winckeli i).
tjiwideiensis
tjiwideiénsis (-is, -e), – afkomstig van (de) Tjiwidèi of daar het
eerst gevonden. – De Tjiwidèi (= Tjiwidèj) ontspringt op de N.O. helling van den
Patóéha (Z.W. van Bandoeng) en stroomt vandaar in N.O. richting. Op ongeveer
1100 M. zeehoogte ligt er de gelijknamige plaats aan.
Tmesipteris / tmesipteris
Tmesípteris Bernh. [J. J. Bernhardi] / tmesípteris,
– van Gr. tmêsis (van temnein, snijden), snede; pte ris, varen: varenachtige plant
met tweespletige sporophyllen. – Als soortnaam gebezigd om gelijkenis in habitus
met het gesl. Tmesipte ris aanteduiden.
toadjanus
toadjánus (-a, -um), – afkomstig van kaap Toadja (= Toeadja =
kaap Caillié) in Ned. Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
tobaicus / tobensis
tobáicus (-a, -um) / tobénsis (-is, -e), – afkomstig van de
omgeving van het Toba-meer in N.-Sumatra (±98 1/2º – ruim 99º O.L.; ±2 1/3º –
bijna 3º N.B.) of van de ten Z.O. van dat meer liggende Toba-hoogvlakte, of daar
het eerst gevonden.
tobingensis tobingénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Tobing
(in Sumatra, Z. van den Loeboek Raja, N. van Padang Sidémpoean en Z.O. van
Sibolga) of daar het eerst gevonden.
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tobira
tobíra, – afkomstig van tobira riba, Jap. volksnaam van Pittospo rum
– Dryand. [J. Dryander].
Tocoyena Tocoyéna Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Aublet (zie Aubleti a),
in 1775 de auteur van het gesl., geeft bij den naam geenerlei toelichting. Mogelijk
is het een (? gelatinizeerde) Guiaansche volksnaam der plant.
Toddalia
Toddália A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te
Parijs], gelatinizeerde afkorting van den Beng. plantennaam kaka-todali.
Todea
Tódea Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar H. J. Tode (1733,
Zollenspicker; 1797, Schwerin), geestelijke, schrijver over de fungi van Mecklenburg.
todjambuensis
todjambuénsis (-is, -e), – afkomstig uit de omgeving
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der pasanggrahan Todjamboe (nabij Palópo, aan het noordelijkst deel der O. kust
van het Z.W. schiereiland van Celébes, op ±3º Z.B.) of daar het eerst gevonden.
Toechima
Toechíma Radlk. [L. Radlkofer], – van Gr. toichos, wand; heima,
bekleeding. – De vruchtwand draagt van binnen een viltachtige haarbekleeding.
Tofieldia
Tofiéldia Huds. [W. Hudson (1730-93), apotheker-plantkundige te
Londen], – genoemd naar Thomas Tofield (1730, Wilsick, Yorks.; 1779, Wilsick),
bezitter van een herbarium, correspondent van W. Hudson, den auteur van het gesl.
togensis
togénsis (-is, -e), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Toga op
Boeroe (zie burua nus) of daar het eerst gevonden.
tokbrai
tokbrái, – Soend. plantennaam.
tolitoliensis
tolitoliénsis (-is, -e), – afkomstig van Tolitóli (= Tontóli), in het
N.W. van Celébes; ±120 1/2º O.L.; ±1º N.B. of daar het eerst gevonden.
tollenonifer / tollenoniferus
tollenónifer (tollenonífera, tollenoníferum) /
tollenoníferus (-a, -um), – van Lat. tolle no (tolleno nis), wipplank; ferre, dragen:
een of ander orgaan bezittend, dat aan een wipplank doet denken.
Tolmiea
Tolmíea Torr. et Gray [J. Torrey en A. Gray], – genoemd naar W.
Fraser Tolmie (?, ?; 1886, Victoria, Britsch Columbië), medicus, die in 1832 te Fort
Vancouver werd geplaatst en zich verdienstelijk maakte voor de kennis der flora van
N.-Amerika.
Tolpis
Tolpis Adans. [M. Adanson], – afleiding en beteekenis onbekend,
waarschijnlijk slechts een letterverbinding zonder beteekenis. – Zie Adansoni a.
toluifer
tolúifer (toluífera, toluíferum), – van tolu, een soort balsem, welke
oorspronkelijk uitgevoerd werd uit het havenstadje Tolu (aan de N.W. kust van
Columbi a op ±9 1/2º N.B.); Lat. ferre, dragen, voortbrengen: tolubalsem leverend.
Toluifera
Toluífera L. [C. Linnaeus], – van tolu, een soort balsem, welke
oorspronkelijk uitgevoerd werd uit het havenstadje Tolu (aan de N.W. kust van
Columbi a, op ±9 1/2º N.B.); Lat. ferre, dragen: tolu (balsem) leverende boom.
toluiferus
toluíferus (-a, -um), – = tolui fer. Zie aldaar.
tolypephorus
tolypéphorus (-a, -um), – van Gr. tolu pê, kluwen; pherein,
dragen: een of meer kluwenvormige organen (op de lip bv.) dragend.
tombeanensis
tombeanénsis (-is, -e), – afkomstig van Cima Tombea, een
±2000 M hoogen bergtop in Z.-Tirol tusschen het Garda- en het Idro-meer, of daar
het eerst gevonden.
tomentellus
tomentéllus (-a, -um), – bedoeld als verkleinw. van Lat.
tomento sus, viltig behaard: kort viltig behaard, eenigszins viltig behaard.
tomentosus
tomentósus (-a, -um), – van Lat. tomentum, (als bot. term) vilt:
viltig behaard, viltig.
Tomex
Tomex Thunb. [C. P. Thunberg], – (Lat.) draad. De naam schijnt te
zinspelen op het van buiten behaarde bloemdek.
tomiolophus tomiólophus (-a, -um), – van Gr. tomi os (van temnein, snijden),
(in)gesneden; lo phos, helmbos, helmkam: met ingesneden kam, met in slippen
verdeelde kam.
tommasinianus
tommasiniánus (-a, -um) (Crocus – Herb. [W. Herbert]), –
genoemd naar M. Sp. ridder Van Tommasini (1794, Triest; 1879, Triest), van 1818-27
rijksambtenaar in Dalmatië, van 1827-60 bestuursambtenaar in Triest,
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hoogstverdienstelijk onderzoeker der flora van Dalmatië en van de omstreken van
Triest.
tommasinii
tommasínii, – 2e nv. van Tommasini us, Latinizeering van
Tommasini: van Tommasini, gevonden door Tommasini, genoemd naar Tommasini.
– Planten van dezen naam zijn genoemd naar M. Sp. ridder Van Tommasini (zie
tommasinia nus).
tomohona
tomohóna, – zie tomoho nus.
tomohonensis / tomohonus
tomohonénsis (-is, -e) / tomohónus (-a, -um), –
afkomstig van Tomóhon [in de Minahása (Celébes), ±18 K.M. Z. van Menado] of
daar het eerst gevonden, Tomohonsch.
tomorianus
tomoriánus (-a, -um), – afkomstig van de omgeving der golf van
Tomóri (O. kust van Celébes; ±2º Z.B.) of daar het eerst gevonden.
tonchat
tonchat, – Mol. plantennaam (ten rechte tongkat).
tondana
tondána, – zie tonda nus.
tondanensis / tondanus tondanénsis (-is, -e) / tondánus (-a, -um), – afkomstig
van Tondáno (plaats in de Minahása; N.O.-Celébes) of daar het eerst gevonden.
tongcalingii
tongcalíngii, – 2e nv. van Tongalingi us, Latinizeering van
Tongkaling: van Tongkaling, genoemd naar Tongkaling. – Canari um – Elm. [A.
D. E. Elmer] en Rottboelli a – Elm. [A. D. E. Elmer] zijn genoemd naar Datoe
(dwz. inlandsch hoofd) Tongkaling, op de Philippijnen, die Elmer (zie elme ri), den
auteur der naar hem genoemde soorten, van dienst was bij diens inzamelwerk en van
wien mij overigens niets bekend is.
tongdongensis
tongdongénsis (-is, -e), – afkomstig van Tong Dong (?
Achter-Indië) of daar het eerst gevonden. In het Birmaansch beteekent tong berg.
tongtak
tongtak, – Soend. plantennaam.
tonkinensis
tonkinénsis (-is, -e), – afkomstig van Tonkin (Fr. kolonie in het
N.O. van Achter-Indië) of daar het eerst gevonden, Tonkineesch.
Tonningia
Tonníngia Neck. [N. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige], –
genoemd naar Henrik Tonning (1732, Edö op het eiland Smölen, W. van Drontheim;
1796, Drontheim), medicus-plantkundige, leerling van Linnaeus (zie Linnaea),
schrijver o.a. over de geneeskrachtige of in ander opzicht nuttige planten van
Noorwegen.
tonsa
tonsa, – zie tonsus.
Tonsella
Tonsélla Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – verkleiningsvorm van
Lat. tonsus, geschoren, kaal: onbehaarde heester. – Mogelijk is de naam ontstaan
onder invloed van den Guiaanschen naam der plant ravoua-tontelle.
tonsus
tonsus (-a, -um), – van Lat. tonde re, scheren: geschoren, kaal.
Tontelea
Tontélea Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – Latinizeering van de
tweede helft van den Guiaanschen plantennaam ravoua-tontelle.
Toona / toona
Tóona M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige van het
2de vierendeel der 19de eeuw] / tóona, – Engelschind. plantennaam (tuna).
tooropianus tooropiánus (-a, -um) (Xylopi a – Scheff. [R. H. C. C. Scheffer]),
– genoemd naar Christoffel Theodo rus Toorop (1825, ?; 1887, ?), in 1843 benoemd
tot opzichter bij de indigocultuur op Java. Na nog eenige administratieve betrekkingen
op Java bekleed te hebben werd hij in 1863 benoemd tot administrateur der tinmijnen
te Soengei Liat (Banka), in welke functie hij Teysmann (zie teysmanni), den ontdekker
der naar hem genoemde soort, in 1869 tijdens diens onderzoek naar de flora van het
eiland gastvrijheid verleende en hem op enkele tochten vergezelde. In 1878 werd hij
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benoemd tot assistent-resident van Sambas (N.W.-Bórneo), in 1886 werd hij op
verzoek eervol uit ’s Lands dienst ontslagen.
topicus
tópicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. topi kos (van topos, plaats),
plaatselijk, plaatselijk voorkomend.
toposia
topósia, – Latinizeering van den Beng. plantennaam toposi.
toppingianus toppingiánus (-a, -um) (Athyri um – Copel. [E. B. Copeland]),
– genoemd naar David Le Roy Topping (1861, New York; X), gedurende vele jaren
regeeringsambtenaar in de Philippijnen, werkzaam bij het Bureau of Audits
(Rekenkamer) en het Bureau of the Treasury (Departement van Financiën), thans
(1932) wonende te Honolulu. Hij verzamelde planten, waaronder de naar hem
genoemde, in de omgeving van Manila.
toppingii
toppíngii, – 2e nv. van Toppingi us, Latinizeering van Topping:
van Topping, gevonden door Top-
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ping, genoemd naar Topping. – Vio la – Elm. [A. D. E. Elmer] is genoemd naar
David Le Roy Topping (zie toppingia nus).
toquian
tóquian, – Philipp. plantennaam (tokian).
tora
tora, – naam eener groote Afr. antilope, als soortnaam gebezigd voor een
Cassi a met hoornvormige peulen.
toralak
torálak, – Soend. plantennaam.
torana
torána, – zie tora nus.
torano
toráno, – afkorting van tora-no-o-momi, d.i. tijgerstaartspar, Jap.
volksnaam van Pice a – Koehne [B. A. E. Koehne (1848-1918),
gymnasiumleeraar-dendroloog te Berlijn].
toranus
toránus (-a, -um), – afkomstig van het stroomgebied der Tor-rivier
(in het N. van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
Tordylium
Tordýlium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr.
plantennaam torduli on, waarmede een schermbloemige (mogelijk een
Tordyli um-soort) werd aangeduid en welks afleiding niet vast staat.
Torenia
Torénia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar den Zw. geestelijke Olof
Torén (?, ?; 1753, Nersingöe in Zweden), die van 1750-52 als scheepspredikant op
een vaartuig der Zw. O.I. Compagnie een reis naar Indië en China maakte. Van Juli
1751 tot Jan. 1752 lag dit vaartuig bij Whampoa (bij Kanton), tegelijk met dat van
Osbeck (zie Osbecki a). De op zijn reis, o.a. bij Soerata (zie surattensis), door hem
verzamelde planten schonk hij aan Linnaeus (zie Linnaea), wien hij ook in een
zevental brieven een reisbeschrijving zond (toegevoegd aan het dagboek van Osbeck).
torenioides
torenioídes, – van Toreni a, plantengesl. (Scrophulariace ae);
i des (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Toreni a-achtig.
torensis
torénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der Tor-rivier (in
het N. van Ned. Nieuw-Guinea) of daar het eerst gevonden.
Torilis
Tórilis Adans. [M. Adanson], – afleiding en beteekenis onbekend,
mogelijk, als vele door Adanson (zie Adansoni a) gegeven namen, slechts een
letterverbinding zonder beteekenis.
toringo
toríngo, – Jap. naam eener Pirus-soort.
toringoides
toringoídes, – van toringo, soortnaam van een Pirus; i des (Gr.
eidês), uitgang welke gelijkenis uitdrukt: op (Pirus) toringo gelijkend.
Tormentilla / tormentilla
Tormentílla L. [C. Linnaeus] / tormentílla, –
Middeleeuwsche plantennaam, van Lat. tormentum, hevige (buik)pijn, darmkoliek.
– De looistofhoudende wortelstok werd in de Middeleeuwen tegen darmkoliek en
buikloop aangewend. Nog in het midden der 19de eeuw werd in Drente een afkooksel
van den wortelstok in melk aangewend tegen buikloop bij rundvee (zie Van Hall,
Neêrlands Plantenschat of Landhuishoudkundige Flora, p. 71).
torminalis
torminális (-is, -e), – van Lat. tormi na, buikkramp, koliek,
dysenterie: op eenigerlei wijze tot koliek of dysenterie in betrekking staand, als
geneesmiddel tegen koliek of dysenterie gebezigd.
Torminaria
Torminária M. J. Roem. [M. J. Roemer, D. plantkundige van
het 2de vierendeel der 19de eeuw], – van Lat. tormi na, buikpijn, koliek, dysenterie.
Boom, welks vruchten tegen koliek of dysenterie werden aangewend.
tornatus tornátus (-a, -um), – van Lat. torna re, op een draaibank bewerken,
afronden: (als het ware) op een draaibank bewerkt, rond.
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Tornelia
Tornélia Gutierrez [Mexicaan van wie mij niets bekend is dan, dat
hij volgens D. Fr. L. von Schlechtendal de auteur is geweest van het gesl. Torneli a],
– genoemd naar J. M. Tornel y Mendivil (?, Cordoba bij Vera Cruz, Mexico; 1853,
Mexico), aanvankelijk opgeleid voor priester, doch, vóór die opleiding voltooid was,
overgegaan naar het Mexic. leger, deelnemer aan verschillende pronunciamiento’s,
directeur van een mijnbouwinstituut te Mexico, laatstelijk minister van oorlog en
marine in dien staat.
toroides
toroídes, – van tora, soortnaam eener Cassi a; i des (Gr. eidês),
uitgang welke gelijkenis uitdrukt: op Cassi a tora gelijkend.
torosus
torósus (-a, -um), – van Lat. torus, gezwel, aanzwelling: met vele
aanzwellingen.
torquatus torquátus (-a, -um), – van Lat. torques (torquis) of torquis (torquis),
halsketting, gareel: een of ander orgaan dragend, dat bij een halsketting of bij een
gareel kan worden vergeleken.
torquisepalus torquisépalus (-a, -um), – van Lat. torque re, draaien, wringen;
Nieuwlat. sepa lum, kelkblad: met gedraaide of gewrongen kelkbladen.
Torresia
Torrésia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – in 1794
genoemd naar den Sp. medicus G. de la Torre, toen onderintendant van den bot. tuin
van Madrid. Overigens is mij niets van hem bekend.
torresianus
torresiánus (-a, -um) (Fimbristy lis – Gaud. [Ch.
Gaudichaud-Beaupré]), – genoemd naar Don Louis de Torres (zie Luisi a).
Torreya
Torréýa Arn. [G. A. Walker-Arnott], – genoemd naar J. Torrey
(1796, New York; 1873, New York), medicus, sedert 1827 hoogleeraar in de scheien plantkunde aan de Medische Hoogeschool en directeur van den bot. tuin te New
York, schrijver van zeer belangrijke publicaties over de flora van N.-Amerika.
torricellensis / torricellianus torricellénsis (-is, -e) / torricelliánus (-a, -um),
– afkomstig van het Torricelli-gebergte (aan de N.-kust van Kaiser Wilhelmsland
tusschen 142 en 143º O.L.) of daar het eerst gevonden. – Het gebergte is genoemd
naar E. Torricelli (1608, Faenza; 1647, Florence), hoogleeraar in de wis- en
natuurkunde te Florence, uitvinder (1643) van den barometer.
torridus tórridus (-a, -um), – van Lat. torre re, zengen, schroeien, roosteren:
verschroeid, verdroogd, verdord, in heete of droge streken groeiend.
torta
torta, – zie tortus.
tortilis
tórtilis (-is, -e), – van Lat. torque re, draaien, winden: bochtig.
tortitepalus
tortitépalus (-a, -um), – van Lat. tortus, gedraaid, gewrongen,
gebogen; Nieuwlat. tepa lum, bloemdekblad: met gedraaide of gewrongen
bloemdekbladen.
tortum
tortum, – zie tortus.
tortuosus
tortuósus (-a, -um), – van Lat. tortus (znw.), bocht: bochtig.
tortus
tortus (-a, -um), – van Lat. torque re, draaien, wringen: gedraaid,
gewrongen.
Torulinium
Torulínium Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te
Angers], – van Lat. toru lus (verkleinw. van torus, leger, bed), bedje. Bij de
vruchtrijpheid valt de spil der aartjes uiteen in leden, welke elk met haar omgebogen
randen een vrucht omkneld houden; elke vrucht ligt, als het ware, in een bed.
torulosus
torulósus (-a, -um), – van Lat. toru lus (verkleinw. van torus,
gezwel), klein gezwel, aanzwelling: vol aanzwellingen, op verscheidene plaatsen
verdikt.
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torvus
torvus (-a, -um), – (Lat.) grimmig. – Als soortnaam gebezigd voor
sterk gestekelde of zwaar gedoornde planten.
tosariensis
tosariénsis (-is, -e), – afkomstig van Tosári (dorp en
herstellingsoord op de N. helling van den Te ngge r in O.-Java op bijna 1800 M.
zeehoogte) of daar het eerst gevonden.
toston
toston, – Philipp. plantennaam.
totara
totára, – Nieuwzeel. volksnaam van Podocarpus – G. Benn. [George
Bennett (1804-93), Eng. medicus-natuuronderzoeker, die vele jaren in Australië
doorbracht].
tothila tothíla, – Ceylonsche plantennaam.
totnea
tótnea, – Nepalsche plantennaam (totnye).
tottus
tottus (-a, -um), – (Nieuwlat.) Hottentotsch, afkomstig uit het land der
Hottentotten (Z.-Afrika) of daar het eerst gevonden. – De Hottentotten danken hun
naam aan hun taal, welke op niet-deskundigen den indruk maakt stotterend gesproken
te worden,
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doordat zij rijk is aan de letterverbindingen h.t en t.t.
Touchardia
Touchárdia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar
Ph. V. Touchard (1810, Versailles; 1879, Parijs), in 1826 in dienst getreden bij de
Fr. marine, in 1864 gepensionneerd als vice-admiraal. Hij heeft vele tochten ter zee
gemaakt; o.a. nam hij deel aan den tocht om de aarde (Febr. 1836 – Nov. 1837) van
de korvet La Bonite, waaraan Gaudichaud (zie gaudichaudi), de auteur van het naar
Touchard genoemde gesl., als natuurhistoricus deelnam, en waarop Touchard
astronomische bepalingen verrichtte. Hij schreef een aantal krijgskundige publicaties.
Touchiroa
Touchíroa Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – afkorting van den
Guiaanschen plantennaam moutouchiraou.
toui
toúi, – Philipp. plantennaam (túi).
Tournefortia
Tournefórtia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. Pitton de
Tournefort (1656, Aix; 1708, Parijs), sedert zijn 21ste jaar hoogleeraar in de
plantkunde te Parijs, die een groot deel van Europa en Klein-Azië bereisde, daar vele
planten verzamelde, een kunstmatig plantensysteem, gebaseerd op den vorm der
bloemkroon, opstelde en goede geslachtsbeschrijvingen gaf.
tournefortianus
tournefortiánus (-a, -um) (Artemisi a – Rchb. [H. G. L.
Reichenbach]), – genoemd naar J. Pitton de Tournefort (zie Tourneforti a).
tournefortii
tournefórtii, – 2e nv. van Tourneforti us, Latinizeering van
Tournefort: van Tournefort, gevonden door Tournefort, genoemd naar Tournefort.
– Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. Pitton de Tournefort (zie
Tourneforti a).
toverenae
toverénae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam Toverena: van Toverena, genoemd naar Toverena. Rhododendron – F. v. M.
[Ferdinand von Müller] werd in 1884 genoemd naar markies Goyzueta de Toverena,
Ital. consul-generaal in Australië, beschermer van den auteur der soort, Ferdinand
von Müller (zie ferdinandi muelle ri). Overigens is mij niets van hem bekend.
tovernae
tovérnae (Rhododendron – Auct. [der schrijvers, doch niet identiek
met de door den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort
(of gesl.)]), – foutief voor tovere nae.
Townsendia
Townséndia W. J. Hook. [W. J. Hooker], – in 1840 genoemd
naar David Townsend van West-Chester, Penn., U.S.A., vriend van bot. studie, die
bijzondere studie gemaakt had van het aan Townsendi a verwante gesl. Aster.
Overigens is mij van hem niets bekend.
townsendii
townséndii, – 2e nv. van Townsendi us, Latinizeering van
Townsend: van Townsend, gevonden door Townsend, genoemd naar Townsend. –
Sparti na – Groves [Henry Groves (1855-1912), Eng. plantkundige en zijn broeder
James Groves] is genoemd naar Fr. Townsend (1822, Rawmarsh, Yorksh., Engeland;
1905, Cimiez bij Nice), verdienstelijk natuuronderzoeker, die het naar hem genoemde
gras het eerst onderscheidde van Sparti na stricta Roth. [A. W. Roth].
toxica
tóxica, – zie toxi cus.
toxicarius
toxicárius (-a, -um), – van Lat. toxi cum, Lat. transcr. van Gr.
toxi kon (van toxon, boog), pijlgift, bij uitbreiding gift in het algemeen: als pijlgift
bruikbaar, vergiftig.
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Toxicodendron / toxicodendron / Toxicodendrum
Toxicodéndron L. [C.
Linnaeus] / toxicodéndron / Toxicodéndrum Gaertn. [J. Gärtner], – van Gr. toxi kon
(van toxon, boog), pijlgift, gift; dendron, boom: giftige boom.
toxicus
tóxicus (-a, -um), – van Lat. toxi cum [= Gr. toxi kon (van toxon,
boog)], pijlgift, gift, venijn: giftig.
toxifer / toxiferus
tóxifer (toxífera, toxíferum) / toxíferus (-a, -um), – van
Lat. toxi cum (= Gr. toxi kon, van toxon, boog), pijlgift, gift, venijn; ferre, dragen,
voortbrengen: venijn voortbrengend, vergiftig. Het woord, dat eigenlijk
toxici fe r(us) behoorde te luiden, is welluidendheidshalve ingekort. Zie voorts
Adene ma.
Toxocarpus
Toxocárpus W. et A. [R. Wight en G. A. Walker Arnott], – van
Gr. toxon, boog; karpos, vrucht. – De beide kokervruchtjes vormen te zamen een
boogvormig geheel.
toxopei
toxopéi, – 2e nv. van Toxope us: van Toxope us, gevonden door
Toxope us, genoemd naar Toxope us. Dendrobi um – J. J. S. [J. J. Smith]; –
Eri a – J. J. S. [J. J. Smith]; – Lipa ris – J. J. S. [J. J. Smith]; – Microsty lis – J.
J. S. [J. J. Smith] en Rhododendron – J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd naar L. J.
Toxopeus (1894, Toeban, Midden-Java, in het N.O. der res. Rembang; X), bioloog,
die als doctorandus in de plant- en dierkunde en 19221/22 optrad als leider der
zoöl.-bot. sectie eener wetensch. expeditie naar het eiland Boeroe (zie buruensis) en
daar de naar hem genoemde planten ontdekte. In 1923 werd hij benoemd tot leeraar
in de nat. historie te Amsterdam, in 1930 tot leeraar in de nat. historie te Bandoeng.
toza
toza, – Zuidfr. naam van Quercus – Bosc [J. A. Bosc (1764-1837), Fr.
plantkundige].
tozae
tozae, – minder goede schrijfwijze voor toza.
tracheliifolius
tracheliifólius (-a, -um), – van Tracheli um, plantengesl.
(Campanulace ae); Lat. foli um, blad: met bladeren als die van een Tracheli um.
Trachelium / trachelium
Trachélium L. [C. Linnaeus] / trachélium, – van
Gr. trachêlos, hals: halskruid. De plant werd vroeger aangewend als geneesmiddel
tegen hals- en keelpijn. – Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 154: “Halscruyt
in water ghesoden es seer goet ende gheneest die pijne ende swillinghen van den
hals ende van die keele van binnen, ende alderhande ghezweer des monts, alsmen
daermede gorgelt oft die mond spoelt.”
Trachelospermum
Trachelospérmum Lem. [Charles A. Lemaire (1801-71),
hoogleeraar te Gent], – van Gr. trachêlos, hals, sperma, zaad. – De lange, smalle,
ongesnavelde zaden worden bij een hals vergeleken.
trachyanthus trachyánthus (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw; anthos, bloem:
ruwbloemig.
trachybracteus
trachybrácteus (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw, Lat.
bracte a, schutblad: met ruwe schutbladen. – Deze samenkoppeling van Gr. en Lat.
is niet fraai; asperibracte us zou beter geweest zijn.
trachycarpa / trachycarpum
trachycárpa / trachycárpum, – zie
trachycarpus.
Trachycarpus
Trachycárpus H. Wendl. [H. Wendland], – van Gr. trachus,
ruw; karpos, vrucht: palm met ruwharige vruchten.
trachycarpus trachycárpus (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw; karpos, vrucht:
met ruwe of ruwharige vruchten (of vijgen).
trachycaulis / trachycaulos
trachycáúlis (-is, -e) / trachycáúlos (-os, -om),
– van Gr. trachus, ruw; kaulos, stengel, steel: ruwstengelig; ruwstelig.
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trachychilus
trachychílus (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw; cheilos, lip:
ruwlippig.
trachycoleus trachycóleus (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw; kole os, scheede:
met ruwe (blad)scheeden.
trachycomus
trachýcomus (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw; ko mê, kuif
(van haren, bladeren, schutbladen, bloemen): met ruwe kuif, met ruwe bladeren.
trachyglossus
trachyglóssus (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw; glôssa, tong:
met ruwe tong of (bij orchideeën) lip.
trachylasius
trachylásius (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw; lasi os, ruig:
bezet met vele harde borstels, daardoor ruw.
trachyloba
trachýloba, – zie trachylo bus.
Trachylobium Trachylóbium Hayne [Fr. G. Hayne (1763-1832), hoogleeraar
te Berlijn], – van Gr. trachus, ruw, oneffen; lobos, peul. – Plant met
wrattig-gerimpelde peulen.
trachylobus trachýlobus (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw; lo bos, peul: met
ruwe peul.
trachylomus
trachylómus (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw; lôma, zoom,
rand: ruw gerand.
Trachymene
Trachýmene Rudge [E. Rudge], – van Gr. trachus, ruw; humên
(humênos), huid, vlies. De naam zinspeelt op de geknobbelde oppervlakte der
deelvruchtjes.
trachyphyllus
trachyphýllus (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw; phullon,
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blad: ruwbladig.
trachypodus
trachýpodus (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw; pous (pŏdos),
voet, steel: met ruwen voet, met ruwen steel.
Trachypogon
Trachypógon Nees [Chr. G. Nees von Esenbeck], – van Gr.
trachus, ruw; pôgôn, baard. – Gras met ruwe, bij baardharen vergeleken naalden.
trachypus
tráchypus, – van Gr. trachus, ruw; pous, voet, steel: met ruwen
voet, met ruwen steel.
trachyrachis
trachýrachis, – zie trachyrrhăchis.
trachyrachys
trachýrachys, – foutief voor trachyrrhăchis.
trachyrhizus
trachyrhízus, – zie trachyrrhizus.
trachyrrhachis
trachýrrhachis, – van Gr. trachus, ruw; rhăchis, spil van een
gevind tot meervoudig gevind blad of van een bloeiwijze: met een ruwe spil.
trachyrrhizus
trachyrrhízus (-a, -um), – van Gr. trachus, ruw; rhiza, wortel:
met ruwe wortels.
Trachyspermum
Trachyspérmum Link [H. Fr. Link], – van Gr. trachus,
ruw; sperma, zaad. – De naam zinspeelt op de met korte borstels of papillen bezette,
als zaden beschouwde vruchten.
Trachytella
Trachytélla A. P. DC. [A. P. de Candolle], – van Gr. trachŭtês
(van trachus, ruw), ruwheid: door ruwheid gekenmerkte plant; plant met zeer ruwe
bladeren.
trachythece
trachythéce, – van Gr. trachus, ruw; thêkê, doos: met een of
ander orgaan, dat bij een doos kan worden vergeleken en ruw is, ruwe bladscheeden
bv.
tradescanti
tradescánti, – 2e nv. van Tradescantus, Latinizeering van
Tradescant: van Tradescant, genoemd naar Tradescant. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar de beide gelijknamige hoveniers, vader en zoon, John Tradescant,
waarvan de eerste (?, ?; 1638, Lambeth) hoftuinman was van Karel I van Engeland,
de tweede (1608, Meopham bij Chatham, Engeland; 1662, Lambeth) van Karel II.
Zij stichtten te Lambeth een rijken bot. tuin, waarin zij verscheidene nieuwe planten,
waaronder de naar hen genoemde, invoerden.
Tradescantia
Tradescántia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar de beide
gelijknamige hoveniers, vader en zoon, John Tradescant (zie tradescanti).
tradescantiaefolius / tradescantifolius
tradescantiaefólius (-a, -um) /
tradescantifólius (-a, -um), – zie tradescantiifolĭus.
tradescantiifolius tradescantiifólius (-a, -um), – van Tradescantĭa, plantengesl.
(Commelinacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Tradescantĭa.
Tragia
Trágia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Hieronўmus Bock (1498,
Heidersbach, N.O. van Heidelberg; 1554, Hornbach), die, de gewoonte van zijn tijd
volgende, zijn naam latinizeerde tot Tragus (van Gr. tragos, bok), schrijver van een
kruidboek (1539) met goede beschrijvingen.
tragophyllus tragophýllus (-a, -um), – van Nieuwgr. tragophullon (van tragos,
bok; phullon, blad), bedoeld als Graecizeering van Lat. caprifolĭum (zie aldaar),
kamperfoelie, soortnaam eener Lonicēra: op Lonicēra caprifolĭum L. [C. Linnaeus]
gelijkend.
Tragopogon
Tragopógon L. [C. Linnaeus], – van Gr. tragos, bok; pôgôn,
baard: boksbaard. – De naam zinspeelt op het lange vruchtpluis.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Tragus / tragus
Tragus Haller [A. von Haller] / tragus, – Lat. transcr. van
het Gr. woord tragos, waarmede, behalve een bok, verschillende planten werden
aangeduid.
tranquebaricus / tranquebariensis
tranquebáricus (-a, -um) /
tranquebariénsis (-is, -e), – afkomstig van Tranquebar (aan de O. kust van
Voor-Indië op ±11° N.B.) of daar het eerst gevonden, Tranquebaarsch.
transiens
tránsiens, – van Lat. transīre (van trans, over; īre, gaan), overgaan:
overgaand, een overgang vormend.
transitorius transitórius (-a, -um), – van Lat. trans, over; īre, gaan, overgaan:
een overgang vormend. – Glomĕra – J. J. S. [J. J. Smith] werd zoo genoemd, omdat
zij een overgang vormt tusschen de gesl. Glomĕra Bl. [C. L. Blume] en
Glossorrhyncha Ridl. [H. N. Ridley].
translucens
translúcens, – van Lat. translūcēre (van trans, door; lūcēre,
lichten, helder zijn), doorschijnend zijn: doorschijnend.
translucidus translúcidus (-a, -um), – van Lat. trans, door; lucĭdus, glanzend,
licht zijnd: doorschijnend.
transparens transpárens, – van Lat. trans, door; pārens (van pārēre, zichtbaar
zijn), zichtbaar zijnd: doorschijnend.
transsilvanicus / transsylvanicus transsilvánicus (-a, -um) / transsylvánicus
(-a, -um), – afkomstig van Transsilvanië (= Transsylvanië = Zevenburgen, een door
de Karpaten in een wijden boog omsloten deel van Roemenië) of daar het eerst
gevonden.
transtillifer / transtilliferus
transtíllifer (transtillífera, transtillíferum) /
transtillíferus (-a, -um), – van Lat. transtillum (verkleinw. van transtrum, dwarsbalk),
dwarsbalkje; ferre, dragen: een op een dwarsbalkje gelijkend orgaan dragend.
transversa
transvérsa, – zie transversus.
transversalis
transversális (-is, -e), – van Lat. transversus, dwars: dwars.
transversilobus
transversílobus (-a, -um), – van Lat. transversus, dwars;
lŏbus, lob: met een of meer dwarse lobben.
transversus transvérsus (-a, -um), – van Lat. transvertĕre, omdraaien: dwars,
scheef.
Trapa
Trapa L. [C. Linnaeus], – van Middeleeuwsch Lat. trappa (vgl. Eng.
trap; Fr. trappe), val, klem (oorspronkelijk dat deel van de val of de klem, waarop
het dier moet trappen, zal het werktuig functionneeren). De naam zinspeelt op de op
voetangels gelijkende vruchten der Europ. soort.
trapeziflorus
trapeziflórus (-a, -um), – van Lat. trapezĭum, trapezium; flos
(flōris), bloem: met in een trapezium gerangschikte bloemen.
trapezifolius trapezifólius (-a, -um), – van Lat. trapezĭum, trapezium; folĭum,
blad: met trapeziumvormige bladeren.
trapeziformis trapezifórmis (-is, -e), – van Lat. trapezĭum, trapezium; forma,
vorm: trapeziumvormig.
trapezioides
trapezioídes, – van Lat. trapezĭum, trapezium; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: trapeziumvormig.
trapezoidalis
trapezoidális (-is, -e), – van Eng. trapezoid, trapezium:
trapeziumvormig.
trapezoides
trapezoídes, – van Lat. trapezĭum, trapezium; īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: trapeziumvormig.
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trapoides
trapoídes, – van Trapa, plantengesl. (Hydrocaryacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Trapa-achtig. – Bij Nephelaphyllum – J.
J. S. [J. J. Smith] gelijkt de stempelzuil op een Trapa-vrucht.
traunsteineri
traunsteinéri, – 2e nv. van Traunsteinērus, Latinizeering van
Traunsteiner: van Traunsteiner, gevonden door Traunsteiner, genoemd naar
Traunsteiner. – Orchis – Saut. [A. E. Sautier (1800-81), Oostenr.
medicus-plantkundige] is genoemd naar J. Traunsteiner (1798, Kitzbühel, O.-Tirol;
1850, Kitzbühel), verdienstelijk onderzoeker der flora van Tirol.
trautvetteri
trautvettéri, – 2e nv. van Trautvettērus, Latinizeering van
Trautvetter: van Trautvetter, genoemd naar Trautvetter. – Acer – Medwediew
[Medwediew] is genoemd naar E. R. von Trautvetter (1809, Mitau, Koerland; 1889,
St.-Petersburg), in 1833 benoemd tot assistent aan den bot. tuin van Dorpat, in 1835
tot assistent aan den bot. tuin van St.-Petersburg, in 1838 tot hoogleeraar in de
plantkunde te Kijew, waar hij in 1841 een bot. tuin stichtte, in 1859 gepensionneerd,
in 1864 wederom in staatsdienst
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getreden als administrateur van den bot. tuin van St.-Petersburg, van 1866 tot aan
zijn hernieuwde pensionneering in 1875 directeur van dien tuin, goed kenner van en
schrijver over de flora van Rusland, stichter (1871) van het tijdschrift Acta Horti
Petropolitáni.
travancorensis / travancoricus
travancorénsis (-is, -e) / travancóricus (-a,
-um), – afkomstig van Travancóre (westelijke kuststreek van het Z. van Voor-Indië)
of daar het eerst gevonden.
traversii
travérsii, – 2e nv. van Traversĭus, Latinizeering van Travers: van
Travers, gevonden door Travers, genoemd naar Travers. – Veronĭca – W. J. Hook.
[W. J. Hooker] is genoemd naar William Thomas Locke Travers (1819, New Castle,
Z.W. van Limerick, Ierland; 1903, Wellington, Nieuw-Zeeland), sedert 1849 in
Nieuw-Zeeland woonachtig, ornitholoog-botanicus, die o.a. de alpiene flora van het
Zuid-Eiland (Nieuw-Zeeland) bestudeerde, schrijver van wetensch. publicaties.
treacheri
treachéri, – 2e nv. van van Treachērus, Latinizeering van Treacher:
van Treacher, genoemd naar Treacher. – Willughbeia – Dyer [W. T. Thiselton-Dyer]
is genoemd naar W. Hood Treacher, in 1877/78 Eng. bestuursambtenaar op het eiland
Laboean (voor de baai van Broenei, aan de N.W. kust van Bórneo op ruim 5° N.B.),
die Burbidge (zie Burbidgĕa) krachtig bijstond bij diens inzamelwerk.
treacherianus
treacheriánus (-a, -um) (Dendrobĭum – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach]), – genoemd naar W. Hood Treacher (zie treachēri).
trechostigma
trechostígma, – van Gr. trêchus (= trachus), ruw; stigma, (als
bot. term) stempel: met ruwen stempel.
tredecimnervis
tredecimnérvis (-is, -e), – van Lat. tredĕcim, dertien; nervus,
nerf: dertiennervig.
Treisteria
Treistéria Griff. [W. Griffith], – van Gr. treis, drie; steira, kielbalk
(van een schip). De naam zinspeelt op den drievleugeligen, als het ware van drie
kielen voorzienen kelk der eerstbeschreven soort.
Trema
Trema Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. van Gr. trêma, gat. – De
naam zinspeelt op de netvormig geribde, daardoor schijnbaar gaatjes vertoonende
steenkern der eerstbeschreven soort.
trematocarpus
trematocárpus (-a, -um), – van Gr. trêma (trêmătos), gat,
opening; karpos, vrucht: met vruchten (of vijgen), welke een opening of kuil
vertoonen.
trematospermus
trematospérmus (-a, -um), – van Gr. trêma (trêmătos), gat,
opening; sperma, zaad: met een of meer kuiltjes in de zaden.
Trembleya
Trembléýa A. P. DC. [A. P. de Candolle], – dit uit drie secties
bestaande gesl. werd door A. P. de Candolle (zie Candollĕa) in 1828 genoemd naar
drie natuuronderzoekers van den naam Trembley, nl. naar: 1. J. A. Trembley (1714,
Genève; 1763, Genève), sedert 1752 hoogleeraar in de wiskunde te Genève, schrijver
der ten onrechte op den naam van Calandrini (zie Calandrinĭa) gestelde, in 1734
uitgegeven Theses physĭcae de vegetatiōne et generatiōne plantārum (Natuurkundige
stellingen over den groei en de voortplanting der gewassen). 2. J. Trembley (1749,
Genève; 1811, Le Mas d’Agenais, Dépt. Lot-et-Garonne, Frankrijk), wiskundige,
schrijver van vele publicaties, die uit barometrische waarnemingen de hoogte van
een aantal bergen berekende. 3. bovenal Abraham Trembley (1700, Genève; 1784,
Genève), na voltooing zijner studiën huisonderwijzer geworden bij graaf Bentinck
te ’s Gravenhage, waar hij zich bezig hield met de studie van zoetwaterdieren, vooral
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van zoetwaterpolypen, en in 1740 het regeneratievermogen van deze ontdekte. Later
werd hij opvoeder van den hertog van Richmond, met wien hij Italië en Duitschland
bereisde. In 1757 keerde hij terug naar Genève, waar hij in 1760 directeur der
stadsbibliotheek werd.
tremula
trémula, – zie tremŭlus.
tremuloides
tremuloídes, – van den soortnaam tremŭlus (zie aldaar); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort tremŭlus gelijkend.
tremulus
trémulus (-a, -um), – van Lat. tremĕre, beven: bevend.
Trentepohlia
Trentepóhlia Boeck. [O. Boeckeler], – genoemd naar J. Fr.
Trentepohl (1748, Oldenburg; 1806, Oldenbrock in Oldenburg), predikant, schrijver
van een pas lang na zijn dood uitgegeven flora van Oldenburg.
Treubania / Treubella / Treubella
Treubánia V. Tiegh. [Ph. van Tieghem
(1839-1914), Fr. plantkundige] / Treubélla Pierre [L. Pierre] / Treubélla V. Tiegh.
[Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr. plantkundige], – genoemd naar M. Treub (1851,
Voorschoten; 1910, Saint Raphael, Z.W. van Cannes), den oudsten van een trits
beroemde broeders, van 1880-1909 directeur van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg,
sedert 1905 bovendien directeur van landbouw in Ned. Indië. Door zijn buitengewone
bekwaamheid, uitnemende karaktereigenschappen, helder inzicht en meesterlijk
beleid wist hij ’s Lands Plantentuin van een betrekkelijk onbeduidend instituut
opteheffen tot een wereldvermaarde wetensch. inrichting, welke onder hem een
brandpunt der bot. wetenschap werd, waar tal van buitenlandsche geleerden kwamen
arbeiden en enthousiast vertrokken; hijzelf deed vele belangrijke ontdekkingen; onder
zijn leiding werden en bleven de Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg beroemd.
Gelukkig heeft deze groote man het verval der door hem tot bloei gebrachte instelling,
welke in 1933/1935 zelfs een beroep deed op de publieke liefdadigheid, niet beleefd.
treubianus
treubiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar M. Treub (zie Treubanĭa).
treubii
tréúbii, – 2e nv. van Treubĭus, Latinizeering van Treub: van Treub,
gevonden door Treub, genoemd naar Treub. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar M. Treub (zie Treubanĭa).
Trevesia
Trevésia Vis. [R. de Visiani], – in 1840 genoemd naar Enrichetta
Treves de Bonfili te Padua, uitnemend beschermster en beoefenaarster der nat. historie,
vooral der plantkunde, beschermster van De Visiani (zie Visianĭa), den auteur van
het gesl. – Zij bezat te Padua een fraai aangelegden tuin, rijk aan gewassen.
Trevia
Trévia L. [C. Linnaeus], – = Trewĭa. Zie aldaar.
trevirani
treviráni, – 2e nv. van Trevirānus: van Treviranus, gevonden door
Treviranus, genoemd naar Treviranus. – Salix – Spreng. [K. P. J. Sprengel] is genoemd
naar L. Chr. Treviranus (1779, Bremen; 1864, Poppelsdorf bij Bonn), eerst arts te
Bremen, in 1812 benoemd tot hoogleeraar in de plantkunde te Rostock, in 1816 in
gelijke betrekking te Breslau, in 1830 te Bonn, schrijver van belangrijke bot. werken,
vooral op anatomisch en physiol. gebied, ontdekker der intercellulaire ruimten.
Trewia
Tréwia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Chr. J. Treu, die zich later
Trew noemde (1695, Lauf bij Neurenberg; 1769, Neurenberg), arts te Neurenberg,
bezitter van een fraaien tuin, schrijver van bot. werken. – In 1727 en volgende jaren
maakte hij een lange reis door Europa.
trewianus
trewiánus (-a, -um) (Lycĭum- R. et Sch. [J. J. Roemer en J. A.
Schultes]), – genoemd naar Chr. J. Trew (zie Trewĭa).
trewioides
trewioídes, – van Trewĭa, plantengesl (Euphorbiacĕae); ĭdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Trewĭa-achtig.
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triacantha
triacántha, – zie triacanthus.
triacanthos / triacanthus
triacánthos (-os, -on) / triacánthus (-a, -um), –
van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); akantha, doorn,
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stekel: 3-doornig, 3-stekelig.
Triadenia
Triadénia Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. tri (in
samenstellingen), drie(maal); adên (adĕnos), klier: plant met (2-) 3 klieren aan den
voet van elke kelkslip.
triadenius triadénius (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
adên (adĕnos), klier: met 3 klieren.
Triadica
Triádica Lour. [J. Loureiro], – Lat. transcr. (vr. vorm) van Gr.
triadĭkos, drietallig. – De naam zinspeelt op het 3-bladige bloemdek.
triaena
triáéna, – Lat. transcr. van Gr. triaina, drietand.
trialatus
trialátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
ala, vleugel: 3-vleugelig.
trianae
triánae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam
Triana: van Triana, gevonden door Triana, genoemd naar Triana. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar José Jerónimo Triana (1834, Bogotá, Columbia = Colombia;
1890, Parijs), die in 1851 als plantkundige werd toegevoegd aan een aardrijkskundige
commissie, welke in opdracht had Columbia van Bogotá tot de grens van Venezuela
te onderzoeken. In die functie verzamelde hij ±6000 planten, waarmede hij zich in
1856 naar Montpellier begaf om ze onder leiding van Planchon (zie Planchonella)
te bewerken; te zamen met dezen schreef hij een voorlooper eener flora van Columbia,
voorts schreef hij publicaties over Guttifĕrae, Melastomatacĕae en het gesl. Cinchōna.
– Later vestigde hij zich met medeneming zijner verzamelingen te Parijs; toen die
stad in 1870 door de Duitschers belegerd stond te worden, vluchtte hij naar Engeland.
Bij zijn terugkeer bleken zijn verzamelingen en de daarnaar gemaakte aanteekeningen,
vrucht van een twintigjarigen arbeid, verdwenen te zijn.
triander / triandrus
triánder (-ra, -rum) / triándrus (-a, -um), – van Gr. tri
(in samenstellingen), drie(maal); anêr (andros), man: met 3 mann. organen, met 3
meeldraden, 3-helmig (in de oude litteratuur ook 3-mannig).
triangula
triángula, – zie triangŭlus.
triangularis / triangulatus
trianguláris (-is, -e) / triangulátus (-a, -um), –
van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal); angŭlus, hoek: driehoekig.
triangulipetalus triangulipétalus (-a, -um), – van Lat. triangŭlus, driehoekig;
Nieuwlat. petălum, kroonblad: met driehoekige kroonbladen.
triangulus tríángulus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
angŭlus, hoek: driehoekig.
trianii
triánii, – 2e nv. van Trianĭus, Latinizeering van Triana: van Triana,
gevonden door Triana, genoemd naar Triana. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar José Triana (zie triānae).
triantha
triántha, – zie trianthus.
Trianthema
Triánthema L. [C. Linnaeus], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); anthĕmon, bloem: plant, welker bloemen 3 aan 3 bijeenstaan. Bij de Jav.
soorten is dit in den regel niet het geval.
trianthemus
triánthemus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); anthĕmon, bloem: 3-bloemig.
trianthus
triánthus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
anthos, bloem: 3-bloemig.
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triapiculatus
triapiculátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); apicŭlus (zie apiculātus), spitsje: met 3 spitsjes.
triaristatus
triaristátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); arista, naald: 3-naaldig.
triaristellus
triaristéllus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); aristella (verkleinw. van arista, kafnaald), kafnaaldje: met 3 kafnaaldjes.
Tribrachia Tribráchia Lindl. [J. Lindley], – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); brachĭum, (onder)arm. – De 3 kroonbladen zijn aan den voet vergroeid,
waardoor een 3-armig geheel ontstaat. Het woord wordt soms verward met
Tribrachўa. Zie aldaar.
Tribrachya
Tribráchya Korth. [P. W. Korthals], – van Gr. tri (in
samenstellingen), drie(maal); brachu, een kleinigheid, een enkel ding. – De bloeiwijze
is een 3-bloemig hoofdje.
tribracteatus
tribacteátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); bractĕa, schutblad: met 3 schutbladen.
tribuloides
tribuloídes, -van Tribŭlus, plantengesl. (Zygophyllacĕae) of van
Lat. tribŭlus, voetangel, voorwerp, dat op dusdanige wijze met scherpe punten
(doorgaans 4) is bezet, dat er in elken stand van het voorwerp één naar boven is
gekeerd; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Tribŭlus-achtig. 2.
op een voetangel gelijkend.
Tribulus
Tríbulus L. [C. Linnaeus], – (Lat.) (van Gr. tribŏlos), voetangel,
voorwerp, dat op dusdanige wijze met scherpe punten (doorgaans 4) is bezet, dat er
in elken stand van het voorwerp één naar boven is gekeerd. De naam zinspeelt op
de scherp gestekelde vruchten.
tricallifer / tricalliferus
tricállifer (tricallífera, tricallíferum) / tricallíferus
(-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal); callum, (eelt)knobbel, harde
knobbel; ferre, dragen: 3 (harde) knobbels dragend.
tricallosus tricallósus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
callum, (eelt)knobbel: 3-knobbelig.
Tricalysia Tricalýsia A. Rich. [A. Richard], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); kalux, kelk. – De bloemen dragen aan den voet der kelkbuis nog een
dubbelen bijkelk, zoodat er 3 kelken schijnen te zijn.
tricanalifer / tricanaliferus
tricanálifer (tricanalífera, tricanalíferum) /
tricanalíferus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal); canālis,
groeve; ferre, dragen: 3-groevig.
tricantherus
tricanthérus (-a, -um), – foutief voor trichanthērus.
tricarinatus
tricarinátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); carīna, kiel: 3-kielig.
Tricarium
Tricárium Lour. [J. Loureiro], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); karŭon, noot. De vrucht bestaat uit 3 kluisjes.
tricarpus
tricárpus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
karpos, vrucht: met drie vruchten; met 3-kluizige vruchten.
tricephalus tricéphalus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
kephălê, hoofd: 3-hoofdig, met 3 hoofdjes.
triceps
triceps, – van Lat. tri (in samenstelllingen), drie (maal); caput, hoofd:
3-hoofdig, met 3 hoofdjes.
Trichacanthus
Trichacánthus Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi], – van Gr.
thrix (trichos), haar; Acanthus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Acanthacĕae:
Acanthacĕa met eigenaardige (slijm)haren op de zaden.
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trichaete / trichaetis
tricháéte / tricháétis (-is, -e), – van Gr. tri (in
samenstellingen), drie(maal); chaitê, borstel, dik haar: 3-borstelig.
trichambon
trichámbon, – van Gr. thrix (trichos), haar: ambôn, rand: met
behaarden rand.
trichantha
trichántha, – zie trichanthus.
trichantherus trichanthérus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; anthêra,
helmknop: met behaarde helmknoppen.
trichanthus
trichánthus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; anthos,
bloem: met behaarde bloemen.
trichechus
tríchechus, – Trichĕchus, voormalige wetensch. geslachtsnaam
van den walrus (Trichĕchus Rosmārus L. [C. Linnaeus]) [van Gr. thrix (trichos),
haar; ĕchein, hebben] “de haren hebbende”, zinspelend op de lange snorharen van
het dier. Als soortnaam gebezigd voor planten, welke in eenig opzicht op een walrus
(of den kop daarvan) gelijken.
Trichelostylis
Trichelostýlis Lestib. [Th. Lestiboudois (1797-1876), Fr.
staatsman-plantkundige], – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); chêlê, klauw;
stūlis (verkleinw.
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van stūlos, zuil), stijl: plant met 3-klauwigen, dwz. 3-spletigen, stijl.
trichiatus
trichiátus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar: behaard,
haarvormig.
Trichilia
Trichília L. [C. Linnaeus], – van Gr. tricha, in drieën. – Het
vruchtbeginsel is vaak 3-hokkig, de vrucht 3-kleppig; de bladeren zijn soms 3-tallig.
trichocalyx
trichócalyx, – van Gr. thrix (trichos), haar; kălux, kelk: met
behaarden kelk.
trichocarpa
trichocárpa, – zie trichocarpus.
trichocarpos / trichocarpus
trichocárpos (-os, -on) / trichocárpus (-a, -um),
– van Gr. thrix (trichos), haar; karpos, vrucht: met behaarde vruchten; met behaarde
sporangiën.
Trichocarya
Trichocárya Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. thrix (trichos),
haar; karŭon, noot. – De steenkernen bezitten een dikken, harden, van binnen
behaarden wand.
trichocaula
trichocáúla, – zie trichocaulus.
trichocaulos / trichocaulus
trichocáúlos (-os, -on) / trichocáúlus (-a, -um),
– van Gr. thrix (trichos), haar; kaulos, stengel, steel: met behaarde stengels of stelen;
met haardunne stengels of stelen.
trichocephalus
trichocéphalus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar;
kephălê, hoofd: met harige bloemhoofdjes.
trichocladus
trichócladus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; klădos,
twijg: met behaarde twijgen.
trichocoleus
trichocóleus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; kolĕos,
scheede: met behaarde (blad)scheeden.
trichocondylus
trichocóndylus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar;
kondŭlos, gewrichts(knobbel): met behaarde gewrichten, met behaarde knoopen.
trichocorynus trichocórynus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; korŭnê,
knuppel, knots: met behaarde knuppel- of knotsvormige organen. Bij Adinandra –
Korth. [P. W. Korthals] zinspeelt de soortnaam op de dikke, langharige helmdraden.
trichodes
trichódes, – Lat. transcr. van Gr. trichôdês [van thrix (trichos),
haar], behaard, harig.
Trichodesma
Trichodésma R. Br. [Robert Brown], – van Gr. thrix (trichos),
haar; desmê, bundel. – De helmknoppen zijn door middel van haren tot een bundel
vereenigd.
trichodesmus trichodésmus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; desmos,
ketting: met kettingvormige, dwz. gelede haren.
Trichodia
Trichódia Griff. [W. Griffith], – van Gr. trichôdês (zie trichódes),
behaard, harig. – De kelkbuis draagt van binnen een uit haarfijne slippen bestaande
bijkroon.
trichodon
tríchodon, – van Gr. thrix (trichos), haar; ŏdous (ŏdontos), tand:
met behaarde tanden.
trichoglotte
trichoglótte, – zie trichoglottis.
Trichoglottis
Trichoglóttis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. thrix (trichos), haar;
glôtta, tong. – Bij een deel der soorten van dit gesl. is de bij een tong vergeleken lip
van binnen behaard.
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trichoglottis trichoglóttis (-is, -e), – van Gr. thrix (trichos), haar; glôtta, tong:
met behaarde tong of (bij orchideeën) lip.
trichoidea
trichoídea, – zie trichoidĕus.
trichoides trichoídes, – van Gr. thrix (trichos), haar; īdes, (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: haarvormig, haardun, haarfijn.
trichoideus trichoídeus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; idĕus, uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: haarvormig, haardun, haarfijn.
trichokoleus
trichokóleus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; kolĕos,
scheede: met behaarde (blad)scheeden.
Tricholaena
Tricholáéna Schrad. [H. A. Schrader], – van Gr. thrix (trichos),
haar; laina, mantel. – De aartjes dragen aan den voet een bij een mantel vergeleken
krans van lange haren.
tricholepis
trichólepis, – van Gr. thrix (trichos), haar; lĕpis, schub: met
behaarde schubben of kafjes; met haarvormige of in een haarvormige punt uitloopende
schubben.
Tricholobus
Trichólobus Bl. [C. L. Blume], – van Gr. thrix (trichos), haar;
lŏbos, vrucht: plant met behaarde vruchten.
trichomallus trichomállus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. trichomallos [van
thrix (trichos), haar; mallos, wol], wollig behaard.
Trichomanes / trichomanes
Trichómanes L. [C. Linnaeus] / trichómanes,
– oude Gr. plantennaam, geschonken aan varensoorten met dunne, glanzend zwarte
bladstelen. – Het woord is afgeleid van Gr. thrix (trichos), haar; mainesthai, razen:
plant welke zeer veel (razend veel) haren (haardunne organen) draagt. – De naam
werd op het hem tegenwoordig voerende gesl. overgedragen òf wegens de dunne
bladstelen òf wegens de haardunne zuiltjes, welke de sporangiën dragen. – Als
soortnaam gebezigd voor planten, welke òf vroeger trichomănes genoemd werden
òf op het tegenwoordige gesl. Trichomănes gelijken.
trichomanoides
trichomanoídes, – van Trichomănes, plantengesl.
(Hymenophyllacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Trichomănes-achtig.
trichonema
trichonéma, – van Gr. thrix (trichos), haar; nêma, draad: met
behaarde draden, met haarvormige draden.
trichoneurus
trichonéúrus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; neuron,
nerf: met behaarde nerven.
Trichoon
Tríchoon Roth [A. W. Roth], – van Gr. thrix (trichos), haar. – De
spil van het aartje draagt boven de inplanting van g2 lange haren.
trichopetalus
trichopétalus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; petălon,
kroonblad: met behaarde kroonbladen; met in haarfijne slippen verdeelde kroonbladen.
trichophilus
trichóphilus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; phĭlein,
beminnen: haren beminnend, dwz. sterk behaard.
trichophora
trichóphora, – zie trichophŏrus.
Trichophorum
Trichóphorum Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika;
1837, Parijs), beroemd mykoloog], – van Gr. thrix (trichos), haar; pherein, dragen.
– Het vruchtbeginsel wordt omgeven door lange borstels of haren, welke na den bloei
aanmerkelijk in lengte toenemen.
trichophorus
trichóphorus (-a, -um), – van Gr. trhix (trichos), haar; pherein,
dragen: haren dragend, behaard.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

trichophyllus trichophýllus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; phullon,
blad: met behaarde bladeren; met haarfijne bladeren; met in haarfijne slippen verdeelde
bladeren.
trichopodus / trichopus
trichópodus (-a, -um) / trichopus, – van Gr. thrix
(trichos), haar; pous (pŏdos), voet, steel: met behaarden (zuil)voet of steel; met
haardunnen (zuil)voet of steel.
trichorhizus
trichorhízus (-a, -um), – zie trichorrhizus.
trichorrhizus
trichorrhízus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; rhiza,
wortel: met haarfijne of behaarde wortels; met haarfijnen of behaarden wortelstok.
trichosantha
trichosántha, – zie trichosanthus.
Trichosanthes
Trichosánthes L. [C. Linnaeus], – van Gr. thrix (trichos),
haar; anthos of anthê, bloem. – De naam zinspeelt op de in haarfijne slippen verdeelde
kroonslippen.
trichosanthus trichosánthus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; anthos,
bloem: met behaarde bloemen.
trichosperma
trichospérma, – zie trichospermus.
Trichospermum Trichospérmum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. thrix (trichos),
haar; sperma, zaad. De zaden dragen een krans van lange haren.
trichospermus
trichospérmus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar;
sperma, zaad: met behaarde zaden.
Trichosporum
Trichósporum D. Don [David Don], – van Gr. thrix (trichos),
haar; spŏra of spŏros, zaad: plant met haardragende zaden.
trichostachyus
trichostáchyus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar;
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stachus, aar: met behaarde aren.
trichostemon
trichostémon, – van Gr. thrix (trichos), haar; stêmôn, draad:
met behaarde (meel)draden.
trichostichus trichóstichus (-a, -um), – 1. van Gr. thrix (trichos), haar; stĭchos,
rij: met behaarde rijen, dwz. in rijen geplaatste haren. 2. van Gr. tricha, drievoudig,
in drieën, stĭchos, rij, rang: in 3 rijen of rangen geplaatst, tot 3 rangen behoorend,
dwz. driedubelgevind.
Trichostigma
Trichostígma A. Rich. [A. Richard], – van Gr. thrix (trichos),
haar; stigma, (als bot. term) stempel: plant met uit haren bestaanden stempel.
trichostomus
trichóstomus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; stŏma,
mond: met behaarden mond.
trichostyla
trichostýla, – zie trichost lus.
trichostyle
trichostýle, – zie trichost lis.
trichostyles / trichostylis / trichostylus
trichostýles (-es, -es) / trichostýlis
(-is, -e), trichostýlus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; stūlis (verkleinw. van
stūlos, zuil), stijl: met haardunnen stijl; met behaarden stijl.
trichotaenius
trichotáénius (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; tainĭa,
band: met een behaarden band; met een band van haren.
trichotomus
trichótomus (-a, -um), – van Gr. tricha, in drieën; temnein,
snijden: in drieën gedeeld.
trichotosa
trichotósa, – zie trichotōsus.
Trichotosia
Trichotósia Bl. [C. L. Blume], – van Gr. trichôtos [van thrix
(trichos), haar], behaard: opvallend behaarde plant.
trichotosus
trichotósus (-a, -um), – van Gr. trichôtos [van thrix (trichos),
haar], behaard: opvallend behaard.
trichroa
tríchroa, – zie trichrŏus.
trichromus trichrómus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
chrôma, kleur: driekleurig.
trichrous
tríchrous (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
chrŏa, kleur: driekleurig.
trichurus
trichúrus (-a, -um), – van Gr. thrix (trichos), haar; oura, staart: met
behaarden staart of daarop gelijkend orgaan, een spoor bv.; met haardunnen staart.
triciliatus
triciliátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
cilĭum, (als bot. term) wimper: met 3 wimpers, met 3 wimperharen.
triclaviger / triclavigerus
tricláviger (triclavígera, triclavígerum) /
triclavígerus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal); clava, knots:
gĕrĕre, dragen: 3 knotsvormige organen dragend.
tricoccus
tricóccus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
kokkos, vruchtkluisje: met 3-kluizige vruchten.
tricochlearis
tricochleáris (-is, -e), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); cochlĕar (conchleāris), lepel: met 3 lepelvormige organen (blaadjes bv.).
tricochleatus tricochleátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie:
cochlĕa, gewonden schelp, slakkenhuis: met 3 slakkenhuisvormige organen. – Het
woord wordt soms onder den invloed van Gr. kochlos, dat, behalve gewonden schelp,
ook mosselschelp beteekent, gebezigd in de beteekenis van: met 3
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mosselschelpvormige organen. Dit gebruik is echter niet aanbevelenswaardig, daar
het aanleiding kan geven tot misverstand; men bezige dan liever triconchātus.
tricolor / tricolorus
trícolor / tricolórus (-a, -um), – van Lat. tri (in
samenstellingen), drie(maal); cŏlor (colōris), kleur: driekleurig.
triconchatus
triconchátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); concha, schelp: met 3 schelpvormige organen.
tricornis
tricórnis (-is, -e), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
cornu, hoorn: 3-hoornig.
tricostatus tricostátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
costa, ribbe: 3-ribbig.
tricrenatus
tricrenátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); crena, kerf: 3-kervig.
tricuspe
tricúspe, – zie tricuspis.
Tricuspidaria
Tricuspidária Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – van
Lat. tricuspis (tricuspĭdis) (zie aldaar), driepuntig. – De kroonbladen zijn aan den
top in 3 spitse slippen gedeeld.
tricuspidatus
tricuspidátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
(drie)maal; cuspis (cuspĭdis), spits (znw.): met 3 spitsen, met 3 spitse punten.
tricuspidulus
tricuspídulus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
(drie)maal; cuspidŭla [verkleinw. van cuspis (cuspĭdis), spits (znw.)], spitsje: met 3
spitsjes.
Tricuspis
Tricúspis Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog], – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal); cuspis, spits.
De kroonbladen zijn aan den top in 3 spitse slippen gedeeld.
tricuspis
tricúspis (-is, -e), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal),
cuspis, spits (znw.): met 3 spitsen, met 3 spitse punten, 3-puntig.
Tricycla
Trícycla Cav. [A. J. Cavanilles], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); kŭklos, kring, cirkel. – De naam zinspeelt op de 3 in een krans geplaatste,
gekleurde schutbladen, welke de bloemen en later de vruchten omgeven.
Tricyrtis
Tricýrtis Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal), kurtos, krom, gebocheld. –
De 3 buitenste bloemdekbladen dragen aan den voet een bochel, dwz. een zakvormige
uitstulping.
tridactyla
tridáctyla, – zie tridactўlus.
tridactylites
tridactylítes, – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
daktŭlos, vinger: 3-vingerige plant. – De naam zinspeelt op de 3-lobbige bladeren.
tridactylos / tridactylus
tridáctylos (-os, -on) / tridáctylus (-a, -um), – van
Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); daktŭlos, vinger: 3-vingerig.
Tridax
Trídax L. [C. Linnaeus], – wijziging van den ouden Gr. plantennaam
Thridax, salade, door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem
thans voerende gesl., dat wel, evenals salade, een Composiet is, doch overigens in
het minst niet op die plant gelijkt. – Het vervangen van th door t komt vaker voor;
vgl. Atragĕna, Echtrus, Epaltes, Triŏnum, Trixis.
tridens
tridens, – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal); dens, tand:
drietand, 3-tandig.
tridentatus
tridentátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); dens (dentis), tand: 3-tandig.
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tridentifer / tridentiferus
tridéntifer (tridentífera, tridentíferum) /
tridentíferus (-a, -um), – van Lat. tridens (tridentis) (zie aldaar), drietand; ferre,
dragen: een drietand dragend.
Tridesmis
Tridésmis Lour. [J. Loureiro] (Euphorbiacĕae), – van Gr. tri (in
samenstellingen), drie(maal); desmê, bundel. De 3 uiteenwijkende stijlen zijn elk
aan den top in vele slippen verdeeld: deze slippen staan dientengevolge in 3 bundels.
Tridesmis Tridésmis Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te Straatsburg]
(Guttifĕrae), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); desmê, bundel. De
meeldraden zijn tot 3 bundels vergroeid.
tridymus
trídymus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. tridŭmos, driedubbel.
Trientalis Trientális L. [C. Linnaeus], – Lat. [van triens (trientis), derde deel],
1/3 voet (zie pedālis) lang. De naam zinspeelt op de hoogte der plant, welke echter
vaak grootere afmetingen bereikt.
trifasciatus
trifasciátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); fascĭa, band, streep: met 3 banden, met 3 strepen.
trifidus
trífidus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
findĕre (stam fĭd), splijten: 3-spletig.
trifilus trifílus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie (maal); fīlum,
draad: met 3 draden, met 3
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lange haren.
triflorus
triflórus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
flos (flōris), bloem: 3-bloemig.
trifolia
trifólia, – zie trifolĭus.
trifoliastrum
trifoliástrum, – van Trifolĭum, plantengesl. (Leguminōsae),
klaver; astrum, uitgang met kleineerende beteekenis: onechte klaver. – Zie voorts
alsinastrum.
trifoliatus trifoliátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
folĭum, blad: 3-bladig, met 3 bladeren of blaadjes bijeen.
trifolii
trifólii, – 2e nv. van Trifolĭum, plantengesl. (Leguminōsae), klaver:
van klaver; op klaver parasiteerend.
trifoliolatus
trifoliolátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); foliŏlum (verkleinw. van folĭum, blad), blaadje (onderdeel van een
samengesteld blad): met 3 blaadjes, uit 3 blaadjes bestaand.
Trifolium
Trifólium L. [C. Linnaeus], – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); folĭum, blad: drieblad; plant met uit 3 blaadjes bestaande bladeren (klaver).
trifolius
trifólius (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
folĭum, blad: 3-bladig; met 3 bladeren of blaadjes bijeen.
trifurcatus trifurcátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
furca, vork: op een 3-tandige vork gelijkend, in drieën vertakt.
trifurceps trifúrceps, – monsterwoord, dat onder den invloed van Lat. trifurcus
(drietandig, driespletig) gevormd schijnt te zijn uit Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); forceps, tang. De bedoeling schijnt te zijn: in drieën vertakt.
trigintipetalus
trigintipétalus (-is, -e), – van Lat. triginta, dertig; Nieuwlat.
petălum, kroonblad: met 30 kroonbladen.
Triglochin
Triglóchin L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. triglôchin [van
Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); glôchin, (pijl)spits], met 3 spitsen. Bij de als
type van het gesl. beschouwde Triglochin palustris L. [C. Linnaeus] laten de 3 naar
onder spits toeloopende vruchtbladen bij rijpheid van onder naar boven los van de
blijvende middenzuil. In dat stadium vertoont de vrucht aan de onderzijde 3 spitsen;
daarop zinspeelt de geslachtsnaam.
Triglossum
Triglóssum Fisch. [Fr. E. L. (von) Fischer], – van Gr. tri (in
samenstellingen), drie(maal); glôssa, tong: 3-tongige plant. De naam zinspeelt op de
3 betrekkelijk groote lodicŭlae.
trigona
trigóna, – zie trigōnus.
Trigonachras
Trigónachras Radlk. [L. Radlkofer], – van Gr. trigônos,
driehoekig; ăchras, pereboom. – De vrucht is peervormig en daarbij driehoekig.
Trigonella
Trigonélla L. [C. Linnaeus], – als znw. gebezigd, vr. verkleinw.
van Lat. trigōnus (zie aldaar), driehoekig: kleine driehoekige (plant). De naam
zinspeelt op de schijnbaar 3-bladige bloemkroon van Trigonella foenum graecum L.
[C. Linnaeus]; de kielblaadjes zijn nl. zeer klein.
trigonellodorus
trigonellodórus (-a, -um), – van Trigonella, plantengesl.
(Leguminōsae); odor (odōris), geur: met een geur als die van Trigonella; naar
Trigonella (foenum graecum L. [C. Linnaeus]) riekend.
Trigonia
Trigónia Aubl. [J. B. Chr. Fusée Aublet], – van Gr. tri (in
samenstellingen), drie(maal); gônĭa, hoek: plant met driehoekige vruchten.
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Trigoniaceae Trigoniáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Trigonĭa
geldt.
Trigoniastrum
Trigoniástrum Miq. [F. A. W. Miquel], – van Trigonĭa,
plantengesl. (Trigoniacĕae); astrum, uitgang met kleineerende beteekenis: onechte
Trigonĭa. – Zie voorts alsinastrum.
trigonidioides trigonidioídes, – van Trigonidĭum, plantengesl. (Orchidacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Trigonidĭum-achtig.
Trigonidium
Trigonídium Lindl. [J. Lindley], – Lat. transcr. van Gr.
tritrigônidĭon (verkleinw. van trigônon, driehoek; zie trigōnus), kleine driehoek. –
De kelkbladen hangen aan den voet samen tot een driehoekig, bekervormig geheel.
trigonobulbus
trigonobúlbus (-a, -um), – van Lat. trigōnus, driehoekig;
bulbus, bol: met driehoekige bollen of schijnknollen.
trigonocarpus
trigonocárpus (-a, -um), – van Gr. trigônos (zie trigōnus),
driehoekig; karpos, vrucht: met driehoekige vruchten.
Trigonochlamys Trigonóchlamys Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. trigônos
(zie trigōnus), driehoekig; chlămus, mantel. – De naam zinspeelt op de 3 groote,
opgerichte kelkbladen, welke de rest der bloem als een driehoekige mantel omgeven.
trigonoglossus
trigonoglóssus (-a, -um), – van Gr. trigônos (zie trigōnus),
driehoekig; glôssa, tong: met driehoekige tong of (bij orchideeën) lip.
trigonopetalus
trigonopetálus (-a, -um), – van Gr. trigônos (zie trigōnus),
driehoekig; petălon, kroonblad: met driehoekige kroonbladen.
Trigonopleura
Trigonopléúra Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. trigônos
(zie trigōnus), driehoekig; pleuron, ribbe. – De centrale zuil der vruchten draagt 3
vleugelachtige ribben en is daardoor scherp driehoekig.
Trigonostemon
Trigonostémon Bl. [C. L. Blume], – van Gr. trigônos (zie
trigōnus), driehoekig; stêmôn, draad. De 3 aan den voet onderling vergroeide
meeldraden wijken naar boven uiteen in den vorm eener omgekeerde, 3-zijdige
pyramide.
Trigonotis
Trigonótis Stev. [Chr. (von) Steven], – van Gr. trigônos (zie
trigōnus), driehoekig; ous (ôtos), oor. – De naam zinspeelt op den vorm van den voet
der nootjes.
trigonus
trigónus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. trigônos [van tri (in
samenstellingen), drie(maal); gônia, hoek], driehoekig, driezijdig, driekant(ig).
trigranis
trigránis (-is, -e), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie; grānum,
graankorrel, korrel, pit: 3-korrelig, 3-knobbelig.
Triguera
Triguéra Cav. [A. J. Cavanilles], – in 1785 genoemd naar den Sp.
plantkundige en dichter C. M. de Trigueros, die in Spanje vele planten verzamelde
en ze aan Cavanilles (zie Cavannillĕa), den auteur van het gesl., zond. Overigens is
mij van hem niets bekend.
trigynus trígynus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), driemaal; gŭnê,
vrouw: met 3 vr. organen (vruchtbeginsels, stijlen, stempels).
trijugus
tríjugus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
jŭgum, juk: 3-jukkig.
trilamellatus
trilamellátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); lamella, plaat (plat voorwerp): 3 platen dragend.
trilineatus trilineátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
linĕa, lijn, streep: met 3 lijnen, 3-strepig.
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Trillium
Tríllium L. [C. Linnaeus], – mogelijk afgeleid van Lat. tri (in
samenstellingen), drie(maal). De naam zinspeelt dan op de 3 stengelbladeren en de
drietalligheid der bloemen.
triloba
tríloba, – zie trolŏbus.
trilobans / trilobatus
trílobans / trilobátus (-a, -um), – van Lat. tri (in
samenstellingen), drie(maal); lŏbus, lob: 3-lobbig.
trilobulatus
trilobulátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); lobŭlus (verkleinw. van lŏbus, lob), lobje: met 3 lobjes, ondiep 3-lobbig.
trilobus
trílobus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
lŏbus, lob: 3-lobbig.
trilocularis triloculáris (-is, -e), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
locŭlus (verkleinw. van locus, plaats), vakje, (als bot. term) hokje: 3-hokkig.
trimaculatus
trimaculátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); macŭla, vlek: met 3 vlekken.
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trimeni
triméni, – 2e nv. van Trimēnus, Latinizeering van Trimen: van Trimen,
gevonden door Trimen, genoemd naar Trimen. – Planten van dezen naam zijn
genoemd naar H. Trimen (1843, Paddington, Londen; 1896, Peradeniya, Ceylon),
van 1870-79 redacteur van het Journal of Botany, van 1880-96 directeur van den
bot. tuin van Peradeniya, schrijver van de 3 eerste deelen eener flora van Ceylon en,
te zamen met Bentley, van Medicinal Plants.
Trimenia
Triménia Seem. [Β. C. Seemann], – genoemd naar H. Trimen (zie
trimēni).
trimerus
trémerus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
mĕros, deel: 3-deelig, 3-tallig (van bloemen).
trimestris
triméstris (-is, -e), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
mensis, maand: 3 maanden durend (levend, bloeiend).
Trimeza
Triméza Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829)], – van
Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); meizôn (vergr. trap van megas, groot), grooter.
– De drie buitenste bloemdekbladen zijn aanmerkelijk grooter dan de drie binnenste.
trinerva
trinérva, – zie trinervus.
trinerve
trinérve, – zie trinervis.
trinervia
trinérvia, – zie trinervĭus.
trinervis / trinervius
trinérvis (-is, -e) / trinérvius (-a, -um), – van Lat. tri
(in samenstellingen), drie(maal); nervus, nerf: 3-nervig.
trinervulus
trinérvulus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); nervŭlus (verkleinw. van nervus, nerf), nerfje: met 3 nerfjes.
trinervus
trinérvus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie maal;
nervus, nerf: 3-nervig.
trinii trínii, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam Trinĭus:
van Trinius, genoemd naar Trinius. – Echinolaena – Z. M. [H. Zollinger en A. Moritzi]
is genoemd naar K. B. vrijheer Von Trinius (1778, Eisleben, Z. van Maagdenburg;
1844, St.-Petersburg), medicus-botanicus, daarbij dichter, lijfarts van Nikolaas I,
keizer (1825-55) aller Russen, schrijver van vele bot. publicaties, inzonderheid over
grassen.
trinitatis
trinitátis, – 2e nv. van Lat. trinĭtas, drieëenheid, drievuldigheid, het
boven het menschelijk begrip verheven, op goddelijke openbaring berustende,
kerkelijke leerstuk, dat de drie van elkander onderscheiden Goddelijke Personen,
God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, één Goddelijk Wezen zijn. –
Bij uitbreiding het eiland Trinidád (Sp. voor trinĭtas), voor de N. kust van Z.-Amerika,
tegenover den Orinóco-mond in Venezuela, zoo genoemd omdat het (in 1496 door
Columbus) werd ontdekt op den dag, waarop in de Roomsch Katholieke kerken het
leerstuk der Heilige Drievuldigheid wordt herdacht, nl. den eersten Zondag na
Pinksteren: (afkomstig) van Trinidád of daar het eerst gevonden.
trinodis trinódis (-is, -e), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal); nōdus,
knoop: 3-knoopig.
Triodia
Triódia R. Br. [Robert Brown], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); odous, tand. – De bloemdragende kafjes zijn 3-tandig of 3-lobbig.
Triomma Triómma Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); omma, oog. – De steenkern is 3-hokkig en vertoont dus op dwarse
doorsnede 3 openingen (oogen).
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trioniflorus
trioniflórus (-a, -um), – van Triŏnum, (voormalig) plantengesl.
(Malvacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een Triŏnum (geel
met een donkerrood hart).
Trionum / trionum
Tríonum Medik. [Fr. C. Medikus] / tríonum, – van Gr.
thrion, vijgeblad. De naam zinspeelt op de gelijkenis der bladeren met die van Ficus
carĭca L. [C. Linnaeus], den klassieken vijgeboom. – Het vervangen van th door t
komt herhaaldelijk voor; vgl. Atragĕna, Epaltes, Echtrus, Tridax, Trixis.
Triopteris / Triopterys / Triopteryx Triópteris L. [C. Linnaeus] / Triópterys
A. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te Parijs] / Triopteryx L. [C.
Linnaeus], – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); ptĕrux, vleugel: plant met
3-vleugelige vruchtjes.
triornithophorus triornithóphous (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); ornis (orntīhos), vogel; pherein, dragen: 3 op vogels gelijkende organen
(bloemen bv.) dragend.
Triosteum
Triósteum L. [C. Linnaeus], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); ostĕon, been, bot. De vrucht bevat 3 beenharde kernen.
triotos
triótos (-os, -on), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); oús
(ôtos), oor: 3-oorig.
tripartitus tripartítus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
partīri, deelen: in drieën gedeeld, 3-deelig.
tripetala
tripétala, – zie tripetălus.
tripetaloidea
tripetaloídea, – zie tripetaloidĕus.
tripetaloides
tripetaloídes, – van Lat. tripetălus (zie aldaar), met 3
kroonbladen; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. schijnbaar met
3 kroonbladen. 2. gelijkend op de soort tripetălus.
tripetaloideus
tripetaloídeus (-a, -um), – van Lat. tripetălus (zie aldaar), met
3 kroonbladen; idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. schijnbaar met 3
kroonbladen. 2. gelijkend op de soort tripetălus.
tripetalus
tripétalus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
petălon, kroonblad: met 3 kroonbladen.
Triphasia
Triphásia Lour. [J. Loureiro], – van Gr. triphasĭos, drievoudig. De
plant heeft 3 kelklobben, 3 kroonbladen, 2 x 3 meeldraden, een 3-hokkig
vruchtbeginsel en handvormig 3-tallige bladeren.
Triphlebia
Triphlébia Baker [J. G. Baker], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); phleps (phlebos), ader. Bij elken sorus behooren 3 aderen, waarvan de
middelste de sporangiën draagt, de beide andere elk een dekvliesje.
triphylla
triphýlla, – zie triphyllus.
triphyllos / triphyllus
triphýllos (-os, -on) / triphýllus (-a, -um), – van Gr.
tri (in samenstellingen), drie(maal); phullon, blad: 3-bladig, met 3 bladeren of blaadjes
bijeen.
tripinnata
tripinnáta, – zie tripinnātus.
tripinnatifidus
trpinnatífidus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); pinnātus, gevind; findĕre (stam fĭd), splijten: dusdanig gespleten, dat een
schijnbaar drievoudig gevind geheel ontstaat.
tripinnatus
tripinnátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); pinnātus, gevind: drievoudig gevind.
Tripleura / tripleura
Tripléura Lindl. [J. Lindley] / tripleúra (znw.), – van
Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); pleura, ribbe: plant met 3 ribben of nerven
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in de bladeren. – Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het gesl.
Tripleura gerekend werd.
tripleurus
tripléurus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
pleura, ribbe, nerf: met 3 ribben of nerven.
triplicata
triplicàta, – zie triplicātus.
triplicatulus
triplicátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. triplicātus (zie
aldaar), met 3 plooien: met 3 weinig ontwikkelde plooien.
triplicatus triplcátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
plicātus (zie aldaar), geplooid, gevouwen: driemaal gevouwen, met 3 plooien,
drievoudig. Calanthe – Ames [O. Ames] dankt haar soortnaam aan Rumphius (zie
Rumphia), die de plant flos triplicātus (drievoudige bloem) noemde, dewijl haar
bloemen op hem den indruk maakten uit 3 boven elkander geplaatste bloemen te
bestaan.
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triplinerve
triplinérve, – zie triplinervis.
triplinervia
triplinérvia, – zie triplinervĭus.
triplinervis / triplinervius
triplinérvis (-is, -e) / triplinérvius (-a, -um), –
van Lat. triplus, driedubbel; nervus, nerf: driedubbelnervig, dwz. vinnervig met twee
nagenoeg of geheel tegenoverstaande zijnerven, welke even boven den voet van het
blad ontspruiten en aanmerkelijk krachtiger zijn dan de hoogere zijnerven.
triplonaevius
triplonáévius (-a, -um), – van Lat. triplus. drievoudig,
driedubbel; naevus, aangeboren vlek, moedervlek (een door pigment bruin of door
bloedvaten rood gekleurde huidvlek): met driedubbele bruine of roode vlekken.
triplosorus triplosórus (-a, -um), – van Gr. triplous, driedubbel; sôros, hoopje:
met driedubbele sporenhoopjes of sori; met telkens 3 sori bijeen.
Triplodanthera
Triplodanthéra M. J. Roem. [M. J. Roemer], – van Gr.
tripous (tripŏdos), drievoet(ig); anthêra, (als bot. term) helmknop. – De helmknoppen
zijn vergroeid tot een zuil, welke door 3 helmdraden wordt gedragen.
Tripogon
Tripógon Roth [A. W. Roth], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); pôgôn, baard. – Elk der vruchtbare glumae draagt 3, bij baardharen
vergeleken naalden.
tripolium
tripólium, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam tripolĭon,
waarmede volgens sommigen een Aster-soort werd aangeduid, volgens anderen de
tegenwoordig Statĭce sinuāta L. [C. Linnaeus] genoemde plant. – Het woord wordt
wel afgeleid van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); polein, omkeeren,
veranderen, en zou zinspelen op de driekleurige bloemhoofdjes (straalbloemen paars;
schijfbloemen geel; top der omwindselbladen rood) bij Aster – L. [C. Linnaeus], of
den tijdens den bloei blauwen, daarna violetten kelk en de witte bloemkroon van
Statĭce sinuāta L. [C. Linnaeus].
tripsacoides
tripsacoídes, – van Tripsăcum, plantengesl. (Graminĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Tripsăcum-achtig.
Tripsacum
Trípsacum L. [C. Linnaeus], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); psăkas, afgebroken deel, brokje, korreltje. – Bij de vruchtrijpheid valt
de aarspil uiteen in 3 of meer stukken.
triptera
tríptera, – zie triptĕrus.
triptere
tríptere, – zie triptĕris.
Tripterella
Tripterélla L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – als znw.
gebezigd, vr. verkleinw. van Nieuwlat. triptĕrus (zie aldaar), drievleugelig: kleine,
3-vleugelige plant. – De naam zinspeelt op het overlangs 3-vleugelige vruchtbeginsel.
tripteris
trípteris (-is, -e), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
ptĕron, vleugel: 3-vleugelig, bij uitbreiding: met 3 blaadjes.
Tripterospermum
Tripterospérmum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. tri (in
samenstellingen), drie(maal); ptĕron, vleugel; sperma, zaad: plant met 3-vleugelige
zaden.
tripterus
trípterus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
ptĕron, vleugel: 3-vleugelig.
tripudians
tripúdians, – van Lat. tripudiāre (van tripudĭum, driepas,
wapendans, waarbij telkens driemaal op den grond gestampt werd), een driepas
dansen, een wapendans dansen: een driepas dansend, bij uitbreiding dansende
bewegingen makend, op en neer dansend. tripulvinatus tripulvinátus (-a, -um),
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– van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal); pulvīnus, kussen: 3 kussenachtige
organen dragend.
tripyxis
tripýxis, – van Gr tri (in samenstellingen), drie(maal); puxis, doos
(je) (van Buxus-hout): met 3 doosjes; met 3-kluizige vruchten; met 3-hokkige
doosvrucht.
triqueter
tríqueter, – foutief voor triquĕtrus.
triqueter
triquéter, – foutief voor triquētrus.
triquetrus / triquetrus
triquetrus (-a, -um) / triquétrus (-a, -um), – (Lat.)
driehoekig.
triracemosus
triracemósus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen),
drie(maal); racēmus, tros: met 3 trossen.
Triraphis
Tríraphis R. Br. [Robert Brown]. – zie Trirrhăphis.
trirhophalos
trirhópalos (-os, -on), – zie trirrhopălos.
Trirrhaphis
Trírrhaphis R. Br. [Robert Brown], – van Gr. tri (in
samenstellingen), drie(maal); rhăphis, naald. – De vruchtbare glumae dragen 3
naalden.
trirrhopalos
trirrhópalos (-os, -on), – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); rhopălon, knots: met 3 knotsvormige organen.
trisaccatus
trisaccátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie
(maal); saccus, zak: met 3 zakjes.
Trisanthus
Trisánthus Lour. [J. Loureiro], – van Gr. tris, driemaal; anthos,
bloem. – De bloemen staan 3 aan 3 bijeen.
trischistandrus
trischistándrus (-a, -um), – van Gr. trischistos [van tri (in
samenstellingen), drie(maal); schistos (van schizein, splijten), gespleten], in drieën
gespleten; anêr (andros), man: met in drieën gespleten mann. organen
(meeldraadbundels).
Trisciadia / Trisciadía
Trisciádia Hook. f. [J. D. Hooker] / Trisciadía Hook.
f. [J. D. Hooker] van Gr. tri (in samenstellingen) drie(maal); skias (skiădos) of
skiadion of skiadeion, scherm. – De bloeiwijze bestaat dikwerf uit 3 bijeengeplaatste
schermen. – De auteur zelf geeft de afleiding van den naam niet; derhalve kan ook
niet uitgemaakt worden of hij op ĭa (van skias of skiadion) of op īa (van skiadeion)
eindigt.
trisectus
triséctus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
sectus (van secāre, snijden), gesneden: in drieën gesneden, 3-deelig.
trisepalus trisépalus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met 3 kelkbladen, met 3-bladigen kelk.
triseta
triséta, – zie trisĕtus.
trisetosus
trisetósus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
seta, borstel, lang haar: 3-borstelig.
Trisetum
Trisétum Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog], – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal); sĕta, borstel,
lang haar. – Bij sommige soorten dragen de vruchtbare glumae 3 naalden.
trisetus trisétus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal); sĕta,
borstel, lang haar: 3 borstels dragend, 3-borstelig.
trispermus trispérmus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
sperma, zaad: 3-zadig.
trispicatus trispicátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
spica, aar: 3-arig.
tristachya
tristáchya, – zie tristachўus.
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tristachyos / tristachys / tristachyus
tristáchyos (-os, -on) / trístachys /
tristáchyus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); stăchus, aar:
3-arig.
Tristania
Tristánia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar J. M. C. markies
De Tristan (1776, Orleans; 1861, Orleans), schrijver van bot. werken.
tristanioides
tristanioídes, – van Tristanĭa, plantengesl. (Myrtacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Tristanĭa-achtig.
triste
triste, – zie tristis.
Tristellateia
Tristellatéia Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – van Lat. tri
(in samenstellingen), drie(maal); stella, ster. – De vrucht bestaat uit 3 stervormige
vruchtjes.
Tristemma Tristémma A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); stemma, krans. De bloemen
staan aan de stengeltoppen vaak ten getale van 3 bijeen.
Tristeria
Tristéria Hook. f. [J. D. Hooker], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); steira, kielbalk. – De naam zinspeelt op den 3-vleugeligen, als het ware
van 3 kielen voorzienen kelk der eerstbeschreven soort.
Tristerix
Tristérix Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr. tri (in
samenstellingen),
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drie(maal); stêrinx, steun: plant met 3 steunsels, dwz. met 3 schutbladen aan den
voet der bloemen.
tristicha
trísticha, – zie tristĭchus.
Tristichocalyx
Tristichócalyx F. v. M. [Ferdinand von Müller], – van Lat.
tristĭchus (zie aldaar), 3-rijig; călyx, kelk: plant met 3 kransen van kelkbladen.
tristichus
trístichus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. tristĭchos [van tri (in
samenstellingen), drie(maal); stĭchos, rij], 3-rijig.
tristiflorus
tristiflórus (-a, -um), – van Lat. tristis, droevig, somber; flos
(flōris), bloem: met somber (donker, vaal) gekleurde bloemen; met hangende
bloeiwijzen.
tristipulus tristípulus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
stipŭla, steunblad: met 3 steunbladen (bijeen).
Tristira
Tristíra Radlk. [L. Radlkofer], – van Gr. tri, drie; steira, kiel(balk).
– De vrucht heeft 3 overlangsche kielen.
Tristiropsis
Tristirópsis Radlk. [L. Radlkofer], – van Tristīra, plantengesl.
(Sapindacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: op Tristīra gelijkend gesl.
tristis
tristis (-is, -e), – (Lat.) droevig, somber, treurig, bij uitbreiding: met
somber (donker, vaal) gekleurde bloemen; met hangende bloemen of bloeiwijzen.
tristylus
trístylus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
stўlus, stijl: 3-stijlig.
tristylus
tristýlus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal);
stūlos, zuil, stijl: 3-stijlig.
trisulca
trisúlca, – zie trisulcus.
trisulcatus / trisulcus
trisulcátus (-a, -um) / trisúlcus (-a, -um), – van Lat.
tri (in samenstellingen), drie(maal); sulcus, vore, groeve: drievorig, driegroevig.
trita
trita, – zie tritus.
Tritaxis
Tritáxis Baill. [Η. Ε. Baillon], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); taxis, rij. – De helmknoppen staan in 3 (soms 2) boven elkander geplaatste
kransen.
Triteleia
Triteléia Dougl. [D. Douglas], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); teleios, geëindigd, volbracht, volmaakt. – De naam kan zinspelen op de
3 stempels, waarin de stijl eindigt; hij kan echter ook vertaald worden met driewerf
volmaakte plant, dwz. onberispelijk schoone plant. Vgl. het Ned. compliment
driedubbele ezel en de [wellicht onder den invloed van het Lat. (terque quaterque
beātus) ontstane] uitdrukking: iemand driewerf gelukkig prijzen.
triternatus triternátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), driemaal;
ternātus, drietallig, 3 aan 3 bijeen: uit 3 groepen van 3 bestaand, dubbeldrietallig.
Tritheca
Trithéca Miq. [F. A. W. Miquel], – van Gr. tri (in samenstellingen),
drie(maal); thêkê, doos, vakje. De naam zinspeelt op het 3-hokkige vruchtbeginsel.
Trithecanthera
Trithecanthéra V. Tiegh. [Ph. van Tieghem (1839-1914),
Fr. plantkundige], – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); anthêra, (als bot.
term) helmknop: plant met (verondersteld) 3-hokkige helmknoppen
Trithrinax
Trithrínax Mart. [K. Fr. Ph. von Martius], – van Gr. tri (in
samenstellingen), drie(maal); Thrīnax, plantengesl. (Palmae): aan Thrinax verwante
palm met 3 vrije vruchtbeginsels.
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Trithyrocarpus
Trithyrocàrpus Hassk. [J. K. Hasskarl], – van Gr. tri (in
samenstellingen), drie(maal); thura, deur; karpos, vrucht: plant, welker vruchten met
3 deuren, dwz. 3 kleppen, openspringen.
triticeus
tritíceus, – van Lat. tritīcum, tarwe: tarweachtig.
triticoides
triticoídes, – van Tritīcum, plantengesl. (Graminĕae), tarwe; īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: tarweachtig.
Triticum
Tríticum L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, tarwe. Het
woord wordt wel in verband gebracht met Lat. terĕre, fijn wrijven, malen, dorschen.
Tritoma
Tritoma Ker. [John Gawler], – gelatinizeerde vr. vorm van Gr.
tritŏmos, driehoekig. – De naam zinspeelt op den vorm der bloemdekslippen.
Tritomanthe
Tritománthe Link [H. Fr. Link], – van Gr. tritŏmos, driehoekig;
anthê, bloem. De naam zinspeelt op de driehoekige bloemdekslippen.
Tritonia
Tritónia Ker [John Gawler], – van Gr. Tritôn, naam van een in zee
levenden zoon van den god der zee, Poseidŏn (Lat. Neptūnus), gemeenlijk voorgesteld
als een op een kinkhoorn (gewonden schelp van een wulk, een in zee levende slak)
blazenden man met het achterlijf van een visch. – Platte Triton-beeldjes dienden
vroeger wel tot windvaan en zoo werd de naam Tritonĭa voor dit gesl. gekozen om
aanteduiden, dat de meeldraden bij de verschillende soorten zeer verschillend van
richting zijn.
tritus
tritus (-a, -um), – van Lat. terĕre, wrijven, glad wrijven, glad maken,
vaak begaan: vaak begaan, algemeen bekend, overal voorkomend.
Triumfetta
Triumfétta L. [C. Linnaeus], – genoemd naar G. B. Trionfetti
(1658, Bologna; 1708, Rome), hoogleeraar in de plantkunde te Rome en directeur
van den bot. tuin aldaar, schrijver van bot. werken.
triumfetti
triumfétti, – 2e nv. van Triumfettus, Latinizeering van Trionfetti:
van Trionfetti, gevonden door Trionfetti, genoemd naar Trionfetti. – Anthĕmis A.
P. DC. [A. P. de Candolle] (Αnthĕmis austriāca Jacq. [N. J. baron Von Jacquin] var.
– A. P. DC. [A. P. de Candolle]) is genoemd naar G. Β. Trionfetti (zie Triumfetta).
triumphans
triúmphans, – van Lat. triumphāre (van triumphus, zegetocht,
feestelijke intocht van een veldheer in Rome na een belangrijke overwinning), een
zegetocht houden, bij uitbreiding de overwinning behalen, zegevieren: zegevierend
(over andere planten), de fraaiste van alle.
triuncialis
triunciális (-is, -e), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
uncĭa, het twaalfde deel van iets, bv. van een Romeinsch pond (as = 327 1/2 gram)
en dan = ons: het twaalfde deel van een voet en dan = duim (zie pollicāris): 3 ons
zwaar; 3 duim lang.
triura
triúra, – zie triūrus.
Triuranthera
Triuranthéra Backer [C. A. Backer], – van Nieuwlat. triūrus
(zie aldaar), 3-staartig; anthêra, helmknop. – Het helmbindsel draagt aan den voet
3 staartvormige aanhangsels.
Triuridaceae
Triuridáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Triūris
(Triurĭdis) geldt.
Triuris
Triúris Miers [J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige], – van Gr.
tri (in samenstellingen), drie(maal); oura, staart. – Bij de eerstbeschreven soort is
het bloemdek 3-slippig; elk der slippen eindigt in een lang, staartvormig aanhangsel.
triurus
triúrus (-a, -um), – van Gr. tri (in samenstellingen), drie(maal); oura,
staart: 3-staartig.
Trivalvaria
Trivalvária Miq. [F. A. W. Miquel], – van Lat. tri (in
samenstellingen), drie(maal); valva, (als bot. term) klep. – De naam zinspeelt op de
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kroonbladen, welke in kransen van 3 staan; die van elken krans sluiten klepsgewijs
aaneen.
trivalvis
triválvis (-is, -e), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
valva, (als bot. term) klep: 3-kleppig.
trivenis
trivénis (-is, -e), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal); vēna,
ader: 3-aderig.
trivialis
triviális (-is, -e), – van Lat. trivium [van tri (in samenstellingen),
drie(maal); via, weg], driesprong: op een driesprong voorkomend, van 3 zijden te
bereiken, gemakkelijk te bereiken, gemakkelijk vindbaar, gewoon, algemeen,
alledaagsch.
trivittatus trivittátus (-a, -um), – van Lat. tri (in samenstellingen), drie(maal);
vitta, band: met drie banden of breede strepen.
trixago
trixágo, – oude Lat. naam voor de een of andere Labiaat.
Trixis
Trixis Sw. [O. Swartz], – van Gr. thrix, haar. De dopvruchten
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der eerstbeschreven soort zijn aan den top langharig. – Het vervangen van th door t
komt vaker voor; vgl. Atragĕna, Echtrus, Epaltes, Tridax, Triŏnum.
Trochisandra
Trochisándra Bedd. [R. H. Beddome], – van Gr. trochĭos,
rond; anêr (andros), man. De helmknoppen (mann, organen) zijn rond.
Trochocarpa
Trochocárpa R. Br. [Robert Brown], – van Gr. trochos, wiel;
karpos, vrucht. – De vrucht bevat 10 als spaken van een wiel in het rond geplaatste
steenkernen.
trochocarpoides
trochocarpoídes, – van Trochocarpa, plantengesl.
(Epacridacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Trochocarpa-achtig.
Trochostigma
Trochostígma Sieb. et Zucc. [Ph. Fr. von Siebold en J. G.
Zuccarini], – van Gr. trochos, wiel; stigma, (als bot. term) stempel. – De talrijke,
rondom uitgespreide, hier als stempels beschouwde stijlen doen aan de spaken van
een wiel denken.
troglodytarum
troglodytárum, – 2e nv. mv. van Lat. troglodўta, transcr. van
Gr. trôglodŭtês [van trôglê, hol (znw.); duesthai, ergens in kruipen], de in holen
kruipende, in holen wonende, holbewoner, Troglodiet: der holbewoners, der
Troglodieten. – De Troglodieten waren een in het tegenwoordige Abyssinië in holen
wonend volk. – Troglodўtes is ook de wetensch. naam van den chimpansee; de naam
zou dus ook kunnen beteekenen: der chimpansees, dwz. door chimpansees gegeten
wordend. – Musa – L. [C. Linnaeus] groeit echter niet in het land der chimpansees
(tropisch Afrika), doch in tropisch Azië; het is een soort, welker voor den mensch
oneetbare vruchten vol pitten zitten; mogelijk heeft Linnaeus (zie Linnaea) met den
naam te kennen willen geven, dat de vruchten alleen voor apen te eten zijn.
Trollius
Tróllius L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van Troll(blume), D.
volksnaam der plant. Sommigen brengen den naam in verband met Lat. trullĕus of
trullĭum, bekken, waschkom; hij wordt dan geacht te zinspelen op den vorm der
bloemen.
Trommsdorffia
Trommsdórffia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar J. B.
Trommsdorff (1770, Erfurt; 1837, Erfurt), scheikundige.
Tromsdorffia
Tromsdórffia Bl. [C. L. Blume], – zie Trommsdorffia.
trongum
trongum, – Latinizeering van den Mal. plantennaam tèrong.
Tronicena
Tronícena Steud. [C. G. Steudel], – anagram van Centronĭa. Zie
aldaar.
Troostwykia
Troostwýkia Miq. [F. A. W. Miquel], – Miquel (zie Miquelĭa),
die dit gesl. in 1862 opstelde, geeft bij den naam geenerlei toelichting. Vermoedelijk
echter is het genoemd naar Adriaan Paets van Troostwyk (1752, Utrecht; 1837,
Breukelen), koopman te Amsterdam, in zijn tijd beroemd door zijn onderzoekingen
over electriciteit en gassen, schrijver van verscheidene publicaties op physisch gebied.
Tropaeolaceae
Tropaeoláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Tropaeŏlum geldt.
tropaeoloides tropaeoloídes, – van Tropaeŏlum, plantengesl. (Tropaeolacĕae),
Oostind. kers; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Tropaeŏlum-achtig.
Tropaeolum
Tropáéolum L. [C. Linnaeus], – verkleinw. van Lat. tropaeum
(Gr. tropaion), tropee, overwinningsgedenkteeken, bestaande uit de opgestapelde,
buitgemaakte wapenen, helmen, schilden en dgl. – Linnaeus (zie Linnaea), de auteur
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van het gesl., zegt (Hortus Cliffortiānus, p. 143): “ik heb de plant Tropaeŏlum
genoemd, omdat de tuinlieden haar plegen opteleiden tegen een pyramide van netwerk.
Deze kan uitnemend vergeleken worden bij een tropee; de bladeren stellen de schilden
voor, de bloemen de met bloed bevlekte en gedeukte, gouden helmen.”
Trophis
Trophis L. [C. Linnaeus], – van Gr. trephein, voeden. – De bladeren
en twijgen van Trophis americāna L. [C. Linnaeus] (ramoontree) dienen in W.-Indië
tot veevoeder.
tropicus
trópicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. tropĭkos [van tropos,
wending, omkeering, waarmede hier bedoeld wordt elk der beide parallelcirkels op
23°28’ N.B. en Z.B., welke de zon bij haar grootste noordelijke en zuidelijke
declinatie des middags in het zenith hebben, de kringen, waar zij, als het ware, in
haar afwijking van het aequatoriaalvlak even stilstaat (zonnestilstand op ±21 Juni en
±21Dec.; vgl. solstitiālis) en dan in haar declinatieloop omkeert en zich wederom
naar den evenaar begeeft, de keerkringen], bij de keerkringen behoorend, tusschen
de keerkringen groeiend, tropisch.
Tropidia Tropídia Lindl. [J. Lindley], – van Gr. tropis (tropĭdos), scheepskiel.
– De naam zinspeelt op den vorm der lip.
tropidiifolius
tropidiifólius (-a, -um), – van Tropidĭa, plantengesl.
(Orchidacĕae); Lat. folium, blad: met bladeren als die eener Tropidĭa.
tropidoneuros
tropidonéúros (-os, -on), – van Gr. tropis (tropĭdos),
(scheeps)kiel; neuron, nerf: met gekielde nerven.
tropidophorus
tropidóphorus (-a, -um), – van Gr. tropis (tropĭdos),
(scheeps)kiel; pherein, dragen: een of meer kielen dragend, gekield.
tropidorhachis
tropidórhachis, – zie tropidorrhăchis.
tropidorrhachis
tropidórrhachis, – van Gr. tropis (tropĭdos), (scheeps)kiel;
rhăchis, spil van een bloeiwijze of van een gevind tot meervoudig gevind blad: met
gekielde spil.
truella
truélla, – (Lat.) pan, pot, kamerpot, waterpot, nachtspiegel.
trullifer / trulliferus
trúllifer (trullífera, trullíferum) / trullíferus (-a, -um),
– van Lat. trulla, schuimspaan, troffel, vuurpan, kamerpot; ferre, dragen: een orgaan
dragend, dat op een schuimspaan, troffel, vuurpan of kamerpot gelijkt.
truncata
truncáta, – zie truncātus.
truncatibaccus
truncatibáccus (-a, -um), – van Lat. truncātus, afgeknot;
bacca, bes: met afgeknotte bessen.
truncatilobus
truncatílobus (-a, -um), – van Lat. truncātus, afgeknot; lŏbus,
lob: met afgeknotte lobben.
truncatisepalus
truncatisépalus (-a, -um), – van Lat. truncātus, afgeknot;
Nieuwlat. sepălum, kelkblad: met afgeknotte kelkbladen.
truncatulus
truncátulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. truncātus, afgeknot:
vrijwel afgeknot.
truncatus
truncátus (-a, -um), – van Lat. truncāre (van truncus, tronk,
boomstam), beknotten, afknotten: afgeknot.
truncicola
truncícola (znw.), – van Lat. truncus, boomstam; cŏlĕre, wonen,
bewonen: boomstammen bewonende, op boomstammen groeiende plant.
truncicolus
truncícolus (-a, -um), – van Lat. truncus, boomstam; cŏlĕre,
wonen, bewonen: boomstammen bewonende, op boomstammen groeiend.
truxillensis
truxillénsis (-is, -e), – afkomstig van Truxillo (= Trujillo, aan de
W. kust van Z.-Amerika, op ±8° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
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Tryphera
Trýphera Bl. [C. L. Blume], – Lat. transcr. van Gr. truphĕra (vr.
van truphĕros, weelderig, teer): weelderig groeiende plant, teere plant.
trypheros trýpheros (-a, -on), – Halflat. transcr. van Gr. truphĕros, weelderig.
tsiampacca / tsjampaca / tsjampaka
tsiampácca / tsjampáca / tsjampáka,
– Mal. plantennaam (ten rechte tjĕmpáka).
tsjangpoensis
tsjangpoénsis (-is, -e), – afkomstig van de Tsjangpo-rivier
(bovenloop der Brahmapoetra in Tibet) of daar het eerst gevonden.
Tsuga
Tsuga Carr. [E. A. Carrière], – Jap. plantennaam.
tuanensis
tuanénsis (-is, -e), – afkomstig van Mount (berg) Tuan in
O.-Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
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tuan mudae
tuan mudae, – bedoeld als tweede nv. van Tuan muda, Lat. transcr.
van Mal. Toean moeda, d.i. de jonge Heer: van den jongen Heer, genoemd naar den
jongen Heer. – Met den naam Toean Moeda duidden de inboorlingen van Sarawák
Charles Johnson Brooke (1829, ?; 1907, ?) aan, neef en opvolger (1863) van Sir
James Brooke (zie Brookĕa).
tuba
tuba, – (Lat.) trompet.
tubaeftubaef-, – zie tubif-.
Tuberaria / tuberaria
Tuberária Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige
te Straatsburg] / tuberária, – van Lat. tuber (tubĕris), knol. – De als type van het
gesl. beschouwde soort, Tuberāria vulgāris Willd. [K. L. Willdenow] (=
Helianthĕmum tuberāria Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige])
bezit een dikken, bij een knol vergeleken wortelstok.
tuberculatus
tuberculátus (-a, -um), – van Lat. tubercŭlum (verkleinw. van
tuber, knol, knobbel, gezwel), knobbeltje: geknobbeld.
tuberculifer / tuberculiferus
tubercúlifer (tuberculífera, tuberculíferum) /
tuberculíferus (-a, -um), – van Lat. tubercŭlum (verkleinw. van tuber, knol, knobbel,
gezwel), knobbeltje, knolletje; ferre, dragen: knobbeltjes of knolletjes dragend.
tuberculosus
tuberculósus (-a, -um), – van Lat. tubercŭlum (verkleinw. van
tuber, knol, knobbel, gezwel), knobbeltje: vol knobbeltjes.
tuberifer / tuberiferus
tubérifer (tuberífera, tuberíferum) / tuberíferus (-a,
-um), – van Lat. tuber (tubĕris), knol; ferre, dragen: knollen dragend, schijnknollen
dragend.
tuberosus
tuberósus (-a, -um), – van Lat. tubĕr (tubĕris), knol: knoldragend.
tubifer / tubiferus
túbifer (tubífera, tubíferum) / tubíferus (-a, -um), – van
Lat. tubus, buis, of tuba, trompet; ferre, dragen: buis- of trompetvormige organen
dragend.
Tubiflora
Tubiflóra J. Fr. Gmel. [Johann Friedrich Gmelin (1748-1804),
hoogleeraar, eerst te Tübingen, daarna te Göttingen], – van Lat. tubus, buis; flos
(flōris), bloem: plant met goed ontwikkelde kroonbuis.
tubiflorus
tubiflórus (-a, -um), – van Lat. tubus, buis, of tuba, trompet; flos
(flōris), bloem: met buisvormige bloemen; met trompetvormige bloemen.
tubiformis tubifórmis (-is, -e), – van Lat. tubus, buis, of tuba, trompet; forma,
vorm: buisvormig, trompetvormig.
Tubilabium
Tubilábium J. J. S. [J. J. Smith], – van Lat. tubus, buis; labĭum,
lip: orchidee met buisvormige lip.
tubispathus
tubíspathus (-a, -um), – van Lat. tubus, buis; spătha, (als bot.
term) kolfscheede: met buisvormige kolfscheede.
tubulosus tubulósus (-a, -um), – van Lat. tubŭlus (verkleinw. van tubus, buis),
buisje: vol buisjes, buisvormig.
tugui
túgui, – Philipp. plantennaam (tugi).
tulda
tulda, – Beng. naam eener bamboesoort (tulda-bans).
Tulipa
Túlipa L. [C. Linnaeus], – van Ital. tulipáno (tulp) en dit weer van
Turksch tulbend of Perz. dulband, tulband (hoofddeksel): op een tulband gelijkende
bloem.
tulipifer / tulipiferus tulípifer (tulipífera, tulipíferum) / tulipíferus (-a, -um),
– van Tulĭpa, plantengesl. (Liliacĕae); ferre, dragen: tulpachtige bloemen dragend.
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tumefactus
tumefáctus (-a, -um), – van Lat. tumefacĕre (van tumēre,
opgezwollen zijn; facĕre, maken), doen opzwellen: opgezwollen.
tumida
túmida, – zie tumĭdus.
tumidifolius tumidifólius (-a, -um), – van Lat. tumĭdus, gezwollen, dik; folĭum,
blad: met gezwollen bladeren, dikbladig.
tumidulus
tumídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. tumĭdus, gezwollen,
opgezwollen, dik: eenigszins gezwollen.
tumidus
túmidus (-a, -um), – van Lat. tumēre, opgezwollen zijn: gezwollen,
opgezwollen, dik.
tumorifer / tumoriferus
tumórifer (tumorífera, tumoríferum) / tumoríferus
(-a, -um), – van tumor (tumōris), gezwel; ferre, dragen: een of meer gezwellen
dragend.
tumulorum
tumulórum, – 2e nv. mv. van Lat. tumŭlus, grafheuvel: der
grafheuvels, afkomstig van grafheuvels, op grafheuvels gevonden.
tuna
tuna, – Westind. plantennaam, verbastering van Arab. tin, vijg. De naam
zinspeelt op den vorm der vrucht.
tunbridgensis / tunbrigensis
tunbridgénsis (-is, -e) / tunbrigénsis (-is, -e),
– afkomstig van Tunbridge Wells (badplaats Z.O. van Londen, in het graafschap
Kent) of daar het eerst gevonden.
tunensis
tunénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Toena op Ambon of daar
het eerst gevonden.
Tunga
Tunga Roxb. [W. Roxburgh], – Engelschind. plantennaam.
tunggurut / tungurrut / tungurut tunggúrut / tungúrrut / tungúrut – Soend.
plantennaam (toenggoeroet).
Tunica
Túnica Scop. [J. A. Scopoli], – vr. vorm van Nieuwlat. tunĭcus (van
Tunis, stad in N.-Afrika aan de Middellandsche Zee op ±10° O.L.), Tunesisch:
Tunesische plant. – Een Tunĭcasoort werd in de 16de eeuw in N.-Afrika gebezigd
als geneesmiddel tegen de pest. – Volgens anderen het Lat. tunĭca, hemd, in welk
geval de naam zou zinspelen op den bijkelk.
tunicatus tunicátus (-a, -um), – van Lat. tunĭca, hemd: een hemd of iets daarbij
vergelijkbaars dragend.
tunisensis
tunisénsis (-is, -e), – afkomstig van Tunis (stad in N.-Afrika aan
de Middellandsche Zee op ±10° O.L.) of daar het eerst gevonden.
tunkinensis
tunkinénsis (-is, -e), – afkomstig van Tonkin (Fr. kolonie in het
N.O. van Achter-Indië) of daar het eerst gevonden.
tuolumnensis
tuolumnénsis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied der
Tuolumne-rivier (rechterzijrivier der San Joaquin-rivier in Californië) of daar het
eerst gevonden.
Tupeia
Tupéía Cham. et Schlecht. [L. C. A. Chamisseau de Boncourt en D.
Fr. L. von Schlechtendal], – genoemd naar Tupis, gewezen eersten minister van
Oberea, vorstin van Tahiti (= Otaheite; ±149 1/2° W.L.; ±17 1/2° Z.B.). – Hij bewees
den ontdekkingsreiziger James Cook (zie Cookĭa), toen deze in 1769 op dat eiland
verblijf hield, vele diensten en sloot zich bij hem aan, toen Cook het eiland verliet.
Tupistra
Tupístra Ker [John Gawler], – naar het voorbeeld van Aspidistra
(zie aldaar) gevormd van Gr. tupis, hamer, klopper. – Evenals bij Aspidistra zinspeelt
de naam op den vorm van den stempel.
turbinatus
turbinátus (-a, -um), – van Lat. turbo (turbĭnis), tol: tolvormig.
turbiniformis
turbinifórmis (-is, -e), – van Lat. turbo (turbĭnis), tol; forma,
vorm: tolvormig.
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turbith turbith, – Arab. volksnaam der als purgeermiddel gebezigd wordende
wortels van Operculīna turpĕthum Manso [Antonio Luiz Patricio da Silva Manso
(1788, Itú, Brazilië; 1818, Campinñas, Brazilië), plantkundige]. – Waarom Linnaeus
(zie Linnaea) dien naam als soortnaam voor een schermbloemige (Sesĕli – L. [C.
Linnaeus]) heeft gebezigd, is mij onbekend.
turcarum
turcárum, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. Turca, Turk: der Turken, in
Turkije groeiend, Turksch.
turczaninovii
turczaninóvii, – zie turczaninowĭi.
turczaninowii
turczaninówii, – 2e nv. van Turczaninowĭus, Latinizeering
van Turczaninow: van Turczaninow, genoemd naar Turczaninow. – Carpīnus – Hance
[H. Fletcher Hance] en Sapindus – Vidal [Sebastian Vidal y Soler] zijn genoemd
naar N. St. Turczaninow (1796, Nikitowka, O.N.O. van Charkow, Gt. Woronesh;
1864, Charkow), eerst administratief ambtenaar in Irkoetsk (W. van het Baikalmeer),
later plaatsvervangend gouverneur van Krasnojarsk (O. van Omsk). Van 1828-35
maakte hij een wetensch. expeditie naar het Baikalmeer; van 1842-63 schreef hij
vele bot. verhandelingen, ook over planten van tropisch Azië. Hij bezat een groot,
thans te Charkow berustend herbarium.
turfosus
turfósus (-a, -um), – van Nieuwlat. turfa, veen: op veen groeiend.
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Turgenia
Turgénia Hoffm. [G. Fr. Hoffmann], – in 1814 genoemd naar A.
Turgeneff, aanzienlijk staatsambtenaar te Moskou, van wien mij overigens niets
bekend is.
turgida
túrgida, – zie turgĭdus.
turgidulus
turgídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. turgĭdus, gezwollen:
eenigszins gezwollen.
turgidus
túrgidus (-a, -um), – van Lat. turgēre, opgezwollen zijn: gezwollen.
Turia
Túria Forsk. [P. Forskål], – Arab. plantennaam.
turifer / turiferus túrifer (turífera, turíferum) / turíferus (-a, -um), – van Lat.
tus (turis), wierook, een welriekende hars: een welriekende hars opleverend, wierook
opleverend.
turkestanicus
turkestánicus (-a, -um), – afkomstig van Turkestan, landschap
(±50 x Nederland) in Centraal Azië (O. van de Kaspische Zee op ±40° N.B.) of daar
het eerst gevonden, Turkestansch.
Turnera
Turnéra L. [C. Linnaeus], – genoemd naar W. Turner (1510 a 1515,
Morpeth, N. van Newcastle, Engeland; 1568, Londen), medicus, schrijver van bot.
werken.
Turneraceae
Turneráceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Turnēra
geldt.
turneri
turnéri, – 2e nv. van Turnērus, Latinizeering van Turner: van Turner,
genoemd naar Turner. 1. (Quercus – Willd. [Κ. L. Willdenow]), – genoemd naar
Spencer Turner, eigenaar eener kweekerij te Holloway Down in Essex, bij wien deze
hybride in 1783 of eerder ontstaan is. Overigens is mij van hem niets bekend. 2.
(Calanthe – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]; – Saccolabĭum -Williams [B. S. Williams
(1824-90), Eng. orchideeënkweeker]), – genoemd naar den (in 1883 reeds overleden
zijnden) orchideeënliefhebber Turner te Manchester, van wien mij overigens niets
bekend is.
turpe
turpe, – zie turpis.
turpethum
túrpethum, – Latinizeering van Arab. turbith of turbund, naam
der als purgeermiddel gebezigde wortels van Operculīna – Manso [Antonio Luiz
Patricio da Silva Manso (1788, Itú, Brazilië; 1818, Campiñas, Brazilië), plantkundige].
Turpinia
Turpínia Vent. [E. P. Ventenat], – genoemd naar P. J. Fr. Turpin
(1775, Vire, Normandië; 1840, Parijs), uitnemend teekenaar, die van 1796-1802 als
sergeant op Haïti verblijf hield en daar in plantkunde werd onderwezen door den Fr.
reizenden botanicus Poiteau, voor wien hij meer dan 300 platen met analytische
details teekende. – Later gaf hij nog te zamen met Poiteau een onvoltooid gebleven
flora van Parijs uit.
turpis
turpis (-is, -e), – (Lat.) leelijk, misvormd.
Turraea
Turráéa L. [C. Linnaeus], – genoemd naar A. Turra (1730, Vicenza,
W.N.W. van Padua; 1796, Vicenza), medicus-botanicus te Vicenza, schrijver van
eenige bot. werken.
turrita
turríta, – zie turrītus.
Turritis
Turrítis L. [C. Linnaeus], – van Lat. turris (of Gr. turrhis), toren:
torenkruid. De naam zinspeelt op de slankheid der plant.
turritus
turrítus (-a, -um), – van Lat. turris, toren: van torens voorzien,
torenhoog.
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Tussilago
Tussilágo L. [C. Linnaeus], – van Lat. tussis, hoest; agĕre,
verdrijven: hoestverdrijfster, als middel tegen hoest aangewende plant.
tutela
tutéla, – (Lat.) beschermer.
tweedianus
tweediánus (-a, -um) (Bignonĭa – Griseb. [A. H. R. Grisebach]),
– genoemd naar J. Tweedie (1775, in Lanarksh. bij Glasgow; 1862, Santa Catalina
bij Buenos Aires, Argentinië), die planten, waaronder de naar hem genoemde,
verzamelde in de omstreken van Buenos Aires.
Tydaea
Tydáéa Decsne [J. Decaisne], – genoemd naar den mythol. Gr. held
Tudeus, zoon van koning Oineus van Kalŭdôn (= Calўdon, hoofdstad van Aetolië
in Griekenland). – Hij nam deel aan den strijd tegen Thêbai (Thebae), waar hij
sneuvelde.
Tylecarpus / Tylocarpus
Tylecárpus Engl. [H. G. A. Engler] / Tylocárpus
Post et O. K. [Hampus Adolf von Post [1822, Skedevi (Östergötland, Ζ.-Zweden);
1911, Upsála], en C. E. Otto Kuntze], – van Gr. tulê, bult, kussen; karpos, vrucht. –
De vruchten dragen een kussenvormige verdikking.
Tylophora
Tylóphora R. Br. [Robert Brown], – van Gr. tulos, knobbel;
pherein, dragen: knobbels dragende plant. – Bij de eerstbeschreven soort dragen de
bijkroonschubben een knobbel aan den voet.
tylophorus
tylóphorus (-a, -um), – van Gr. tulos, bult, knobbel; pherein,
dragen: knobbels dragend, geknobbeld.
tylophyllus tylophýllus (-a, -um), – van Gr. tulos, eelt, bult, knobbel: phullon,
blad: met door een eeltachtig spitsje gekroonde of eeltachtig getande bladeren; met
geknobbelde bloemdekbladen.
Tylosepalum
Tylosépalum Kurz [S. Kurz], – van Gr. tulos, bult, knobbel;
Nieuwlat. sepălum, kelkblad. – De kelkbladen dragen van buiten aan den voet een
knobbelvormige klier.
Tylostylis
Tylostýlis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. tulos, bult, knobbel; stūlis
(verkleinw. van stulos, zuil), zuil, stijl. – De stempelzuil is aan den voet
knobbelvormig verdikt.
Typha Typha L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
tuphê, waarmede eenige eenzaadlobbige gewassen werden aangeduid, waaronder
waarschijnlijk ook soorten van het tegenwoordige gesl. Typha. – Een der tuphê
genoemde planten werd gebezigd voor het opvullen van kussens.
Typhaceae
Typháceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Typha geldt.
typhinus
týphinus (-a, -um), – van Typha (Gr. tuphê), plantengesl.
(Typhacĕae): op een Typha gelijkend, Typha-achtig. – Bij Rhus – L. [C. Linnaeus]
doen de bloeiwijzen in haar prille jeugd aan die van Typha denken.
typhoidea
typhoídea, – zie typhoidĕus.
typhoides
typhoídes, – van Typha, plantengesl. (Typhacĕae); īdes (Gr. eidês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Typha-achtig.
typhoideus
typhoídeus (-a, -um), – van Typha, plantengesl. (Typhacĕae);
idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Typha-achtig.
Typhonium
Typhónium Schott [H. W. Schott], – Lat. transcr. van den ouden
Gr. plantennaam tuphônĭon, waarmede een Aracĕa werd aangeduid. Schott (zie
schottiānus) heeft den naam overgedragen op het hem thans voerende, eveneens tot
de Aracĕae behoorende gesl.
typicus
týpicus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. tupĭkos [van tupos (en dit
weer van tuptein, slaan), indruk van een slag, afdruk van een stempel, bij uitbreiding
model, voorbeeld], met een bepaald voorbeeld overeenkomend, typisch.
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Tytonia
Tytónia G. Don [George Don], – door George Don (zie doniānus 2)
in 1831 genoemd naar Arthur Tyton, “door wiens zorgen vele van de oudste
bewoonsters onzer tuinen zijn bewaard gebleven en meer in het bijzonder vele der
planten, welke door Miller werden gekweekt en die nu alleen in zijn verzamelingen
te vinden zijn.” – Miller was van 1722-70 hortulanus van den bot. tuin van Chelsea
(Londen), waar planten uit alle oorden der wereld werden ingevoerd en gekweekt
en vanwaaruit zij over Engeland werden verbreid.
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uber

uber (-er, -er), – (Lat.) overvloedig, vruchtbaar.

U.
uberrimus
ubérrimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. uber, overvloedig,
vruchtbaar: zeer overvloedig, zeer vruchtbaar.
Ubium
Úbium J. Fr. Gmel. [Johann Friedrich Gmelin (1748-1804),
hoogleeraar, eerst te Tübingen, daarna te Göttingen], – Latinizeering van den Mal.
plantennaam oebi.
ucranicus
ucránicus (-a, -um), – afkomstig uit de Ukraïne. (Z.-Rusland) of
daar het eerst gevonden.
Udora
Udóra Nutt. [Th. Nuttall], – van Gr. hudôr, water: waterplant. De
spelling Hudōra zou beter geweest zijn.
uduensis
uduénsis (-is, -e), – afkomstig van Udu (in het Z.O. van Kaiser
Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
uechtritzianus
uechtritziánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar R. von Uechtritz (1838, Breslau; 1886, Breslau), uitnemend kenner
der Europ. flora, schrijver van talrijke bot. artikelen.
uexkuellianus uexkuelliánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar mevrouw M. J. T. Nieuwenhuis, geb. Uexküll Güldenband (zie margarēthae 1),
echtgenoote van A. W. Nieuwenhuis (zie nieuwenhuisĭi), den vinder der plant.
Ugena
Ugéna Cav. [A. J. Cavanilles], – in 1801 genoemd naar Emmanuel
Mugnoz de Ugena, Sp. plantenschilder, die ten behoeve van den bot. tuin van Madrid
meer dan honderd planten geschilderd had. Overigens is mij van hem niets bekend.
ugni
ugni, – Lat. transcr. van uñi, Chil. volksnaam van Myrtus – Molina [J.
I. Molina].
ugoensis
ugoénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Ugo op Luzon of daar
het eerst gevonden.
Uitenia
Uiténia Nor. [F. de Noronha], – afleiding en beteekenis onbekend,
mogelijk een gelatinizeerde persoonsnaam.
uittienii
uittiénii, – 2e nv. van Uittienĭus, Latinizeering van Uittien: van
Uittien, ontdekt door Uittien, genoemd naar Uittien. – Sarcosperma – H. J. Lam [H.
J. Lam] is genoemd naar H. Uittien (1898, Brummen; X), die gedurende twee jaren
conservator was van het Bot. Museum en Herbarium te Utrecht en voor de Flora van
Suriname de Malvāles en de Cyperacĕae bewerkte. Van 1926-33 was hij leeraar aan
de Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer, sedert 1935 privaatdocent
in de Geschiedenis der Botanie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. De naar hem
genoemde plant werd door hem in het Utrechtsche herbarium, waar zij
ongedetermineerd lag, ontdekt en als een Sarcosperma herkend.
ujensis
ujénsis (-is, -e), – afkomstig van Moeara Oeja (in Z.O.-Bórneo, N.O.
van Amoentai) of daar het eerst gevonden.
ula
ula, – Malab. plantennaam.
ulcerosus
ulcerósus (-a, -um), – van Lat. ulcer (ulcĕris), zweer, buil, bult,
knoest: vol builen, vol bulten, vol knoesten.
Ulex Ulex L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam van onzekeren oorsprong,
waarmede vroeger een vochtlievende plant – niet de tegenwoordig zoo genoemde –

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

werd aangeduid. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen
op het hem thans voerende gesl. Men zoekt wel verband tusschen den naam Ulex en
Lat. ulīgo, de vochtigheid van den grond.
ulicifolius
ulicifólius (-a, -um), – van Ulex (Ulĭcis), plantengesl.
(Leguminōsae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Ulex, dwz. smal,
spits, stijf.
ulicoides ulicoídes, – van Ulex (Ulĭcis), plantengesl. (Leguminōsae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ulex-achtig.
uliginosus uliginósus (-a, -um), – van Lat. ulīgo (uligĭnis), de vochtigheid van
den grond: op vochtig of drassig terrein groeiend.
Ulmaceae
Ulmáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Ulmus geldt.
Ulmaria / ulmaria
Ulmária J. Hill [J. Hill] / ulmária, – van Lat. ulmus, iep.
Plant, welker blaadjes op iepebladeren gelijken.
ulmifolius
ulmifólius (-a, -um), – van Ulmus, plantengesl. (Ulmacĕae), iep,
olm; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een iep.
ulmoides ulmoídes, – van Ulmus, plantengesl. (Ulmacĕae), olm, iep; īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Ulmus-achtig, iepachtig.
Ulmus
Ulmus L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, olm, iep.
Ulothrix Úlothrix Kuetz. [Fr. Tr. Kützing (1807-93), professor te Nordhausen],
– van Gr. oulos, kroes, wollig; thrix, haar: wier, dat den indruk maakt uit wollige,
groene haren te bestaan.
Ulotrichaceae Ulotricháceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Ulŏthrix
[Ulotrĭchis, naar analogie van Gr. thrix (trĭchos)] geldt.
ultimus
últimus (-a, -um), – (Lat.) verste, hoogste, laatste.
ulur
ulur, – Mal. plantennaam (rotan oeloer).
umbellaris / umbellatus
umbelláris (-is, -e) / umbellátus (-a, -um), – van
Lat. umbella, scherm: tot schermen vereenigd.
umbellifer umbéllifer (umbellífera, umbellíferum), – van Lat. umbella, scherm;
ferre, dragen: schermen dragend.
Umbelliferae
Umbellíferae, – afkorting van Plantae umbellifĕrae,
schermdragende planten. Zie umbellifĕr(us).
umbelliferus umbellíferus (-a, -um), – van Lat. umbella, scherm; ferre, dragen:
schermen dragend.
umbelliflorus umbelliflórus (-a, -um), – van Lat. umbella, scherm; flos (flōris),
bloem: met tot schermen vereenigde bloemen.
umbelliger / umbelligerus
umbélliger (umbellígera, umbellígerum) /
umbellígerus (-a, -um), – van Lat. umbella, scherm; gĕrĕre, dragen: schermen
dragend.
umbelloides umbelloídes, – van Lat. umbella, scherm; īdes (Gr. eidês), uitgang,
welke gelijkenis uitdrukt: schermachtig.
Umbellularia
Umbellulária Nutt. [Th. Nuttall], – van Lat. umbellŭla
(verkleinw. van umbella, scherm), schermpje. – De naam zinspeelt op de
schermvormige bloeiwijzen.
umbellulatus
umbellulátus (-a, -um), – van Lat. umbellŭla (verkleinw. van
umbella, scherm), klein scherm, schermpje: kleine schermen dragend.
umbilicatus umbilicátus (-a, -um), – van Lat. umbilīcus, navel: van een navel
of iets daarop gelijkends voorzien.
Umbilicus / umbilicus
Umbilícus A. P. DC. [A. P. de Candolle] / umbilícus,
– (Lat.) navel. – De naam zinspeelt op de ronde, in het midden ingedrukte bladeren.
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umbonatus
umbonátus (-a, -um), – van Lat. umbo (umbōnis), knop in het
midden van een schild: in het midden een knopvormig uitwas dragend.
umbraculifer / umbraculiferus
umbracúlifer (umbraculífera,
umbraculíferum) / umbraculíferus (-a, -um), – van Lat. umbracŭlum, zonnescherm;
ferre, dragen: iets dragend, dat bij zonneschermen vergeleken kan worden, groote,
waaiervormige bladeren of schermvormige bloeiwijzen, bv.
umbraculiformis
umbraculifórmis (-is, -e), – van Lat. umbracŭlum,
zonnescherm; forma, vorm: schermvormig.
Umbraculum Umbráculum O. K. [C. E. Otto Kuntze], – (Lat.) zonnescherm.
– De naam zinspeelt op de schermvormige bloeiwijze.
umbraticola
umbratícola (znw.), – van Lat. umbrāta (van umbrāre,
beschaduwen, en dit weer van umbra, schaduw), beschaduwde plaatsen; cŏlĕre,
wonen, bewonen: op beschaduwd terrein groeiende plant.
umbraticolus
umbratícolus (-a, -um), – van Lat. umbrāta (van umbrāre,
beschaduwen, en dit weer van umbra, scha-

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

604
duw), beschaduwde plaatsen; cŏlĕre, wonen, bewonen: op beschaduwd terrein
groeiend.
umbratilis
umbrátilis (-is, -e), – van Lat. umbra, schaduw, lommer: in de
schaduw blijvend, op belommerd terrein groeiend.
umbrella
umbrélla, – verbastering van Lat. umbella, scherm: scherm.
umbricellus
umbricéllus (-a, -um), – bedoeld als verkleinw. van umbrīnus
2, roodbruin: roodbruinachtig.
umbrinus umbrínus (-a, -um), – 1. van klassiek Lat. umbra, schaduw, lommer:
in de schaduw groeiend, op belommerd terrein groeiend. 2. van Nieuwlat. umbra
(Ital. terra d’ombra), omber, een als verfstof gebezigde aardsoort, welke in den
natuurstaat geelbruin is, doch meestal gebrand wordt en dan een roodbruine kleur
aanneemt: roodbruin.
umbrosus
umbrósus (-a, -um), – van Lat. umbra, schaduw, lommer: veel
schaduw gevend, lommerrijk, op belommerd terrein groeiend.
Uncaria
Uncária Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – van Lat. unca, haak:
haken dragende plant.
uncatus
uncátus (-a, -um), – van Lat. uncus, haak: van haken voorzien,
haakvormig.
uncidens
úncidens, – van Lat. uncus, haak; dens, tand: met een of meer
haakvormige tanden.
uncifer / unciferus
úncifer (uncífera, uncíferum) / uncíferus (-a, -um), – van
Lat. uncus, haak; ferre, dragen: haken dragend.
uncinatus
uncinátus (-a, -um), – van Lat. uncīnus, haak: haakvormig, van
haken voorzien.
Uncinia
Uncínia Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog], – van Lat. uncīnus, haak. – Aan den voet van het vruchtbeginsel
binnen het urntje bevindt zich een haakvormig omgebogen spil.
uncipes
úncipes, – van Lat. uncus, haak; pes, voet, steel: met haakvormigen
(zuil)voet; met haakvormigen steel.
undata
undáta, – zie undātus.
undatialatus undatialátus (-a, -um), – van Lat. undātus, golvend; ala, vleugel:
met golvende(n), dwz. heen en weer gebogen vleugel(s).
undatilabris
undatílabris (-is, -e), – van Lat. undātus golvend; lăbrum, lip:
met golvende lip.
undatus
undátus (-a, -um), – van Lat. unda, golf: golvend, met heen en weer
gebogen vlekken en strepen, gemoireerd.
undecifilus
undecifílus (-a, -um), – van Lat. undĕcim, elf; fīlum, draad:
11-dradig.
undosus
undósus (-a, -um), – van Lat. unda, golf: vol golven, sterk golvend,
diep golvend ingesneden.
undulaefundulaef-, – zie undulif-.
undulata
unduláta, – zie undulātus.
undulaticalyx
undulatícalyx, – van Lat. undulātus, golvend; călyx, kelk: met
golvende kelkbladen of -slippen, met golvend ingesneden kelk.
undulatifolius undulatifólius (-a, -um), – van Lat. undulātus, golvend; folĭum,
blad: met golvende bladeren of bladslippen.
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undulato-sinuatus unduláto-sinuátus (-a, -um), – van Lat. undulātus, golvend,
gegolfd; sinuātus, golvend ingesneden, bochtig ingesneden: gegolfd (dwars op de
bladvlakte) en daarbij golvend ingesneden.
undulatus undulátus (-a, -um), – van Lat. undŭla (verkleinw. van unda, golf),
kleine golf, golfje: met golfjes, gegolfd, golvend.
undulifolius
undulifólius (-a, -um), – van Lat. undŭla (verkleinw. van unda,
golf), golfje; folĭum, blad: met golvende bladeren.
unduliformis
undulifórmis (-is, -e), – van Lat. undŭla (verkleinw. van unda,
golf), golfje; forma, vorm: den vorm van golfjes hebbend, gegolfd.
unedo
únedo, – oude Lat. naam voor den aardbezieboom (Arbŭtus – L. [C.
Linnaeus]). – Men heeft den naam wel willen afleiden van unus, één; ĕdĕre, eten:
wie één vrucht van de plant gegeten heeft, heeft er genoeg van.
ungaramensis
ungaraménsis (-is, -e), – foutief voor ungaranensis.
ungaranensis
ungaranénsis (-is, -e), – afkomstig van den 2050 M. hoogen
Goenoeng (berg) Oengáran (Midden-Java) of daar het eerst gevonden.
ungerianus
ungeriánus (-a, -um) (Balanophŏra – Valet. [Th. Valeton]), –
genoemd naar Fr. Unger (1800, Amthof zu Leitschach, Stiermarken; 1870, Graz),
hoogleeraar in de plantkunde te Weenen, schrijver van vele publicaties, o.a. over
fossiele planten en over Balanophŏra.
ungernii
ungérnii, – 2e nv. van Ungernĭus, Latinizeering van Ungern: van
Ungern, gevonden door Ungern, genoemd naar Ungern. – Rhododendron – Regel
[E. A. von Regel] is in 1885 genoemd naar Franz, baron Von Ungern Sternberg
(1800, ?; 1868, Dorpat), hoogleeraar te Dorpat, schrijver eener monographie der
Salicorniĕae, die de naar hem genoemde plant bij Artwin (Z.Z.O. van Batoem) ontdekt
had.
unguicularis
unguiculáris (-is, -e), – van Lat. unguicŭla (verkleinw. van
ungŭis, nagel), nagel: op eenigerlei wijze tot een nagel in betrekking staand, op een
nagel gelijkend, een nagelbreedte lang.
unguiculatus
unguiculátus (-a, -um), – van Lat. unguicŭlus (verkleinw. van
ungŭis, nagel), nagel: genageld.
unguilabius
unguilábius (-a, -um), – van Lat. ungŭis, nagel; labĭum, lip: met
(opvallend) genagelde lip.
unguis cati
únguis cati, – van Lat. ungŭis, nagel, klauw; cati [2e nv. enk. van
catus, kater, kat (zonder op het gesl. te letten)], van een kat: katteklauw.
ungulifolius ungulifólius (-a, -um), – van Lat. ungŭla (verkleinw. van ungŭis,
klauw, nagel), klauw, hoef; folĭum, blad: met op een klauw of een hoef gelijkende,
dwz. ingesneden, bladeren.
uniauriculatus
uniauriculátus (-a, -um), – van Lat. unus, één; auricŭla
(verkleinw. van auris, oor), oortje: éénoorig.
unicapsularis unicapsuláris (-is, -e), – van Lat. unus, één; capsŭla, doosvrucht,
droge vrucht: met één doosvrucht; met één droge vrucht; met een uit één droog
vruchtje bestaande vrucht.
unicaudatus
unicaudátus (-a, -um), – van Lat. unus, één; cauda, staart:
éénstaartig.
unicolor
unícolor, – van Lat. unus, één; cŏlor, kleur: éénkleurig.
unidens / unidentatus
únidens / unidentátus (-a, -um), – van Lat. unus, één;
dens (dentis), tand: ééntandig.
unifarius
unifárius (-a, -um), – van Lat. unus, één; fari, spreken: naar één
zijde sprekend, bij uitbreiding: naar één zijde gekeerd.
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uniflorus
uniflórus (-a, -um), – van Lat. unus, één; flos (flōris), bloem:
éénbloemig; met één bloemhoofdje; met alleenstaande bloemen; met alleenstaande
bloemhoofdjes.
unifolia
unifólia, – zie unifolĭus.
unifoliatus unifoliátus (-a, -um), – van Lat. unus, een; folĭum, blad: éénbladig.
unifoliolatus unifoliolátus (-a, -um), – van Lat. unus, één; foliŏlum (verkleinw.
van folĭum, blad), blaadje: één blaadje dragend, uit één blaadje bestaand.
unifolius
unifólius (-a, -um), – van Lat. unus, één; folĭum, blad: éénbladig.
unigibbus
unigíbbus (-a, -um), – van Lat. unus, één; gibbus, bochel, bult:
éénbultig.
uniglandulosus
uniglandulósus (-a, -um), – van Lat. unus, één; glandŭla,
klier: éénklierig.
uniglumis
uniglúmis (-is, -e), – van Lat. unus, één; glūma, kafje: met één
kafje.
unigrana
unigrána, – zie unigrānus.
unigranis / unigranus
unigránis (-is, -e) / unigránus (-a, -um), – van Lat.
unus, één; grānum, graankorrel, korrel, pit: éénzadig,
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éénkorrelig, éénknobbelig.
unijuga
uníjuga, – zie unijŭgus.
unijugis / unijugus
uníjugis (-is, -e) / uníjugus (-a, -um), – van Lat. unus,
één; jŭgum, juk: éénjukkig.
unilateralis
unilaterális (-is, -e), – van Lat. unus, één; latus (latĕris), zijde,
zijkant: éénzijdig; aan één zijde sterker ontwikkeld dan aan de andere.
unilocularis
uniloculáris (-is, -e), – van Lat. unus, één; locŭlus (verkleinw.
van locus, plaats), vakje, (als bot. term) hokje: éénhokkig.
unimaculatus
unimaculátus (-a, -um), – van Lat. unus, één; macŭla, vlek:
met één vlek.
uninerve
uninérve, – zie uninervis.
uninervia
uninérvia, – zie uninervĭus.
uninervis / uninervius
uninérvis (-is, -e) / uninérvius (-a, -um), – van Lat.
unus, één; nervus, nerf: éénnervig.
uninodis
uninódis (-is, -e), – van Lat. unus, één; nōdus, knoop: éénknoopig.
Uniola
Uníola L. [C. Linnaeus], – oude Lat. naam eener tegenwoordig
onbekende plant, door Linnaeus (zie Linnaea) willekeurig overgedragen op het hem
thans voerende gesl. – Linnaeus (Philosophĭa Botanĭca, 1ste dr., § 234) verklaart den
naam met: “ab uniōne glumārum” (wegens het samenstel van kafjes). Het gras bezit
groote, uit vele kafjes bestaande aartjes.
uniolodes uniolódes, – van Uniŏla, plantengesl. (Graminĕae); ōdes (Gr. ôdês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Uniŏla-achtig.
unioloides
unioloídes, – van Uniŏla, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Uniŏla-achtig.
unisexualis
unisexuális (-is, -e), – van Lat. unus, één; sexus, geslacht, sekse,
kunne: éénslachtig.
unita
uníta, – zie unītus.
unitubus
unítubus (-a, -um), – van Lat. unus, één; tŭbus, buis: met één buis;
tot één buis vereenigd.
unitus unítus (-a, -um), – van Lat. unīre (van unus, één), vereenigen: vereenigd.
universus
univérsus (-a, -um), – van Lat. unus, één; versus (van vertĕre,
keeren), gekeerd: naar één punt gekeerd, tot één geheel vereenigd, geheel,
gezamenlijk, algemeen.
univittatus univittátus (-a, -um), – van Lat. unus, één; vitta, band, streep: met
één band; met één streep.
Unona
Unóna L. f. [C. von Linné (1741-83)], – willekeurige wijziging van
den naam An(n)ōna, om verwantschap met dit gesl. uittedrukken.
uplandicus
uplándicus (-a, -um), – afkomstig van Up(p)land, landstreek in
Zweden (om Upsála) of daar het eerst gevonden, Up(p)landsch.
urager / uragerus
úrager (urágera, urágerum) / urágerus (-a, -um), – van
Gr. oura, staart; Lat. gĕrĕre, dragen: een staart dragend, gestaart. – Deze
samenkoppeling van Gr. en Lat. is niet fraai; beter zijn caudātus, caudĭfer en caudĭger.
Uragoga Uragóga Baill. [H. E. Baillon], – andere schrijfwijze voor Ouragōga.
– Zie aldaar.
uralensis
uralénsis (-is, -e), – afkomstig van den Oeral (gebergte op de grens
van Rusland en Siberië) of daar het eerst gevonden.
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Uralepis
Urálepis Spreng. [K. P. J. Sprengel], – van Gr. oura, staart; lĕpis,
schub. – De bloemdragende, bij schubben vergeleken kafjes worden gekroond door
een bij een staart vergeleken naaldje.
Urandra
Urándra Thw. [G. H. Kendrick Thwaites], – van Gr. oura, staart;
anêr (andros), man. – De meeldraden (mann. organen) zijn gestaart, dwz. het
helmbindsel draagt lange haren.
urandrus
urándrus (-a, -um), – van Gr. oura, staart; anêr (andros), man: met
gestaarte mann. organen of meeldraden.
Urania
Uránia Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – Lat. transcr. van Gr.
Ouranĭa (van ourănos, hemel), de hemelsche, naam van de Muze der sterrenkunde.
– De naam werd voor de plant gekozen om op verwantschap met het gesl. Musa te
wijzen. – Vgl. Musa en Heliconĭa.
uranoscopos
uranóscopos (-os, -on), – van Gr. ourănos, hemel; skŏpein,
beschouwen: den hemel beschouwend, ten hemel gericht, met opgerichte bloeiwijzen.
uranthus
uránthus (-a, -um), – van Gr. oura, staart; anthos, bloem: met
gestaarte bloemen; met tot een staartvormige bloeiwijze vereenigde bloemen.
Uraria
Urária Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te Angers],
– van Gr. oura, staart: plant met staartvormige bloeiwijzen. – Zeer fraai zijn deze bij
Urária crinīta Desv. [A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te Angers]
urbana
urbána, – zie urbānus.
urbani
urbáni, – 2e nν. van Urbānus, Latinizeering van Urban: van Urban,
gevonden door Urban, genoemd naar Urban. – Vatĭca – Heim [Frédéric Louis Heim
(1869, Metz; X)] is genoemd naar I. Urban (1848, Warburg, Westfalen; 1931, Grosz
Lichterfelde bij Berlijn), gedurende vele jaren onderdirecteur van den bot. tuin en
het bot. museum te Berlijn, schrijver van vele bot. publicaties, o.a. over de flora van
Brazilië en W.-Indië.
Urbanisol
Urbánisol O. K. [C. E. Otto Kuntze], – van Urban (zie urbāni);
Lat. sol, zon: ter eere van Urban genoemde plant met op een zon (zonnebloem)
gelijkende bloemhoofdjes.
urbanus / urbicus
urbánus (-a, -um) / úrbicus (-a, -um), – van Lat. urbs
(urbis), stad: op eenigerlei wijze tot een stad in betrekking staand, in of bij steden
groeiend, stadsch, bij uitbreiding: veredeld, fijn.
Urceola
Urcéola Roxb. [W. Roxburgh], – vr. vorm van Lat. urceŏlus
(verkleinw. van urcĕus, kruik), kruikje. De naam zinspeelt op den vorm der
bloemkroon.
urceolaris / urceolatus
urceoláris (-is, -e) / urceolátus (-a, -um), – van Lat.
urceŏlus (verkleinw. urcĕus, kruik), kruikje: kruikvormig.
urdanatensis urdanaténsis (-is, -e), – afkomstig van den Urdaneta (of Hilong
Hilong, een ruim 1800 M. hoogen berg in het N.O. van Mindanao, het zuidelijkste
van de groote eilanden der Philippijnen) of daar het eerst gevonden.
Urena
Uréna L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van den Malab. plantennaam
uren.
urenaefolius
urenaefólius (-a, -um), – zie urenifolĭus.
urenifolius urenifólius (-a, -um), – van Urēna, plantengesl. (Malvacĕae); Lat.
folĭum, blad: met bladeren als die eener Urēna.
urens
urens, – van Lat. urĕre, branden: brandend, jeuking veroorzakend.
Urera
Úrera Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – van Lat. urĕre, branden:
brandende plant, brandnetel.
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Urginea Urgínea Steinh. [A. Steinheil (1810-39), Fr. plantkundige], – genoemd
naar den volksstam Beni Urgin nabij Bône (aan de Middellandsche Zee; ±7 3/4°
O.L.) in Algerije, waar de plant veel voorkomt.
urinaria
urinária, – van Lat. urīna, urine: plant, welke de urineafscheiding
bevordert en tegen ziekten der urinewegen, o.a. gonorrhoea, wordt aangewend.
uritusinga
uritusínga, – mogelijk een Zuidamer. plaatsnaam. – De aldus
genoemde Cinchōna-soort levert den bast, welke in het Sp. cascarilla fina de
Uritusinga heet.
urmiensis
urmiénsis (-is, -e), – afkomstig der omstreken van het Urmia-meer
(N.W.-Perzië, W. van Tabris) of daar het eerst gevonden.
urniger / urnigerus
úrniger (urnígera, urnígerum) / urnígerus (-a, -um), –
van Lat. urna, kruik, urn; gĕrĕre, dragen: kruik- of urnvormige organen dragend.
Urnularia Urnulária Stapf [O. Stapf], – van Lat. urnŭla (verkleinw. van urna,
kruik, urn), kruikje, urntje. – De naam zinspeelt op den vorm der bloemkroon.
Urochloa
Uróchloa P. B. [Α. Μ. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – van Gr.
oura, staart; chlŏa, gras: gestaart gras. – De naam zinspeelt op het nerfspitsje van
g4.
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urochloides
urochloídes, – van Urochlŏa, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Urochlŏa-achtig.
uroglossus
uroglóssus (-a, -um), – van Gr. oura, staart; glôssa, tong: met
gestaarte tong of (bij orchideeën) lip.
Uromorus
Uromórus Bur. [E. Bureau], – van Gr. oura, staart; Mōrus,
plantengesl., dat als type geldt van de familie der Moracĕae: Moracĕae met
staartvormige stempels.
urophylla
urophýlla, – zie urophyllus.
urophylloides
urophylloídes, – van Urophyllum, plantengesl. (Rubiacĕae) of
van den soortnaam urophyllus (zie aldaar); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: 1. Urophyllum-achtig. 2. op de soort urophyllus gelijkend.
Urophyllum Urophýllum Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel
Wallich], – van Gr. oura, staart; phullon, blad: plant met staartvormig toegespitste
bladeren.
urophyllus
urophýllus (-a, -um), – van Gr. oura, staart; phullon, blad: met
staartvormig toegespitste bladeren.
urosepalus
urosépalus (-a, -um), – van Gr. oura, staart; Nieuwlat. sepălum,
kelkblad: met staartvormig toegespitste kelkbladen.
Uroskinnera Uroskinnéra Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar G. Ure Skinner
(zie skinnēri 1).
urostachyus
urostáchyus (-a, -um), – van Gr. oura, staart; stachus, aar: met
staartvormige aren, met staartvormig toegespitste aren.
Urostigma
Urostígma Gasp. [G. Gasparrini], – van Gr. oura, staart; stigma,
(als bot. term) stempel: plant met staartvormigen stempel.
ursina
ursína, – zie ursīnus
Ursinia
Ursínia Gaertn. [J. Gärtner], – Gärtner (zie Gaertnēra), de auteur van
het gesl., geeft geenerlei toelichting bij den naam, welke mogelijk is afgeleid van
Lat. ursus, beer, en dan zou kunnen zinspelen op het feit, dat de eerstbeschreven
soort van het gesl. vroeger tot Arctōtis (zie aldaar) gerekend werd.
ursinus
ursínus (-a, -um), – van Lat. ursus, beer (roofdier): op een of andere
wijze tot een beer in betrekking staand, door beren gegeten wordend, behaard als
een beer, stinkend als een beer, beren-.
Urtica Urtíca L. [C. Linnaeus], – oude, Lat. plantennaam (van urĕre, branden),
brandnetel.
Urticaceae
Urticáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Urtīca geldt.
urticaefolius
urticaefólius (-a, -um), – zie urticifolĭus.
Urticastrum
Urticástrum Fabr. [Ph. K. Fabricius (1714-74), hoogleeraar te
Helmstedt], – van Urtīca, plantengesl. (Urticacĕae), brandnetel: astrum, uitgang met
kleineerende beteekenis: onechte Urtīca. – Zie voorts alsinastrum.
urticifolius
urticifólius (-a, -um), – van Urtīca, plantengesl. (Urticacĕae),
brandnetel; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Urtīca.
Uruparia
Urupária O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Latinizeering van
Y-ourou-pari, Guiaanschen volksnaam der plant.
urvilleanus
urvilleánus (-a, -um), – (Elatostēma – Brongn. [A. Th.
Brongniart]), – genoemd naar J. S. C. Dumont d’Urville, (zie durvillaei).
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urvillei
urvíllei, – 2e nv. van Urvillĕus, Latinizeering van D’Urville: van
D’Urville, genoemd naar D’Urville. – Alletothēca – Steud. [C. G. Steudel] en
Dendrobĭum – Finet [E. Achille Finet (1863, Argenteuil bij Parijs; 1913, Parijs)] zijn
genoemd naar J. S. C. Dumont d’Urville (zie durvillaei).
usaramoensis usaramoénsis (-is, -e), – afkomstig van het landschap Usaramo
(aan de O. kust van voormalig D. O.-Afrika, Z.W. van Sánsibar, tusschen ±6 1/2 en
7 2/3° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
usitata
usitáta, – zie usitātus.
usitatissimus
usitatíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. usitātus, (zie
aldaar), vaak gebruikt: zeer vaak gebruikt.
usitatus
usitátus (-a, -um), – van Lat. usitāri, vaak gebruiken: vaak gebruikt.
Usnea Usnea Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs), beroemd
mykoloog], – Latinizeering van Arab. usnah, mos
Usneaceae
Usneáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Usnĕa geldt.
usneoides
usneoídes, – van Usnĕa, plantengesl. (Usneacĕae), baardmos, tahi
angin, m.; īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: baardmosachtig.
ussuriensis
ussuriénsis (-is, -e), – afkomstig uit het stroomgebied van den
Ussuri (rechterzijrivier der Amoer, daarin uitmondend bij Chabarowsk op ±135°
O.L.; ±48 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
usteri
ustéri, – 2e nv. van Ustērus, Latinizeering van Usteri: van Usteri,
gevonden door Usteri, genoemd naar Usteri. – Selaginella – Hier. [G. Hieronymus]
is genoemd naar Alfred Usteri (1869, Bühler, Z.Z.O. van St. Gallen, Zwitserland;
X), tuinbouw- en plantkundige te Dornach bij Bazel, die van het najaar van 1903 tot
het voorjaar van 1904 op de Philippijnen verwijlde en daar planten verzamelde,
waaronder de naar hem genoemde soort, voorts schrijver van een aantal bot.
publicaties, o.a. over de flora der Philippijnen, over de flora der omgeving van de
stad Sāo Paulo in Brazilië, voorts van een aantal anthroposophische geschriften.
Usteria
Ustéria Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar P. Usteri (1768,
Zürich; 1831, Zürich), schrijver over bot. onderwerpen, uitgever van den Annalen
der Botanik (1791-1800).
ustulatus
ustulátus (-a, -um), – van Lat. ustulāre (verkleinw. van urĕre,
branden), aanbranden; aangebrand, bruin als een door aanbranden ontstane korst.
Usubis
Usúbis N. L. Burm. [N. L. Burman], – van Lat. usus, gebruik, ook
geslachtelijk verkeer; bis, dubbel, tweemaal: voor dubbel geslachtelijk verkeer
geschikte plant, dwz. met diep 2-deelig vruchtbeginsel en 2-spletigen stijl.
utakwae
útakwae, – 2e nv. van het als een Lat. substantief behandelde woord
Útakwa (= Óetakwa), naam eener rivier in Ned. Nieuw-Guinea, uitmondend aan de
Z. kust op ruim 137° O.L.: afkomstig uit het stroomgebied der Óétakwa of daar het
eerst gevonden.
utakwensis utakwénsis (-is, -e), – afkomstig uit het stroomgebied der Útakwa
of Óetakwa (rivier in Ned. Nieuw-Guinea, uitmondend aan de Z. kust op ruim 137°
O.L) of daar het eerst gevonden.
utan
utan, – D. en Lat. transcr. van Mal. oetan, bosch, in Mal. plantennamen
vaak de beteekenis hebbend van: in het wild groeiend.
utana
utána, – zie utānus.
Utania Utánia G. Don [George Don], – Latinizeering van het tweede deel van
den Mal. plantennaam tjangkoedoe oetan (zie utan), dwz. wilde tjangkoedoe. –
Trjankoedoe = Morinda.
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utanus
utánus (-a, -um), – afgrijselijk potjeslatijn, gevormd van Ma. oetan,
bosch, vaak attributief gebezigd in de beteekenis van: in het wild groeiend: in het
wild groeiend, wild.
uterifer / uteriferus
utérifer (uterífera, uteríferum) / uteríferus (-a, -um), –
van Lat. utĕrus, baarmoeder; ferre, dragen; een of ander orgaan dragend, dat met een
baarmoeder overeenkomt, dus peervormig en hol is.
uteriformis uterifórmis (-is, -e), – van Lat. utĕrus, baarmoeder; forma, vorm:
baarmoedervormig.
utilis
útilis (-is, -e), – van Lat. uti, gebruiken, bezigen: voor een of ander doel
(vlechtwerk, meubelfabrikatie) gebezigd wordend, nuttig.
utilissimus
utilíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. utĭlis, nuttig: zeer
nuttig.
utopicus
utópicus (-a, -um), – van Nieuwlat. Utopĭa [van Gr. ou, niet; topos,
plaats: niet bestaande plaats], een in 1516 door Sir Thomas More (Thomas Morus)
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beschreven fantasie-eiland, waar volmaakte toestanden heerschten: utopisch, volmaakt.
Utricularia
Utriculária L. [C. Linnaeus], – van Lat. utricŭlus [verkleinw.
van uter (utris), zak], zakje: zakjes dragende plant.
utriculariopsis
utriculariópsis, – van Utricularĭa, plantengesl.
(Lentibulariacĕae); opsis, voorkomen, uiterlijk: Utricularĭa-achtige plant.
utriculatus
utriculátus (-a, -um), – van Lat. utricŭlus [verkleinw. van uter
(utris), zak], zakje: van een of meer zakjes voorzien.
uva crispa
uva crispa, – oude Lat. plantennaam, van uva, druif; crispus,
gekroesd: gekroesde druif. – Het woord is bedoeld als vertaling van D. Kräuselbeere
(Ned. kruisbes), d.i. bes met gekroesde bladeren. – Vgl. Ned. kruisdistel, distel met
gekroesde bladeren.
Uvaria Uvária L. [C. Linnaeus], – van Lat. uva, druif. – De vruchten sommiger
soorten doen, met goeden wil, aan druiven denken.
uvaria
uvária, – zie uvarĭus.
uvarioides
uvarioídes, – van Uvarĭa, plantengesl. (Annonacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Uvarĭa-achtig.
uvarius
uvárius (-a, -um), – van Lat. uva, druif: in een of ander opzicht, den
vorm der vruchten bv., op druiven gelijkend.
uva ursi uva ursi, – van Lat. uva, druif; ursi [2e nv. van ursus, beer (roofdier)],
van een beer: berendruif, dwz. door beren gegeten wordende, druifachtige vrucht.
uvifer / uviferus
úvifer (uvífera, uvíferum) / uvíferus (-a, -um), – van Lat.
uva, druif; ferre, dragen: druifachtige vruchten, dragend.
uviformis uvifórmis (-is, -e), – van Lat. uva, druif; forma, vorm: druifvormig.
Uvalaria
Uvulária L. [C. Linnaeus], – van Nieuwlat. uvŭla (verkleinw. van
uva, druif), huig, vleezig, afhangend lelletje achter in de keel. De naam zinspeelt op
de hangende bloemen.

V.
Vaccaria
Vaccária Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van den bot.
tuin van Schwetzingen bij Heidelberg], – van Lat. vacca, koe: koekruid. – De plant
zou een goed voeder voor koeien zijn.
vaccina
vaccína, zie vaccīnus.
vacciniiflorus
vacciniiflórus (-a, -um), – van Vaccinĭum, plantengesl.
(Ericacĕae); Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een Vaccinĭum.
vacciniifolius
vacciniifólius (-a, -um), – van Vaccinĭum, plantengesl.
(Ericacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Vaccinĭum.
vaccinioides
vaccinioídes, – van Vaccinĭum, plantengesl. (Ericacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Vaccinĭum-achtig.
Vaccinium
Vaccínium L. [C. Linneaus], – oude, Lat. naam voor de boschbes
(Vaccinium myrtillus L. [C. Linnaeus]). – De afleiding van den naam is duister.
vaccinoides
vaccinoídes, – van Vaccinĭum, plantengesl. (Ericacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Vaccinĭum-achtig.
vaccinus
vaccínus (-a, -um), – van Lat. vacca, koe: op eenigerlei wijze tot
een koe in betrekking staand, van een koe afkomstig, koe-, de kleur eener (roode)
koe hebbend.
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Vachellia
Vachéllia W. et A. [R. Wight en G. A. Walker Arnott], – genoemd
naar G. H. Vachell (bloeitijd 1800-36), van 1825-36 als geestelijke verbonden aan
de factorij der Eng. O.I.C. te Macao (Z.O. China, nabij Hongkong; ±113 1/2° O.L.;
±22° N.B.), die in zijn omgeving planten verzamelde.
vachellii
vachéllii, – 2e nv. van Vachellĭus, Latinizeering van Vachell: van
Vachell, gevonden door Vachell, genoemd naar Vachell. – Crotalarĭa – Hook. et
Arn. [W. J. Hooker en G. A. Walker Arnott] is genoemd naar G. H. Vachell (zie
Vachellĭa).
vacillans
vacíllans, – van Lat. vacillāre, waggelen, wankelen: waggelend,
wankelend, onzeker.
vacuus
vácuus (-a, -um), – (Lat.) ledig.
vaga
vaga, – zie vagus.
vagans
vagans, – van Lat. vagāri, rondzwerven, rondkruipen: rond kruipend,
ver voortkruipend (hetzij over den grond, hetzij over andere planten).
vaginalis
vaginális (-is, -e), – van Lat. vagīna, scheede: met opvallende
(blad)scheeden.
vaginans
vagínans, – van Nieuwlat. vagīnāre (van vagīna, scheede), een
scheede vormen: scheedevormend.
vaginatus
vaginátus (-a, -um), – van Lat. vagīna, scheede: van scheeden
voorzien.
vaginifer / vaginiferus
vagínifer (vaginífera, vaginíferum) / vaginíferus (-a,
-um), – van Lat. vagīna, scheede; ferre, dragen: (opvallende) scheeden dragend.
Vaginularia
Vaginulária Fée [A. L. A. Fée], – van Lat. vaginŭla (verkleinw.
van vagīna, scheede), kleine scheede: plant met kleine scheeden. – De naam zinspeelt
op de beide lijsten, welke aan de onderzijde der bladeren de sori omsluiten.
vagus vagus (-a, -um), – (Lat.) zwervend, overal heen trekkend, rond kruipend.
Vahea
Váhea Lmk [J. B. P. A. Monet de Lamarck], – Latinizeering van Malg.
plantennaam.
vahlii
váhlii, – 2e nv. van Vahlĭus, Latinizeering van Vahl: van Vahl, genoemd
naar Vahl.-Archytaea – Choisy [J. D. Choisy] is genoemd naar M. Vahl (1749, Bergen
in Noorwegen; 1804, Kopenhagen), hoogleeraar in de plantkunde te Kopenhagen,
schrijver van belangrijke bot. publicaties.
vaillantii
vaillántii, – 2e nv. van Vaillantĭus, Latinizeering van Vaillant: van
Vaillant, genoemd naar Vaillant. Planten van dezen naam zijn genoemd naar S.
Vaillant (1669, Vigny, Dépt. Seine-et-Oise; 1722, Parijs), schrijver van bot.
publicaties, waaronder een pas na zijn dood uitgegeven, herhaaldelijk herdrukte Flora
van Parijs. Hij was de eerste, die in het stuifmeel het mann. element der bloem zag.
Valantia Valántia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar S. Vaillant (zie vaillantĭi).
valantoides valantoídes, – van Valantĭa (voormalig) plantengesl. (Rubiacĕae);
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Valantĭa-achtig.
valdivianus
valdiviánus (-a, -um), – afkomstig van Valdivĭa (stad aan de W.
kust van Chili op ±40° Z.B.) of daar het eerst gevonden. Valdivisch.
valentinianus valentiniánus (-a, -um) (Rhododendron – G. Forr. [G. Forrest]),
– in 1919 genoemd naar G. Valentin, R.K. missionaris in Tibet, die aan den auteur
der soort, George Forrest (zie forrestĭi) gedurende diens verblijf in dat land vele
diensten bewees. Overigens is mij omtrent hem niets bekend.
valerandi
valerándi, – 2e nv. van Valerandus, Latinizeering van Valerand:
van Valerand, genoemd naar Valerand. – Samŏlus – L. [C. Linnaeus] zou genoemd
zijn naar D. Valerand, die een 16de-eeuwsch plantkundige geweest zou zijn, welke
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de plant voor identiek zou hebben gehouden met de door Plinius onder den naam
Samŏlus beschrevene. Overigens is mij niets van hem bekend.
Valeriana Valeriána L. [C. Linnaeus], – Middeleeuwsche plantennaam, waar-
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schijnlijk afgeleid van Lat. valēre, heilzaam zijn. De naam zinspeelt dan op de
geneeskrachtige werking der Europ. Valeriana officinālis L. [C. Linnaeus], welke
o.a. gebezigd wordt als opwekkend, krampstillend, kalmeerend en hekserij afwerend
(betooverd vee!) middel. Volgens sommigen echter is het gesl. genoemd naar den
Romeinschen arts Plinius Valeriānus [niet te verwarren met den in dit boekje
herhaaldelijk geciteerden natuurhistoricus Cajus Plinĭus Secundus (zie Plinĭa)], die
in den keizertijd leefde; volgens nog anderen naar een Romeinsche keizerin Valerĭa,
welke door het gebruik der plant van een ernstige ziekte genezen zou zijn. De door
F. W. van Eeden (Onkruid II, 96) gegeven afleiding van Baldr, den Noorschen
zonnegod, is fantastisch. Zie ook eglanterĭa en Matricarĭa.
Valerianaceae
Valerianáceae, – plantenfam., als type waarvan het gesl.
Valeriāna geldt.
valerianaefolius
valerianaefólius (-a, -um), – zie valerianifolĭus.
Valerianella
Valerianélla Moench [K. Moench], – verkleinw. van Valeriāna,
plantengesl. (Valerianacĕae), valeriaan: kleine valeriaan, dwz. aan valeriaan verwante,
kleine plant.
valerianifolius
valerianifólius (-a, -um), – van Valeriāna, plantengesl.
(Valerianacĕae), valeriaan: Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener valeriaan.
valerianoides
valerianoídes, – van Valeriāna, plantengesl. (Valerianacĕae),
valeriaan: īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: valeriaanachtig.
valesiacus
valesíacus (-a, -um), – van Nieuwlat. Va(l)lesĭa, d.i. het kanton
Wallis in Z.W.-Zwitserland (Boven-Rhône): afkomstig van Wallis of daar het eerst
gevonden, Va(l)lesisch.
valetonianus
valetoniánus (-a, -um) (Canarĭum – Engl. [H. G. A. Engler]; –
Pygēum lanceolātum Hook. f. [J. D. Hooker] var. – Koehne [B. A. E. Koehne
(1848-1918), gymnasiumleeraar-dendroloog te Berlijn]), – genoemd naar Th. Valeton
(1855, Groningen; 1929 ’s Gravenhage), in 1889 op Java gekomen en daar aangesteld
als bacterioloog aan het Proefstation Oost-Java te Pasoeroean, in 1892 verbonden
aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, van 1903 tot aan zijn pensionneering in 1913
hoofd van het herbarium dier instelling. Deze beminnelijke, bescheiden en
legendarisch verstrooide geleerde schreef vele uitnemende bot. publicaties, waaronder
den bot. tekst der elf eerste deelen van de terecht beroemde Bijdragen tot de Kennis
der Boomsoorten op Java, waarvoor Koorders (zie koordersi) het materiaal heeft
doen bijeenbrengen en ook de economische gegevens bewerkt heeft. Valeton leverde
voorts tal van beschrijvingen voor de Icōnes Bogorienses en schreef verscheidene
der door ’s Lands Plantentuin uitgegeven bulletins.
valetonii
valetónii, – 2e nv. van Valetonĭus, Latinizeering van Valeton: van
Valeton, genoemd naar Valeton. – Amōmum – Gagnep. [F. Gagnepain]; – Bombax
– Hochr. [B. P. G. Hochreutiner]; – Elaeocarpus – Hochr. [B. P. G. Hochreutiner];
– Ixōra – Hochr. [B. P. G. Hochreutiner]; – Pavetta – Brem. [C. E. B. Bremekamp
(1888, Dordrecht, X), bioloog] en Psychotrĭa – Hochr. [B. P. G. Hochreutiner] zijn
genoemd naar Th. Valeton (zie valetoniānus).
valida
válida, – zie valĭdus.
validicollis validicóllis (-is, -e), – van Lat. valĭdus, krachtig; collum, hals: met
krachtigen hals. – Bij Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] zinspeelt de soortnaam op
den vorm der schijnknollen.
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validinervis
validinérvis (-is, -e), – van Lat. valĭdus, krachtig; nervus, nerf:
krachtig generfd, krachtig geaderd.
validior
valídior (-or, -us), – vergr. trap van Lat. valĭdus, krachtig; stevig:
steviger dan gewoonlijk, vrij stevig.
validipecten
validipécten, – van Lat. valĭdus, stevig; pecten, (haar)kam: met
een stevig, kamvormig orgaan.
validissimus
validíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. valĭdus, krachtig,
stevig, sterk: zeer krachtig.
validius
valídius, – zie validĭor.
validus
válidus (-a, -um), – van Lat. valēre, krachtig zijn: krachtig, stevig,
sterk.
Vallaris
Valláris N. L. Burm. [N. L. Burman], – van Lat. vallus, paal: tegen
palen opgeleide plant, klimplant.
valleculatus valleculátus (-a, -um), – van Lat. vallecŭla (verkleinw. van vallis,
vallei, dal), klein dal, inzinking, kuiltje: van kuiltjes voorzien.
valleculosus valleculósus (-a, -um), – van Lat. vallecŭla (verkleinw. van vallis,
vallei, dal), klein dal, inzinking, kuiltje: met vele kuiltjes, vol kuiltjes.
vallesiacus
vallesíacus (-a, -um), – = valesicăcus. – Zie aldaar.
Vallisneria Vallisnéria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar A. Vallisnieri [1661,
Trasilico (waar ?); 1730, Padua], hoogleeraar in de geneeskunde te Padua, schrijver
van verscheidene medische en bot. publicaties. Hij beschreef het eerst (1710) de
bloemen en vruchten van Eendenkroos.
vallisneriifolius
vallisneriifólius (-a, -um), – van Vallisnerĭa, plantengesl.
(Hydrocharitacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Vallisnerĭa.
Vallota
Vallóta Herb. [W. Herbert], – genoemd naar A. Vallot (1594, Reims
of Montpellier; 1671, Parijs), eerst lijfarts van Anna van Oostenrijk (1602-66),
gemalin van Lodewijk XIII van Frankrijk (†1643), daarna geneesheer van Lodewijk
XIV, die onder zijn behandeling in 1658 van een ernstige ziekte genas door of ondanks
toediening van zijn lievelingsmiddel, braakwijn. In 1658 werd hij benoemd tot
directeur (surintendant) van den Jardin des Plantes te Parijs, dien hij met tal van
planten verrijkte.
Vanda
Vanda Jones [W. Jones], – Hindost. volksnaam van Vanda roxburghĭi
R. Br. [Robert Brown] (vandá).
vandekoppeli
vandekoppéli, – 2e nv. van Vandekoppēlus, Latinizeering van
Van de Koppel: van Van de Koppel, gevonden door Van de Koppel, genoemd naar
Van de Koppel. – Shorĕa – Parijs [J. P. Parijs, Ned. auteur eener dissertatie (1933,
Leiden) over Oostindische damarhars] is genoemd naar Cornelis van de Koppel
(1891, ’s Graveland; X), na opleiding (te Wageningen en in Saksen) voor
boschbouwkundige in 1913 benoemd tot aspirant-houtvester bij het Boschwezen in
Ned. Indiën en achtereenvolgens werkzaam gesteld op onderscheidene standplaatsen
in Midden-Java, in 1915 bevorderd tot houtvester en geplaatst, eerst te Salatíga, later
te Bodjonĕgóro (beide in Midden-Java), van 1921-27 beheers-(opper-)houtvester
van Celébes te Makásar, waar hij speciale studie maakte der boschprodukten copal
(Agăthis-hars) en rotan (halmen van Calămus, Daemonōrops, Korthalsĭa en enkele
andere klimmende palmen), in 1927 met verlof, en opdracht tot het bestudeeren van
het gebruik van Nederlandschindische harsen en rotan, naar Nederland vertrokken,
waar hij gedurende meer dan een jaar werkzaam was aan het Koloniaal Instituut te
Amsterdam en vanwaaruit hij studiereizen maakte naar de Vereenigde Staten,
Engeland en Duitschland, in 1929 aangesteld tot opvolger van K. Heyne (zie
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heyneānus 2) als hoofd van het Museum, tevens Informatiebureau voor Economische
Botanie te Buitenzorg, welke instelling in 1934 overgeplaatst werd naar Batavia,
terwijl men een academicus voor haar voortaan overtollig achtte. Het zal daarom
belangwekkend zijn nategaan, in welken staat over een tiental jaren de indertijd zoo
fraaie collecties en het bijbehoorend herbarium zullen verkeeren. – Eind 1935 zal
Van de Koppel op wachtgeld worden gesteld, in Mei 1936 zal hij den dienst met
pensioen verlaten. Hij is de schrijver van verscheidene belangrijke,
economisch-botanische publicaties, inzonderheid over harsen en rotan.
Vandellia
Vandéllia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Domenico (Sp. Do-
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mingos) Vandelli (1735, Padua; 1816, Lissabon), die zich in 1764 in Portugal vestigde
en hoogleeraar in de nat. historie en de scheikunde werd aan de hoogeschool te
Coimbra, stichter van den bot. tuin dier instelling, schrijver van verscheidene bot.
werken o.a. over de flora van Portugal en die van Brazilië.
vandellii
vandéllii, – 2e nv. van Vandellĭus, Latinizeering van Vandelli: van
Vandelli, gevonden door Vandelli, genoemd naar Vandelli. – Saxifrăga – Sternb.
[K. M. graaf Von Sternberg] is genoemd naar D. Vandelli (zie Vandellĭa), die in
1762 de bergen ten O. van het Como-meer (Lago di Como) botanisch onderzocht en
bij die gelegenheid de naar hem genoemde plant ontdekte.
vandellioides / vandelloides
vandellioídes, / vandelloídes, – van Vandellĭa,
(voormalig) plantengesl. (Scrophulariacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis
uitdrukt: Vandellĭa-achtig.
vanderhoeveni
vanderhoevéni, – 2e nv. van Vanderhoevēnus, Latinizeering
van Van der Hoeven: van Van der Hoeven, genoemd naar Van der Hoeven. –
Dipterocarpus – K. et V. [S. H. Koorders en Th. Valeton] is genoemd naar H. des
Amorie van der Hoeven (zie hoeveniānus).
vandermeeschii vandermeéschii, – 2e nv. van Vandermeeschĭus, Latinizeering
van Van der Meesch: van Van der Meesch, genoemd naar Van der Meesch. –
Pandănus – Balf. [J. Hutton Balfour] werd in 1877 genoemd naar Van der Meesch,
omtrent wien geenerlei mededeeling wordt gedaan.
vanderwateri
vanderwatéri, – foutief voor vandewatēri.
vandewateri
vandewatéri, – 2e nv. van Vandewatērus, Latinizeering van Van
de Water: van Van de Water, genoemd naar Van de Water. – Begonĭa – Ridl. [H. N.
Ridley]; – Dendrobĭum – Ridl. [H. N. Ridley]; – Dichrotrĭchum – S. Moore [Spencer
le Marchant Moore (1851-1931), Eng. Plantkundige]; – Eugenĭa – Ridl. [H. N.
Ridley]; – Gentiāna – Wernh. [H. F. Wernham]; – Styphelĭa – Wernh. [H. F.
Wernham] en Veronĭca – Wernh. [H. F. Wernham] zijn genoemd naar A. van de
Water (1879, Meerkerk; X), in 1901 benoemd tot 2den luitenant der infanterie bij
het Nederlandschind. leger, van 1914-21 en 1924-25 verbonden aan den Generalen
staf, in 1931 gepensionneerd als generaal-majoor. – In 1903 nam hij deel aan de
expeditie naar Ko(e)rintji, van 1905-08 aan krijgsverrichtingen in de Bataklanden
en Midden-Sumatra, in 1912/13 was hij als 1ste luitenant commandant van het
dekkingsdetachement der Wollaston-expeditie (zie Neowollastonĭa) naar het
Carstensz-gebergte; hij bereikte op Donderdag 30 Januari 1913 te 10.45 vm. als
eerste Europeaan de sneeuwgrens op dat gebergte. Een half uur later kwam Wollaston,
die wel eens verkeerdelijk als eerste wordt vermeld; Boden Kloss (zie bodenĭi), een
andere deelnemer aan de expeditie, die ook wel eens als eerste wordt opgegeven,
kwam pas den volgenden dag. – Van de Water schreef verscheidene krijgskundige
artikelen in het Indisch Militair Tijdschrift.
vandiflorus
vandiflórus (-a, -um), – van Vanda, plantengesl. (Orchidacĕae);
Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die eener Vanda.
vandoides
vandoídes, – van Vanda, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Vanda-achtig.
Vandopsis
Vandópsis Pfitz. [E. H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar en
directeur van den bot. tuin te Heidelberg], – van Vanda, plantengesl. (Orchidacĕae);
Gr. opsis, voorkomen, uiterlijk: op Vanda gelijkend gesl.
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vangenderenstortii
vangenderenstórtii, – 2e nv. van Vangenderenstortĭus,
Latinizeering van Van Genderen Stort: van Van Genderen Stort, gevonden door Van
Genderen Stort, genoemd naar Van Genderen Stort. – Dryoptĕris – V. A. v. R. [C.
R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] is genoemd naar P. van Genderen Stort
(zie stortĭi).
Vangueria
Vanguéria A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs], – Gelatinizeerde afkorting van voa-vanguier, Malg. volksnaam eener soort
van dit gesl.
vanhasseltii
vanhasséltii, – 2e nv. van Vanhasseltĭus, Latinizeering van Van
Hasselt: van Van Hasselt, genoemd naar Van Hasselt. – Pellionĭa – Gibbs [mej. L.
S. Gibbs] is genoemd naar Fr. J. Fr. van Hasselt (1870, Ternate; X), die, na tot
onderwijzer en daarna tot zendeling opgeleid te zijn, van 1894-1931 als zendeling
werkzaam was in Noord Nieuw-Guinea met de standplaatsen Mansinan (op het
eilandje Manasbari, Z. van Manoekwari), Manoekwari (in het uiterste N.O. van den
“vogelkop” op ±134° O.L.) en Kwawi (bij Manoekwari). – Te Manoekwari was hij
in 1913 Mej. Gibbs (zie gibbsĕae), de auteur der naar hem genoemde soort, van
dienst – mede door zijn taalkennis – bij haar floristisch onderzoek dier streek. Thans
(1935) woont hij, gepensionneerd, te Breukelen. Van zijn hand verschenen “In het
land der Papoea’s” en een aantal artikelen in diverse tijdschriften [o.a. in De Tropische
Natuur XI (1922), 157, Over het eten van schildpadvleesch].
vanhoutteanus
vanhoutteánus (-a, -um) (Nephrosperma – Balf. [J. Hutton
Balfour]), – genoemd naar L. B. van Houtte (zie houtteānus).
vanhulstijnii
vanhulstíjnii, – 2e nv. van Vanhulstijnĭus, Latinizeering van
Van Hulstijn: van Van Hulstijn, gevonden door Van Hulstijn, genoemd naar Van
Hulstijn. – Agrostophyllum – J. J. S. [J. J. Smith] en Dendrobĭum – J. J. S. [J. J.
Smith] zijn genoemd naar P. van Hulstijn (zie hulstynĭi).
Vanieria
Vaniéria Lour. [J. Loureiro], – genoemd naar J. de Vanière S.J.
(1664, Causses bij Béziers, tusschen Montpellier en Perpignan; 1739, Toulouse), die
te Toulouse en Montpellier les gegeven heeft in letterkundige wetenschappen en
philosophie, schrijver o.a. van het leerdicht Praedĭum rustĭcum (Het Landgoed).
Vanilla / vanilla Vanílla A. L. Juss. [A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar
te Parijs] / vanílla – Latinizeering van Sp. vainilla (verkleinw. van vaina, scheede,
peul, hauw; vgl. Fr. gaîne), vrucht der vanilleplant, bij uitbreiding de vanilleplant
zelve.
vanilliodorus vanilliodórus (-a, -um), – van Nieuwlat. vanilla, vanille; odōrus,
geurig: geurig als vanille, naar vanille riekend.
vanilloides
vanilloídes, – van Vanilla, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: vanilleachtig.
vanleeuwenii
vanleeuwénii, – 2e nv. Vanleeuwenĭus, Latinizeering van Van
Leeuwen: van Van Leeuwen, gevonden door Van Leeuwen: genoemd naar Van
Leeuwen – Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar W. M. Docters van
Leeuwen (zie doctersĭi).
vanlithianus
vanlithiánus (-a, -um) (Zingĭber – Kds [S. H. Koorders]), – in
1919 genoemd naar Anthony van Lith (1873, Utrecht; X), in 1893 benoemd tot 2den
luitenant bij het Nederlandschind. leger, in 1918 tot luitenant-kolonel, in 1921 tot
kolonel, in 1923 in dien rang gepensioneerd. – Van 1911 tot aan zijn pensionneering
was hij geplaatst bij den Topographischen Dienst. – Koorders (zie koordersi) noemde
de plant naar hem, omdat hij een zeer werkzaam aandeel had genomen in den arbeid
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der natuurwetenschappelijke Idjèn-commissie, welke in 1916 een breed opgezet
onderzoek van het Idjèn-plateau aanving. Ook Koorders was lid dier commissie.
vanmullemii
vanmullémii, – 2e nv. van Vanmullemĭus, Latinizeering van
Van Mullem: van Van Mullem, genoemd naar Van Mullem. – Arachnis – J. J. S. [J.
J. Smith] werd in 1920 genoemd naar D. van Mullem (1863, Hellevoetsluis; X), die,
na gedurende korten tijd leerling te zijn geweest der Akademie van Beeldende Kunsten
en Technische Wetenschappen te
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Rotterdam, in 1888 naar Sumatra vertrok als assistent op een tabaksonderneming
der Rotterdam-Siak Cultuurmaatschappij. – Spoedig daarop vestigde hij zich op Java,
waar hij eerst teekenaar werd bij een irrigatie-brigade en later werkzaam was bij de
suiker- en de koffiecultuur. Herhaaldelijk zond hij planten aan den Buitenzorgschen
Plantentuin, waaronder de naar hem genoemde soort.
vannouhuysii
vannouhuýsii, – 2e nv. van Vannouhuysĭus, Latinizeering van
Van Nouhuys: van Van Nouhuys, genoemd naar Van Nouhuys. – Dendrobĭum – J.
J. S. [J. J. Smith] en Styphelĭa – J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd naar J. W. van
Nouhuys (zie Nouhuysĭa).
vanoverberghii vanoverbérghii, – 2e nv. van Vanoverberghĭus, Latinizeering
van Van Overbergh: van Van Overbergh, gevonden door Van Overbergh, genoemd
naar Van Overbergh. – Clerodendron – Merr. [E. D. Merrill] is genoemd naar den
Belg. missionaris Morice Van Overbergh, die tusschen 1898 en 1923 vele planten
verzamelde in het noordelijk deel van Luzon (het noordelijkste van de groote eilanden
der Philippijnen). Overigens is mij van hem niets bekend.
vanraaltii vanraáltii, – 2e nv. van Vanraaltĭus, Latinizeering van Van Raalten;
van Van Raalten, genoemd naar Van Raalten. – Medinilla – Boerl. et Kds [J. G.
Boerlage en S. H. Koorders] is genoemd naar F. van Raalten (?, ?; 1891, tusschen
Padang en Siak, vermoord), opnemer, eerst bij den Topographischen Dienst, later
bij den aanleg der staatsspoorwegen in Ned. Indië, die in 1891 deelnam aan een door
J. W. IJzerman (zie ijzermanni) geleide expeditie dwars door Sumatra (van Padang
naar Siak) en op dien tocht door een inboorling verraderlijk werd vermoord.
vanvuureni
vanvuuréni, – 2e nv. van Vanvuurēnus, Latinizeering van Van
Vuuren: van Van Vuuren, genoemd naar Van Vuuren. – Nederlandschind. planten
van dezen naam zijn genoemd naar L. van Vuuren (1873, Bandjermasin; X), in 1898
benoemd tot 2den luitenant bij het Nederlandschind. leger, in 1910 tot hoofd van het
in 1922 opgeheven Encyclopaedisch Bureau bij de Afdeeling Bestuurszaken der
Buitenbezittingen van het Dept. van Binnenlandsch Bestuur te Weltevreden, in welke
functie hij van 1912-14 Celébes bereisde, waar de hem vanwege ’s Lands Plantentuin
vergezellende inlandsche beambten Noerkas en Rachmat (zie rachmatĭi) vele planten
verzamelden, waarvan er verscheidene naar Van Vuuren zijn genoemd. – In 1922
werd hij gepensionneerd en benoemd tot lector aan de Universiteit van Amsterdam;
sedert 1926 is hij hoogleeraar in de economische aardrijkskunde aan de Utrechtsche
hoogeschool. Hij is de schrijver van een monographie over Celébes en verscheidene
andere publicaties op het gebied der koloniale en Ned. politieke en sociale
aardrijkskunde.
vanvuurenii
vanvuurénii, – 2e nv. van Vanvuurenĭus, Latinizeering van Van
Vuuren: van Van Vuuren, genoemd naar Van Vuuren. – Nederlandschind. planten
van dezen naam zijn genoemd naar L. van Vuuren (zie vanvuurēni).
Vareca
Varéca Roxb. [W. Roxburgh], – gelatinizeerde afkorting van den
Ceylonschen plantennaam wal-wareka.
vareciformis
varecifórmis (-is, -e), – van Varēca, plantengesl. (Violacĕae);
Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Varēca, Varēca-achtig.
varia
vária, – zie varĭus.
variabilis variábilis (-is, -e), – van Lat. variāre, veranderlijk zijn: veranderlijk.
varians
várians, – van Lat. variāre, verschillen, veranderlijk zijn, varieeren:
verschillend van uiterlijk, veranderlijk, varieerend.
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varicifer / variciferus
varícifer (varicífera, varicíferum) / varicíferus (-a,
-um), – van Lat. varix (varĭcis), aderspat, spatader, aderverwijding; ferre, dragen:
iets dragend, dat aan aderspatten doet denken; plaatselijk verwijd.
varicosus
varicósus (-a, -um), – van Lat. varix (varĭcis), aderspat, spatader,
aderverwijding: met plaatselijke verwijdingen.
variegatus variegátus (-a, -um), – van Lat. variegāre (van varĭus, bont; agĕre,
maken), bont maken: bont (gemaakt), gevlekt.
variifolius
variifólius (-a, -um), – van Lat. varĭus, verschillend; folĭum, blad:
met bladeren van opvallend verschillenden vorm.
variipilus
variípilus (-a, -um), – van Lat. varĭus verschillend; pĭlus, haar: met
haren van verschillende lengte, dikte, kleur of vorm.
varingiaefolius
varingiaefólius (-a, -um), – zie varingifolĭus.
varingifolius
varingifólius (-a, -um), – van Varinga, door Rumphius (zie
Rumphĭa) gemaakte Latinizeering van Mal. waringin (Ficus retūsa L. [C. Linnaeus]
en andere Ficus-soorten); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een waringin.
variolaris / variolosus
varioláris (-is, -e) / variolósus (-a, -um), – van
Nieuwlat. variŏla, pok: met pokken bedekt, puisterig.
varius
várius (-a, -um), – (Lat.) bont, gespikkeld, gevlekt, verschillend van
vorm, kleur of grootte, veranderlijk.
Varneria
Varnéria Stickm. [O. Stickman], – genoemd naar Warner (?),
omtrent wien Stickman (zie stickmanĭi), in 1759 de auteur van het gesl., geenerlei
mededeeling doet.
Varronia
Varrónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Marcus Terentĭus Varro
[116 v. Chr. Reātĕ (tegenwoordig Rieti), N.N.O van Rome; 27 v. Chr., ?], beroemd
geleerde, schrijver van zeer vele werken, welke grootendeels zijn verloren gegaan,
doch waarvan er een over landbouw (Dē rē rustĭca) is bewaard gebleven.
vartani
vartáni, – 2e nv. van Vartānus, Latinizeering van Vartan: van Vartan,
gevonden door Vartan, genoemd naar Vartan. – Iris – Foster [M. Foster] werd in
1885 genoemd naar Dr. Vartan, zendelingarts te Nazareth (Palestina), die de plant
in Palestina ontdekt en aan Foster (zie fosteriānus) gezonden had.
vasarius
vasárius (-a, -um), – van Lat. vas (vasis), vat (in den ruimsten zin
des woord): als vaatwerk gebezigd.
vasculosus
vasculósus (-a, -um), – van Lat. vascŭlum (verkleinw. van vas,
pot, pan, vat), vaatje, potje: vol vaatjes, vol potjes. – Bij Ficus – Wall. [Nathan Wolff,
zich later noemende Nathaniel Wallich] zinspeelt de soortnaam op den vorm der
vijgen.
vaseyi
vaséýi, – 2e nv. van Vaseyus, Latinizeering van Vasey: van Vasey,
gevonden door Vasey, genoemd naar Vasey. – Rhododendron – A. Gray [Asa Gray]
is terzelfdertijd genoemd naar twee personen van den naam Vasey, nl: 1. George
Vasey (1822, Scarborough, Yorkshire, Engeland; 1893, Washington, district of
Columbia Z.W. van Báltimore), medicus, eerst als geneesheer werkzaam in New
York en in Illinóís, sedert 1872 botanist van het Departement van Landbouw der
Vereenigde Staten. 2. diens zoon, George Richard Vansey, van wien mij niets bekend
is.
vasica
vásica, – Beng. en Sanskr. plantennaam (ten rechte vásaka).
vasta
vasta, – zie vastus.
vastator
vastátor (-rix), – van Lat. vastāre, vernielen: verniel(st)er.
vastus
vastus (-a, -um), – (Lat.) woest, zeer groot, ontzettend.
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Vatica
Vática L. [C. Linnaeus], – van Lat. vates, profeet, waarzegger. De hars
eener Vatĭca-soort wordt in Eng. Indië ge-
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bezigd bij religieuse plechtigheden.
Vavaea
Vaváéa Bth. [G. Bentham], – genoemd naar het eiland Vavao (een
der Tonga- of Vriendschapseilanden; ±174° W.L.; ±18 1/2° Z. B.), waar de eerste
soort van het gesl. ontdekt werd.
vayredae
vayrédae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam Vayreda: van Vayreda, gevonden door Vayreda, genoemd naar Vayreda. –
Polygăla – Costa [Antonio Cipriano Costa y Cuxart (1817-86), hoogleeraar te
Barcelona] is genoemd naar haar ontdekker, Estanilao Vayreda y Vila (1848, Olot,
in N.O.-Spanje; 1901, Olot), verdienstelijk onderzoeker der flora van Catalonië,
bezitter ven een groot herbarium (thans bewaard in het stedelijk museum te Olot),
onrdekker van een aantal nieuwe soorten, waarvan er verscheidene naar hem genoemd
zijn, schrijver van een groot aantal wetensch. publicaties.
vegetus
végetus (-a, -um), – van Lat. vegēre, opwekken, opgewekt zijn:
opgewekt, krachtig.
Veitchia
Véítchia H. Wendl. [H. Wendland], – genoemd naar John Gould
Veitch (1839, Éxeter; 1870, Coombe Wood, Surrey, Engeland), die van 1860-62
Japan en de Philippijnen, van 1864-66 Australië en Polynesië bereisde en vele fraaie
planten in Engeland importeerde. Hij was een der leden van de in 1808 opgerichte,
in 1914 ontbonden, beroemde kweekersfirma Veitch & Sons, eerst te Éxeter, later
te Chelsea (Londen), welke door haar inzamelaars vele planten uit andere
werelddeelen deed invoeren en fraaie kruisingen maakte. Het laatste, kinderloos
overleden lid der firma, H. J. Veitch (1840-1924), schreef vele publicaties over
sierplanten. Vgl. harryānus.
veitchianus
veitchiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar de firma Veitch & Sons (zie Veitchĭa).
veitchii
véítchii, – 2e nv. enkv. van Veitchĭus, Latinizeering van Veitch: van
Veitch, gevonden door Veitch, ingevoerd door Veitch, genoemd naar Veitch. –
Planten van dezen naam zijn genoemd naar de firma Veitch & Sons (zie Veitchĭa).
veitchiorum
veitchiórum, – 2e nv. mv. van Veitchĭus, Latinizeering van
Veitch: van de Veitches, dwz. van de familie (firmanten) Veitch. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar de firma Veitch & Sons (zie Veitchĭa).
Velaga
Velága Adans. [M. Adanson], – van Lat. velum, zeil; agĕre,
voortdrijven: plant, welker zaden, als het ware, met behulp van zeilen worden
voortgedreven, dwz. gevleugeld zijn.
vellerus
vellérus (-a, -um), – van Lat. vellus (vellĕris), vacht: met een vacht
bekleed, dicht langharig.
Vellozia
Vellózia Vandelli [D. Vandelli], – genoemd naar J. M. de la
Conceptión Vellozo (of Velloso), (1742, San José; 1811, Rio de Janeiro), pater
Capucijn, die vele jaren in Brazilië verblijf hield, daar vele planten verzamelde en
een flora van de omstreken van Rio de Janeiro schreef, welke in 1790 te Parijs gedrukt
werd. De bijbehoorende platen werden in 1827 uitgegeven door de zorgen van
Arrabida (zie Arrabidaea).
Velloziaceae
Velloziáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Vellozĭa
geldt.
vellozianus
velloziánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar J. M. de la Conceptión Vellozo (zie Vellozĭa).
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Veltheimia
Velthéímia Gled. [J. G. Gleditsch], – genoemd naar graaf A. F.
von Veltheim (1741, Harbke, Z.O. van Helmstedt, O. van Brunswijk; 1801,
Brunswijk), hooggeplaatst staatsambtenaar, verdienstelijk mineraloog, geoloog en
archaeoloog, die te Harbke een rijk arboretum aanlegde.
velutibracteus velutibrácteus (-a, -um), – van Nieuwlat. velūtum (Ital. velluto),
fluweel; Lat. bractĕa, schutblad: met fluweelachtig behaarde schutbladen.
velutina
velutína, – zie velutīnus.
velutinervius
velutinérvius (-a, -um), – van Nieuwlat. velūtum (Ital. velluto),
fluweel; Lat. nervus, nerf: met fluweelachtige behaarde nerven.
velutinosus
velutinósus (-a, -um), – van Nieuwlat. velūtum (Ital. velluto),
fluweel: met fluweel bekleed, fluweelachtig behaard.
velutinus velutínus (-a, -um), – van Nieuwlat. velūtum (Ital. velluto), fluweel:
fluweelachtig, fluweelachtig behaard.
venator
venátor (-rix), – van Lat. venāri, jagen: jager(es).
venenatus
venenátus (-a, -um), – van Lat. venenāre (van venēnum, vergif,
venijn), vergiftigen: vergiftigd, vergiftig.
venenifluus
venenífluus (-a, -um), – van Lat. venēnum, vergif, venijn; flŭĕre,
uitstroomen, van iets druipen: giftig sap bevattend, dat bij verwonding uitvloeit.
venenosus venenósus (-a, -um), – van Lat. venēnum, vergif, venijn: vol venijn,
giftig.
Venidium
Venídium Less. [Chr. Fr. Lessing (1810-62), D. plantkundige], –
van Lat. vena, ader. – De dopvruchtjes dragen aan de rugzijde 3-5 krachtige aderen
of ribben.
venosus
venósus (-a, -um), – van Lat. vena, ader: duidelijk geaderd.
ventenatii
ventenátii, – 2e nv. van Ventenatĭus, Latinizeering van Ventenat:
van Ventenat, genoemd naar Ventenat. – Peperomīa – Miq. [F. A. W. Miquel] is
genoemd naar Louis Ventenat [1765, Limoges; 1794, Ile de France (Mauritius)],
R.K. geestelijke. Op voorstel van zijn broeder Etienne Pierre [Noot: E. P. Ventenat
(1757, Limoges; 1808, Parijs), bibliothecaris van het Panthéon te Parijs, tevens
hoogleeraar in de plantkunde aldaar, schrijver van verscheidene bot. publicaties,
waaronder een plaatwerk over de planten gekweekt in den tuin van Malmaison [slot
nabij Parijs, van 1798-1814 eigendom van Joséphine de Beauharnais (zie
Josephinĭa)].] nam hij als vlootgeestelijke-botanicus-zoöloog deel aan den tocht van
Bruny Dentrecasteaux (zie Billardiēra) ter opsporing van Lapérouse. Na het
overdragen der schepen aan de Nederlandschind. Regeering werden Ventenat en
Billardière gevangen gezet, eerst te Soerabaja, later te Semarang. Daar werd Ventenat
ernstig ziek, waarop de gouverneur van Semarang hem verlof schonk naar Ile de
France te vertrekken, waar hij kort daarop overleed. Wat ten slotte van zijn
verzamelingen overschoot, berust thans in het Herbarium Delessert (zie lessertiānus)
te Genève.
ventilabrum
ventilábrum, – van Lat. ventilāre [van ventŭlus (verkleinw. van
ventus, wind), een weinig wind], opwerpen in den wind: wan, korenschop (om graan
van kaf te zuiveren of omtewerken). – Als soortnaam gebezigd voor planten, van
welke een of ander orgaan (bij orchideeën de lip bv.) op een korenschop of een wan
gelijkt.
Ventilago
Ventilágo Gaertn. [J. Gärtner], – van Lat. ventŭlus (verkleinw. van
ventus, wind), een weinig wind, lichte wind; agĕre, voortdrijven: Plant met
gevleugelde, reeds door een licht windje opgejaagd wordende vruchten.
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ventricosus
ventricósus (-a, -um), – (Nieuwlat.) van Lat. venter (ventris),
buik: buikig. Het klassieke woord is ventriōsus.
ventrilabius
ventrilábius (-a, -um), – van Lat. venter (ventris), buik; labĭum,
lip: met buikige lip.
ventristylus
ventrístylus (-a, -um), – van Lat. venter (ventris), buik; stўlus,
(als bot. term) stijl: met buikigen stijl; met aan de buikzijde geplaatsten stijl.
venulosus
venulósus (-a, -um), – van Lat. venŭla (verkleinw. van vena, ader),
adertje, fijne ader: fijn geaderd.
venusta
venústa, – zie venustus.
venustulus
venústulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. venustus, bekoorlijk,
bevallig: bekoorlijk, bevallig.
venustus
venústus (-a, -um), – van Lat. venus, bekoorlijkheid: bekoorlijk,
bevallig.
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vera
vera, – zie versus.
veratrifolius veratrifólius (-a, -um), – van Verātrum, plantengesl. (Liliacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Verātrum.
Veratronia
Veratrónia Miq. [F. A. W. Miquel], – van Verātrum, plantengesl.
(Liliacĕae): op Verātrum gelijkend gesl.
Veratrum Verátrum L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam van onbekende
afleiding.
verbascifolius
verbascifólius (-a, -um), – van Verbascum, plantengesl.
(Scrophulariacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Verbascum.
Verbascum
Verbáscum L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam van
onbekenden oorsprong.
Verbena Verbéna L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam van onbekenden
oorsprong.
verbenaca
verbenáca, – naam, waarmede de Oude Romeinen (zie Plinĭus,
Historĭa Naturālis XXV, 59) een tweetal op vochtig terrein groeiende planten
aanduidden: het wijfje, dat vele, het mannetje, dat weinige bladeren droeg. Deze
bladeren waren kleiner, smaller en dieper ingesneden dan die van den eik, de bloem
was blauwachtig, de wortel lang en dun. Naar den vijand gezonden gezanten droegen
deze planten in de hand; verbenāca werd ook gebruikt om het altaar van Jupĭter te
reinigen en huizen schoontemaken en te ontzondigen. Beide planten werden door de
Galliërs gebezigd bij het werpen van het lot en het voorspellen der toekomst. –
“Inzonderheid over verbenāca,” gaat Plinius voort, “kramen de magiërs allerlei onzin
uit. Wie zich ermede inwrijft, verkrijgt, wat hij wenscht, raakt de koorts kwijt, knoopt
vriendschapsbanden aan, geneest van elke ziekte. Zij moet omstreeks den opgang
der hondsster” (Sirĭus) “worden ingezameld, zóó, dat zon noch maan het ziet; van
te voren moet men de aarde een zoenoffer, een raat met honig, brengen. Na met een
ijzeren voorwerp een kring om de plant te hebben beschreven, graaft men haar met
de kinkerhand uit en steekt haar in de lucht. Bladeren, stengel en wortel moeten
afzonderlijk in de schaduw gedroogd worden. Beweerd wordt voorts, dat, als met
deze plant, in water gedompeld, de eetzaal besprenkeld wordt, de maaltijd vroolijker
wordt. Tegen slangenbeet wordt een aftreksel der gekneusde plant in wijn gedronken.”
Of Salvĭa – L. [C. Linnaeus] inderdaad, zooals Linnaeus (zie Linnaea) meende, een
van de beide verbenāca’s der Ouden was, is geenszins zeker; ik raad echter niemand
aan haar als universeel middel tegen alle kwalen te bezigen.
verbenacea
verbenácea, – zie verbenacĕus.
Verbenaceae
Verbenáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Verbēna
geldt.
verbenaceus
verbenáceus (-a, -um), – van Lat. Verbēna, plantengesl.
(Verbenacĕae): op een Verbēna gelijkend, Verbēna-achtig.
verbenaeflos
verbenáéflos, – zie verbenĭflos.
verbeniflos
verbéniflos, – van Verbēna, plantengesl. (Verbenacĕae); Lat. flos,
bloem: met bloemen als die eener Verbēna.
Verbesina
Verbesína L. [C. Linnaeus], – van Verbēna, plantengesl.
(Verbenacĕae): op Verbēna gelijkende plant. Sommige soorten zouden in bladvorm
gelijken op soorten van Verbēna.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Verea
Vérea Willd. [K. L. Willdenow], – in 1799 genoemd naar den Eng.
plantenliefhebber J. Vere (bloeitijd 1795-1804), die op zijn landhuis Kensington
Gore bij Londen een fraaie verzameling planten had bijeengebracht, waaronder de
naar hem genoemde, die bij hem het eerst in Engeland bloeide.
verecundus
verecúndus (-a, -um), – van Lat. verēri, vreezen: vreesachtig,
bloode, beschroomd, zedig.
Vereia
Veréía Andr. [H. C. Andrews, uitgever te Londen], – genoemd naar
J. Vere (zie Verĕa).
verhuellii
verhuéllii, – 2e nv. van Verhuellĭus, Latinizeering van Ver Huell:
van Ver Huell, genoemd naar Ver Huell. – Symplŏcos – Jungh. et De Vr. [Fr. W.
Junghuhn en W. H. de Vriese] is genoemd naar Q. M. R. Ver Huell (1787, Zutfen;
1860, Arnhem), die op 15-jarigen leeftijd in den Ned. zeedienst trad en in 1850 werd
gepensionneerd als schout-bij-nacht. Hij bracht in Ned. Indië natuurhistorische
verzamelingen (o.a. insecten) bijeen, die op de vaart naar Europa door een
scheepsbrand (met Reinwardt’s derde zending; zie reinwardti) werden vernield en
was een bekwaam teekenaar. Hij vervaardigde o.a. platen voor de Flora van Ned.
Indië van Miquel (zie Miquelĭa) en voor het door De Vriese (zie devriesĕi) uitgegeven
verslag van Reinwardt’s Reis naar het oostelijk gedeelte van den Ind. Archipel.
veris
veris, – 2e nv. enkv. van Lat. ver, lente: der lente.
vermicularis / vermiculatus
vermiculáris (-is, -e) / vermiculátus (-a, -um),
– van Lat. vermicŭlus (verkleinw. van vermis, worm), wormpje: op een wormpje
gelijkend, wormvormig.
vermiformis
vermifórmis (-is, -e), – van Lat. vermis, worm; forma, vorm:
wormvormig.
verna
verna, – zie vernus.
vernae
vernae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam
Verna: van Verna, genoemd naar Verna. – Berbĕris – C. K. Schneid. [C. K. Schneider]
is genoemd naar mej. Verna Berger te La Mortola (a/d Middellandsche Zee, O. van
Mentone). Overigens is mij van haar niets bekend.
vernalis
vernális (-is, -e), – van Lat. ver, lente: tot de lente behoorend, in de
lente bloeiend.
verniceus
verníceus (-a, -um), – van Nieuwlat. vernicĭum, vernis: vernis
leverend.
Vernicia
Vernícia Lour. [J. Loureiro], – van Nieuwlat. vernicĭum, vernis:
boom, welks zaden een olie opleveren, die door de inboorlingen van Cochinchina
voor vernisbereiding wordt gebezigd.
vernicifer / verniciferus vernícifer (vernicífera, vernicíferum) / vernicíferus
(-a, -um), – van Nieuwlat. vernicĭum, vernis; Lat. ferre, dragen, leveren: vernis
leverend.
vernicifluus
vernicífluus (-a, -um), – van Nieuwlat. vernicĭum, vernis; flŭĕre,
uitstroomen, van iets druipen: vernis uitscheidend, een vernisachtige stof uitscheidend.
vernicosus
vernicósus (-a, -um), – van Nieuwlat. vernicĭum, vernis: (als het
ware) gevernist.
vernix
vernix, – bedoeld als Latinizeering van Fr. of Ned. vernis.
Vernonia
Vernónia Schreb. [J. Chr. D. von Schreber], – genoemd naar W.
Vernon (bloeitijd 1688-1711; gestorven vóór 1716), Eng. bryoloog, die in 1698 in
Maryland, U.S.A., en later in Engeland planten verzamelde.
vernonioidea
vernonioídea, – zie vernonioidĕus.
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vernonioides
vernonioídes, – van Vernonĭa, plantengesl. (Composĭtae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Vernonĭa-achtig.
vernonioideus
vernonioídeus (-a, -um), – van Vernonĭa, plantengesl.
(Composĭtae); idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Vernonĭa-achtig.
vernus
vernus, – van Lat. ver, lente: tot de lente behoorend, in de lente
bloeiend.
Veronica Verónica L. [C. Linnaeus], – oude plantennaam, naar welks afkomst
en beteekenis allerlei gissingen zijn gemaakt. – Volgens sommigen is hij
samengetrokken uit vere unĭca (planta), de waarlijk eenige (plant), met zinspeling
op de geneeskrachtige eigenschappen van Veronĭca officinālis L. [C. Linnaeus] [Vgl.
Dodoens, Cruydeboeck, 2e druk (1563), 26: “Eeren prijs in water ghesoden ende dat
ghedroncken, heylt alle oude en versche wonden en suyveret tbloet van alle quade
cor-
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ruptien ende vuyle verbrande vochticheden.”] – Volgens anderen is hij ontstaan uit
vera una icon, het eenige ware beeld, met zinspeling op een (thans in de
Sint-Pieterskerk te Rome bewaard wordenden) doek, dien de Heilige Veronĭca den
het dwarshout van zijn kruis (zie Podostaurus) torsenden Jezus toereikte om zich
het bloed en zweet van het gelaat te wisschen; op dien doek zou sindsdien het beeld
van dat gelaat zijn afgedrukt. In de bloemkroon sommiger Veronĭca-soorten heeft
men een gelijkenis met dat beeld trachten te vinden. – Nog anderen beschouwen het
woord Veronĭca als een verbastering van den ouden plantennaam Betonĭca.
veronicaefolius
veronicaefolius (-a, -um), – zie veronicifolĭus.
veronicifolius
veronicifólius (-a, -um), – van Veronĭca, plantengesl.
(Scrophulariacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Veronĭca.
verreauxii
verreáúxii, – 2e nv. van Verreauxĭus, Latinizeering van Verreaux:
van Verreaux, gevonden door Verreaux, genoemd naar Verreaux. – Croton – Baill.
[H. E. Baillon] werd in 1858 genoemd naar den ontdekker der plant, Jules Verreaux
(1807, ?; 1873, ?), natuurhistoricus, die o.a. Australië bereisde.
verrucibracteus verrucibrácteus (-a, -um), – van Lat. verrūca, wrat; bractĕa,
schutblad: met wrattige schutbladen.
verrucifer / verruciferus verrúcifer (verrucífera, verrucíferum) / verrucíferus
(-a, -um), – van Lat. verrūca, wrat; ferre, dragen: een of meer wratten dragend.
verruciflorus
verruciflórus (-a, -um), – van Lat. verrūca, wrat; flos (flōris),
bloem: met wrattige bloemen of bloeiwijzen.
verrucilabris
verrucílabris (-is, -e), – van Lat. verrūca, wrat; lăbrum, lip:
met wrattige lip(pen).
verrucirhachis
verrucírhachis, – van Lat. verrūca, wrat; Gr. rhăchis, spil
van een bloeiwijze of van een gevind tot meervoudig gevind blad: met wrattige spil.
– Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai; beter ware geweest
myrmeciorrhăchis.
verrucosa
verrucósa, – zie verrucōsus.
verrucosissimus verrucosíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. verrucōsus,
wrattig: zeer sterk wrattig; met zeer vele wratten.
verrucosus verrucósus (-a, -um), – van Lat. verrūca, wrat: vol wratten, wrattig.
verruculatus
verruculátus (-a, -um), – van Lat. verrucŭla (verkleinw. van
verrūca, wrat), wratje: wratjes dragend, fijn wrattig.
verruculifer / verruculiferus
verrucúlifer (verruculífera, verruculíferum) /
verruculíferus (-a, -um), – van Lat. verrucŭla (verkleinw. van verrūca, wrat), wratje;
ferre, dragen: wratjes dragend, fijn wrattig.
verruculosus
verruculósus (-a, -um), – van Lat. verrucŭla (verkleinw. van
verrūca, wrat), wratje: met vele wratjes bezet, fijn wrattig.
versaillensis
versaillénsis (-is, -e), – afkomstig van Versailles (bij Parijs) of
daar het eerst gevonden.
verschaffelti
verschaffélti, – 2e nv. van Verschaffeltus, Latinizeering van
Verschaffelt: van Verschaffelt, genoemd naar Verschaffelt. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar A. C. A. Verschaffelt (1825, Gent; 1886, Gent), een in zijn tijd
zeer beroemd kweeker te Gent, stichter (1854) van het tijdschrift Illustration Horticole.
Hij voerde vele nieuwe planten in en deed in 1870 zijn zaak en het tijdschrift over
aan J. J. Linden (zie lindeniānus).
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Verschaffeltia
Verschafféltia H. Wendl. [H. Wendland], – genoemd naar A.
C. A. Verschaffelt (zie verschaffelti).
verschaffeltii
verschafféltii, – 2e nv. van Verschaffeltĭus, Latinizeering van
Verschaffelt: van Verschaffelt, genoemd naar Verschaffelt. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar A. C. A. Verschaffelt (zie verschaffelti).
verschuurii
verschuúrii, – 2e nv. van Verschuurĭus, latinizeering van
Verschuur: van Verschuur, gevonden door Verschuur, genoemd naar Verschuur. –
Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] werd genoemd naar H. P. Verschuur, in 1918
machinist op een opnemingsvaartuig der Koninklijke Ned. marine, die dat jaar op
Sumatra orchideeën, waaronder de naar hem genoemde, verzamelde. Overigens is
mij niets van hem bekend.
versicolor
versícolor, – van Lat. versāre, telkens veranderen; cŏlor, kleur:
veranderlijk van kleur, niet steeds dezelfde kleur hebbend, in verschillende kleuren
voorkomend, wisselkleurig.
versteegi
versteégi, – 2e nv. van Versteēgus, Latinizeering van Versteeg: van
Versteeg, gevonden door Versteeg, genoemd naar Versteeg. – Nederlandschind.
planten van dezen naam zijn genoemd naar G. M. Versteeg (1876, Zeist; X), medicus,
in 1903/04 en 1904/05 deelnemer, als geneesheer-botanicus, aan expedities in
Suriname, in 1905 benoemd tot officier van gezondheid in het Nederlandschind.
leger, in die hoedanigheid, tevens als botanicus, deelnemer aan een tweetal expedities
naar Nieuw-Guinea (1907, Eerste Lorentz-expeditie; – 1912/13, Expeditie Franssen
Herderschee), in 1922 gepensionneerd als dirigeerend officier van gezondheid der
tweede klasse, van 1928-31 hoofd-gouvernementsarts bij den dienst der
volksgezondheid (pestbestrijding) in Ned. Indië, thans gevestigd te Delft.
Versteegia
Versteégia Valet. [Th. Valeton], – genoemd naar G. M. Versteeg,
den ontdekker der plant (zie versteēgi).
versteegianus versteegiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar G. M. Versteeg (zie versteēgi).
versteegii
versteégii, – 2e nv. van Versteegĭus, Latinizeering van Versteeg:
van Versteeg, gevonden door Versteeg, genoemd naar Versteeg. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar G. M. Versteeg (zie versteēgi).
verstegei
verstégei, – 2e nv. van Verstegĕus, Latinizeering van Verstege: van
Verstege, gevonden of gezonden door Verstege, genoemd naar Verstege. – Palaquĭum
– Burck [W. Burck] is genoemd naar Ch. M. G. Arinus Marinus Ecoma Verstege
(1827, in Straat Soenda, op het vaartuig Arinus Marinus; ?, ?), die na opleiding in
Nederland in 1844 in Indië kwam en in 1845 in den burgerlijken staatsdienst trad.
Na verschillende rangen doorloopen te hebben was hij van 1868-75 assistent-resident
van Biliton, in welke functie hij in 1875 gastvrijheid verleende aan Teysmann (zie
teysmanni), die toen het eiland botanisch doorvorschte. Van 1875-78 was hij resident
van Timor, van 1878 tot aan zijn pensionneering in 1884 resident van Banka. Hij
zond gĕtah-pĕrtja leverende planten, waaronder de naar hem genoemde soort, aan
den Buitenzorgschen plantentuin.
vertholeni
vertholéni, – 2e nv. van Vertholēnus, Latinizeering van Vertholen:
van Vertholen, genoemd naar Vertholen. – Syncarpĭa – T. et B. [J. E. Teysmann en
S. Binnendijk] werd in 1851 genoemd naar Johannes Vertholen (1804, Zutfen; ?, ?),
in 1821 in den militairen dienst getreden, in 1826 benoemd tot 2den luitenant der
artillerie, in 1849 tot luitenant-kolonel, in 1854 in dien rang gepensionneerd. – Van
1838-46 en van 1848-51 was hij adjudant van den gouverneur-generaal en als
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zoodanig tevens directeur van den Buitenzorgschen plantentuin. Als hulde voor de
diensten, in deze functie bewezen, werd het gesl. naar hem genoemd.
verticillaris / verticillatus
verticilláris (-is, -e) / verticillátus (-a, -um), – van
Lat. verticillus, (als bot. term) krans: kransstandig.
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verticillifolius
verticillifólius (-a, -um), – van Lat. verticillus, (als bot. term)
krans; folĭum, blad: met kransstandige bladeren.
verticilliformis
verticillifórmis (-is, -e), – van Lat. verticillus, (als bot. term)
krans; forma, vorm: kransvormig.
verticilliger / verticilligerus
verticílliger (verticillígera, verticillígerum) /
verticillígerus (-a, -um), – van Lat. verticillus, (als bot. term) krans; gĕrĕre, dragen:
kransdragend.
verticillosus verticillósus (-a, -um), – van Lat. verticillus, (als bot. term) krans:
met vele of groote kransen.
verus
verus (-a, -um), – (Lat.) waar, echt.
vescus
vescus (-a, -um), – (Lat.) uitgeteerd, zwak, klein, fijn. – Dikwerf wordt
het woord, onder den invloed van Lat. vesci, als spijs nutigen, verkeerdelijk vertaald
met eetbaar (Lat. edūlis; esculentus).
Vesicaria Vesicária Adans. [M. Adanson], – van Lat. vesīca, blaas. – De naam
zinspeelt op den vorm der hauwtjes.
vesicarius vesicárius (-a, -um), – van Lat. vesīca, blaas, blaar: in eenig opzicht
tot blazen of blaren in betrekking staand, blazen of iets daarop gelijkends (opgeblazen
urntjes bv.) dragend, blaartrekkend, als geneesmiddel tegen blaasvormigen huiduitslag
(blaren, puisten, zweren) gebezigd.
vesicatorius
vesicatórius (-a, -um), – van Lat. vesīca, blaas, blaar:
blaartrekkend.
vesicosus
vesicósus (-a, -um), – van Lat. vesīca, blaas, blaar: met vele blazen,
blaren of iets daarop gelijkends.
vesiculosus
vesiculósus (-a, -um), – van Lat. vesicŭla (verkleinw. van vesīca,
blaas, blaar), blaasje, blaartje: vele blaasjes of blaartjes dragend.
vespertilio vespertílio, – (Lat.) vleermuis. – Het woord wordt wel als soortnaam
gebezigd voor planten met breede en daarbij tweelobbige of tweespletige bladeren.
vespertilionis
vespertiliónis, – 2e nv. enkv. van Lat. vespertilĭo, vleermuis:
(van de gedaante) eener vleermuis; op een vleermuis gelijkend.
vespertinus
vespertínus (-a, -um), – van Lat. vesper, avond: bij den avond
behoorend, des avonds bloeiend.
vesquei vésquei, – 2e nv. van Vesquĕus, Latinizeering van Vesque: van Vesque.
– Hopĕa – Heim [Frédéric Louis Heim (1869, Metz; X)] is genoemd naar Julien
Vesque (1848, Luxemburg; 1895, Parijs), beroemd
botanicus-anatoom-physioloog-systematicus, eerst verbonden aan het Museum van
Natuurlijke Historie te Parijs, sinds 1884 lector (maître de conférences) in de
plantkunde aan de Sorbonne aldaar, goed teekenaar, schrijver van ±70 bot. publicaties,
waaronder een monographie der Guttifĕrae.
vestalis
vestális (-is, -e), – van Lat. Vesta, godin van den huiselijken haard en
van het haardvuur, aan wie te Rome een tempel gewijd was, waarin een altijd
brandend, heilig vuur werd onderhouden door in het wit gekleede maagden: aan den
dienst van Vesta gewijd, Vestaalsch, bij uitbreiding: in het wit gekleed, wit.
vestiarius
vestiárius (-a, -um), – van Lat. vestis, kleeding(stuk): als
kleedingstuk dienend; voor de vervaardiging van kleedingstukken gebezigd.
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vestigiifer / vestigiiferus vestigíifer (vestigiífera, vestigiíferum) / vestigiíferus
(-a, -um), – van Lat. vestigĭum, hoefijzer; ferre, dragen: een min of meer
hoefijzervormige organen (hoefijzervormige verdikkingen op de lip. bv.) dragend.
vestitus
vestítus (-a, -um), – van Lat. vestīre (van vestis, kleedingstuk),
bekleeden: bekleed, welk woord als soortnaam gemeenlijk gebezigd wordt in de
beteekenis van (vrij) sterk behaard.
Vetiveria
Vetivéria Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – Latinizeering van
den Engelschind. plantennaam vettí-vér.
vetulus
vétulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. vetus, oud: tamelijk oud, den
indruk makend van tamelijk oud te zijn, grijsharig.
vexans
vexans, – van Lat. vexāre, kwellen, last veroorzaken, wonden: last
veroorzakend (door de aanwezigheid van scherpe stekels bv.), wondend.
vexillare
vexilláre, – zie vexillāris.
vexillaria
vexillária, – zie vexillarĭus (bnw.).
vexillaris
vexilláris (-is, -e), – van Lat. vexillum, vaandel, standaard, vlag: op
eenigerlei wijze tot een vaandel, standaard of vlag in betrekking staand, bij een vlag
behoorend, met groote vlag.
vexillarium
vexillárium, – zie vexillarĭus (bnw.).
vexillarius
vexillárius (znw.), – van Lat. vexillum, vaandel, standaard, vlag:
vaandeldrager.
vexillarius vexillárius (-a, -um), – van Lat. vexillum, vaandel, standaard, vlag:
met groote vlag, vlagachtig, vaandelachtig, een vaandelachtig orgaan dragend.
vexillatus
vexillátus (-a, -um), – van Lat. vexillum, vaandel, standaard, vlag:
met opvallende vlag.
vialis / viaticus
viális (-is, -e) / viáticus (-a, -um), – van Lat. via, weg: tot den
weg behoorend, op of langs wegen groeiend.
viburnifolius
viburnifólius (-a, -um), – van Viburnum, plantengesl.
(Caprifoliacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Viburnum.
viburnoides viburnoídes, – van Viburnum, plantengesl. (Caprifoliacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Viburnum-achtig.
Viburnum
Vibúrnum L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, welke wel
wordt afgeleid van Lat. viēre, buigen, vlechten; hij zou dan zinspelen op de buigzame
twijgen van de Ital. Vibúrnum tinus L. [C. Linnaeus] of van Vibúrnum lantāna L.
[C. Linnaeus].
Vicarya Vicárya Wall. [Nathan Wolf, zich later noemende Nathaniel Wallich],
– genoemd naar N. Vicary (bloeitijd 1835-59), officier in het Engelschind. leger, die
planten verzamelde in de Sind (in het N.W. van Voor-Indië; ±68 – 70° O.L.; ±25°
N.B.), en over de flora van dat landschap enkele publicaties schreef. – Hij verzamelde
ook planten in Nieuw-Zuid-Wales.
Vicia
Vícia L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, welks afleiding niet
vast staat, wikke.
viciaefolius
viciaefólius (-a, -um), – zie viciifolĭus.
viciifolius
viciifólius (-a, -um), – van Vicĭa, plantengesl. (Leguminōsae),
wikke; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Vicĭa.
vicinus
vicínus (-a, -um), – van Lat. vicus, wijk, buurt, dorp: tot éénzelfde
buurt behoorende, naburig, op een andere soort gelijkend.
Vicoa
Vícoa Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – genoemd naar G. B. Vico
(1668, Napels; 1743, Napels), beroemd rechtsgeleerde, geschiedkundige, philoloog
en philosoof, sinds 1697 hoogleeraar in de welsprekendheid te Napels, sedert 1734
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historiograaf van het koninkrijk Napels, schrijver van vele publicaties, waaronder
een beroemd werk op historisch-philosophisch gebied.
Victoria
Victória Lindl. [J. Lindley], – genoemd naar Alexandrīna Victorĭa
(1819, Kensington, Londen; 1901, Osborne, eiland Wight), sedert 1837 koningin
van Engeland (Queen Victoria), sedert 1876 bovendien keizerin van (Engelsch) Indië.
– Victorĭa (Lat.) beteekent overwinning.
victoriae victóriae, – 2e nv. van Victorĭa: van Victorĭa, genoemd naar Victorĭa.
– Pteris – Hort. [onder dezen naam in tuinen gekweekt] is genoemd naar Alexandrīna
Victorĭa (zie Victorĭa).
victoriae mariae
victóriae maríae, – 2e nv. van Victorĭa Marīa: van Victorĭa
Marīa; genoemd naar Victorĭa Marīa. – Cypripedĭum – Rolfe [R. A. Rolfe] is genoemd
naar Victoria Mary Augustine Louise Olga Pauline Claudine Agnes von Teck (1867,
Kensington, Londen; X), in 1893 gehuwd met George Frederik Ernst Albert
(1865-1936), tweeden zoon van koning Edward VII van Engeland, in 1910 diens
opvolger (George V).
victorialis
victoriális (-is, -e), – van Lat. victorĭa, overwinning: bij een
overwinning behoorend, overwinnend, fraaier
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dan andere soorten.
vidalianus
vidaliánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
Sebastian Vidal y Soler (1842, Barcelona; 1889, Manila) sinds 1871 ambtenaar bij
het boschwezen op de Philippijnen, laatstelijk hoofd van dien dienst, die zich zeer
verdienstelijk maakte voor de kennis van de flora der Philippijnen en vele publicaties
dienaangaande het licht deed zien. Het door hem te Manila bijeengebrachte herbarium
(met bibliotheek) werd in 1897 door brand vernield.
vidalii
vidálii, – 2e nv. van Vidalĭus, Latinizeering van Vidal: van Vidal,
gevonden door Vidal, genoemd naar Vidal. 1. (Campanŭla – H. C. Wats. [H. C.
Watson (1804-81), Eng. plantkundige]), – genoemd naar Vidal, kapitein op de Eng.
oorlogsvloot, die de plant in 1842 op een rots bij het eilandje Flores (Azoren; ±31°
W.L.; bijna 40° N.B.) had ontdekt. Overigens is mij van hem niets bekend. 2.
Philippijnsche planten van dezen naam zijn genoemd naar S. Vidal y Soler (zie
vidaliānus).
vieillardii
vieillárdii, – 2e nv. van Vieillardĭus, Latinizeering van Vieillard:
van Vieillard, gevonden door Vieillard, genoemd naar Vieillard. – Nepenthes – Hook.
f. [J. D. Hooker] en Spathoglottis – Rchb. f. [H. G. Reichenbach] zijn genoemd naar
Eugène Vieillard (?, ?; 1872 of 73, Caen), chirurgijn bij de Fr. marine, die van 1861-67
verblijf hield in Nieuw-Caledonië (±164 – ±167° O.L.; ±20 – ±22 1/2° Z.B.), waar
hij te zamen met Déplanche (zie Deplanchĕa) vele planten verzamelde. Hij is de
schrijver van eenige bot. publicaties.
Vigna
Vigna Savi [G. Savi], – genoemd naar D. Vigna (15.., Florence; 1647,
Pisa), sedert 1609 hoogleeraar in de plantkunde te Pisa, sedert 1614 directeur van
den bot. tuin aldaar, schrijver van een commentaar op het groote bot. werk van
Theophrastos (zie Theophrasta).
Vignea
Vígnea P. B. [A. M. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois], – genoemd
naar G. Fr. Delavigne (?, ?; ?, ?), omstreeks 1800 hoogleeraar in de plantkunde te
Charkow (Rusland; ruim 36° O.L.; 50° N.B.), schrijver van bot. publicaties en
bewerker eener Fr. uitgave (1802) van de monographie der Cyperacĕae door Schkuhr
(zie Schkuhrĭa).
vile
vile, – zie vilis.
Vilfa / Vilfa
Vilfa Adans. [M. Adanson] / Vilfa P. B. [A. M. Fr. J. Palisot,
baron de Beauvois], – afleiding en beteekenis onbekend, mogelijk, als vele der door
Adanson (zie Adansonĭa) geschonken namen, slechts een letterverbinding zonder
beteekenis.
vilis
vilis (-is, -e), – (Lat.) waardeloos, verachtelijk.
Villaresia
Villarésia Ruiz et Pav. [H. Ruiz Lopez en J. Pavon], – in 1794
genoemd naar Mathias Villarés, Cistercensermonnik, die, tot aan zijn dood den bot.
tuin van het klooster de la Santa Espina (van den Heiligen Doorn) verzorgde en aan
andere Sp. botanici met milde hand zaden schonk.
villarii
villárii, – 2e nv. van Villarĭus, Latinizeering van Villar: van Villar,
gevonden door Villar, genoemd naar Villar. – Vaccinĭum – Vidal [Sebastian Vidal
y Soler] is genoemd naar Celestine Fernandez-Villar (1838, Tudela, Oviedo, Spanje;
1907, Manila), Augustijnermonnik, die in vereeniging met zijn ambtgenoot Andres
Naves (zie navesiānus) in het Guadalupe-klooster bij Manila een (in 1899 door brand
vernielde) verzameling Philipp. planten bijeenbracht, de derde uitgave van Blanco’s
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(zie Blancŏa) Flora de Filippinas verzorgde en daaraan (1880-83) een naamlijst
(Novissĭma Appendix) toevoegde aller toen van de Philippijnen bekende planten.
Villarsia
Villársia Vent. [E. P. Ventenat], – genoemd naar D. Villar(s) (1745,
Villar Noyer, Dépt. Hautes-Alpes, Frankrijk; 1814, Parijs), arts en hoogleeraar, eerst
te Grenoble, later te Straatsburg, schrijver van verscheidene bot. werken, waaronder
Histoire des Plantes du Dauphiné (1786-89), een standaardwerk voor de flora der
West-Alpen.
villarsii villársii, – 2e nv. van Villarsĭus, Latinizeering van Villars: van Villars,
gevonden door Villars, genoemd naar Villars. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar D. Villar(s) (zie Villarsĭa).
Villebrunea
Villebrúnea Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar
Villebrun(e), omtrent wien Gaudichaud (zie gaudichaudi), tusschen 1844 en 1852
de auteur van het gesl., geenerlei mededeeling doet.
villeneuvei villenéúvei, – 2e nv. van Villeneuvĕus, Latinizeering van Villeneuve:
van Villeneuve, genoemd naar Villeneuve. – Alocasĭa L. Linden et Rod. [L. Linden
en E. Rodigas] werd in 1887 genoemd naar graaf De Villeneuve, Braz. gezant te
Brussel, ijverig bevorderaar van den tuinbouw.
villicaulis villicáúlis (-is, -e), – van Lat. villus, lang, zacht haar; caulis, stengel,
steel: met zacht langharige stengels of stelen.
villifer / villiferus
víllifer (villífera, villíferum) / villíferus (-a, -um), – van
Lat. villus, lang, zacht haar; ferre, dragen: lange, zachte haren dragend, zacht
langharig.
villipedunculus
villipedúnculus (-a, -um), – van Lat. villus, lang, zacht haar;
peduncŭlus, steel eener bloeiwijze: met lange, zachte haren op den steel der bloeiwijze.
villipes
víllipes, – van Lat. villus, lang, zacht haar; pes, voet, steel: met zacht
langharigen voet of steel.
villirameus
villirámeus (-a, -um), – van Lat. villus, lang, zacht haar; ramus,
tak, twijg: met zacht langharige takken of twijgen.
villosa
villósa, – zie villōsus.
villosiflorus
villosiflórus (-a, -um), – van Lat. villōsus, zacht langharig; flos
(flōris), bloem: met zacht langharige bloemen.
villosipes
villósipes, – van Lat. villōsus, zacht langharig; pes, voet, steel: mat
zacht langharigen (zuil)voet of steel.
villosiusculus
villosiúsculus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. villōsus, zacht
langharig. – De verkleining kan betrekking hebben op alle eigenschappen: de beharing
kan dus niet dicht zijn of de haren zijn niet zeer lang of niet zeer zacht.
villosulus
villósulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. villōsus, zacht langharig:
ijl of althans niet dicht bekleed met lange, zachte haren.
villosus
villósus (-a, -um), – van Lat. villus, lang, zacht haar: zacht langharig.
vilmorinae
vilmorínae, – 2e nv. van Vilmorīna, Latinizeering (vr. vorm) van
Vilmorin: van mevr. (mej.) Vilmorin, genoemd naar mevr. (mej.) Vilmorin. – Deutzĭa
– Lemoine et D. Bois [Emile Lemoine (1862, Nancy; X), zoon van V. Lemoine, en
Désiré Georges Jean Marie Bois (1856, Granville, Dépt. Manche, Frankrijk; X),
professeur de Culture honoraire aan het Museum van natuurlijke Historie te Parijs,
plant- en tuinbouwkundige] is genoemd naar mevr. De Vilmorin, echtgenoote van
Maurice L. de Vilmorin, lid der kweekersfirma Vilmorin, Andrieux & Co te Parijs
(zie vilmoriniānus), welke de plant gekweekt had uit in 1897 van Farges (zie fargesĭi)
uit China ontvangen zaden.
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vilmorinianus
vilmoriniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar de beroemde kweekersfirma Vilmorin, Andrieux & Co te Parijs, die
vele nieuwe planten in Europa invoerde en eenige hooggeschatte, herhaaldelijk
herdrukte en in andere talen overgezette, tuinbouwkundige werken uitgaf (1850,
1865).
vilmorinii
vilmorínii, – 2e nv. van Vilmorinĭus, Latinizeering van Vilmorin:
van Vilmorin, genoemd naar Vilmorin. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
de kweekersfirma Vilmorin, Andrieux & Co (zie vilmoriniānus).
viminalis / vimineus
viminális (-is, -e) / vimíneus (-a, -um), – van Lat. vimen
(vimĭnis), voor vlechtwerk gebezigde wilgentwijg of teen: voor vlechtwerk geschikt;
buigzaam; buigzame twijgen dragend.
vinaceus / vinarius
vináceus (-a, -um) / vinárius (-a, -um), – van Lat. vinum,
wijn: (als bot. term) wijnrood.
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Vinca
Vinca L. [C. Linnaeus], – afkorting van vincapervinca, oude Lat. naam
voor den maagdenpalm.
vincaefvincaef-, zie vincifVincentia
Vincéntia Gaud. [Ch. Gaudichaud-Beaupré], – genoemd naar J. B.
M. Bory de Saint-Vincent (zie boryānus).
vincetoxicifolius vincetoxicifólius (-a, -um), – van Vincetoxĭcum, plantengesl.
(Asclepiadacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Vincetoxĭcum.
Vincetoxicum / vincetoxicum
Vincetóxicum Rupp. [H. B. Ruppe] /
vincetóxicum, – van Lat. vincĕre, overwinnen; toxĭcum (zie toxĭcus), pijlgift, gift,
venijn: venijn overwinnende, dwz. als tegengif aangewende plant. Vincetoxĭcum
officinale Moench [K. Moench] gold vroeger als geneesmiddel tegen den beet van
gif slangen.
vinciflorus
vinciflórus (-a, -um), – van Vinca, plantengesl. (Apocynacĕae),
maagdenpalm; Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van den maagdenpalm.
vincifolius
vincifólius (-a, -um), – van Vinca, plantengesl. (Apocynacĕae),
maagdenpalm; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van den maagdenpalm.
vincoides vincoídes, – van Vinca, plantengesl. (Apocynacĕae), maagdenpalm;
īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Vinca-achtig, maagdenpalmachtig.
vinculans
vínculans, – van Lat. vincŭlāre (van vincŭlum, boei, strik), boeien,
strikken: strikkend, van strikken voorzien zijnd. – Bij Microtrŏpis – Boerl. et Kds
[J. G. Boerlage en S. H. Koorders] zinspeelt de naam op de knievormig gebogen
ademwortels, welke het gaan onder den boom bemoeilijken.
vinea
vínea, – zie vinĕus.
vinealis
vineális (-a, -um), – van Lat. vinĕa (van vinum, wijn), wijnberg: in
wijnbergen groeiend.
vineus
víneus (-a, -um), – van Lat. vinum, wijn: op eenigerlei wijze tot wijn
in betrekking staand, wijnrood.
vinicolor vinícolor, – van Lat. vinum, wijn; cŏlor, kleur: wijnkleurig, wijnrood.
vinifer / viniferus
vínifer (vinífera, viníferum) / viníferus (-a, -um), – van
Lat. vinum, wijn; ferre, dragen, leveren: wijn leverend.
vinosa
vinósa, – zie vinōsus.
vinosicarpus vinosicárpus (-a, -um), – van Lat. vinōsus, wijnrood; Gr. karpos,
vrucht: met wijnroode vruchten, met (door de aanwezigheid van roodgekleurde
paraphysen) wijnroode sori. Deze samenkoppeling van Lat. en Gr. is niet fraai:
oenocarpus of oinocarpus is beter.
Viola
Víola L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, welks beteekenis niet
vast staat. Met den naam Viŏla duidden de Oude Romeinen, behalve de nog
tegenwoordig zoo genoemde planten, ook eenige welriekende Crucifĕrae (Cheiranthus,
Matthiōla) aan.
Violaceae
Violáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Viŏla geldt.
violaceoflavens
violaceoflávens, – van Lat. violacĕus, violet, paars; flāvens,
(als bot. term) lichtgeel: paars met lichtgeel.
violaceopictus
violaceopictus (-a, -um), – van Lat. violacĕus, paars; pictus,
bont, gevlekt: paars gevlekt.
violaceus
violáceus (-a, -um), – van Lat. viŏla, viooltje, violier: de kleur van
een (paars) viooltje of een (paarse) violier hebbend, paars.
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violaeflorus
violaeflórus (-a, -um), – zie violiflōrus.
violascens
violáscens, – van Lat. violascĕre (van viŏla, viooltje), de kleur van
een (paars) viooltje aannemend, paarsachtig, paars.
violiflorus violiflórus (-a, -um), – van Viŏla, plantengesl. (Violacĕae), viooltje;
Lat. flos (flōris), bloem: met bloemen als die van een viooltje.
violoides
violoídes, – van Viŏla, plantengesl. (Violacĕae), viooltje; īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis, uitdrukt: Viŏla-achtig; viooltjeachtig.
viorna
viórna, – Latinizeering van Fr. viorne, volksnaam van verschillende
planten, waaronder Clemătis vitalba L. [C. Linnaeus]. – Linnaeus (zie Linnaea) heeft
den naam overgedragen op een Amer. Clemătis-soort. Het woord viorna is verbasterd
uit Lat. viburnum. Zie Viburnum.
viperatus
viperátus (-a, -um), – van Lat. vipĕra [samentrekking van vivipăra
(zie vivipărus), de levende jongen ter wereld brengende], adder: in eenig opzicht
(kleurteekening of vorm der bloemen bv.) op een adder gelijkend, adderachtig.
virens
virens, – van Lat. virēre, groen zijn, frisch zijn, krachtig zijn: groen,
frisch, krachtig.
virescens viréscens, – van Lat. virescĕre (van virēre, groen zijn), groen worden,
groenen: groenend, groenachtig, lichtgroen.
Vireya
Viréýa Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar J. J. Virey (1775, Hortes,
Dépt. Haute-Marne, Frankrijk; 1846, Parijs), schrijver over pharmaceutische en
natuurhistorische onderwerpen.
virga aurea
virga áúrea, – van Lat. virga, roede; aurĕus, gouden: gouden
roede, gulden roede.
virgatus
virgátus (-a, -um), – van Lat. virga, roede: roedevormig, d.i. met
lange, dunne, niet zeer buigzame twijgen.
virgaurea
virgáúrea, – samentrekking van virga aurĕa. Zie aldaar.
Virgilia Virgília Lmk [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – genoemd naar Publĭus
Virgilius Maro (70 v. Chr., Andes bij Mantua; 19 v. Chr., Brindisi), beroemd dichter,
beschermeling van den schatrijken Romein Maecenas, aan wien hij zijn Georgĭca
(leerdicht over landbouw, ooft-, vee- en bijenteelt) opdroeg, schrijver van het
beroemde heldendicht Aenēïs, dat pas na zijn dood in het licht verscheen en nog
heden ten dage op alle gymnasia gelezen wordt.
virginalis / virgineus virginális (-is, -e) / vergíneus (-a, -um), – van Lat. virgo
(virgĭnis), maagd: maagdelijk, ongerept, en, bij uitbreiding, omdat maagden bij
plechtige gelegenheden als symbool harer reinheid witte kleederen plegen te dragen:
wit.
virginianus / virginicus
virginiánus (-a, -um) / virgínicus (-a, -um), –
afkomstig uit den staat Virginĭa (N.-Amerika) of daar het eerst gevonden. – Virginĭa
[van Lat. virgo (virgĭnis), maagd] werd in 1584 door den Eng. ontdekkingsreiziger
Sir Walter Raleigh zoo genoemd ter eere der toen ruim 50-jarige, maagdelijke
koningin Elizabeth van Engeland, the Virgin Queen.
virgulatus
virgulátus (-a, -um), – van Lat. virgŭla (verkleinw. van virga,
roede), streep: gestreept.
virgultorum
virgultórum, – 2e nv. mv. van Lat. virgultum, kreupelbosch,
struweel, struikwildernis: der kreupelbosschen (struweelen, struikwildernissen), dwz.
daar groeiend.
viridangulus viridángulus (-a, -um), – van Lat. virĭdis, groen; angŭlus, hoek:
met groene hoeken.
viride
víride, – zie virĭdis.
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viridescens
viridéscens, – van Lat. viridescĕre (van virĭdis, groen), groen
worden: groen wordend, groenachtig, groenwit.
viridialbus
viridiálbus (-a, -um), – van Lat. virĭdis, groen; albus, wit: groen
met wit.
viridibracteatus viridibracteátus (-a, -um), – van Lat. virĭdis, groen; bractĕa,
schutblad: met groene schutbladen.
viridicatus
viridicátus (-a, -um), – van Lat. viridicāre (van virĭdis, groen),
groenachtig glanzen. In klassiek Lat. komt van dit ww. alleen de vorm viridĭcans,
groenachtig glanzend, voor. Met viridicātus schijnt hetzelfde bedoeld te worden.
viridicaulis
viridicáúlis (-is, -e), – van Lat. virĭdis, groen; caulis, stengel,
steel: groenstengelig, groenstelig.
viridiflavus
viridiflávus (-a, -um), – van Lat. virĭdis, groen; flāvus,
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(als bot. term) lichtgeel, groenachtig geel; groenachtig met lichtgeel.
viridiflorus viridiflórus (-a, -um), – van Lat. virĭdis, groen; flos (flōris), bloem:
groenbloemig.
viridifolius
viridifólius (-a, -um), – van Lat. virĭdis, groen; folĭum, blad:
groenbladig.
viridifuscus
viridifúscus (-a, -um), – van Lat. virĭdis, groen; fuscus,
donkerbruin: groen met donkerbruin.
viridiglaucescens
viridiglaucéscens, – van Lat. virĭdis, groen; glaucescens,
blauwgroenachtig: naar blauwgroen zweemend groen; eenerzijds groen, anderzijds
blauwgroenachtig.
viridinux
virídinux, – van Lat. virĭdis, groen; nux, noot: met groene nootjes
of daarbij vergeleken wordende vruchten.
viridipes
virípides, – van Lat. virĭdis, groen; pes, voet, steel: met groenen
voet, met groenen steel.
viridiroseus viridiróseus (-a, -um), – van Lat. virĭdis, groen; rosĕus, rozerood:
groen met rozerood; groenachtig rose.
viridirubellus
viridirubéllus, – van Lat. virĭdis, groen; rubellus, roodachtig:
groen met roodachtig.
viridis
víridis (-is, -e), – (Lat.) groen.
viridissimus
viridíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. virĭdis, groen: zeer
intensief groen.
viriditepalus
viriditépalus (-a, -um), – van Lat. virĭdis, groen; Nieuwlat.
tepălum, bloemdekblad: met groene bloemdekbladen.
viridulus virídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. virĭdis, groen: groenachtig.
virosus
virósus (-a, -um), – van Lat. virus, zwadder, gif: giftig.
Viscaria / viscaria
Viscária Roehl. [J. Chr. Roehling (1757-1813), D.
geestelijke-plantkundige] / viscária (znw.), – van Lat. viscum, vogellijm: kleverige
plant.
viscarius
viscárius (-a, -um), – van Lat. viscum, vogellijm: kleverig.
viscida
víscida, – zie viscĭdus.
viscidissimus viscidíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. viscĭdus, kleverig:
zeer kleverig.
viscidulus
viscídulus (-a, -um), – verkleinw. van Lat. viscĭdus, kleverig:
eenigszins kleverig.
viscidus
víscidus (-a, -um), – van Lat. viscum, vogellijm: kleverig.
visciformis
viscifórmis (-is, -e), – van Viscum, plantengesl. (Loranthacĕae);
Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante van een Viscum, op een Viscum
gelijkend, Viscum-achtig. viscosa
viscósa, – zie viscōsus.
viscosepalus
viscosépalus (-a, -um), – van Lat. viscum, vogellijm; Nieuwlat.
sepălum, kelkblad: met kleverige kelkbladen.
viscosissimus viscosíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. viscōsus, kleverig:
zeer kleverig.
viscosus viscósus (-a, -um), – van Lat. viscum, vogellijm: lijmachtig, kleverig.
Viscum
Viscum L. [C. Linnaeus], – oude. Lat. plantennaam, welks afleiding
niet vast staat; vogellijm.
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Visenia
Visénia Houtt. [M. Houttuyn], – Latinizeering van wiseno, verkeerd
opgevangen Mal. naam der plant (ten rechte wisnoe).
Visiania / Visiania
Visiánia A. P. DC. [A. P. de Candolle] / Visiánia Gasp.
[G. Gasparrini], – genoemd naar R. de Visiani (1800, Sebenico, a/d W. kust van
Dalmatië; 1878, Padua), sinds 1833 hoogleeraar in de plantkunde en directeur van
den bot. tuin te Padua, schrijver van een flora van Dalmatië en eenige andere bot.
publicaties.
visnaga
visnága, – wijziging van bisnaga of busnaga, Ital. volksnaam van
Ammi – Lmk. [J. B. P. A. Monet De Lamarck].
Vitaceae
Vitáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Vitis geldt.
vitalba
vitálba, samentrekking van Lat. vitis alba (van vitis, wijnstok; albus,
wit), witte wijnstok. De naam zinspeelt op de witte bloemen en den klimmenden
habitus.
Vitaliana / vitaliana
Vitaliána Sesler [L. Sesler] / vitaliána, – genoemd naar
Vitaliano Donati (zie Donatĭa,). – Als soortnaam gebezigd voor een Douglasĭa, welke
vroeger tot het gesl. Vitaliāna gerekend werd.
vitellinus vitellínus (-a, -um), – van Lat. vitellum of vitellus, dooier: dooiergeel.
Vitenia
Viténia, – foutief voor Uitenĭa.
Vitex
Vitex L. [C. Linnaeus], – oude Lat. plantennaam, welks afleiding niet
vast staat.
viticella
viticélla, – oude, Lat. naam eener plant, welker identiteit niet vast
staat. – Sommigen beschouwen den naam als een verkleinw. van Lat. vitis, wijnstok,
anderen als een verkleinw. van Vitex (Vitĭcis), plantengesl. uit de fam. der
Verbenacĕae.
viticifolius
viticifólius (-a, -um), – van Vitex (Vitĭcis), plantengesl.
(Verbenacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Vitex.
viticinus
viticínus (-a, -um), – van Vitex (Vitĭcis), plantengesl. (Verbenacĕae):
Vitex-achtig.
viticoides
viticoídes, – van Vitex (Viticis), plantengesl. (Verbenacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Vitex-achtig.
viticulosus
viticulósus (-a, -um), – van Lat. viticŭla (verkleinw. van vitis,
wijnstok), kleine wijnstok, bij uitbreiding rank: op een kleinen wijnstok gelijkend;
ranken dragend.
vitiensis
vitiénsis (-is, -e), – afkomstig van de Viti- of Fidsji-eilanden (177°
O.L. – 178º W.L.; 16 – 20° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
vitifolius
vitifólius (-a, -um), – van Lat. vitis, wijnstok; folĭum, blad: met
bladeren als die van een wijnstok (handvormig ingesneden).
vitigineus
vitigíneus (-a, -um), – van Lat. vitis, wijnstok: op een wijnstok
gelijkend, wijnstokachtig.
Vitis / vitis
Vitis L. [C. Linnaeus] / vitis, – oude Lat. naam van den wijnstok,
als soortnaam gebezigd voor planten, welker bladeren met die van een wijnstok
overeenkomen.
vitis idaea
vitis idáéa, – Voor-Linnaeaansche naam der roode boschbes of
vossebes (Vaccinĭum – - L. [C. Linnaeus]). – Het woord is afgeleid van Lat. vitis,
wijnstok; idaeus, afkomstig van den berg Ida op Creta: wijnstok van den Ida, bij
uitbreiding: Cretensische druif. – De naam is niet zeer gepast: wel gelijken de vruchten
op kleine, ronde, roode druiven, doch de plant komt niet op Creta voor. – Het woord
wordt wel als soortnaam gebezigd voor planten, welker vruchten op die der roode
boschbes gelijken.
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Vitmannia
Vitmánnia Vahl [M. Vahl], – genoemd naar F. Vitman (1728,
Florence, uit D. ouders; 1805, Milaan), geestelijke, in 1763 benoemd tot hoogleeraar
te Pavia, in 1774 tot hoogleeraar te Milaan, stichter van den bot. tuin te dier stede
(1781), schrijver van gedeeltelijk onuitgegeven bot. werken.
vitreus / vitrius
vítreus (-a, -um) / vítrius (-a, -um), – van Lat. vitrum, glas:
glazen, (als het ware) van glas, doorschijnend als glas.
Vittadenia / Vittadinia
Vittadénia Steud. [C. G. Steudel] / Vittadínia A.
Rich. [A. Richard], – genoemd naar C. Vittadini (1800, Monticelli bij Napels; 1865,
Milaan), medicus-plantkundige te Milaan, schrijver over fungi.
vittaeformis
vittaefórmis (-is, -e), – zie vittiformis.
Vittaria
Vittária J. E. Sm. [J. E. Smith], – van Lat. vitta, band: varen met
bandvormige bladeren.
vittariifolius
vittariifólius (-a, -um), – van Vittarĭa, plantengesl.
(Polypodiacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Vittarĭa.
vittariiformis
vitariifórmis (-is, -e), – van Vittarĭa, plantengesl.
(Polypodiacĕae); Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener Vittarĭa,
Vittarĭa-achtig.
vittarioides
vittarioídes, – van Vittarĭa, plantengesl. (Polypodiacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Vittarĭa-achtig.
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vittatus
vittátus (-a, -um), – van Lat. vitta, band: van banden of breede strepen
voorzien, bandvormig, breed gestreept.
vittiformis
vittifórmis (-is, -e), – van Lat. vitta, band; forma, vorm:
bandvormig. Vittmannia Vitmánnia Turra [A. Turra], – foutief voor Vitmannĭa.
vittulatus
vittulátus (-a, -um), – van Lat. vittŭla (verkleinw. van vitta, band,
lint), bandje, lintje: van bandjes of lintjes of daarbij vergelijkbare organen voorzien.
vivax
vivax, – van Lat. vivĕre, leven: lang levend; met lang goed blijvende
bloemen.
viviparus
vivíparus (-a, -um), – van Lat. vivus, levend; părĕre, baren: levend
barend, levende jongen ter wereld brengend, vivipaar. – Het woord wordt als
soortnaam gebezigd voor planten, op welker stengels, speciale zijtakken, bladeren
of bloeiwijzen zich spontaan nieuwe individuen ontwikkelen.
Voacanga
Voacánga Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – (Latinizeering van
een) Malg. plantennaam.
Voandzeia
Voandzéía Thou. [L. M. A. du Petit-Thouars], – Latinizeering van
den Malg. plantennaam voandzou.
Vogelia
Vogélia Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808)], – genoemd naar R. A.
Vogel (1724, Erfurt; 1774, Göttingen), hoogleeraar in de geneeskunde te Göttingen,
schrijver van bot. publicaties.
vogelii
vogélii, – 2e nv. van Vogelĭus, Latinizeering van Vogel: van Vogel,
gevonden door Vogel, genoemd naar Vogel. – Cissampĕlos – W. J. Hook. [W. J.
Hooker]; – Selaginella – Spring [A. Fr. Spring] en Tephrosĭa – W. J. Hook [W. J.
Hooker], zijn genoemd naar J. R. Th. Vogel (1812, Berlijn; 1841, eiland Fernando
Póo in de golf van Guinea; ±9° O.L.; ±3 1/2° N.B.), in 1841 deelnemer aan een door
kapitein H. D. Trotter geleide Eng. expeditie in het Nigergebied, waar hij vele planten
verzamelde, doch, aangetast door kwaadaardige koortsen, overleed voor de expeditie
ten einde gebracht was. Het door hem verzamelde materiaal werd bewerkt door W.
J. Hooker (zie hookēri 1) in zijn Niger Flora (1849).
Volkameria
Volkarnéria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. G. Volckamer
(1662, Neurenberg; 1744, Neurenberg), schrijver over de flora van Neurenberg.
volkameriaefolius
volkameriaefólius, – zie volkameriifolĭus.
volkameriifolius
volkameriifólius (-a, -um), – van Volkamerĭa, (voormalig)
plantengesl. (Verbenacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Volkamerĭa.
volubilis
volúbilis (-is, -e), – van Lat. volvĕre, winden: windend.
volucer
vólucer (-ris, -re), – (Lat.) gevleugeld.
volucris
vólucris (znw.), – (Lat.) vogel.
vomitorius
vomitórius (-a, -um), – van Lat. vomĭtor (van vomĕre, braken),
braker: braking veroorzakend; als braakmiddel gebezigd.
vonroemeri
vonroeméri, – 2e nv. van Vonroemērus, Latinizeering van Von
Römer: van Von Römer, gevonden door Von Römer, genoemd naar Von Römer.
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker, L. S.
A. M. von Römer (zie roemēri).
Vonroemeria Vonroeméria J. J. S. [J. J. Smith], – genoemd naar den ontdekker
der plant, L. S. A. M. von Römer (zie roemēri).
vordermannii
vordermánnii, – 2e nv. van Vordermannĭus, Latinizeering van
Vorderman: van Vorderman, genoemd naar Vorderman. – Myristĭca – Warb. [O.
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Warburg] is genoemd naar A. G. Vorderman (1844, ’s Gravenhage; 1902, Weltevreden
bij Batavia), medicus, in 1866 als officier van gezondheid bij de marine in Ned. Indië
gekomen, in 1871 benoemd tot civielgeneesheer te Soemenep (Madoera), in 1881
tot derden stadsgeneesheer te Batavia, van 1890 tot aan zijn dood Inspecteur van den
Burgerlijken Geneeskundigen Dienst in Ned. Indië, schrijver van vele publicaties op
bromatol. en ornithol. gebied.
vosmaerianus
vosmaeriánus (-a, -um), – (Memec lon – Scheff. [R. H. C.
C. Scheffer]), – genoemd naar J. H. G. Vosmaer (?, ?; 1885, Tandjong Pandan,
Biliton), in 1849 benoemd tot klerk op het residentiekantoor te Muntok, Banka, in
1853 tot élève bij de tinmijnen op Banka, in 1856 tot administrateur bij de tinmijnen
aldaar en als zoodanig op verschillende plaatsen op het eiland werkzaam tot 1884,
toen hij benoemd werd tot assistent-resident van Billiton. Toen in 1869/70 Teysmann
(zie teysmanni), de vinder der naar Vosmaer genoemde plant, een onderzoek deed
naar de flora van Banka, verleende Vosmaer hem gastvrijheid en vergezelde hij hem
op enkele tochten.
Vriesea / Vriesea Vriésea Hassk. [J. K. Hasskarl] / Vriésea Lindl. [J. Lindley],
genoemd naar W. H. de Vriese (zie devriesĕi).
vrieseanus
vrieseánus (-a, -um), – Nederlandschind. planten van dezen naam
zijn genoemd naar W. H. de Vriese (zie devriesĕi).
vriesei
vrieséi, – 2e nv. van Vriesĕus, Latinizeering van De Vriese: van De
Vriese, gevonden door De Vriese, genoemd naar De Vriese. – Nederlandschind.
planten van dezen naam zijn genoemd naar W. H. de Vriese (zie devriesĕi).
vrieseo-teysmannii
vriéseo-teysmánnii, – 2e nv. van Vrieseo-Teysmannĭus,
Latinizeering van De Vriese (en) Teysmann: van De Vriese en Teysmann, gevonden
door De Vriese en Teysmann, genoemd naar De Vriese en Teysmann. – Canarĭum
– H. J. Lam [H. J. Lam] is genoemd naar W. H. de Vriese (zie devriesĕi) en J. E.
Teysmann (zie teysmanni). Gezamenlijk maakten deze beiden in 1860 een reis door
de Minahása en de Molukken, bij welke gelegenheid de plant door hen in de Molukken
werd ontdekt.
Vriesia
Vriésia Beer [J. G. Beer], – genoemd naar W. H. de Vriese (zie
devriesĕi).
vriesianus vriesianus (-a, -um), – (Ficus – Miq. [F. A. W. Miquel]; – Garcinĭa
– Pierre [L. Pierre]), genoemd naar W. H. de Vriese (zie devriesĕi).
vriesii
vriésii, – 2e nv. van Vriesĭus, Latinizeering van De Vriese: van De
Vriese, gevonden door De Vriese, genoemd naar De Vriese. – Sarcochīlus – Ridl.
[H. N. Ridley] is genoemd naar W. H. de Vriese (zie devriesĕi).
vrisei
vrísei, – foutief voor vriesĕi.
Vrydagzenia
Vrydagzénia B. et H. [G. Bentham en J. D. Hooker], – foutief
voor Vrydagzynĕa.
Vrydagzynea
Vrydagzýnea Bl. [C. L. Blume], – in 1858 genoemd naar
Theodoor Daniel Vrijdag Zijnen (1799, Delft; 1863, ’s Gravenhage),
apotheker-scheikundige te ’s Gravenhage, goed florist, schrijver over Cinchōna.
vulcani
vulcáni, – 2e nv. van Vulcānus, bij de Oude Romeinen god van het
vuur, bij uitbreiding het vuur zelf, voorts vuurspuwende berg, vulkaan: van een
vulkaan (afkomstig), op een vulkaan groeiend.
vulcanicus
vulcánicus (-a, -um), – van Lat. Vulcānus, bij de oude Romeinen
god van het vuur, bij uitbreiding het vuur zelf, voorts vuurspuwende berg, vulkaan:
op vulkanen groeiend, vulkaan-.
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vulgaris vulgáris (-is, -e), – van Lat. vulgus, de groote hoop, de gemeene man:
tot den grooten hoop behoorend, overal voorkomend, algemeen.
vulgata
vulgáta, – zie vulgātus.
vulgatissimus
vulgatíssimus (-a, -um), – overtr. trap van Lat. vulgātus,
algemeen: zeer algemeen.
vulgatus
vulgátus (-a, -um), – van Lat. vulgāre (van vulgus, de groote hoop,
de gemeene man), onder den gemeenen man brengen, overal verbreiden: overal
verbreid, algemeen.
Vulneraria / vulneraria
Vulnerária Haller [A. von Haller] / vulnerária
(znw.), – als substantief gebezigde vr. vorm van Lat. vulnerarĭus (zie aldaar), tot
wonden in betrekking staand: als heelmiddel van wonden gebezigd kruid; wondkruid.
vulnerarius
vulnerárius (-a, -um), – van Lat. vulnus (vulnĕris), wond(e): op
eenigerlei wijze tot wonden in betrek-
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king staand; als wondheelend middel gebezigd; tegen wondbloedingen gebezigd.
vulparia
vulpária (znw.), – van Lat. vulpes (vulpis), vos: op eenigerlei wijze
tot een vos in betrekking staande plant; voor het vergiftigen van vossen gebezigde
plant.
vulpina
vulpína, – zie vulpīnus.
vulpinoideus
vulpinoídeus (-a, -um), – van den soortnaam vulpīnus (zie
aldaar); idĕus, uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort vulpīnus gelijkend.
vulpinus
vulpínus (-a, -um), – van Lat. vulpes (vulpis), vos: op eenigerlei
wijze tot een vos in betrekking staand, vosachtig, voskleurig, vosachtig behaard.
vulvaria
vulvária (znw.), – van Lat. vulva, schaamspleet: plant, welke riekt
als de schaamspleet eener vrouw. Vgl. Dodoens (Dodonaeus, Cruydt-Boeck, uitgave
1608, pp. 1048/49): “Dit heel cruydeken is van eene seer vuylen reuck, selfs den
bedorven ende verrotten gesauten Visch, ende het stinckende Peekel oft Vischsop,
met sijnen moeyelijcken jae afgrijselijcken stanck verre te boven gaende… Men
vraegt de gene die tselfde gewreven hebben tusschen de vingers, seydt Lobel” (zie
Lobelĭa), “oft sij ergens eenige vuyle vrouwe gehandelt hebben: mits dattet geheel
stinckende is, gelijck de vuyle ende onreyne hoeren, waer nae dat gemeynlyck
Cuttencruyt geheeten wort. Als eenige vrouwen cleederen daermede bestreken zijn,
zoo comen de honden daer aen riecken, en pissen, door ritsicheydt ghedreven zijnde.”
vuyckii
vuýkii, – 2e nv. van Vuyckĭus, Latinizeering van Vuyck: van Vuyck,
genoemd naar Vuyck. – Begonia – Kds [S. H. Koorders]; – Dactylis glomerāta L.
[C. Linnaeus] var. – J. et W. [P. Jansen en W. H. Wachter] en Verbascum – Kloos
[Α. W. Kloos] zijn genoemd naar L. Vuyck (1862, Dordrecht; 1931, Deventer),
plantkundige, achtereenvolgens leeraar aan verschillende onderwijsinrichtingen
(Leiden, Wageningen, Deventer), van 1926-30 directeur der Middelbare Koloniale
Landbouwschool te Deventer, goed kenner der flora van Nederland, schrijver van
vele bot. publicaties, waarvan de voornaamste zijn: De Plantengroei der Duinen
(proefschrift; 1898), een onuitgegeven monographie der Nederlandschind.
Begonĭa-soorten (zie Koorders, Exkursionsflora II, 640) en de helaas onvoltooid
gebleven tweede druk van den Prodrŏmus Florae Batāvae (1901-16).

W.
wachteri
wachtéri, – 2e nv. van Wachtērus, Latinizeering van Wachter: van
Wachter, gevonden door Wachter, genoemd naar Wachter. – Aristīda – Henr. [J. Th.
Henrard] en Rumex – Dans. [B. H. Danser] zijn genoemd naar W. H. Wachter (1882,
Rotterdam; X), in 1901 benoemd tot onderwijzer te Rotterdam, sedert 1916 leeraar
in de natuurlijke historie en de wiskunde bij het Middelbaar Onderwijs en later ook
aan de Kweekschool voor Onderwijzers te dier stede, zeer verdienstelijk onderzoeker
der flora van Nederland, schrijver, te zamen met P. Jansen (zie jansenĭi), van
verscheidene artikelen in De Levende Natuur en het Nederlandsch Kruidkundig
Archief, schrijver, te zamen met H. Heukels (1854-1936), der voortreffelijke Beknopte
Schoolflora voor Nederland en bewerker van den 11den, geheel omgewerkten druk
der Geïllustreerde Schoolflora voor Nederland door H. Heukels.
wachterianus
wachteriánus (-a, -um) (Hieracĭum – Zahn [K. H. Zahn]), –
genoemd naar W. H. Wachter (zie wachtēri).
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Wagatea
Wagátea Dalz. [N. A. Dalzell], – Latinizeering van den bij Bombay
gebruikelijken plantennaam wagati.
wagmanni wagmánni, – 2e nv. van Wagmannus, Latinizeering van Wagmann:
vanWagmann, genoemd naarWagman. – Brugmansĭa – Paxt. [J. Paxton] werd in
1837 genoemd naar Wagmann (?, ?; ?, ?), tuinman van Sir H. Digby te Minterne
(Dorsetsh.), door wien de plant gekweekt werd. – Wagmann wordt geprezen als een
intelligent man. Overigens is mij niets van hem bekend.
wagneri
wagnéri, – 2e nv. van Wagnērus, Latinizeering van Wagner: van
Wagner, gevonden door Wagner, genoemd naar Wagner. – Adiantum – Mett. [G.
H. Mettenius] is in 1869 genoemd naar M. Wagner (1813, Bayreuth; 1887, München),
plant- en dierkundige, sedert 1860 hoogleeraar te München, die o.a. tropisch Amerika
voor natuurwetensch. doeleinden bereisde en bij die gelegenheid de naar hem
genoemde plant in Ecuador ontdekte, schrijver van verscheidene reisverhalen en
wetensch. publicaties.
wagnerianus
wagneriánus (-a, -um), – (Davallĭa – Copel. [E. B. Copeland]),
– genoemd naar ? Een aan Copeland (zie copelandi), den auteur der soort, gericht
verzoek om inlichtingen bleef onbeantwoord.
wahaianus wahaiánus (-a, -um), – afkomstig van Wahai (op Ceram, ongeveer
in het midden der N. kust) of daar het eerst gevonden.
wahauensis wahauénsis (-is, -e), – afkomstig van Long Wahau (in O.-Bórneo)
of daar het eerst gevonden.
wahlbergii wahlbérgii, – 2e nv. van Wahlbergĭus, Latinizeering van Wahlberg:
van Wahlberg, gevonden door Wahlberg, genoemd naar Wahlberg. – Rubus – Arrh.
[J. P. Arrhenius] is genoemd naar P. Fr. Wahlberg (1800, Stockholm; 1877,
Stockholm), hoogleeraar in de plantkunde te Stockholm, schrijver eener flora van
Göteborg.
Wahlbomia / wahlbomia Wahlbómia Thunb. [C. P. Thunberg] / wahlbómia,
– genoemd naar J. G. Wahlbom [1724, Kalmar (O. kust van Z.-Zweden; ±56 1/2°
N.B.); 1808, Kalmar], leerling van Linnaeus (zie Linnaea), geneesheer te Kalmar,
goed plantkundige. – Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het
gesl. Wahlbomĭa gerekend werd.
Wahlenbergia
Wahlenbérgia Schrad. [H. A. Schrader], – genoemd naar G.
Wahlenberg (1780, ijzergieterij Skarphyttan bij Karlstad, a/h Vänermeer, W. van
Stockholm; 1851, Upsála), hoogleeraar in de plantkunde te Upsála, die in het begin
der 19de eeuw voor bot. doeleinden Skandinavië en het hooggebergte van
Midden-Europa (o.a. de toen botanisch nog onbekende Karpaten) bereisde, schrijver
van vele bot. publicaties, waaronder een flora van Lapland, een flora der Karpaten
en een flora van Zweden.
waigheuensis / waigiouensis / waigonensis
waigheuénsis (-is, -e) /
waigiouénsis (-is, -e) / waigonénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Waigeoe
(ten N.W. van den “vogelkop” van Nieuw-Guinea; ±131° O. L.; even Z. van den
aequātor) of daar het eerst gevonden.
Wailesia
Wailésia Lindl. [J. Lindley], – in 1849 genoemd naar George Wailes
te Newcastle on Tyne, “die zich gedurende vele jaren bezig gehouden had met het
kweeken en wetenschappelijk bestudeeren van orchideeën.” – Overigens is mij van
hem niets bekend.
waitzianus
waitziánus (-a, -um), – (Boehmerĭa – Bl. [C. L. Blume]; –
Dodonaea Bl. [C. L. Blume]; – Goodyēra – Bl. [C. L. Blume]; – Jasmīnum – Bl. [C.
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L. Blume]; – Pouzolzīa – Bl. [C. L. Blume]; – Tetranthēra – Bl. [C. L. Blume]), –
genoemd naar Fr. A. C. Waitz (1798, Bückeburg, Schaumburg-
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-Lippe; ?, ?), medicus, die, uitgezonden voor den civielen geneeskundigen dienst in
Ned. Indië, in 1823 op Java kwam en datzelfde jaar benoemd werd tot
stadsvroedmeester te Semarang, in 1824 tot stadsgeneesheer, heel- en vroedmeester
en opziener der vaccine te Semarang. In 1849 werd hij gepensionneerd, in 1854
toegelaten tot het uitoefenen van particuliere praktijk; in 1855 vertrok hij naar Europa,
waarmede hij uit de geschiedenis verdwijnt. In 1829 verscheen een publicatie van
zijn hand over Jav. geneesmiddelen. In 1835 ontving hij een exemplaar van Blume’s
Flora Javae ten geschenke van koning Willem I, “als blijk van Hoogstdeszelfs
welgevallen wegens de onvermoeide pogingen van gemelden Geneesheer om de bij
de Inlandsche Bevolking gebruikelijke geneesmiddelen te leeren kennen en
nauwkeurig te onderzoeken.”
waitzii
wáítzii, – 2e nv. van Waitzĭus, Latinizeering van Waitz: van Waitz,
genoemd naar Waitz. – Celtis – Bl. [C. L. Blume], is genoemd naar Fr. A. C. Waitz
(zie waitziānus).
wakaryanus
wakaryánus (-a, -um), – (Ficus – Kds [S. H. Koorders]), –
genoemd naar Wakary, districtshoofd in de Minahása (N.- Celebes), die den houtvester
S. H. Koorders (zie koordersi) hulp verleend had bij diens bot. onderzoek van dat
landschap (1894/95).
wakatinensis
wakatinénsis (-is, -e), – afkomstig van Wa Katin op Boeroe
(±126 – 127° O.L.; ±3 – ±4° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
walang
walang, – (Mal.) wants. – Als soortnaam gebezigd voor naar wantsen
riekende planten.
waldemarii
waldemárii, – 2e nv. van Waldemarĭus, Latinizeering van
Waldemar: van Waldemar, genoemd naar Waldemar. – Diosp ros – Klotzsch [J.
Fr. Klotzsch] is genoemd naar prins Fr. W. Waldemar van Pruisen (zie guilelmi
waldemarĭi).
Waldsteinia
Waldstéinia Willd. [Κ. L. Willdenow], – genoemd naar Fr. A.
graaf Von Waldstein-Wartemberg (1759, Weenen; 1823, Ober-leutensdorf in
N.W.-Bohemen), schrijver, te zamen met Kitaibel (zie Kitaibelĭa), van een fraai
plaatwerk over de flora van Hongarije, dat op zijn kosten werd uitgegeven.
waldsteinianus waldsteiniánus (-a, -um), – (Campanŭla – R. et S. [J. J. Roemer
en J. A. Schultes]), – genoemd naar Fr. A. graaf Von Waldstein-Wartemberg (zie
Waldsteinĭa).
waldsteinii waldstéínii, – 2e nv. van Walsteinĭus, Latinizeering van Waldstein:
van Waldstein, gevonden door Waldstein, genoemd naar Waldstein. – Dianthus
Sternb. [Κ. Μ. graaf Von Sternberg] is genoemd naar Fr. A. graaf Von
Waldstein-Wartemberg (zie Waldsteinĭa).
walkerae walkérae, – 2e nv. van Walkēra, Latinizeering (vr. vorm) van Walker:
van mevr. (of mej.) Walker, gevonden door mevr. (mej.) Walker, genoemd naar
mevr. (mej.) Walker. – Lindsaya – W. J. Hook [W. J. Hooker], en Mallōtus – Hook.
f. [J. D. Hooker] zijn genoemd naar mevr. A. W. Walker-Paton (zie Patonĭa).
walkeri walkéri, – 2e nv. van Walkērus, Latinizeering van Walker: van Walker,
gevonden door Walker, genoemd naar Walker. 1. (Selaginella wallichĭi Spring [A.
Fr. Spring] var. – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwereltvan Rosenburgh]; –
Ligustrum – Decsne [J. Decaisne]; – Senecĭo – Arn. [G. A. Walker-Arnott]), –
genoemd naar G. Warren Walker (?, ?; 1844, ?), officier in het Eng. leger, die van
1803-14 in Eng. Indië stond, in 1828 gouverneur van St.-Helena was en van 1830-37
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planten verzamelde in Ceylon, op Penang en bij Singapore. 2. (Pteris – Baker [J. G.
Baker]), – genoemd naar H. Walker, die in de tachtiger jaren der 19de eeuw de plant
bij Silam (Br. N.-Bórneo) ontdekte. Overigens is mij van hem niets bekend.
walkerianus
walkeriánus (-a, -um), – 1. (Cattleya – Gardn. [G. Gardner]), –
door Gardner (zie gardnēri) genoemd naar zijn assistent Edward Walker, die hem
de beide laatste jaren van zijn reizen door Brazilië (1836-41) vergezelde, en “door
wiens ijver en verstand hij in staat was aan zijn verzamelingen menige plant
toetevoegen, welke anders wellicht aan zijn aandacht ontsnapt ware, waarvan de
onderhavige een voorbeeld is.” 2. (Mesŭa – Planch, et Triana [J. E. Planchon en J.
Triana]), – genoemd naar haar ontdekker, G. Warren Walker (zie walkēri 1).
walla
walla, – Ceylonsche plantennaam.
wallaceanus
wallaceánus (-a, -um), – (Trichotosĭa – Kränzl. [Fr. Kränzlin]),
– genoemd naar Alfred Russel Wallace (1823, Usk, Ν.Ο. van Cardiff, Wales,
Engeland; 1913, Broadstone bij Bournemouth), die in 1848 Brazilië bereisde, waar
hij een verzameling van naturaliën bijeenbracht, welke op de thuisreis door het
verbranden van het hem overvoerend vaartuig verloren ging. Van 1854-62 bereisde
hij den O.I. Archipel, waar hij groote zoöl. verzamelingen bijeenbracht. In 1858 deed
hij Ch. Darwin (zie darwinĭi) een verhandeling toekomen, waarin hij de theorie
ontwikkelde van het ontstaan der soorten door het blijven voortbestaan der voor den
strijd om het bestaan meest geschikte individuen. Ook later toonde hij zich een trouw
aanhanger dier vooral door Darwin ontwikkelde theorie. Hij schreef vele wetensch.
publicaties, vooral op dierengeographisch gebied. Het meest bekend is zijn reisverhaal:
The Malay Archipelago, the Land of the Orangutan and the Bird of Paradise. – Later
beoefende hij mesmerisme en spiritisme.
wallacei
wallácei, – 2e nv. van Wallacĕus, Latinizeering van Wallace: van
Wallace, gevonden door Wallace, genoemd naar Wallace. – Alsophĭla – Mett. [G.
H. Mettenius] is genoemd naar haar ontdekker, A. R. Wallace (zie wallaceānus).
Wallaceodendron
Wallaceodéndron Kds [S. H. Koorders], – van (A. R.)
Wallace (zie wallaceānus); Gr. dendron, boom: boom van Wallace, ter eere van
Wallace zoo genoemde boom.
wallicheanus wallicheánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar Nathan Wolff, die zich later Nathaniel Wallich noemde (1786, Kopenhagen;
1854, Londen), sedert 1807 werkzaam bij de Deensche kolonie te Serampóre in
Bengalen, van 1815-41 [als opvolger van Buchanan-Hamilton (zie buchananeānus)]
superintendent van den bot. tuin van Calcutta. In 1822 bezocht hij Penang en
Singapore, waar hij veel verzamelde. – Ook elders in Eng. Indië bracht hij groote
plantenverzamelingen bijeen, welke hij later aan Europ. musea schonk. Hij is de
schrijver van een aantal belangrijke bot. publicaties, waaronder het beroemde
plaatwerk Plantae Asiatĭcae rariōres (Minder algemeene Aziatische planten).
Wallichia
Wallíchia Roxb. [W. Roxburgh], – genoemd naar N. Wallich (zie
wallicheānus).
wallichiaefolius
wallichiaefólius (-a, -um), zie wallichiifolĭus.
wallichianus
wallichiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar N. Wallich (zie wallicheānus).
wallichii
wallíchii, – 2e nv. van Wallichĭus, Latinizeering van Wallich: van
Wallich, gevonden door Wallich, genoemd naar Wallich. – Planten van dezen naam
zijn genoemd naar N. Wallich (zie wallicheānus).
wallichiifolius wallichiifólius (-a, -um), – van Wallichĭa, plantengesl. (Palmae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Wallichia.
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wallisii
wallísii, – 2e nv. van Wallisĭus, Latinizeering van Wallis: van Wallis,
gevonden door Wallis, genoemd naar Wallis. – Grammatophyllum – Rchb. f. [H. G.
Reichenbach] werd in 1876 genoemd naar Gustav Wallis (1830, Lüneburg, Z.O. van
Hamburg; 1878, Cuenca, Ecuadór), tuinbouwkundige, die zich in 1856 in Bra-
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zilië vestigde als beheerder van een etablissement eener D. tuinbouwfirma, welke
kort daarop failliet ging. – In 1858 maakte hij in opdracht van J. J. Linden (zie
lindeniānus) een verzamelreis dwars door Z.-Amerika, van den mond der
Amazonenrivier tot haar oorsprong. In 1870 trad hij in dienst bij de kweekersfirma
Veitch & Sons te Exeter (zie Veitchĭa), voor welke firma hij dat jaar met weinig
succes verzamelde in de Philippijnen; in 1872 werd hij door dezelfde firma naar
Columbia gezonden, vanwaar hij in 1874 een rijke verzameling naar Engeland
overbracht. – In 1875 begaf hij zich wederom naar Z.-Amerika, waar hij werkzaam
was, tot hij aan dysenterie bezweek. – Reichenbach (zie reichenbachiānus), de auteur
der naar Wallis genoemde soort, beklaagde zich, dat deze wel vele levende planten,
doch slechts weinig herbariummateriaal verzamelde.
Wallrothia Wallróthia Roth [A. W. Roth], – genoemd naar K. Fr. W. Wallroth
(1792, Breitenstein bij Stolberg, Harz; 1857, Nordhausen, tusschen Cassel en Halle),
verdienstelijk onderzoeker der flora van den Harz, schrijver van verscheidene bot.
publicaties.
walshae
wálshae, – 2e nv. van Walsha, Latinizeering (vr. vorm) van Walsh:
van mevr. (mej.) Walsh, gevonden door mevr. (mej.) Walsh, genoemd naar mevr.
(mej.) Walsh. – Vernonĭa – Koster [Joséphine T. Koster (1902, Bandoeng; X),
wetensch. hulpkracht van het Rijksherbarium te Leiden, verdienstelijk schrijfster
over de Composĭtae van den Ned. O.I. Archipel] is genoemd naar mevr. Maria
Ernestine Walsh, geb. Held (1881, Genève; X), die, na in Australië gehuwd te zijn,
zich in 1911 te Soekaboemi op Java vestigde en aanvankelijk uit liefde tot de natuur,
later (1913), weduwe geworden, voor handelsdoeleinden vlinders en andere insekten
verzamelde of door inlanders deed verzamelen. In opdracht van een Fr. verzamelaar
bereisde zij in 1928/29 gedurende 10 maanden Ned. en Portug. Timor, dat zij eenige
malen doorkruiste, waar zij, als eerste vr. Europeaan den zeer weinig bezochten berg
Moetis (±70 KM. N.N.O. van Koepang) beklom en vele vlinders, ruim 500 planten
(waaronder vele belangrijke, o.a. de sedert naar haar genoemde Vernonĭa en een
Didiscus-soort) en ook fossielen (thans in het British Museum te Londen) verzamelde.
Later bereisde zij nog Z.-Sumatra (Benkoelen en de Lampongsche Districten). Hoewel
deze zeer verdienstelijke amatrice zelve nimmer iets gepubliceerd heeft, stelde zij
steeds op onbekrompen wijze haar groote praktische kennis anderen ten dienste.
Walsura
Walsúra Roxb. [W. Roxburgh], – Engelschind. volksnaam van W.
piscidĭa Roxb. [W. Roxburgh].
walsuraefolius
walsuraefólius (-a, -um), – zie walsurifolĭus.
walsurifolius walsurifólius (-a, -um), – van Walsūra, plantengesl. (Meliacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Walsūra.
walteri
waltéri, – 2e nv. van Waltērus, Latinizeering van Walter: van Walter,
gevonden door Walter, genoemd naar Walter. – Panĭcum – Pursh [Fr. Tr. Pursh] is
genoemd naar Thomas Walter (?1740, in Hampshire, Engeland; 1788, St. John’s,
Zuid-Carolina, U.S.A.), schrijver eener flora van Carolina, die de plant onder een
onjuisten naam in zijn flora had opgenomen.
Waltheria
Walthéria L. [C. Linnaeus], – genoemd naar A. Fr. Walther (1688,
Wittenberg; 1746, Leipzig), hoogleeraar te Leipzig, schrijver van eenige bot.
publicaties, o.a. van een geïllustreerde naamlijst van in zijn tuin groeiende gewassen
(1735).
wampi
wampi, – Phillipp. plantennaam (wampí).
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wandae
wandae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam
Wanda: van Wanda, genoemd naar Wanda. – Platycerĭum – Rac. [M. Raciborski] is
mogelijk (1902) genoemd naar een dame van den naam Wanda; de auteur der soort,
Raciborski (zie raciborskĭi), geeft echter geenerlei toelichting.
wanneri
wannéri, – 2e nv. van Wannērus, Latinizeering van Wanner: van
Wanner, gevonden door Wanner, genoemd naar Wanner. – Symphyandra – Heuff.
[J. Heuffel (1800-57), Hongaarsch arts-plantkundige] (Campanŭla – Rochel) is
genoemd naar Wanner, boschbouwkundige (“rei saltuarĭae gnarus”), beheerder der
tot de Hongaarsche kroondomeinen behoorende bosschen (“sylvārum regalĭum
magister”), ijverig plantenverzamelaar, die het naar hem genoemde gewas in 1814
had ontdekt.
wappeanus / wappeensis
wappeánus (-a, -um) / wappeénsis (-is, -e), –
afkomstig van Wappe (in het Jabi-gebergte bij de Geelvinkbaai in Ned. Nieuw-Guinea)
of daar het eerst gevonden.
waraguh
wáraguh, – verbasterde Soend. plantennaam, ten rechte wĕrgoe.
warburgianus
warbugiánus (-a, -um) (Dioscorēa – Uline [Edwin Burton
Uline (1867, Paris, Missouri, U.S.A.; 1933, in Italië), plantkundige]), – genoemd
naar O. Warburg (1859, Hamburg; X), botanicus, die van 1885-89 een wereldreis
maakte, waarop hij van 1885/86 te Buitenzorg in het Vreemdelingenlaboratorium,
toen onder leiding van Treub (zie Treubanĭa) staande, werkte en daarna Ned. Indië,
O.-Azië, Nieuw-Holland en Oceanië bereisde. In 1891 werd hij benoemd tot
privaatdocent te Berlijn, daarna was hij tot 1922 als leeraar werkzaam aan het
Orientalische Seminarium te Berlijn; sedert 1922 is hij directeur van het Instituut
voor Landbouw en Natuurlijke Historie in Palestina. Hij schreef vele bot. publicaties,
o.a. een monographie der Myristicaceeën, over de bot. resultaten zijner reis
(Monsunia), Deutsche Pflanzenwelt, voorts over belangrijke cultuurplanten
(muskaatnoot, caoutchouc), en was stichter en redacteur van het Zeitschrift für
Tropische Landwirtschaft.
warburgii
warbúrgii, – 2e nv. van Warburgĭus, Latinizeering van Warburg:
van Warburg, gevonden door Warburg, genoemd naar Warburg. – De talrijke planten
van dezen naam zijn genoemd naar O. Warburg (zie warburgiānus)
wardianus
wardiánus (-a, -um) (Dendrobĭum – Warner [R. Warner
(?1814-96), Eng. orchideeënkundige]), – genoemd naar N. Bagshaw Ward (1791,
Londen; 1868, St. Leonards, Sussex, Engeland), medicus, vriend van natuurstudie,
uitvinder (1834) der naar hem genoemde Wardsche kist voor de verzending van
levende planten over groote afstanden.
wardii
wárdii, – 2e nv. van Wardĭus, Latinizeering van Ward: van Ward,
gevonden door Ward, genoemd naar Ward. 1. (Stanhopĕa – Lodd. [G. Loddiges]),
– genoemd naar N. Bagshaw Ward (zie wardiānus). 2. (Cotoneaster – W. W. Sm.
[Sir William Wright Smith (1875, Lochmaben, Schotland; X), hoogleeraar te
Edinburgh]; – Primŭla – Balf. f. [I. Bailey Balfour]; – Rhododendron – W. W. Sm.
[Sir William Wright Smith (1875, Lochmaben, Schotland; X), hoogleeraar te
Edinburgh]), – genoemd naar F. Kingdon Ward (1885, Manchester; X), officier in
het Eng. leger, reizend natuuronderzoeker, die in 1909/10 en 1911/13 W.-China en
Z.O.-Tibet bereisde, in 1914, 1919, 1926 en 1930/31 de N.O. grens van Burma, van
1921-23 W.-China, in 1924 het binnenland van Tibet, in 1928 de grens van Assam,
en die in 1929 dwars door Fransch Indo-China trok, verzamelaar van een aantal
planten, schrijver van vele publicaties over zijn reizen.
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warianus
wariánus (-a, -um), – afkomstig van het stroomgebied der river
Warĭa (in Z.O.-Nieuw-Guinea, op ±8° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
waricus
wáricus (-a, -um), – afkomstig van Wari op het eiland Biak (of Wiak,
het oostelijkste, tevens het grootste der Schouten-eilanden, voor de Geelvinkbaai;
±136° O.L.; ±1° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
wariensis
wariensis (-is, -e), – afkomstig van het stroomgebied
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der rivier Waria (in Z.O.-Nieuw-Guinea, op ±8° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
wariwariensis
wariwariénsis (-is, -e), – afkomstig van den berg Wariwari in
Z.O.-Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
warleyensis
warleyénsis (-is, -e), – afkomstig uit den tuin van mej. E. A.
Willmott van Warley Place, Great Warley, O.N.O. van Londen. – Zie voorts
willmottae.
warnstorfii
warnstórffi, – 2e nv. van Warnstorfĭus, Latinizeering van
Warnstorf: van Warnstof, genoemd naar Warnstorf. – Phleum pratense L. [C.
Linnaeus] var. – Asch. et Gr. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P. P. Graebner] is
genoemd naar K. Warnstorf (1837, ?; ?. ?), leeraar bij het M.O. te Neu-Ruppin (N.W.
van Berlijn), verdienstelijk bryoloog en pteridoloog.
warocqueanus
warocqueánus (-a, -um) (Anthurĭum – J. Moore; – Cattleya
– Lindl. [J. Lindley]; – Vandopsis – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]), – genoemd
naar Warocque, in de laatste decenniën der 19de eeuw bezitter van een kasteel te
Mariemont (tusschen Bergen en Charleroy), waar de naar hem genoemde planten
gekweekt werden. Overigens is mij van hem niets bekend.
warongloaensis
warongloaénsis (-is, -e), – afkomstig van Warong loa, dèsa
op den Salak, Z.Z.W. van Buitenzorg, of daar het eerst gevonden (warong = winkel;
loa, Soend. volksnaam van Ficus glomerāta Roxb. [W. Roxburgh]: winkel onder of
bij een ex. van Ficus glomerāta).
warrenii
warrénii, – 2e nv. van Warrenĭus, Latinizeering van Warren: van
Warren, genoemd naar Warren. – Garcinĭa – F. v. M. [Ferdinand von Müller] is
genoemd naar Dr. Warren, “professor of engineering” aan de hoogeschool te
Melbourne, van wien mij niets bekend is.
warscewiczii
warscewíczii, – foutief voor warszewiczĭi.
Warszewiczia
Warszewíczia Klotsch [J. Fr. Klotzsch], – genoemd naar J.
ridder von Rawicz Warszewicz (1812, Wilna, Litauen; 1866, Krakau, Polen),
hortulanus van den bot. tuin van Krakau, die van 1845-53 als verzamelaar voor Van
Houtte (zie houtteānus) Midden-Amerika, Columbia, Ecuadór, Perú en Bolivia
bereisde en vandaar vele planten, waaronder de naar hem genoemde, naar Europa
overbracht.
warszewiczii
warszewíczii, – 2e nv. van Warszewiczĭus, Latinizeering van
Warszewicz: van Warszewicz, gevonden door Warszewicz, genoemd naar
Warszewicz. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar J. von Rawicz Warszewicz
(zie Warszewiczĭa).
Washingtonia / Washingtonia
Washingtónia H. Wendl. [H. Wendland] /
Washingtónia Winsl. [Charles Frederick Winslow (1811, Nantucket, Mass., U.S.A.;
1877, ?), geneesheer, schrijver over bot. onderwerpen], – genoemd naar George
Washington (1732, Bridges Creek in Westmoreland County, Virginia, U.S.A.; 1799,
Mount Vernon, a/d Potómac, Z. van Washington, U.S.A.), eerst landmeter, later
militieofficier in den strijd tegen de Franschen, van 1763-74 ambteloos burger en
planter te Mount Vernon, van 1775-83 opperbevelhebber in den vrijheidsoorlog der
Vereenigde Staten tegen Engeland, van 1789-97 president der Vereenigde Staten.
wassa
wassa, – Amb. plantennaam.
watermeyeri
watermeyéri, – 2e nv. van Watermeyērus, Latinizeering van
Watermeyer: van Watermeyer, gevonden door Watermeyer, genoemd naar
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Watermeyer. – Gladiŏlus – Bolus [H. Bolus (1834-1911), Eng. schrijver over de
flora van Z. -Afrika] werd in 1921 genoemd naar den ontdekker der plant, E. B.
Watermeyer, van wien mij overigens niets bekend is.
watsoni
watsóni, – 2e nv. van Watsōnus, Latinizeering van Watson: van
Watson, genoemd naar Watson. – Magnolĭa – Hook. f. [J. D. Hooker] is genoemd
naar W. Watson (1858, Garston, Z.O. van Liverpool; 1925, St. Albans, N. van
Londen), in 1879 in dienst getreden bij den bot. tuin van Kew, van 1901-22 hortulanus
dier instelling. Hij was autoriteit op het gebied van het kweeken van Cacti, palmen
en Alŏë’s en schreef veel over cultuur van sierplanten.
Watsonia
Watsónia Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige],
– in 1759 genoemd naar Sir William Watson (1715, Londen; 1787, Londen), apotheker
en arts te Londen, schrijver van wetensch. publicaties.
watsonianus
watsoniánus (-a, -um) (Alocasĭa – Masters [M. T. Masters]), –
genoemd naar W. Watson (zie watsōni).
Wattakaka
Wattakáka Hassk. [J. K. Hasskarl], – afgekorte Malab. naam der
plant (volledig: watta-kaka-codi).
watuwilensis watuwilénsis (-is, -e), – afkomstig van het Watoewiloe-gebergte
(nabij de W. kust van het Z.O. schiereiland van Celébes op ±3 3/4° Z.B.) of daar het
eerst gevonden.
waworoentoi
waworóéntoï, – 2e nv. van Waworoentŏus, Latinizeering van
Waworoentoe: van Waworoentoe, genoemd naar Waworoentoe. – Calophyllum –
Kds [S. H. Koorders] en Saurauja – Kds [S. H. Koorders] zijn genoemd naar A. L.
Waworoentoe, inlandsch bestuurshoofd in de Minahása (N.O.-Celébes), die den
houtvester S. H. Koorders (zie koordersi) hulp verleend had bij diens bot. onderzoek
van dat landschap (1894/95). Overigens is mij van hem niets bekend.
webbianus
webbiánus (-a, -um), – 1. (Elatostēma – Wedd. [H. A Weddell];
– Nephrodĭum – W. J. Hook. [W. J. Hooker]), – genoemd naar Ph. Barker Webb (zie
Barkerwebbĭa). – De naar hem genoemde Nephrodĭum-soort was waarschijnlijk niet
door hem, doch door Labillardière (zie Billardiēra) verzameld. 2. (Abĭes – Lindl. [J.
Lindley]; – Rosa – Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich]),
– genoemd naar kapitein W. S. Web, genieofficier, die aan Wallich (zie wallicheānus)
planten zond. Als luitenant nam hij in 1810 deel aan een expeditie ter opsporing van
de bronnen van den Ganges. Hij schreef een publicatie over de topographische opname
van Kumaon (±78 – 81° O.L.; ±29 – ±31° N.B.) Overigens is mij van hem niets
bekend.
Webera / webera
Webéra Schreb. [J. Chr. D. von Schreber] / webéra, –
genoemd naar G. H. Weber (1752, Göttingen; 1828, Kiel), sedert 1777 hoogleeraar
in de plantkunde te Kiel, stichter van den bot. tuin aldaar, schrijver van eenige bot.
publicaties. Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het gesl.
Webēra gerekend werd.
weberi
webéri, 2e nv. van Webērus, Latinizeering van Weber: van Weber,
gevonden door Weber, genoemd naar Weber. 1. (Rumex – Fischer-Benzon [Rudolf
von Fischer-Benzon (1839, Westermühlen; 1911, Kiel)]), – genoemd naar G. H.
Weber (zie Webēra). 2. (Tectarĭa – Copel. [E. B. Copeland]), – genoemd naar Charles
Martin Weber, oud-soldaat, die in 1911/12 op de Philippijnen planten verzamelde
en de naar hem genoemde soort ontdekte op Mindanao (het zuidelijkste van de groote
eilanden der Philippijnen), – Prof. E. D. Merrill (zie Elmerrillĭa) deelde mij mede,
dat, naar hij meende, Weber vermoord was geworden door inboorlingen van het
eiland Balabac (N. van de N. punt van Bórneo).
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Websteria
Webstéria S. H. Wright [S. H. Wright (1825-1905), Amer.
plantkundige], – in 1887 genoemd naar den ontdekker der plant, George Washington
Webster (1833, Fredonia, New York; 1914, Lake Helen, Florida), die zijn loopbaan
begon als onderwijzer en later vele jaren te Lake Helen woonde, verdienstelijk
amateur-botanicus-concholoog-geoloog.
weddellianus weddelliánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd
naar H. A. Weddell (1819, Painswick, Z.Z.O. van Gloucester; 1877, Poitiers), die
van 1843-48 en in 1851 Brazilië en de kinabosschen van Perú en Bolivia bereisde
en van 1850-57 als aide-naturaliste verbonden was aan het museum van nat. historie
te Parijs. Hij schreef verscheidene bot. publicaties, o.a. over Cinchōna en over de
Urticacĕae.
Wedelia
Wedélia Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar G. W.
Wedel (1645,
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Golszen, Z. van Berlijn; 1721, Jena), hoogleeraar te Jena, schrijver van vele, meest
zeer kleine bot. verhandelingen.
Weigelia
Weigélia Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837, Parijs),
beroemd mykoloog], – genoemd naar Chr. E. Weigel (1748, Stralsund; 1831,
Greifswald), hoogleeraar te Greifswald, schrijver van verscheidene bot. werken.
weigelianus weigeliánus (-a, -um) (Aspidĭum – Kunze [G. Kunze]), – genoemd
naar Chr. E. Weigel (zie Weigelĭa).
weilbachii
weilbáchii, – 2e nv. van Weilbachĭus, Latinizeering van Weilbach:
van Weilbach, genoemd naar Weilbach. – Lamprococcus – Morr. [Ch. J. E. Morren]
is genoemd naar Aug. Weilbach (1813, Kopenhagen; 1868, Kopenhagen), van 1843-68
hortulanus van den academischen bot. tuin te Kopenhagen.
Weingaertneria
Weingaertnéria Bernh. [J. J. Bernhardi], – genoemd naar
J. Chr. Weingärtner (1771, Erfurt; 1833, Erfurt), in 1794 benoemd tot conrector aan
de Predigerschule te Erfurt, in de omstreken van welke plaats hij herboriseerde, sedert
1801 predikant te Schwerborn, sedert 1805 in gelijk ambt te Egstedt, later hoogleeraar
in de theologie te Erfurt, schrijver van mathematische publicaties.
weinlandii weinlándii, – 2e nv. van Weinlandĭus, Latinizeering van Weinland:
van Weinland, gevonden door Weinland, genoemd naar Weinland. – Nederlandschind.
planten van dezen naam zijn genoemd naar C. A. F. Weinland (1864, Hohen Witlingen
bij Urach, Z.Z.O. van Stuttgart; 1891, Finschhafen, Kaiser Wilhelmsland), medicus,
die zich in 1889 in dienst der D. Nieuw-Guinea-Compagnie in Kaiser Wilhelmsland
vestigde en daar vele planten verzamelde, doch reeds spoedig aan malaria overleed.
weinmanni
weinmánni, – 2e nv. van Weinmannus, Latinizeering van
Weinmann: van Weinmann, genoemd naar Weinmann. – Ipomoea – R. et Sch. [J. J.
Roemer en J. A. Schultes] is genoemd naar J. A. Weinmann (1782, ?; 1858, Pawlowsk,
O. van Moskou), directeur van den bot. tuin te St.-Petersburg, schrijver over Russ.
planten. De naar hem genoemde plant had hij aan de auteurs der soort, J. J. Roemer
(zie Roemerĭa) en J. A. Schultes (zie schultesiānus), gezonden.
Weinmannia Weinmánnia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. W. Weinmann
(?, ?; ?, ?), apotheker te Regensburg, schrijver van een groot, in de jaren 1737-45
verschenen bot. plaatwerk.
weinmannianus
weinmanniánus (-a, -um) (Eupatorĭum – Regel et Körn. [E.
A. von Regel en Fr. A. Koernicke]), – genoemd naar J. A. Weinmann (zie weinmanni).
weinmannii
weinmánnii, – 2e nv. van Weinmannĭus, Latinizeering van
Weinmann: van Weinmann, genoemd naar Weinmann. – Panĭcum virĭde L. [C.
Linnaeus] var. – R. et S. [J. J. Roemer en J. A. Schultes] is genoemd naar J. A.
Weinmann (zie weinmmanni), die deze plant het eerst beschreef.
welborni
welbórni, – 2e nv. van Welbornus, Latinizeering van Welborn: van
Welborn, genoemd naar Welborn. – Gordonĭa – Elm. [A. D. E. Elmer] werd in 1908
genoemd naar G. Welborn van het eiland Cebu (Philippijnen), omtrent wien mij
overigens niets bekend is.
weldeni
weldéni, – 2e nv. van Weldēnus, Latinizeering van Welden: van
Welden, gevonden door Welden, genoemd naar Welden. – Cytĭsus – Vis. [R. de
Visiani] is genoemd naar L. vrijheer Von Welden (1780, Laupheim, Z.Z.W. van Ulm,
Württemberg 1853, Graz in Stiermarken), sedert 1799 officier in het Oostenr. leger,
waarin hij tot 1815 alle veldtochten tegen Napoleon medemaakte, vriend van
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tuinbouw, aanlegger van fraaie parken, verzamelaar van planten, schrijver eener
natuurwetensch. publicatie.
Wellingtonia
Wellingtónia Meissn. [K. Fr. Meissner (1800, Bern; 1874,
Bazel), hoogleeraar te Bazel], – genoemd naar Sir Arthur Wellesley (1769, Dublin;
1852, Walmer Castle bij Dover), die in 1787 als vaandrig in den Eng. militairen
dienst trad, van 1797-1805 deel nam aan krijgsverrichtingen in Eng. Indië, waar hij
opklom tot generaal-majoor en in 1808 belast werd met de leiding van den strijd op
het Pyreneesche schiereiland tegen Napoleon, wiens troepen hij o.a. bij Talavera
(1809) en Vittoria (1813) versloeg en in 1814 dwong het schiereiland te ontruimen,
waarvoor hij na den troonsafstand van Napoleon beloond werd met den titel van
hertog van Wellington en een dotatie van ₤ 400 000. Na Napoleon’s terugkeer van
Elba versloeg hij hem bij Waterloo (1815). Later was hij herhaaldelijk minister van
het Vereenigd Koninkrijk.
Wendlandia
Wendlándia Bartl. [Fr. G. Bartling (1798-1875), hoogleeraar te
Göttingen], – door Bartling in 1830 genoemd òf naar J. Chr. Wendland (1755, Landau;
1828, Herrenhausen bij Hannover), sinds 1817 hortulanus van den bot. tuin te
Herrenhausen, schrijver van verscheidene bot. publicaties, òf naar diens zoon, H. L.
Wendland (1792, ?; 1869, Teplitz), schrijver eener bot. publicatie en medewerker
van Bartling aan Beiträge zur Botanik, òf naar beiden. Bartling droeg dit laatste werk
op aan J. Chr. Wendland, doch zegt niet of hij het gesl. Wendlandĭa naar den vader,
naar den zoon of naar beiden noemde.
wendlandianus
wendlandiánus (-a, -um) (Nenga – Scheff. [R. H. C. C.
Scheffer]), – genoemd naar H. Wendland (1825, Herrenhausen bij Hannover; 1903,
Hannover), directeur van den koninklijken tuin te Herrenhausen, schrijver over
palmen. In 1856/57 bereisde hij Midden-Amerika.
wendlandii
wendlándii, – 2e nv. van Wendlandĭus, Latinizeering van
Wendland: van Wendland, gevonden door Wendland, genoemd naar Wendland. –
Solānum – Hook. f. [J. D. Hooker] werd in 1887 genoemd naar H. Wendland (zie
wendlandiānus).
wengiensis
wengiénsis (-is, -e), – afkomstig van Wengi (in Kaiser
Wilhelmsland) of daar het eerst gevonden.
Wensea
Wénsea J. Chr. Wendl. [J. Chr. Wendland], – in 1819 genoemd naar
A. A. F. von der Wense, “Vice-Cammerpresident und Ober-Hofbau und
Gartendirector”, bevorderaar van den bloei van den bot. tuin van Herrenhausen bij
Hannover. Overigens is mij niets van hem bekend.
wentianus
wentiánus (-a, -um) (Cyrtandra – Laut. [C. G. A. Lauterbach]; –
Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith]; – Rhododendron – Kds [S. H. Koorders]), –
genoemd naar Fr. A. F. Chr. Went (1863, Amsterdam; 1935, Wassenaar),
plantkundige, van 1887-88 werkzaam bij het Middelbaar Onderwijs te Dordrecht,
in 1888 een half jaar werkzaam aan het Zoölogische Station te Napels, van 1889-91
leeraar bij het Middelbaar Onderwijs te ’s Gravenhage, in dien tijd van Maart-Juli
1890 werkzaam in het Vreemdelingenlaboratorium te Buitenzorg, van 1891-96
directeur van het Proefstation voor Suikerriet te Kagok (Z. van Tegal, Midden-Java),
van 1896-1934 hoogleeraar in de plantkunde te Utrecht, in 1933 van wege het
Leidsche universiteitsfonds benoemd tot bijzonder hoogleeraar in de plantkunde te
Leiden, van 1921-31 voorzitter der Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke
Akademie van Wetenschappen. In 1901/02 bereisde hij Suriname, de Ned. Antillen,
Baháma en bezocht hij ook Washington; van Juni-Oct. 1914 was hij in Ned. Indië
om deel te nemen aan het door het uitbreken van den wereldoorlog mislukte
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rubbercongres te Soerabaja; in 1923 bereisde hij Suriname ten tweeden male; in
1926/27 nam hij deel aan het Internationaal Bot. Congres te Íthaca (staat New York)
en bezocht hij ook het derde Pacific Science Congress te Tokyo, vanwaar hij over
Java naar Nederland terugkeerde; in 1929
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verbleef hij twee maanden te Peradeniya (Ceylon), waarna hij deelnam aan het vierde
Pacific Science Congress te Bandoeng en de vergadering van Sugarcane Technologists
te Soerabaja. – Hij schreef verscheidene wetensch. publicaties, o.a. over De Jongste
Toestanden der Vacuolen (dissertatie), – Onderzoekingen over de chemische
physiologie van het Suikerriet. – De Ziekten van het Suikerriet op Java, die niet door
dieren veroorzaakt worden (te zamen met J. H. Wakker), – Ueber den Einflusz der
Nahrung auf die Enzymbildung durch Monilĭa sitophĭla (Mont.) Sacc. [P. A.
Saccardo], – Untersuchungen über Podostemonaceen, – Lehrbuch der
Pflanzenphysiologie II (te zamen met S. Kostytschew), – Leerboek der Algemeene
Plantkunde (ook in het D. vertaald); voorts werkte hij mede aan het groote plaatwerk
Nova Guinea. – Het natuurwetensch. onderzoek der Ned. bezittingen in W.- en
O.-Indië werd door hem krachtig bevorderd, zoowel rechtstreeks als door zijn talrijke
daar werkzame leerlingen.
wentii
wéntii, – 2e nv. van Wentĭus, Latinizeering van Went: van Went,
genoemd naar Went. – Alocasĭa – Engl. et Krause [H. G. A. Engler en Kurt Krause]
is genoemd naar Fr. A. F. Chr. Went (zie wentiānus).
Wenzelia / Wenzelia
Wenzélia Merr. [E. D. Merrill] / Wenzelia Tanaka
[Yoshio Tanaka, recent Jap. plantkundige], – genoemd naar C. A. Wenzel (1882,
Willesley, Mass., U.S.A.; 1929, ?), eerst gouvernementsambtenaar op de Philippijnen,
daarna veefokker op Mindanao (het zuidelijkste van de groote eilanden der
Philippijnen). In de eerste decenniën der 20 ste eeuw verzamelde hij vele planten op
de Philippijnen.
wenzelii
wenzélii, – 2e nv. van Wenzelĭus, Latinizeering van Wenzel: van
Wenzel, gevonden door Wenzel, genoemd naar Wenzel. – Canarĭum – Merr. [E. D.
Merrill] is genoemd naar C. A. Wenzel (zie Wenzelĭa).
wenzigianus
wenzigiánus (-a, -um) (Quercus – King [G. King]), – genoemd
naar J. Th. Wenzig (1824, Kottbus; 1892, Berlijn), apotheker-botanicus, schrijver
over het gesl. Quercus.
werneri
wernéri, – 2e nv. van Wernērus, Latinizeering van Werner, van
Werner, gevonden door Werner, genoemd naar Werner. – Nederlandschind. planten
van dezen naam zijn genoemd naar haar ontdekker, Eugen Werner (?, ?; ?, ?), die in
1907 planten verzamelde op Penang, het Maleische Schiereiland en op het
Finisterre-gebergte in Kaiser Wilhelmsland. Hij schreef een publicatie over Kaiser
Wilhelmsland.
wernhamianus
wernhamiánus (-a, -um) (Psychotrĭa – S. Moore [Spencer le
Marchant Moore (1851-1931), Eng. plantkundige]), – genoemd naar H. F. Wernham
(1879, ?; ?, ?), plantkundige, van 1909-22 verbonden aan het British Museum te
Londen, schrijver van verscheidene bot. publicaties.
wertheimii werthéimii, – 2e nv. van Wertheimĭus, Latinizeering van Wertheim:
van Wertheim, genoemd naar Wertheim – Mucūna – Burck [W. Burck] is genoemd
naar Jhr. C. J. M. Wertheim (1859, Brussel; 1931, ’s Gravenhage), mijnbouwkundig
ingenieur, die van 1888-90, toen nog student, als geoloog en natuurhistoricus deelnam
aan een door het Koninklijk Ned. Aardrijkskundig Genootschap georganiseerde
expeditie naar de Kei-eilanden, Z. van den “vogelkop” van Nieuw-Guinea. De hem
van wege ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg toegevoegde mantri Jahéri (zie
jaheriānus) verzamelde bij die gelegenheid zaden der later naar Wertheim genoemde
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plant. In 1892 werd Wertheim, na volbrachte studiën, benoemd tot ingenieur bij het
Mijnwezen in Ned. Indië en geplaatst bij de Banka-tinwinning; in 1899 werd hij
werkzaam gesteld bij het Hoofdbureau van het Mijnwezen te Batavia, in 1902
benoemd tot mijningenieur 1ste klasse. Hij kweet zich van verschillende opdrachten
op Java en Sumatra en werd in 1910 om gezondheidsredenen gepensionneerd, waarop
hij zich in Nederland vestigde, waar hij in verschillende betrekkingen werkzaam
was, laatstelijk als vertegenwoordiger van een kantoor voor assuranties en passages.
westenenkii
westenénkii, – 2e nv. van Westenenkĭus, Latinizeering van
Westenenk: van Westenenk, gevonden door Westenenk, genoemd naar Westenenk.
– Cordiglottis – J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar haar ontdekker L. C. Westenenk
(1872, koffieland Penawangan, Afd. Dĕmák, Sĕmárang; 1930, ’s Gravenhage), na
opleiding in Nederland in 1892 aangesteld tot ambtenaar bij het Binnenlandsch
Bestuur in Ned. Indië. Van 1893-97 was hij werkzaam in Bórneo, van 1897-1924
op Sumatra, laatstelijk als resident van Benkoelen, van 1924 tot aan zijn
pensionneering in 1929 was hij lid van den Raad van Indië. Hij was een warm
natuurvriend en verdienstelijk schrijver over land en volk van Sumatra.
westerhoutii
westerhoútii, – 2e nv. van Westerhoutĭus, Latinizeering van
Westerhout: van Westerhout, gevonden door Westerhout, genoemd naar Westerhout.
– Arenga – Griff. [W. Griffith] is genoemd naar J. B. Westerhout, in het tweede
vierdedeel der 19de eeuw assistent-resident van Malaka, vriend van Griffith (zie
Griffithĭa), voor wien hij planten verzamelde.
wetarensis
wetarénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Wetar (N. van
O.-Timor) of daar het eerst gevonden, Wetarsch.
Wetria Wétria Baill. [H. E. Baillon], – anagram van Trewĭa (zie aldaar), naam
van een verwant gesl.
wheleri wheléri, – 2e nv. van Whelērus, Latinizeering van Wheler: van Wheler,
genoemd naar Wheler. – Naar welken Wheler in 1789 Abrōma – Retz. [A. J. Retzius]
genoemd werd, deelt Retzius (zie retzĭi), de auteur der soort, niet mede. Mogelijk
bedoelde hij Sir George Wheler (1650, Breda; 1724, Durham, Z. van New-Castle,
N.-Engeland), geestelijke te Basingstoke (tusschen Southampton en Reading),
verzamelaar van planten, die van een door hem in Griekenland gemaakte reis een
beschrijving uitgaf. M. Vahl (zie vahlĭi), een tijdgenoot van Retzĭus, heeft naar
denzelfden Wheler een Convolvŭlus genoemd.
whipplei
whípplei, – 2e nv. van Whipplĕus, Latinizeering van Whipple: van
Whipple, genoemd naar Whipple. – Yucca – Torr. [J. Torrey] is genoemd naar Amiel
Weeks Whipple (1818, Greenwich, Mass. U.S.A.; 1863, Washington, Columbia
District, Z.W. van Báltimore), officier in het Amer. leger, leider eener expeditie
belast met het vaststellen der grens tusschen de Vereenigde Staten en Mexico.
whiteanus
whiteánus (-a, -um) (Cirropetălum – Rolfe [R. A. Rolfe]), – in
1895 genoemd naar W. H. White, tuinman van Sir John Trevor Lawrence (zie
lawrenceānus), in wiens kassen de plant gekweekt werd, en die een exemplaar er
van naar den bot. tuin van Kew zond.
whitfordi
whitfórdi, – 2e nv. van Whitfordus, Latinizeering van Whitford:
van Whitford, gevonden door Whitford genoemd naar Whitford. – Pleopeltis – V.
A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh] en Pteris – Copel. [E. B.
Copeland] zijn genoemd naar H. N. Whitford (1872, Manhattan, Kansas, U.S.A.; X),
van 1904-12 als houtvester verbonden aan het Bureau of Forestry te Manila, later
werkzaam bij de Rubber Manufacturers’ Association te New York, schrijver van
verscheidene publicaties.
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Whitfordia Whitfórdia Elm. [A. D. E. Elmer], – genoemd naar H. N. Whitford
(zie whitfordi).
whitfordii
whitfórdii, – 2e nv. van Whitfordĭus, Latinizeering van Whitford:
van Whitford, gevonden door Whit-
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ford, genoemd naar Whitford. – Radermachēra – Merr. [E. D. Merrill] is genoemd
naar H. N. Whitford (zie whitfordi).
Whitfordiodendron
Whitfordiodéndron Elm. [A. D. E. Elmer], – van (H.
N.) Whitford (zie whitfordi); Gr. dendron, boom: boom van Whitford, door Whitford
ontdekte en ter eere van hem zoo genoemde boom.
Whitia
Whítia Bl. [C. L. Blume], – “zal den naam bewaren van een man, die
der kruidkunde rijke aanwinsten heeft toegebragt. – Hij heeft een reis gedaan in
IJsland; naar hem noeme ik” (dit gesl.) [Blume, Catalogus Gewassen ’s Lands
Plantentuin (1823), p. 16]. – Overigens is mij omtrent hem niets bekend.
Whitlavia
Whitlávia Harv. [W. H. Harvey], – in 1846 genoemd naar Fr.
Whitla (bloeitijd 1830-53), te Belfast, die den bloei van den bot. tuin aldaar bevorderde
en een goed kenner der flora van Ierland was. Later woonde hij te Dublin.
whitmeei
whitméei, – 2e nv. van Whitmeĕus, Latinizeering van Whitmee: van
Whitmee, gevonden door Whitmee, genoemd naar Whitmee. – Oleandra – Baker [J.
G. Baker] is genoemd naar S. James Whitmee (1838, Stagsden, Bedfordsh., N. van
Londen; 1925, Londen), van 1863-77 als zendeling werkzaam op Samóa en de Gilbert
en Loyalty-eilanden, van 1891-94 wederom op Samóa, ijverig verzamelaar van
natuurhistorische voorwerpen.
whitneyi
whitnéýi, – 2e nv. van Whitneyus, Latinizeering van Whitney: van
Whitney, genoemd naar Whitney. – Godetĭa – Th. Moore [Th. Moore] (= Oenothēra
– A. Gray [Asa Gray]) is genoemd naar J. Dwight Whitney (1819, Northampton,
Mass. U.S.A.; 1896, aan Lake Sunapee bij New London, New Hampshire, U.S.A.),
geoloog, die vele opmetingen in N.-Amerika leidde, bij één waarvan de plant ontdekt
werd, schrijver van vele geol. werken.
Wibelia
Wibélia Fée [A. L. A. Fée], – genoemd naar A. W. E. Chr. Wibel
(1775, ?; 1814, Wertheim a/d Main, op ±9 1/2° O.L.), arts te Wertheim, schrijver
van eenige bot. werken.
wichersii
wichérsii, – 2e nv. van Wichersĭus, Latinizeering van Wichers: van
Wichers, gevonden door Wichers, genoemd naar Wichers. – Dendrobĭum- Schltr [F.
R. Rudolf Schlechter] en Erĭa – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter] zijn genoemd naar
J. H. G. Wichers (1870, Koevorden; ? X), in 1891 benoemd tot luitenant bij het
Nederlandschind. leger, in 1904 tot kapitein, in 1911 als zoodanig gepensionneerd.
In 1907 stond hij te Padang Pandjang (Sumatra), waar hij een groote verzameling
levende orchideeën bezat.
wichmanni
wichmánni, – 2e nv. van Wichmannus, Latinizeering van
Wichmann; van Wichmann, genoemd naar Wichmann. – Planten van dezen naam
zijn niet rechtstreeks genoemd naar Wichmann (zie onder), doch afkomstig van het
Wichmann-gebergte in het Z.W. van Nederlandsch Nieuw-Guinea. – Het gebergte
is genoemd naar C. E. A. Wichmann (1851, Hamburg; 1927, Hamburg), van
1879-1921 hoogleeraar in de geologie te Utrecht, die in 1888/89 eenige der Kleine
Soenda-eilanden bereisde en in 1903 optrad als leider eener expeditie naar het
noordelijk deel van Nieuw-Guinea (van Dorè op ±134° O.L. tot de Humboldtbaai
op ±141° O.L.). – Van zijn hand verschenen vele geol. publicaties.
wichmannianus
wichmanniánus (-a, -um), – afkomstig van het
Wichmann-gebergte in het Z.W. van Ned. Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
Zie wichmanni.
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wichmannii
wichmánnii, – 2e nv. van Wichmannĭus, Latinizeering van
Wichmann: van Wichmann, genoemd naar Wichmann. – Planten van dezen naam
zijn afkomstig van het Wichmann-gebergte in het Z.W. van Ned. Nieuw-Guinea. –
Zie wichmanni.
wichurae
wichúrae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam Wichura: van Wichura, gevonden door Wichura, genoemd naar Wichura. –
Saurŏpus – M. A. [J. Müller van Aargau] is genoemd naar M. E. Wichura (1817,
Neisse; 1866, Berlijn, in kolendamp gestikt), rechtsgeleerde-plantkundige, die van
1860-63 Japan, O.-Azië, Java, Ceylon en den Himálaya bereisde, schrijver van
verscheidene bot. publicaties, o.a. over de flora van Silezië en over wilgbastaarden.
wichurai
wichúraï, – 2e nv. van Wichurăus, Latinizeering van Wichura: van
Wichura, gevonden door Wichura, genoemd naar Wichura. – Planten van dezen
naam zijn genoemd naar M. E. Wichura (zie wichūrae).
wichuraianus wichuraïánus (-a, -um) (Rosa – Crép. [Fr. Crépin (1830-1903),
hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Brussel, rozenspecialist]), – genoemd
naar M. E. Wichura (zie wichūrae).
Wickstroemia
Wickstróémia Rchb. [H. G. L. Reichenbach], – zie
Wikstroemĭa.
Wiedemannia
Wiedemánnia Fisch. et Mey. [Fr. E. L. van Fischer en C. (K.)
A. Meyer], – genoemd naar F. J. Wiedemann, schrijver (te zamen met E. Weber)
eener in 1852 verschenen flora van Estland, Lijfland en Koerland.
wierzbickii
wierzbíckii, – 2e nv. van Wierzbickĭus, Latinizeering van
Wierzbicki: van Wierzbicki, gevonden door Wierzbicki, genoemd naar Wierzbicki.
– Echĭum vulgāre L. [C. Linnaeus] var. – Haberle [K. K. Haberle] is genoemd naar
den ontdekker der plant, Peter Wierzbicki (1794, in Gallicië; 1847, Oravicza, Z.O.
van Temesvár), mijnarts in de Banat (zie banatĭcus), verzamelaar van een thans te
Graz berustend herbarium van 15000 soorten.
Wigandia
Wigándia H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A.
Bonpland en K. S. Kunth], – genoemd naar J. Wigand (1523, Mansfeld; 1587,
Leibemühl, O.-Pruisen), bisschop van Pomesanië (O.-Pruisen tusschen Graudenz en
Elbing) en later ook van Samland (N. van Koningsbergen), schrijver over de flora
van Pruisen, voorts van vele polemisch-theologische publicaties.
Wightia Wíghtia Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich],
– genoemd naar R. Wight (1796, Milton, Duncra Hill, East-Lothian, N. van Edinburgh;
1872, Grazeley, W. van Londen), medicus die in 1819 naar Madras vertrok als officier
van gezondheid in het Eng. leger. Van 1826-28 fungeerde hij als superintendent van
den in het laatste jaar opgeheven bot. tuin van Madras, in welke hoedanigheid hij
groote verzamelingen planten bijeenbracht. In 1836 verliet hij den militairen dienst
en werd hij belast met het oppertoezicht over de cultuur van katoen, tabak en andere
landbouwgewassen; in 1853 repatriëerde hij. Hij schreef eenige werken over de flora
van Eng. Indië, één daarvan (Prodrŏmus Florae Peninsŭlae Indĭae Orientālis) te
zamen met G. A. Walker Arnott (zie arnottiānus).
wightianus wightiánus (-a, -um), – Nederlandschind. planten van dezen naam
zijn genoemd naar R. Wight (zie Wightĭa).
wightii
wíghtii, – 2e nv. van Wightĭus, Latinizeering van Wight: van Wight,
gevonden door Wight. Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar
R. Wight (zie Wightĭa).
wigmani
wigmáni, – 2e nv. van Wigmānus, Latinizeering van Wigman: van
Wigman, genoemd naar Wigman. – Kickxĭa – Kds [S. H. Koorders] is genoemd naar
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H. J. Wigman (1846, Zutfen; 1923, Buitenzorg), in 1869 werkzaam gesteld bij ’s
Lands Plantentuin te Buitenzorg, in 1870 benoemd tot assistent-hortulanus, in 1883
tot hortulanus, in 1912 gepensionneerd, aanlegger van den Buitenzorgschen
Cultuurtuin (1875), schrijver van talrijke tuinbouwkundige artikelen, oprichter (1890)
en tot 1910 redacteur van het tijdschrift Teysmannia.
wigmanii
wigmánii, – 2e nv. van Wigmanĭus, Latinizeering van Wigman: van
Wigman, genoemd naar Wig-
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man. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar H. J. Wigman (zie wigmāni).
wigmanni
wigmánni, – 2e nv. van Wigmannus, Latinizeering van Wigman:
van Wigman, genoemd naar Wigman. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
H. J. Wigman (zie wigmāni).
wigmannii
wigmánnii, – 2e nv. van Wigmannĭus, Latinizeering van Wigman:
van Wigman, genoemd naar Wigman. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar
H. J. Wigman (zie wigmāni).
wijckii
wijckii, – 2e nv. van Wijckĭus, Latinizeering van (Van der) Wijck: van
Van der Wijck, genoemd naar Van der Wijck. – Pavetta – Hassk. [J. K. Hasskarl] is
genoemd naar Jhr. Herman Constantijn van der Wijck (1815, ’s Gravenhage; ?, ?),
die in 1837 bij het Binnenlandsch Bestuur op Java werd geplaatst, en, na verschillende
lagere rangen te hebben doorloopen, in 1842 assistent-resident werd van Djokjakarta,
in 1843 van Salatiga, in 1846 van Buitenzorg. In 1853 werd hij resident van
Banjoemas, in 1855 van de Preanger Regentschappen, in 1858 van Soerabaja, in
1860 lid van den Raad van Indië, in 1864 werd hij gepensionneerd. – De auteur der
soort Hasskarl (zie Hasskarlĭa), die in 1846 eenige maanden te Buitenzorg verblijf
hield, moet hem daar ontmoet hebben.
Wikstroemia
Wikstróémia Endl. [St. L. Endlicher], – genoemd naar J. E.
Wikström (1789, Vänersborg, a/d Z.W. hoek van het Vänermeer; 1856, Stockholm),
hoogleeraar te Stockholm, schrijver van vele wetensch. publicaties.
wilcoxianus wilcoxiánus (-a, -um) (Townsendĭa – Wood [A. Wood (1810-81),
Amer, plantkundige]), – in 1875 genoemd naar Timothy Erasmus Wilcox (1840,
North Litchfield, New York; 1932, Washington, District of Columbia, Z.W. van
Báltimore), medicus, van 1865-1904 officier van gezondheid in het Amer. leger. De
naar hem genoemde plant had hij in Indiana ontdekt.
wildianus
wildiánus (-a, -um) (Saxifrăga – Kunze), – in 1843 zoo genoemd,
omdat de plant afkomstig was “ex horto Wildiano”, d.i. uit den tuin van Wild(e), van
wien mij niets bekend is.
wilhelminae wilhelmínae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam Wilhelmīna: van Wilhelmina, genoemd naar Wilhelmina. – Quercus – O. von
Seemen [O. von Seemen] en Rhododendron – Hochr. [B. P. G. Hochreutiner] zijn
genoemd naar Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau (1880, ’s
Gravenhage; X), sinds 1898 koningin van Nederland.
wilhelminae reginae
wilhelmínae regínae, – 2e nv. van Wilhelmīna Regīna,
dwz. koningin Wilhelmina: van koningin Wilhelmina, genoemd naar koningin
Wilhelmina. – Platycerĭum – - V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van
Rosenburgh] is genoemd naar Wilhelmina, koningin van Nederland (zie wilhelmīnae).
Wilhelminia
Wilhelmínia Hochr. [Β. P. G. Hochreutiner], – genoemd naar
Wilhelmīna, koningin van Nederland (zie wilhelmīnae).
wilisanus
wilisánus (-a, -um), – afkomstig van den Goenoeng (berg) Wilis in
Midden-Java (W. van Kedíri) of daar het eerst gevonden.
wilkesianus
wilkesiánus (-a, -um), – (Acal pha – M. Α. []; -Leptoptěris –
Christ [H. Christ]), – genoemd naar Charles Wilkes (1798, New York; 1877,
Washington), in 1818 in dienst getreden bij de Amerik. marine, in 1866
gepensionneerd als schout-bij-nacht (rear-admiral), leider der United States Exploring
Expedition (1838-42), welke zich over een groot deel van het zuidelijk halfrond
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uitstrekte en waarop de naar Wilkes genoemde planten en het naar hem Wilkesland
genoemde deel van het Zuidpoolland (1840) werden ontdekt. – Wilkes bewerkte de
hydrographische en meteorologische gegevens der expeditie; voorts schreef hij het
reisverhaal er van.
wilkesii wilkésii, – 2e nv. van Wilkesĭus, Latinizeering van Wilkes: van Wilkes,
genoemd naar Wilkes. – Planten van dezen naam zijn genoemd naar Ch. Wilkes (zie
wilkesiānus).
willdenovii
willdenóvii, – zie willdenowĭi.
willdenowianus
willdenowiánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar K. L. Willdenow (1765, Berlijn; 1812, Berlijn), hoogleeraar in de
plantkunde te Berlijn en directeur van den door hem gereorganiseerden bot. tuin
aldaar, den besten plantenkenner van zijn tijd, schrijver van vele bot. werken, vooral
bekend door zijn uitgave van den vierden druk (1797-1810) der Speciěs Plantārem
van Linnaeus (zie Linnaea).
willdenowii
willdenówii, – 2e nv. van Willdenowĭus, Latinizeering van
Willdenow: van Willdenow, genoemd naar Willdenow. – Polypodĭum – BI. [C. L.
Blume] en Selaginella – Baker [J. G. Baker] zijn genoemd naar K. L. Willdenow (zie
willdenowiānus).
williamsianus
williamsiánus (-a, -um) (Rhododendron – Rehder et Wils. [A.
Rehder en E. H. Wilson]), – in 1913 genoemd naar John Charles Williams (1861, ?;
?, ?), in 1888 benoemd tot Sheriff van Cornwall, in 1918 tot Lord Lieutenant van
Cornwall, eigenaar van Caerhays Castle te Saint Austell, Cornwall, Engeland, die
de eerste was, welke de waarde der Westchineesche Rhododendrons als tuinplant
inzag en ze op groote schaal kweekte.
williamsii
williámsii, – 2e nv. van Williamsĭus, Latinizeering van Williams:
van Williams, gevonden door Williams, genoemd naar Williams. 1. (Canarĭum –
Ch. B. Robinson [Ch. B. Robinson]; – Rhododendron – Merr. [E. D. Merrill]), –
genoemd naar Robert Statham Williams (1859, Minneápolis, Minnesóta, U.S.A.; X),
van 1879-98 werkzaam in de mijnen van Montana (een van de noordelijkste der
Vereenigde Staten), van 1898-99 in Alaska, sedert 1899 verbonden aan den bot. tuin
van New York. Hij verzamelde planten in Montana, Alaska, Bolivia (1901-03), de
Philippijnen (1903-05) en Panamá; daarna wijdde hij zich aan herbariumstudies en
bot. publicaties. 2. (Erĭca – Druce [G. Cl. Druce (1850-1932), hoogleeraar en directeur
van den bot. tuin te Dresden]), – in 1911 genoemd naar P. D. Williams te Llanarth,
Cornwall, Engeland, die deze natuurlijke hybride het eerst toonde aan den auteur der
soort, den Oxfordschen botanicus, G. Cl. Druce (1850-1932).
willinckii
willínckii, – foutief voor willinkĭi.
willinkii
willínkii, – 2e nv. van Willinkĭus, Latinizeering van Willink: van
Willink, genoemd naar Willink. – Angioptěris – Miq. [F. A. W. Miquel] en
Platycerĭum – Th. Moore [Th. Moore] zijn genoemd naar Jan Abraham Willink
(1812, Amsterdam; 1887, Driebergen), kundig en bemiddeld plantenliefhebber,
meermalen lid der jury bij tuinbouwtentoonstellingen. Hij woonde te Amsterdam in
een huis tusschen de Vijzelstraat en de Reguliersgracht en was eigenaar der thans
(1935) nog bestaande buitenplaats Binnenbest aan de Weesperzijde te Amsterdam;
later kocht hij de buitenplaats Beerschoten te Driebergen. In zijn kassen kweekte hij
een fraaie verzameling uitheemsche planten, waaronder varens en orchideeën, o.a.
de beide naar hem genoemde soorten, waarvan hij de laatste in 1873 op een
tentoonstelling te Gent inzond. Na het overlijden zijner weduwe in begin 1888 (zijn
eenig kind Wilhem was reeds te voren op 16-jarigen leeftijd overleden en te
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Driebergen begraven) verviel volgens testamentaire beschikking het geheele landgoed
(het tegenwoordige Willinkspark) met den bijbehoorenden hertenkamp aan de
gemeente Driebergen. Huis en kassen werden in overeenstemming met den wil van
den erflater gesloopt; op de plaats van het huis werd een Grieksch tempeltje gebouwd.
– In 1869 werd Willink bij gelegenheid eener bloemententoonstelling te St.-Petersburg
te Zarskoje Selo ontvangen door Tsaar Alexander II.
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willkommii
willkómmii, – 2e nv. van Willkommĭus, Latinizeering van
Willkomm: van Willkomm, gevonden door Willkomm, genoemd naar Willkomm. –
Globularĭa – Nym. [C. Fr. Nyman (1820, Stockholm; 1893, Stockholm), directeur
van het Rijksmuseum te Stockholm] is genoemd naar H. M. Willkomm (1821,
Herwigsdorf bij Zittau, Saksen; 1895, Wartenburg bij Böhmisch Leipa, N.-Boheme),
van 1868-74 hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Dorpat,
van 1874-92 in gelijke functies te Praag, schrijver van vele bot. publicaties. In 1873
bereisde hij de Balearen en Spanje.
willmoreanus
willmoreánus (-a, -um) (Anagallis – Don [David Don] ex J.
D. Hook. [J. D. Hooker]), – in 1834 genoemd naar Willmore, van wien mij niets
bekend is dan, dat hij de naar hem genoemde plant had gekweekt uit door hem van
Madeira ontvangen zaden.
willmottae
willmóttae, – 2e nv. van Willmotta, Latinizeering (vr. vorm) van
Willmott: van mevr. (mej.) Willmott, genoemd naar mevr. (mej.) Willmott. – Tulĭpa
– Freyn [J. Freyn] is genoemd naar mej. Ellen Ann Willmott (1860, ?; 1934, Warley
Place, Great Warley, O.N.O. van Londen), beroemd kweekster van sierplanten op
haar landgoed Warley Place, die in 1897 als erkenning harer verdiensten de Victoria
Medal of Honour verwierf, eerste vrouwelijk lid der Linnean Society, schrijfster van
een werk over rozen.
willmottiae
willmóttiae, – 2e nv. van Willmottĭa, Latinizeering (vr. vorm)
van Willmott: van mevr. (mej.) Willmott, genoemd naar mevr. (mej.) Willmott. –
Planten van dezen naam zijn genoemd naar mej. E. A. Willmott (zie willmottae).
willmottianus
willmottiánus (-a, -um) (Cerastostigma – Stapf [O. Stapf]), –
genoemd naar mej. E. A. Willmott (zie willmottae).
Willoughbeia / Willoughbya / Willughbeia
Willoughbéia Hook. f. [J. D.
Hooker] / Willóúghbya K. Schum. [Κ. Μ. Schumann] / Willughbéía Roxb. [W.
Roxburgh], – genoemd naar Fr. Willughby (1635, Middleton, Warwicksh.; 1672,
Middleton), zoöloog, die Ital. planten aan Petiver (zie petivēri) schonk.
wilmsii
wílmsii, – 2e nv. van Wilmsĭus, Latinizeering van Wilms: van Wilms,
gevonden door Wilms, genoemd naar Wilms. – Polygŏnum – Beck [Wilhelm Becker
(1874, Halberstadt; 1928, Kirchmoeser bij Brandenburg a.d. Havel), leeraar in de
nat. historie] is genoemd naar Fr. H. Wilms (1811, Schwerte, Z.O. van Dortmund;
?, Münster), apotheker te Münster, verdienstelijk onderzoeker der flora van Westfalen.
wilsonae wilsónae, – 2e nv. van Wilsōna, Latinizeering (vr. vorm) van Wilson:
van mevr. (mej.) Wilson, genoemd naar mevr. (mej.) Wilson. – Berběris – Hemsl.
[W. Botting Hemsley] is genoemd naar mevr. Wilson (†1930), echtgenoote van den
ontdekker der plant, E. H. Wilson (zie wilsōni).
wilsoni
wilsóni, – 2e nv. van Wilsŏnus, Latinizeering van Wilson: van Wilson,
gevonden door Wilson, genoemd naar Wilson. – De talrijke Chin. en Tibet. planten
van dezen naam zijn genoemd naar E. H. Wilson (1876, Chipping Campden, N.O.
van Gloucester; 1930, Worcester, W. van Boston, Mass., bij een auto-ongeluk, tegelijk
met zijn echtgenoote), die in 1892 in dienst trad bij den bot. tuin van Birmingham,
in 1897 bij dien van Kew en in 1899 als plantenverzamelaar in dienst werd genomen
door de firma Veitch & Sons (zie Veitchĭa), voor welke hij van 1899-1902 en 1903-05
China en Tibet bereisde en 25 000 gedroogde planten in 5000 soorten, 30 000 bollen
en knollen van sierplanten en 1800 soorten zaden verzamelde. In 1906 ging hij over
in den dienst van het Arnold Arboretum te Jamaica Plain, Boston, Mass., waarvoor
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hij in 1907/08 en 1910 W.-China bereisde, waar hij ruim 3300 plantensoorten,
waaronder bijna 900 nieuwe, verzamelde. In 1909 werd hij onderdirecteur van het
arboretum; van 1920-22 bereisde hij Australië, Tasmanië, Nieuw-Zeeland, Engelsch
Indië, Midden- en Z.-Afrika. – In 1927 volgde hij Sargent (zie sargentiānus) op als
directeur van het arboretum. – Hij schreef vele bot. publicaties, waaronder een over
de lelies van O.-Azië en, te zamen met Rehder, een monographie van het ondergesl.
Azalěa.
wilsonianus
wilsoniánus (-a, -um), – 1. (Aërīdes – Hort. [onder dezen naam
in tuinen gekweekt]; – Tulĭpa – J. Hoog [J. M. C. Hoog]), – genoemd naar G. F.
Wilson (1822, Wandsworth, Londen; 1902, Weybridge bij Londen),
chemicus-grootindustrieel te Weybridge, ontdekker van een proces voor het kleuren reukeloos maken van stinkende vetten, waarvoor hij een fabriek oprichtte, welke
hij in 1847 voor 250 000 £ verkocht, voorts (1854) van een bereidingsproces van
zuivere glycerine en van een insecticide (Gishurst Compound), stichter van een
proeftuin, beroemd kweeker van lelies, lid der Royal Horticultural Society, voorzitter
van keuringscommissies bij bloemententoonstellingen. 2. (Pirus – Cardot [J. Cardot]),
– genoemd naar E. H. Wilson (zie wilsōni).
wilsonii wilsónii, – 2e nv. van Wilsonĭus, Latinizeering van Wilson: van Wilson,
gevonden door Wilson, genoemd naar Wilson. – Euonўmus – Sprague [Thomas
Archibald Sprague (1877, Edinburgh; X), plantkundige verbonden aan het herbarium
te Kew]; – Ilex – Loes. [Th. Loesener]; – Magnolĭa – Rehder [A. Rehder (1863,
Waldenburg, Saksen; X), tuinbouwkundige-dendroloog, conservator van het herbarium
van het Arnold-arboretum (Jamaica Plain, bij Boston, Mass., U.S.A.)] en Viburnum
– Rehder [A. Rehder (1863, Waldenburg, Saksen; X), tuinbouwkundige-dendroloog,
conservator van het herbarium van het Arnold-arboretum (Jamaica Plain, bij Boston,
Mass., U.S.A.)] zijn genoemd naar E. H. Wilson (zie wilsōni).
wiltonii wiltónii, – 2e nv. van Wiltonĭus, Latinizeering van Wilton: van Wilton,
genoemd naar Wilton. – Rhododendron – Hemsl. et E. H. Wils. [W. Botting Hemsley
en E. H. Wilson] is genoemd naar Sir Ernest Colvill Wilton (1870, ?; X), in 1890 als
leerling-tolk voor het Chin. naar Tibet vertrokken, later nog vele jaren bij den
consulairen dienst in China en Tibet werkzaam, o.a. in 1900 als waarnemend consul
te Ichang (zie ichangensis), in welke functie hij den ontdekker der naar hem genoemde
plant, E. H. Wilson (zie wilsōni), vele diensten bewees tijdens diens verblijf in China,
na zijn terugkeer in Europa benoemd tot voorzitter van het besturend lichaam van
het Saargebied.
wimmerianus
wimmeriánus (-a, -um) (Salix – Gren. et Godr. [Ch. Grenier
en D. A. Godron, te zamen schrijvers eener flora van Frankrijk]), – genoemd naar
Chr. Fr. H. Wimmer (1803, Breslau; 1868, Breslau), rector van het gymnasium te
Breslau, verdienstelijk kenner van en schrijver over de flora van Silezië.
wimsettii
wimséttii, – 2e nv. van Wimsettĭus, Latinizeering van Wimsett: van
Wimsett, genoemd naar Wimsett. – Pteris – Hort. [onder dezen naam in tuinen
gekweekt] (Pteris cretĭca L. [C. Linnaeus] var. -) is genoemd naar Wimsett, omtrent
wien ik niets heb kunnen uitvorschen.
Winchia
Wínchia A. DC. [A. L. P. P. de Candolle], – genoemd naar N. J.
Winch (1768, Hampton, Middlesex; 1838, Newcastle on Tyne), schrijver over de
flora van Engeland.
winckelii
winckélii, – 2e nv. van Winckelĭus, Latinizeering van Winckel: van
Winckel, gevonden door Winckel, genoemd naar Winckel. – Bulbophyllum – J. J.
S. [J. J. Smith] en Nervilĭa – J. J. S. [J. J. Smith] zijn genoemd naar haar ontdekker,
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W. F. Winckel (1880, Batavia; X), die, na in Nederland middelbaar onderwijs te
hebben genoten, in 1904 op Java terugkwam en aangesteld werd tot employé op de
theeonderneming Panjáïran (Preanger Regentschappen). Van 1907-24 was hij
administrateur der theeonderneming Tjidádap (Z. van Tjiándjoer, W.-Java), in 1924/25
adviseur in Deli van de Nederlandschind. Landbouwmaatschappij, van 1925-31
administrateur en hoofdadministrateur der onderneming Kolèbèrès bij Bandoeng.
Hij was een ijverig bevorderaar en beoefenaar van natuurstudie en maakte zich vooral
verdienstelijk door het onderzoek (te zamen met Bakhuizen van den Brink; zie bakhui-
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zenĭi) van de flora der omgeving van Tjidádap, waaronder het tegenwoordige
natuurmonument Tjadasmálang (zie tjadasmalangensis), dat door deze beide heeren
werd ontdekt en bekend gemaakt.
winckellii
winckéllii, – foutief voor winckelĭi.
winkleri
winkléri, – 2e nv. van Winklērus, Latinizeering van Winkler: van
Winkler, gevonden door Winkler, genoemd naar Winkler. 1. De vele Borneosche
planten van dezen naam (Ampelocissus – Laut. [C. G. A. Lauterbach]; –
Campanocălyx – Valet. [Th. Valeton]; – Cleistanthus – Jablonszky [E. Jablonsky];
– Cyrtandra – Laut. [C. G. A. Lauterbach]; – Driessenĭa – Cogn. [A. Cogniaux]; –
Gynostemma – Cogn. [A. Cogniaux]; – Hornstedtĭa – Ridley [H. N. Ridley]; –
Impatĭens – J. D. Hook. [J. D. Hooker]; – Macaranga – Pax et Hoffm. [F. Pax en
Käthe Hoffmann]; – Ophiorrhiza -Valet. [Th. Valeton]; – Piper – C. DC. [C. P. de
Candolle]; – Schismatoglottis – Engl. [H. G. A. Engler]; – Sciaphĭla – Schltr [F. R.
Rudolf Schlechter]; – Selaginella – Hier. [G. Hieronymus]; – Tarenna – Valet. [Th.
Valeton]; – Trichoglottis – J. J. S. [J. J. Smith]) zijn genoemd naar haar ontdekker,
Hubert Winkler (1875, Prenzlau, Brandenburg; X), buitengewoon hoogleeraar in de
plantkunde te Breslau, van 1904-05 D. gouvernementsambtenaar in Kameroen. In
1908 bereisde hij Sumatra, Java, Z.O.-Bórneo en de Federated Malay States voor
het verzamelen van planten en de studie der caoutchouc- en rotancultuur; in 1910
bereisde hij O.-Afrika. Hij is de schrijver van vele bot. publicaties, waaronder de
Betulacěae in Das Pflanzenreich, de Urticacěae van Papuasië en van Nova-Guinea
(deel XIV), de Musacěae en Cannacěae voor den tweeden druk van Die Natürlichen
Pflanzenfamilien, over de Flora en Plantengeographie van Bórneo, en vele andere,
ook op cultuurgebied. 2. Sumatraansche planten van dezen naam (Angioptěris –
Rosenst. [E. Rosenstock]; – Cyclophŏrus – Rosenst. [E. Rosenstock]; – Polypodĭum
– Rosenst. [E. Rosenstock] en Dryoptěris batacōrum Rosenst. [E. Rosenstock] var.
– Rosenst. [E. Rosenstock]) zijn genoemd naar haar ontdekker, K. J. M. Winkler
(1874, Uichteritz bij Weissenfels, a/d Saale; X), van 1901-21 zendelingarts in dienst
van het Rijnsche Zendinggenootschap, gedurende al die jaren verbonden aan het
zendingshospitaal te Pèaradja bij Taroetoeng (Bataklanden, Sumatra), schrijver van
“Die Toba Batak auf Sumatra in Gesunden und Kranken Tagen”, verdienstelijk
verzamelaar van ethnographica en van varens (200 soorten) in de omgeving zijner
woonplaats. In begin 1933 vertrok hij wederom naar de Bataklanden.
winklerianus
winkleriánus (-a, -um) (Calămus – Becc. [Odoardo Beccari];
– Freycinetĭa – Martelli [U. Martelli (1860-1934), Ital. plantkundige]; – Licuāla
paludōsa Griff. [W. Griffith] var. – Becc. [Odoardo Beccari]; – Pasanĭa – Schottky
[Ernst Schottky (1888, Zürich; 1915, gesneuveld in den wereldoorlog), botanicus],
alle van Bórneo), – genoemd naar haar ontdekker, Hubert Winkler (zie winkléri 1).
winteri
wintéri, – 2e nv. van Wintērus, Latinizeering van Winter: van Winter,
gevonden door Winter, genoemd naar Winter. Plantāgo major L. [C. Linnaeus] var.
– Wirtgen [Ph. Wirtgen] en Rubus – P. J. Müll. [P. J. Müller (1832-89), D.
plantkundige] ex Focke [W. O. Focke (1834, Bremen; 1922, Bremen), arts-botanicus
te Bremen] zijn genoemd naar Ferdinand Winter (1835, Ilsenburg i/d Harz; 1888,
Ems), apotheker te Gerolstein (Eifel), verdienstelijk florist.
Winterlia
Wintérlia Dennst. [A. W. Dennstedt], – genoemd naar J. J. Winterl
(1739, Steyer, Opper-Oostenrijk; 1829, Boedapest), in 1771 benoemd tot hoogleeraar
in de plant- en scheikunde aan de hoogeschool te Tyrnau (N.O. van Preszburg), in
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1777 tot hoogleeraar te Boeda (Ofen), in 1784 tot hoogleeraar te Pest, schrijver van
een catalogus der planten van den bot. tuin van Pest.
wirtgeni
wirtgéni, – 2e nv. van Wirtgēnus, Latinizeering van Wirtgen: van
Wirtgen, gevonden door Wirtgen, genoemd naar Wirtgen. 1. (Diplotaxis – Hausskn.
[H. K. Haussknecht (1838-1903), D. plantkundige]; – Fumarĭa officinālis L. [C.
Linnaeus] subsp. – Hausskn. [H. K. Haussknecht (1838-1903), D. plantkundige]; –
Galeopsis – Ludwig [Chr. G. Ludwig]), – genoemd naar Ph. Wirtgen (1806, Neuwied
a/d Rijn, beneden Coblenz; 1870, Coblenz), onderwijzer te Coblenz, verzamelaar
van planten, schrijver van verscheidene aardrijkskundige en bot. publicaties, vooral
over de flora der Rijnstreken, jeugdvriend van Junghuhn (zie Junghuhnĭa), met wien
hij in het najaar van 1834 mycologische excursies maakte in de omstreken van
Coblenz. 2. (Rumex – Beck [G. ridder Beck van Mannagetta (1856-1931), hoogleeraar
te Praag]), – genoemd naar F. P. Wirtgen (1848, Coblenz; 1924, Bonn), zoon van
den voorgaande, apotheker, uitnemend kenner der flora van de Rijnprovincie, schrijver
van verscheidene bot. publicaties.
Wirtgenia
Wirtgénia Jungh. [Fr. W. Junghuhn], – genoemd naar Ph. Wirtgen
(zie wirtgēni 1).
wirtgenii
wirtgénii, – 2e nv. van Wirtgenĭus, Latinizeering van Wirtgen: van
Wirtgen, genoemd naar Wirtgen. – Spondĭas – Hassk. [J. K. Hasskarl] is genoemd
naar Ph. Wirtgen (zie wirtgēni 1).
wiru
wiru, – Soend. plantennaam (wiroe).
Wissadula
Wissadúla Medik. [Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van
den bot. tuin van Schwetzingen bij Heidelberg], – Latinizeering van den
Cinghaleeschen plantennaam wisaduli, welke voor verschillende planten (behalve
voor Wissadūla periplocifolĭa Thw. [G. H. Kendrick Thwaites] ook voor Centipěda
minĭma A. Br. et Asch. [A. Braus en P. Fr. A. Ascherson] en Knoxĭa zeylanĭca L.
[C. Linnaeus]) wordt opgegeven. Wisaduli (van Cinghal. wisa, vergif; duli, fijn
poeder) beteekent “giftig poeder”. De soorten van het gesl. Wissadūla zijn echter
niet giftig.
Wistaria
Wistária Nutt. [Th. Nuttall], – genoemd naar K. Wistar (1760 of
61, Philadelphia; 1818, Philadelphia), hoogleeraar in de anatomie te Philadelphia,
schrijver van een beroemd geworden systeem der anatomie.
Withania
Withánia Pauquy [Ch. L. C. Pauquy, Fr. plantkundige van de 1ste
helft der 19de eeuw], – in 1825 genoemd naar ? Withan, van wien mij niets bekend
is.
witkampi
witkámpi, – 2e nv. van Witkampus, Latinizeering van Witkamp:
van Witkamp, gevonden door Witkamp, genoemd naar Witkamp. – Rafflesĭa – Kds
[S. H. Koorders] is genoemd naar haar ontdekker, H. Witkamp (1880, Poerworědjó,
Java; X), mijningenieur, van 1904-21 in dienst der Koninklijke en der
BataafschePetroleum-Maatschappij, natuurvriend, schrijver van natuurhistorische
artikelen.
witteanus
witteánus (-a, -um) (Saccolabĭum – Rchb. f. [H. G. Reichebach]
= Malleŏla – J. J. S. et Schltr [J. J. Smith en F. R. Rudolf Schlechter]), – genoemd
naar H. Witte (1829, Rotterdam; 1917, Bennekom), in 1853 in dienst getreden bij
den Akademischen tuin te Leiden, van 1855 tot aan zijn pensionneering in 1898
hortulanus dier instelling, redacteur der tuinbouwbladen Sempervĭrens (1872-75),
Sieboldĭa (1875-84), wederom van Sempervĭrens (1884-97), het Nederlandsche
Tuinbouwblad Sempervĭrens (1897-1905), schrijver van 48 boeken en brochures op
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tuinbouwkundig gebied, van 3 romans, 2 novellen, 4 reisbeschrijvingen en tallooze
tijdschrift- en dagbladartikelen.
wixu
wixu, – foutief voor wiru.
wobbensis wobbénsis (-is, -e), – afkomstig van Wobbe in Kaiser Wilhelmsland
of daar het eerst gevonden.
wodier
wódier, – Engelschind. plantennaam.
Wolffia Wólffia Horkel et Schleiden [J. Horkel en M. J. Schleiden], – genoemd
naar J. Fr. Wolff (1778, Schweinfurt, N.O. van Würzburg, Beieren; 1806,
Schweinfurt), arts te Schweinfurt, die in 1801 een publicatie over Lemna het licht
deed zien.
wolfi
wolfi, – 2e nv. van Wolfus, Latinizeering van Wolf: van Wolf, genoemd
naar Wolf. – Syringa – C. K. Schneid. [C. K. Schneider] werd in 1911 genoemd naar
Egbert Wolf (1860, ?; X), uitnemend dendroloog, toen directeur van het keizerlijk
boschbouwkundig instituut
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te St.-Petersburg.
wolgaricus / wolgensis wolgáricus (-a, -um) / wolgénsis (-is, -e), – afkomstig
uit het stroomgebied der Wolga (de in de Kaspische Zee uitmondende grootste rivier
van Europa) of daar het eerst gevonden.
wollastoni wollastóni, – 2e nv. van Wollastōnus, Latinizeering van Wollaston:
van Wollaston, gevonden door Wollaston, genoemd naar Wollaston.
Nieuwguineaansche planten van dezen naam zijn genoemd naar A. Fr. R. Wollaston
(zie Neowollastonĭa).
Wollastonia
Wollastónia A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar W.
H. Wollaston (1766, East Dereham, Norfolksh.; 1820, Londen),
medicus-natuurkundige, ontdekker van het palladium en het rhodium, van de
smeedbaarheid en rekbaarheid van platina, van het naar hem genoemde galvanische
element, van den reflexiegoniometer, alsmede van het eerste bruikbare
photographische objectief.
wollastonii
wollastónii, – 2e nv. van Wollastonĭus, Latinizeering van
Wollaston: van Wollaston, gevonden door Wollaston, genoemd naar Wollaston. –
Nieuwguineaansche planten van dezen naam zijn genoemd naar A. Fr. R. Wollaston
(zie Neowollastonĭa).
wolterianus
wolteriánus (-a, -um) (Cypripedĭum – Kränzl. [Fr. Kränzlin]; –
Dendrobĭum – Schltr [F. R. Rudolf Schlechter]), – genoemd naar Paul Wolter (1861,
Maagdenburg; ? X), sedert 1885 tuinman en kweeker te Maagdenburg, importeur en
kweeker van orchideeën.
wondiwoiensis wondiwoiénsis (-is, -e), – afkomstig van het Wondiwoi-gebergte
(tusschen de Wandammenbaai en de Geelvinkbaai, aan de N. kust van Ned.
Nieuw-Guinea, op ±134 1/2° O.L.) of daar het eerst gevonden.
Woodfordia
Woodfórdia Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829),
Eng. plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], –
genoemd naar J. A. Woodforde (?, ?; 1837, Castle Cary, Somerset, Z. van Bristol),
geneesheer, kweeker van zeldzame planten, schrijver van een catalogus van om
Edinburgh in het wild groeiende gewassen.
woodfordii
woodfórdii, – 2e nv. van Woodfordĭus, Latinizeering van
Woodford: van Woodford, genoemd naar Woodford. – Bletĭa – W. J. Hook. [W. J.
Hooker] is genoemd naar Sir Ralph Woodford (1784, in Engeland; 1828, op zee,
nabij Haïti), van 1813-28 gouverneur van Trinidad, die in 1820 de plant van Trinidád
aan den bot. tuin van Kew gezonden had. – Hooker (zie hookēri 1), de auteur der
soort, roemt hem als iemand, wiens vrijgevigheid en liefde tot de wetenschap de
kassen van Kew met een keur van planten verrijkt hadden. – Hij schonk aan Hooker
een herbarium van Trinidadsche planten.
woodii
woódii, – 2e nv. van Woodĭus, Latinizeering van Wood: van Wood,
gevonden door Wood, genoemd naar Wood. – Dipterocarpus – Merr. [E. D. Merrill]
werd in 1926 genoemd naar den Eng. houtvester D. D. Wood, die een verzameling
planten bijeengebracht had op het eiland Banguey (Bangoeai), bij de N. punt van
Bórneo. – Overigens is mij van hem niets bekend.
woodlarkensis
woodlarkénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Woodlark
(O. van Nieuw-Guinea; ruim 152 1/2° O.L.; ruim 9° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
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Woodsia
Woódsia R. Br. [Robert Brown], – genoemd naar J. Woods (1776,
Stoke Newington, Z.O.-Engeland; 1864, Lewes bij Brighton, Sussex), architect te
Lewes, schrijver van eenige bot. publicaties, waaronder een flora van Engeland,
Frankrijk, Duitschland, Zwitserland, Italië en de bij Italië behoorende eilanden (The
Tourists’ Flora; 1850).
Woodwardia
Woodwárdia J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar Th.
Jenkinson Woodward (1745, Huntingdon, N. van Londen; 1820, Diss, Norfolk,
Engeland), schrijver over algen.
woodwardioides
woodwardioídes, – van Woodwardĭa, plantengesl.
(Polypodiacěae); ides (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Woodwardĭa-achtig.
Wormia Wórmia Rottb. [Chr. Fr. Rottböll], – genoemd naar Ole Worm (1588,
Aarhuus, Jutland; 1654, Kopenhagen), medicus, beoefenaar van nat. historie, die in
zijn jongelingsjaren Zwitserland, Italië, Frankrijk en Holland bereisde, schrijver van
vele publicaties. Van 1613 tot aan zijn dood was hij hoogleeraar in de fraaie letteren
te Kopenhagen, de laatste 30 jaren ook in de geneeskunde.
wrayi
wrayi, – 2e nv. van Wrayus, Latinizeering van Wray: van Wray,
gevonden door Wray, genoemd naar Wray. – Planten van dezen naam zijn genoemd
naar L. Wray (1853, ?; X), in 1881 benoemd tot superintendent van de Hill Garden
te Taiping (op het Mal. Schiereiland; ±10 3/4° O.L.; ±5 ° N.B.), van 1883-1908 hoofd
van het Staatsmuseum van Perak, van 1905-08 directeur der musea van de Federated
Malay States. Hij verzamelde op het Mal. Schiereiland vele planten, waarvan er
verscheidene naar hem genoemd zijn, en schreef vele wetensch. publicaties.
Wrightea / Wrightia
Wríghtea Roxb. [W. Roxburgh] / Wríghtia R. Br.
[Robert Brown], – genoemd naar W. Wright (1735, Crieff, Perthsh., Schotland; 1819,
Edinburgh), arts, die zich in 1765 op Jamaica vestigde, daar sedert 1771 ijverig
planten verzamelde en levende planten zond aan den bot. tuin van Kew, gedroogde
aan Banks (zie Banksěa). – Van 1777-79 hield hij zich op in Engeland en Schotland
om zijn studiën voorttezetten. Op de terugreis naar Jamaica (1779) werd hij door een
Sp. schip gevangen genomen, verloor hij zijn herbarium en werd hij in Spanje
geïnterneerd. Van 1782-85 was hij wederom als arts werkzaam op Jamaica, waar hij
met behulp van Olof Swartz (zie swartziānus) een nieuw herbarium vormde; van
1796-98 was hij als arts werkzaam op Barbádos, waar hij een groote
plantenverzameling bijeenbracht. Na zijn terugkeer vestigde hij zich te Edinburgh.
– Hij schreef een medisch-bot. verhandeling over de stamplant van Cortex simarūbae.
wrightianus
wrightiánus (-a, -um) (Agapētes – Kds [S. H. Koorders]; –
Rhododendron – Kds [S. H. Koorders]), – genoemd naar Ch. H. Wright (1864,
Oxford; X), van 1884-1908 assistent aan het Kewherbarium, van 1908 tot aan zijn
pensionneering in 1929 assistant-keeper aan die instelling, subeditor van de Flora of
Tropical Africa en de Flora Capensis, voor welke beide werken hij een aantal familiën
bearbeidde, medewerker aan den Index Florae Sinensis, schrijver van talrijke artikelen
in The Bulletin of Miscellaneous Information of the Royal Botanic Garden of Kew,
The Botanical Magazine, The Journal of Botany, The Journal of the Linnean Society
en The Gardeners’ Chronicle. Hij bewerkte voorts de in 1892 verschenen uitgave
van Johnson’s Gardeners’ Dictionary. Hij verleende aan den auteur der naar hem
genoemde soorten, S. H. Koorders (zie koordersi), hulp, toen deze te Kew een aantal
planten van Nieuw-Guinea determineerde.
wrightii
wríghtii, – 2e nv. van Wrightĭus, Latinizeering van Wright: van
Wright, gevonden door Wright, genoemd naar Wright. – Viburnum – Miq. [F. A.
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W. Miquel] is genoemd naar Charles Wright (1811, Wethersfield, Conn., U.S.A.;
1886, Wethersfield), die als plantkundige op het oorlogsschip Vincennes deel nam
aan de United States North Pacific Surveying Expedition (1853-56) onder bevel,
eerst van commodore Ringgold, later van luitenant Rodgers, op welken tocht Wright
vele planten verzamelde, o.a. aan de Kaap
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de Goede Hoop, op Hongkong, op de Bonin-eilanden (zie boninensis) en op de
Lioe-kioe-eilanden. Van 1856-65 verzamelde Wright nog tal van planten op Cuba;
later bewerkte hij bot. verzamelingen te Cambridge bij Boston, U.S.A.
Wulfenia
Wulfénia Jacq. [N. J. baron Von Jacquin], – genoemd naar Fr. X.
vrijheer Von Wulfen S.J. (1728, Belgrado; 1805, Klagenfurt), hoogleeraar in de wisen natuurkunde te Klagenfurt, verdienstelijk onderzoeker van de flora der Oost-Alpen
en van de kust der Adriatische Zee, schrijver eeniger bot. werken.
wulfenianus
wulfeniánus (-a, -um) (Alyssum – Bernh. [J. J. Bernhardi]; –
Primŭla – Schott [H. W. Schott]), – genoemd naar Fr. X. vrijheer Von Wulfen (zie
Wulfenĭa).
wulfenii
wulfénii, – 2e nv. van Wulfenĭus, Latinizeering van (Von) Wulfen:
van (Von) Wulfen, gevonden door (Von) Wulfen, genoemd naar (Von) Wulfen. –
Euphorbĭa – Hoppe [D. H. Hoppe (1760-1846), D. plantkundige] en Sempervīvum
– Hoppe [D. H. Hoppe (1760-1846), D. plantkundige] zijn genoemd naar Fr. X.
vrijheer Von Wulfen (zie Wulfenĭa).
wyattianus
wyattiánus (-a, -um) (Laelĭa – Rchb. f. [H. G. Reichenbach]), –
in 1883 genoemd naar G. Neville Wyatt van Lake House, Cheltenham bij Gloucester,
van wien Reichenbach (zie reichenbachiānus), de auteur der soort, haar ter
beschrijving ontving. Overigens is mij niets van hem bekend.
wychensis
wychénsis (-is, -e), – afkomstig van Wychen (dorp W.Z.W. van
Nijmegen) of daar het eerst gevonden.
wyckii
wýckii, – zie wijckĭi.
Wydleria
Wydléria A. P. DC. [A. P. de Candolle], – genoemd naar H. Wydler
(1800, Zürich; 1883, Gernsbach in Baden), die in 1827 op aansporing van A. P. de
Candolle (zie Candollěa) een reis naar St. Thomas en Portorico maakte en daar een
aantal planten verzamelde, welke meerendeels door verrotting en insektenvraat
verloren gingen. Van 1828-30 was hij adjunct aan den bot. tuin te St.-Petersburg,
van 1830-34 conservator van het herbarium van De Candolle te Genève en later
hoogleeraar aan de universiteit aldaar. Door een rijk huwelijk daartoe in staat gesteld
nam hij in 1853 zijn ontslag. Hij is de schrijver van verscheidene
botanisch-morphologische publicaties.

X.
xalapensis
xalapénsis (-is, -e), – afkomstig van Xalápa of Jalápa (in Mexico,
N.W. van Vera Cruz; bijna 99° W.L.; ±19 1/2° N.B.) of daar het eerst gevonden.
xantanthus
xantánthus (-a, -um), – foutief voor xanthanthus.
xanthanthus
xanthánthus (-a, -um), – van Gr. xanthos, geel; anthos, bloem:
geelbloemig.
xanthellus
xanthéllus (-a, -um), – Lat. verkleinw. van Gr. xanthos, geel.
Bedoeld wordt geelachtig. Beter is luteŏlus.
xanthiifolius
xanthiifólius (-a, -um), – van Xanthĭum, plantengesl.
(Composĭtae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Xanthĭum.
xanthinus
xánthinus (-a, -um), – van Gr. xanthos, geel: geel.
xanthioides
xanthioídes, – van Xanthĭum, plantengesl. (Composĭtae); ides
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Xanthĭum-achtig.
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Xanthium
Xánthium L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van Gr. xanthĭon (van
xanthos), geel, naam eener plant, welke gebezigd werd voor het geel verven der
haren. Waarschijnlijk was dit de tegenwoordig Xánthium strumarĭum L. [C. Linnaeus]
genoemde plant.
xanthoacros
xanthóacros (-os, -on), – van Gr. xanthos, geel; ăkron, top: met
gelen top.
xanthocarpus xanthocárpus (-a, -um), -van Gr. xanthos, geel; karpos, vrucht:
met gele vruchten.
xanthocaulos xanthocáúlos (-os, -on), – van Gr. xanthos, geel; kaulos, stengel,
steel: geelstengelig; geelstelig.
Xanthoceras
Xanthóceras Bunge [Α. von Bunge], – van Gr. xanthos, geel;
kěras, hoorn. – De schijf draagt vijf met de kroonbladen afwisselende, hoornvormige
uitsteeksels.
xanthocheilus / xanthochilus
xanthochéílus (-a, -um) / xanthochílus (-a,
-um), – van Gr. xanthos, geel; cheilos, los, lip: geellippig.
xanthochlamys
xanthóchlamys, – van Gr. xanthos, geel; chlămus, mantel:
met gelen mantel of iets daarbij vergelijkbaars (kelk, bloemkroon, bloemdek,
schutbladen, scheeden, dekvliesjes).
xanthochyma / xanthochymum
xanthochýma / xanthochýmum, – zie
xanthoch mus.
Xanthochymus
Xanthochýmus Roxb. [W. Roxburgh], – van Gr. xanthos,
geel; chūmos, sap: plant met geel sap.
xanthochymus
xanthochýmus (-a, -um), – van Gr. xanthos, geel; chūmos,
sap: met geel sap.
xanthocomus
xanthócomus (-a, -um), – van Gr. xanthos, geel; kŏmê, kuif
(van haren, bladeren, bloemen, schutbladen en dgl.): geelgekuifd.
xanthogenius
xanthogeníus (-a, -um), – van Gr. xanthos, geel; geneion, kin,
baard: met gele kin; geelbaardig.
xantholepia
xantholépia, – zie xantholepĭus.
xantholepis / xantholepius
xanthólepis / xantholépius (-a, -um), – van Gr.
xanthos, geel; lěpis, schub: geelschubbig.
xantholeucus
xantholéúcus (-a, -um), – van Gr. xanthos, geel; leukos, wit:
geelwit, geel met wit.
xanthomesos xanthómesos (-os, -on), – van Gr. xanthos, geel; měsos, midden:
met geel middendeel.
Xanthomyrtus
Xanthomýrtus Diels [L. Diels], – van Gr. xanthos, geel;
Myrtus, gesl., dat als type geldt van de fam. der Myrtacěae: geelbloemige Myrtacěa.
xanthoneura
xanthonéúra, – zie xanthoneurus.
xanthoneuros / xanthoneurus
xanthonéúros (-os, -on) / xanthonéúrus (-a,
-um), – van Gr. xanthos, geel; neuron, nerf: geelnervig.
xanthophaeus
xanthopháéus (-a, -um), – van Gr. xanthos, geel; phaios,
zwartachtig, donker van kleur: bruingeel; bruin met geel.
xanthophylla
xanthophýlla, – zie xanthophyllus.
Xanthophyllum
Xanthophýllum Roxb. [W. Roxburgh], – van Gr. xanthos,
geel; phullon, blad: plant met gele bladeren (ten minste in gedroogden staat).
xanthophyllus
xanthophýllus (-a, -um), – van Gr. xanthos, geel; phullon,
blad: geelbladig.
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xanthophytoides
xanthophytoídes, – van Xanthophўtum, plantengesl.
(Rubiacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Xanthophўtum-achtig.
Xanthophytum
Xanthóphytum Reinw. [C. G. C. Reinwardt], – van Gr.
xanthos, geel; phŭton, plant: gele plant. – Vooral de gedroogde plant is vaak
geelachtig.
xanthorhizus
xanthorhízus (-a, -um), – zie xanthorrhizus.
Xanthorrhiza
Xanthorrhíza H. Marsh. [Humphry Marshall (1722-1801),
Amer. plantkundige], – van Gr. xanthos, geel; rhiza, wortel: geelwortelige plant.
xanthorrhizus xanthorrhízus (-a, -um), – van Gr. xanthos, geel; rhiza, wortel:
met gele wortels of daarbij vergeleken wordende organen (wortelstok, onderaardsche
knollen).
Xanthorrhoea Xanthorrhóéa J. E. Sm. [J. E. Smith], – van Gr. xanthos, geel;
rhoia (in samenstellingen) (van rhein, vloeien), vloed. Plant, welke bij verwonding
een geel sap laat uitvloeien.
Xanthosoma
Xanthosóma Schott [H. W. Schott], – van Gr. xanthos, geel;
sôma, lichaam. – Bij een aantal vormen van het gesl. (niet alle!) is het lichaam der
plant, dwz. de dikke wortelstok, van binnen geelachtig.
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xanthosphaerus
xanthospháérus (-a, -um), – van Gr. xanthos, geel; sphaira,
bol: met gele bolvormige organen.
xanthostemma
xanthostémma, – van Gr. xanthos, geel: stemma, krans: met
kransen van gele organen.
Xanthostemon
Xanthostémon F. v. M. [Ferdinand von Müller], – van Gr.
xanthos, geel; stêmôn, draad: plant met gele meeldraden.
xanthostemon
xanthostémon, – van Gr. xanthos, geel; stêmôn, draad: plant
met gele (meel)draden.
xanthotes
xánthotes, – Lat. transcr. van Gr. xanthŏtês (van xanthos, geel),
gele kleur: geel.
xanthothecis
xanthothécis (-is, -e), – van Gr. xanthos, geel; thêkê, doos: met
gele doozen of iets daarbij vergelijkbaars (bladscheeden, vruchten, helmknoppen).
xanthotrichus xanthótrichus (-a, -um), – van Gr. xanthos, geel; thrix (trĭchos),
haar: met gele haren, geelharig.
Xanthoxalis Xanthóxalis Small [John Kunkel Small (1869, Harrisburg, Penn.,
U.S.A.; X), plantkundige], – van Gr. xanthos, geel; Oxălis, plantengesl. (Oxalidacĕae):
geelbloemige Oxălis.
xanthoxyla
xanthóxyla, – zie xanthoxўlus.
xanthoxylodes
xanthoxylódes, – van Xanthoxўlum, plantengesl. (Rutacĕae)
of van den soortnaam xanthoxўlon of xanthoxўlus (zie aldaar); ōdes (Gr. ôdês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Xanthoxўlum-achtig. 2. op de soort xanthoxўlon
of xanthoxўlus gelijkend.
xanthoxyloides
xanthoxyloídes, – van Xanthoxўlum, plantengesl. (Rutacĕae)
of van den soortnaam xanthoxўlon of xanthoxўlus (zie aldaar); ōdes (Gr. ôdês),
uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: 1. Xanthoxўlum-achtig. 2. op de soort xanthoxўlon
of xanthoxўlus gelijkend.
Xanthoxylon
Xanthóxylon Spreng. [K. P. J. Sprengel], – van Gr. xanthos,
geel; xŭlon, hout: plant met geel hout.
xanthoxylon
xanthóxylon, – van Gr. xanthos, geel; xŭlon, hout: geelhoutig.
Xanthoxylum Xanthóxylum L. [C. Linnaeus], – van Gr. xanthos, geel; xŭlon,
hout: plant met geel hout.
xanthoxylus
xanthóxylus (-a, -um), – van Gr. xanthos, geel; xŭlon, hout:
geelhoutig.
xantophyllus
xantophýllus (-a, -um), – foutief voor xanthophyllus.
Xeilyanthum
Xeilyánthum, – foutief voor Xeilyāthum.
Xeilyathum
Xeilyáthum Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – afleiding en
beteekenis onbekend, waarschijnlijk slechts een letterverbinding zonder beteekenis.
Xenophya
Xenóphya Schott [H. W. Schott], – van Gr. xenos, vreemd,
uitheemsch; phŭê, gestalte: plant van ongewone gedaante.
Xeraea
Xeráéa L. [C. Linnaeus], – van Gr. xêros, droog. De naam zinspeelt
op het droogvliezige bloemdek.
xerampelinus
xerampélinus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. xêrampelĭnos
(van xêros, droog; ampĕlos, wingerd): de kleur van droog wingerdloof hebbend,
rood.
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xeranthemoides
xeranthemoídes, – van Xeranthĕmum, plantengesl.
(Composĭtae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt:
Xeranthĕmum-achtig.
Xeranthemum
Xeránthemum L. [C. Linnaeus], – van Gr. xêros, droog;
anthĕmon bloem: droge bloem, stroobloem.
Xerocarpa
Xerocárpa G. Don [George Don], – van Gr. xêros, droog; karpos,
vrucht: plant met droge vruchten.
xerocarpus
xerocárpus (-a, -um), – van Gr. xêros, droog; karpos, vrucht: met
droge vruchten.
Xerochloa
Xeróchloa R. Br. [Robert Brown], – van Gr. xêros, droog; chlŏa,
gras: gras, dat een indruk van dorheid maakt.
xerophilus
xeróphilus (-a, -um), – van Gr. xêros, droog; phĭlein, beminnen:
droogtelievend.
Xerospermum
Xerospérmum Bl. [C. L. Blume], – van Gr. xêros, droog;
sperma, zaad: plant met droge zaden. Blume (zie Blumĕa), de auteur van het gesl.,
meende ten onrechte, dat de zaden in tegenstelling tot die van het verwante gesl.
Nephelĭum, geen zaadrok bezitten.
xestophyllus
xestophýllus (-a, -um), – van Gr. zestos, geschaafd, gepolijst,
glad; phullon, blad: gladbladig.
Ximenia Ximénia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar Francisco Ximénez (1666,
Écija, O. van Sevilla; 1721, ?), pater Dominicaan, die naar Guatemala werd gezonden
en daar tot priester gewijd. Hij bestudeerde de talen, zeden, godsdiensten en nat.
historie van Midden-Amerika en schreef verscheidene, meerendeels niet in druk
verschenen werken, waaronder een onuitgegeven nat. historie van Guatemala.
Xiphidium
Xiphídium Loefl. [Pehr Loefling (1729-56), Zw. plantkundige],
– Lat. transcr. van Gr. xiphidĭon (verkleinw. van xiphos, zwaard), klein zwaard. De
naam zinspeelt op den bladvorm.
xiphiifolius
xiphiifólius (-a, -um), – van Xiphĭum, (voormalig) plantengesl.
(thans = Iris, fam. Iridacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Xiphĭum.
xiphioides
xiphioídes, – van Xiphĭum, (voormalig) plantengesl. (thans = Iris,
fam. Iridacĕae); īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt. 1. Xiphĭum-achtig.
2. op de soort xiphĭum gelijkend.
Xiphium / xiphium
Xíphium Mill. [Ph. Miller (1691-1771), Eng.
tuinbouwkundige] / xíphium, – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam xiphĭon
(verkleinw. van xiphos, zwaard), zwaardlelie, Gladiŏlus. – De naam, welke zinspeelt
op den bladvorm, werd door Linnaeus (zie Linnaea) gebezigd als soortnaam voor
een Iris en later door Miller, den auteur van het gesl., als geslachtsnaam voor een
groep van Iris-soorten, welke hij tot een nieuw gesl. samenvoegde.
Xiphocarpus Xiphocárpus K. B. Presl [K. B. Presl], – van Gr. xiphos, zwaard;
karpos, vrucht: plant met zwaardvormige vruchten.
xiphophylla
xiphophýlla, – zie xiphophyllus.
Xiphophyllum / xiphophyllum
Xiphophýllum Ehrh. [J. Fr. Ehrhart] /
xiphophýllum (znw.), – van Gr. xiphos, zwaard; phullon, blad: plant met
zwaardvormige bladeren. – Als soortnaam gebezigd voor een plant, welke vroeger
tot het geslacht Xiphophyllum gerekend werd.
xiphophyllus xiphophýllus (-a, -um), – van Gr. xiphos, zwaard; phullon, blad:
met zwaardvormige bladeren.
Xiphopteris
Xiphópteris Kaulf. [G. Fr. Kaulfuss], – van Gr. xiphos, zwaard;
ptĕris, varen. De naam zinspeelt op den bladvorm.
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xiphostachya
xiphostáchya, – zie xiphostachўus.
xiphostachys / xiphostachyus xiphóstachys / xiphostáchyus (-a, -um), – van
Gr. xiphos, zwaard; stăchus, aar: met zwaardvormige of in een zwaardvormig
verlengsel eindigende aren.
Xolisma
Xolísma Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – letterverbinding
zonder beteekenis.
xuarezii
xuarézii, – 2e nv. van Xuarezĭus, Latinizeering van Xuarez: van
Xuarez, genoemd naar Xuarez. – Phaseŏlus – Zucc. [J. G. Zuccarini] is genoemd
naar Gaspar(e) Xuarez (omstreeks het midden der 18de eeuw of wat later, Santiago
de Tucumán, Argentinië; ?, Rome), R.K. geestelijke, die te Rome aan het hoofd stond
van een bot. tuin (Giardino Vaticano-Indico), waarin hij uitheemsche gewassen
kweekte. Te zamen met F. L. Gilii (zie Gilĭa) schreef hij een (van 1789-92 verschenen)
publicatie over die planten.
xylacanthus
xylacánthus (-a, -um), – van Gr. xulon, hout; akantha, doorn,
stekel: met houtige doornen of stekels.
xylanthus
xylánthus (-a, -um), – van Gr. xulon, hout; anthos, bloem: met op
het hout, dwz. op den stam en de dikke takken geplaatste bloemen.
Xylinabaria
Xylinabária Pierre [L. Pierre], – van Gr. xulĭnos (van xulon,
hout), van hout, houten; baros, last. – Forsche, houtige liaan, welke tot in de toppen
van hooge boomen klimt en dus als een houten last op deze drukt.
xylobioides
xylobioídes, – van Xylobĭum, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Xylobĭum-achtig.
Xylobium
Xylóbium Lindl. [J. Lindley], – van Gr. xulon, hout, boom; bioun,
leven (ww.): op boomen levende (epiphytische) orchidee.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

632
xylocarpa
xylocárpa, – zie xylocarpus.
xylocarpi
xylocárpi, – 2e nv. van Xylocarpus, plantengesl. (Meliacĕae): van
een Xylocarpus, op een Xylocarpus gevonden.
xylocarpum
xylocárpum, – zie xylocarpus.
Xylocarpus
Xylocárpus Koen. [J. G. Koenig] ex A. Juss. [Adrien H. L. de
Jussieux (1797-1853), plantkundige te Parijs], – van Gr. xulon, hout; karpos, vrucht:
plant met houtige vruchten.
xylocarpus
xylocárpus (-a, -um), – van Gr. xulon, hout; karpos, vrucht: met
houtige vruchten.
Xylon
Xylon O. K. [C. E. Otto Kuntze], – Lat. transcr. van Gr. xulon, hout,
boom.
Xylophylla Xylophýlla L. [C. Linnaeus], – van Gr. xulon, hout; phullon, blad:
plant met houtige bladeren (in werkelijkheid bladachtige stengels). De naam is
gebaseerd op de beschrijving van Rumphĭus (Herbarĭum Amboinense VII, 19), die
de takken voor bladeren aanzag: “wanneer de zijde bladeren voor den dag zyn
gekomen, zoo verandert het hooft-blad, of veel meer zyne dikke middel-zenuwe in
een formeel houtachtig takje waaraan men de voetstappen der bladeren” (dwz. de
inkepingen, waar de bladeren gezeten hebben) “aan de zydevlerken nog lang bekennen
kan.”
xylophyllus
xylophýllus (-a, -um), – van Gr. xulon, hout; phullon, blad: met
bladeren zoo hard als hout; met zeer harde bladeren.
xylophysus
xylophýsus (-a, -um), – van Gr. xulon, hout; phūsa, blaas: met
houtige, blaasvormige vruchten. – Bij Zizўphus – Bl. [C. L. Blume] staat de soortnaam
abusievelijk voor xulop rus.
Xylopia
Xylópia L. [C. Linnaeus], – willekeurige wijziging van den naam
Xylopĭcrum. – Zie aldaar.
Xylopicrum
Xylópicrum P. Br. [P. Browne], – van Gr. xulon, hout; pĭkros,
bitter: plant met bitter hout.
Xylopleurum
Xylopléúrum Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te
Straatsburg], – van Gr. xulon, hout; pleuron, ribbe. – De ribben der vrucht zijn hard,
eenigszins houtig.
xylopyrus
xylopýrus (-a, -um), – van Gr. xulon, hout; pūros, tarwe, bij
uitbreiding vrucht: met houtige vruchten, met droge vruchten.
Xylosma
Xylósma Forst. [J. R. Forster en J. G. A. Forster], – van Gr. xulon,
hout; osmê, geur: plant met geurig hout.
xylospermus
xylospérmus (-a, -um), – van Gr. xulon, hout; sperma, zaad:
met houtige zaden.
xylostea
xylóstea, – zie xylostĕus.
Xylosteum / xylosteum Xylósteum Adans. [M. Adanson] / xylósteum (znw.),
– van Gr. xulon, hout; ostĕon, been, bot: plant met beenhard hout. – Als soortnaam
gebezigd voor een plant, welke vroeger tot het gesl. Xylostĕum gerekend werd.
xylosteus
xylósteus (-a, -um), – van Gr. xulon, hout; ostĕon, been, bot: met
beenhard hout.
Xyridaceae
Xyridáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl. Xyris
(Xyrĭdis) geldt.
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Xyris
Xyris L. [C. Linnaeus], – Lat. transcr. van den ouden Gr. plantennaam
xuris (van xuron, scheermes), geschonken aan een geurige plant met scherp gerande
bladeren. – Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig overgedragen op het
hem tegenwoordig voerende gesl., dat dungerande bladeren bezit.
Xystidium
Xystídium Trin. [K. B. Trinius], – Lat. transcr. van Gr. xustidĭon,
verkleinw. van xustis, lang, tot de enkels afhangend plechtgewaad, talaar (van Lat.
talus, enkel). – De naam zinspeelt op het feit, dat de beide buitenste, door een lange
naald gekroonde kafjes veel grooter zijn dan het bloemomvattende derde.
xystriophorus
xystrióphorus (-a, -um), – van Gr. xustrĭon (verkleinw. van
xustron, krabber), krabbertje; phĕrein, dragen: een op een krabbertje gelijkend orgaan
dragend.
xytriophorus
xytrióphorus (-a, -um), – foutief voor xystriophŏrus.

Y.
yambos
yambos, – Engelschind. plantennaam [jambo(s)].
yargongensis
yargongénsis (-is, -e), – afkomstig van Yar-gong in O.-Tibet
of daar het eerst gevonden.
yatesii
yatésii, – 2e nv. van Yatesĭus, Latinizeering van Yates: van Yates,
gevonde door Yates, – Acranthēra – Merr. [E. D. Merrill]; Anplectrum – Merr. [E.
D. Merrill]; – Ficus – Merr. [E. D. Merrill]; – Gomphandra – Merr. [E. D. Merrill];
Hydnocarpus – Merr. [E. D. Merrill]; – Iōdes – Merr. [E. D. Merrill]; – Mycetĭa –
Merr. [E. D. Merrill]; – Rinorĕa – Merr. [E. D. Merrill]; – Schefflēra – Merr. [E. D.
Merrill] en Urophyllum – Ridl. [H. N. Ridley] zijn genoemd naar H. Stanley Yates
(1888, Marshall, Minnes., U.S.A.; X), die, na als mycoloog verbonden te zijn geweest
aan het Bureau of Science te Manila, in 1924 botanist werd van de United States
Rubber Company in Ásahan (Sumatra’s Oostkust), waar hij een aantal planten
verzamelde, waaronder de naar hem genoemde. – Hij schreef eenige bot. publicaties,
o.a. over Philippijnsche fungi, over den groei van Hevēa brasiliensis op de Philippijnen
en over de mozaïekziekte van het suikerriet.
yedoensis
yedoénsis (-is, -e), – afkomstig van Yedo (= Jedo = Tokyo) op het
eiland Hondo, de hoofdstad van Japan, of daar het eerst gevonden.
yemensis yeménsis (-is, -e), – afkomstig van Yemen (= Jemen, landschap langs
de O. kust van de Z. helft der Roode Zee) of daar het eerst gevonden.
yoderi
yodéri, – 2e nv. van Yodērus, Latinizeering van Yoder: van Yoder,
gevonden door Yoder, genoemd naar Yoder. – Oldenlandĭa – Elm. [A. D. E. Elmer]
en Polypodĭum – Copel. [E. B. Copeland] zijn genoemd naar A. E. Yoder (1878,
Danvers, Illin. U.S.A.; X), gouvernementsonderwijzer in de Philippijnen, die in het
begin der 20ste eeuw daar planten verzamelde, o.a. op Panay (eiland in het centrum
der Philippijnen).
yokohamae yokohámae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden
naam Yokohama (= Jokohama, stad in Japan aan de O. kust van het eiland Hondo,
Z.Z.W. van Tokyo): (afkomstig) van Yokohama of daar het eerst gevonden.
yomae
yomae, – 2e nv. van den als een Lat. substantief behandelden naam
Yoma: afkomstig van het Pegu Yoma-gebergte [een van Rangoon (aan de W. kust
van Achter-Indië op ±96° O.L.) in noordelijke richting loopende bergketen] of daar
het eerst gevonden.
Youngia
Yoúngia Cass. [A. H. G. graaf van Cassini], – genoemd naar twee
beroemde Engelschen van den naam Young, nl.: 1. Edward Young (1683, Upham;
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1765, Welwyn, N. van Londen), dichter, vooral bekend door zijn: The Complaint or
Night Thoughts on Life, Death and Immortality. 2. Thomas Young (1779, Milverton,
Somerset, Engeland; 1829, Londen), medicus-physicus-linguist, ontcijferaar van
hiëroglyphen, schrijver van vele wetensch. publicaties.
youngianus
youngiánus (-a, -um) (Epimedĭum – Fisch. et Mey. [Fr. E. L.
(von) Fischer en C. A. Meyer]), – genoemd naar Young, te Epsom bij Londen, van
wien mij niets bekend is dan, dat hij de plant in 1838 aan den bot. tun van Edinburgh
geschonken had.
Yucca
Yucca L. [C. Linnaeus], – Spaansch-Westind. plantennaam (yuca).
yulan
yulan, – Chin. plantennaam (yu lan).
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yulensis
yulénsis (-is, -e), – afkomstig van het Yule-gebergte in Z.O.
Nieuw-Guinea of daar het eerst gevonden.
yungningensis
yungningénsis (-is, -e), – afkomstig van Yung-ning-fu (Chin.
fu = aanzienlijke stad, hoofdstad) in Yun-nan (China; bijna 101° O.L.; ±27 1/2° N.B.)
of daar het eerst gevonden.
yunnanensis
yunnanénsis (-is, -e), – afkomstig van Yun-nan (provincie van
Z.-China; ±97 – ±105° O.L.; ±21 – ±28° N.B.) of daar het eerst gevonden.
yzermanni
yzermánni, – zie ijzermanni.

Z.
zabeli zabéli, – 2e nv. van Zabēlus, Latinizeering van Zabel: van Zabel, gevonden
door Zabel, genoemd naar Zabel. – Cotoneaster – C. K. Schneid. [C. K. Schneider]
is genoemd naar Hermann Zabel (1832, Neu-Katzow, O. van Greifswald, Pommeren;
1912, Gotha), boschbouwkundige, daarbij bekwaam botanicus, van de oprichting in
1869 tot aan zijn pensionneering in 1895 directeur van het arboretum te Münden
(Hannover), dat onder hem tot grooten bloei kwam en onder zijn opvolger in verval
geraakte, uitnemend kenner van eiken, appelboomen en Spiraea’s, die zich met ijver
op het maken van kruisingen toelegde (Spiraea argūta Zab. [H. Zabel] is een der
fraaie door hem gemaakte bastaarden), schrijver eener flora van Voor-Pommeren.
zabelianus
zabeliánus (-a, -um) (Prunus laurocerăsus L. [C. Linnaeus] var.
– Späth [Franz Ludwig Späth (1839, Berlijn; 1913, Berlijn), boomkweeker te Berlijn]),
– genoemd naar H. Zabel (zie zabēli).
zahnii
záhnii, – 2e nv. van Zahnĭus, Latinizeering van Zahn: van Zahn,
gevonden door Zahn, genoemd naar Zahn. – Selaginella – Hier. [G. Hieronymus]
werd in 1914 genoemd naar den ontdekker der plant, H. Zahn, D. zendeling in Kaiser
Wilhelmsland, van wien mij overigens niets bekend is.
Zala
Zala Lour. [J. Loureiro], Latinizeering van Gr. zalê, golving der zee: op
het water dobberende plant.
Zalacca / zalacca
Zalácca Reinw. [C. G. C. Reinwardt] / zalácca, –
Latinizeering van den Mal. plantennaam salak.
zaleucus
zaléúcus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. zaleukos (van za,
versterkend voorv.; leukos, wit), zeer wit, helderwit.
Zaleya
Zaléýa N. L. Burm. [N. L. Burman], – afleiding en beteekenis
onbekend, mogelijk een gelatinizeerde verminking van een volksnaam der plant (Vgl.
den Tamil-naam der plant vallai-sharunai).
Zalusianskya / Zaluzania
Zalusiánskya Neck. [N. J. de Necker (1729-93),
D. plantkundige] / Zaluzánia Pers. [Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika; 1837,
Parijs), beroemd mykoloog], – genoemd naar A. Zaluziansky van Zaluzian (= Zalužan,
Z. van Praag), schrijver van een bot. werk.
zambac
zambac, – Perz. plantennaam.
Zamia Zámia L. [C. Linnaeus], – Latinizeering van Gr. zêmia, schade, verlies.
– Plinius (zie Plinĭa), de beroemde Romeinsche natuurhistoricus, gaf (Historĭa
Naturālis XVI, 44) den naam zamĭa of azanĭae (van Gr. azainein, verdrogen) aan
zieke dennekegels, welke, als zij op den boom bleven, ook aan de gezonde schade
toebrachten. – De bloeiwijze van Zamĭa doet aan een naaldboomkegel denken.
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zamiaefolius
zamiaefólius (-a, -um), – zie zamiifolĭus.
zamiifolius
zamiifólius (-a, -um), – van Zamĭa, plantengesl. (Cycadacĕae);
Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Zamĭa.
Zamioculcas
Zamiocúlcas Schott [H. W. Schott], – van Zamĭa, plantengesl.
(Cycadacĕae); culcas, oude naam voor Colocasĭa (zie aldaar): aan Colocasĭa verwante,
dus tot de Aracĕae behoorende plant met bladeren als die eener Zamĭa.
zamioides
zamioídes, – van Zamĭa, plantengesl. (Cycadacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Zamĭa-achtig.
Zannichellia Zannichéllia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar G. G. Zannichelli
(1662, Modena; 1729, Venetië), apotheker te Venetië, schrijver van een aantal bot.
publicaties.
Zanonia
Zanónia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar G. Zanoni (1615,
Montecchio, tusschen Padua en Verona; 1682, Bologna), hoofd van den bot. tuin te
Bologna, schrijver van bot. werken.
Zantedeschia
Zantedéschia Spreng. [K. P. J. Sprengel], – genoemd naar G.
Zantedeschi (1773, Breonio, N. van Verona; 1846, Bovegno, N. van Brescia), arts
en plantkundige, schrijver over de planten der provincie Brescia, vooral over nuttige
planten, algen en zwammen.
ZanthoZantho-, – zie Xantho-.
zanzibarensis / zanzibaricus / zanzibariensis
zanzibarénsis (-is, -e) /
zanzibáricus (-a, -um) / zanzibariénsis (-is, -e), – afkomstig van het eiland Zanzibar
(= Sansibar, voor de O. kust van Afrika, op ±6° Z.B.). of daar het eerst gevonden.
Zapania
Zapánia Lmk. [J. B. P. A. Monet De Lamarck], – zie Zappanĭa.
zapota
zapóta, – gelatinizeerde afkorting van den Mexic. plantennaam
cochit-zapotl.
zapotilla
zapotílla, – Sp. vruchtennaam (Achras zapōta L. [C. Linnaeus]).
zapotoides
zapotoídes, – van den soortnaam zapōta (zie aldaar); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: in eenig opzicht overeenkomend met
(Achras) zapōta L. [C. Linnaeus].
Zappania
Zappánia Zuccagni [A. Zuccagni], – genoemd naar P. A. Zappa,
die, na in Nederland of Nederlandsch Indië een aanzienlijk vermogen verworven te
hebben, zich in de tweede helft der achttiende eeuw vestigde te Sesto San Giovanna
(N.N.O. van Milaan), toen een oord, waar aanzienljke Milaneezen hun
buitenverblijven hadden. – Zappa legde bij zijn huis een tuin aan, rijk aan
buitenlandsche gewassen. – Ongeveer een eeuw geleden werden huis en tuin gekocht
door baron Ignazio Vigoni (1808-60), aan wiens kleinzoon zij thans behooren en
welke laatste mij den tuin beschrijft als zijnde in zijn tegenwoordigen staat een “jardin
de grandeur moyenne, avec quelques beaux arbres, mais rien de spécialement
intéressant, soit au point de vue artistique que botanique.”
Zarcoa Zárcoa Llanos [Antonio Llanos (1806, Sarriegos, prov. Leon, Spanje;
1881, Calumpit op Luzon, Philippijnen)], – genoemd naar Antonio Remón Zarco del
Valle y Huet (1789, ?; 1866, ?), genie-officier in het Sp. leger, deelnemer aan de
oorlogen tegen Napoleon op het schiereiland der Pyreneeën, in 1843 benoemd tot
hoofd van het corps genietroepen, schrijver van wetensch. publicaties. In 1857, toen
het gesl. naar hem genoemd werd, was hij president der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen te Madrid.
Zauschneria
Zauschnéria K. B. Presl [K. B. Presl], – genoemd naar J. B. J.
Zauschner (1737, Praag; 1799, Praag), medicus, hoogleeraar in de natuurlijke historie
te Praag, verzamelaar van planten.
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zawadskii
zawádskii, – 2e nv. van Zawadskĭus, Latinizeering van Zawadski:
van Zawadski, gevonden door Zawadski, genoemd naar Zawadski. – Chrysanthĕmum
– Herbich [] en Melandrўum – A. Braun [A. Braun (1805, Regenburg; 1877, Berlijn)
hoogleeraar plantkunde en directeur van den bot. tuin te Berlijn] zijn genoemd naar
Alexander Zawadski (1798, Bielitz, Oostenr. Silezië; 1868, Brünn), leeraar eerst te
Lemberg, later de Brünn, schrijver van bot., zoöl. en geol. werken.
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Zea / zea
Zea L. [C. Linnaeus] / zea, – oude Gr. naam eener graansoort, welke
als paardenvoeder werd gebezigd. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den naam willekeurig
overgedragen op het hem thans voerende Amer. gesl.
Zebrina / zebrina
Zebrína Schnizl. [A. Schnizlein (1814-68), hoogleeraar in
de plantkunde te Erlangen] / zebrína (znw.), – van Portug. (in vele andere talen
overgenomen, mogelijk oorspronkelijk Zuidafr.) zebra, het bekende, gestreepte,
paardachtige, Zuidafr. dier. De naam zinspeelt op de breede strepen op de bladeren.
zebrinus
zebrínus (-a, -um), – van Portug. zebra (zie Zebrīna): gestreept als
een zebra; met breede strepen.
zedlitzianus
zedlitziánus (-a, -um) (Salix – Kerner [A. J. Kerner von
Marilaun]), – afkomstig van Zedlitz bij Breslau of daar het eerst gevonden.
zedoaria
zedoária, – Latinizeering van Arab. zedwār, geneeskrachtige
wortelstok eeniger Curcŭma-soorten.
Zehneria Zehnéria Endl. [St. L. Endlicher], – in 1833 genoemd naar J. Zehner
te Weenen, bekwaam teekenaar van natuurhistorische voorwerpen en kundig
waarnemer.
zeilanicus
zeilánicus (-a, -um), – zie zeylanĭcus.
Zelkova / Zelkowa
Zélkova Spach [E. Spach (1801-79), plantkundige te
Straatsburg] / Zélkowa Ledeb. [K. Fr. von Ledebour], – Latinizeering van zelkwa,
volksnaam der plant in Imeretië (W.-Kaukasus).
Zenobia
Zenóbia D. Don [David Don], – genoemd naar Zenobĭa Septĭma,
koningin van het Syrische landschap Palm ra (N.O. van Damaskus), vazalstaat van
het Romeinsche rijk, die toen haar echtgenoot in 267 vermoord was, het bestuur op
zich nam, in opstand kwam tegen de Romeinen en Klein-Azië en Mesopotamië
veroverde, doch in 272 door Aureliānus werd verslagen en naar Rome gevoerd, waar
zij, geketend, aan den triomftocht van den overwinnaar moest deelnemen. – De naam
werd mogelijk aan het gesl. geschonken om te wijzen op de nauwe verwantschap
met het naar een geketende prinses genoemde gesl. Andromĕda, ofschoon de auteur
daarvan geen melding maakt.
zeocrithon / zeocrithum / zeocriton / zeocritum
zeocríthon / zeocríthum /
zeocríton / zeocrítum, – van Gr. zea of zeia, een tot paardenvoeder dienende
graansoort, mogelijk spelt; krīthê, gerst: speltgerst.
Zephyranthes
Zephyránthes Herb. [W. Herbert], – van Gr. zephŭros (van
zophos, duisternis, avond, westen), verpersoonlijking van den westenwind; anthos,
bloem: uit het westen (ten opzichte van Europa) komende bloemplant, Amer.
bloemplant.
zephyricus
zephýricus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. zephurĭkos (van
zephŭros, verpersoonlijking van den westenwind; zie Zephyranthes), bij den
westenwind behoorend; bloeiend of vruchtdragend in den westmoeson.
zephyrinus
zephýrinus (-a, -um), – van Lat. zephўrus (Gr. zephŭros),
westenwind: bij den westenwind behoorend; bloeiend of vruchtdragend in den
westmoeson. – Canarĭum – Bl. [C. L. Blume] werd door Blume (zie Blumĕa) in
navolging van Rumphius (zie Rumphĭa) zoo genoemd “om datze in de Wester
Moussoun bloeit en ryp wert.”
zerumbet
zerúmbet, – Engelschind. plantennaam.
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Zeuxine
Zéúxine Lindl. [J. Lindley], – van Gr. zeuxis, het aanspannen, het
vast maken. – De lip is aan den voet met de stempelzuil vergroeid.
zeuxinoides zeuxinoídes, – van Zeuxine, plantengesl. (Orchidacĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Zeuxine-achtig.
zeyheri zeyhéri, – 2e nv. van Zeyhērus, Latinizeering van Zeyher: van Zeyher,
gevonden door Zeyher, genoemd naar Zeyher. – Philadelphus – Schrad. [H. A.
Schrader] is genoemd naar J. M. Zeyher (1770, ?; 1834, Schwetzingen, W.Z.W. van
Heidelberg), hortulanus van het groothertogelijk paleis te Schwetzingen, schrijver
van tuinbouwkundige publicaties. – Hij wordt soms verward met zijn neef
(oomzegger), K. L. Ph. Zeyher (1799, Dillenburg, Hessen-Nassau; 1858, Kaapstad),
die van 1829-33 te zamen met Ecklon (zie ecklonĭi) de Kaapkolonie bereisde.
zeylanicus / zeylonensis zeylánicus (-a, -um) / zeylonénsis (-is, -e), – afkomstig
van Ceylon (vroeger ook wel Zeilan, Zeylan of Zeylon geschreven) of daar het eerst
gevonden, Ceylonsch, Ceyloneesch, bij uitbreiding Ceylonees.
zeylonensium
zeylonénsium, – 2e nv. mv. van Nieuwlat. zeylonensis (zie
aldaar), inwoner van Ceylon, Ceylonees: der Ceyloneezen.
zeylonicus
zeylónicus (-a, -um), – afkomstig van Ceylon (vroeger ook wel
Zeylon geschreven) of daar het eerst gevonden, Ceylonsch, Ceyloneesch, bij
uitbreiding Ceylonees.
zibethinus zibethínus (-a, -um), – van Ital. zibetta (van Arab. zabad of zubad),
civet, d.i. een sterk riekende, als parfum en opwekkend middel gebezigde,
halfvloeibare stof, welke bij de civetkat, een klein roofdier, wordt uitgescheiden door
klieren, welke zich bevinden in een nabij den anus gelegen zak: op eenigerlei wijze
tot civet of civetkatten in betrekking staand, civetachtig riekend, door civetkatten
gegeten wordend. – Deze soortnaam werd voor de doerian gekozen naar aanleiding
der volgende mededeeling van Rumphĭus (Herbarĭum Amboinense I, 102): ...“de
Durioenen dryven den Uryn af, doen zweeten en verwekken den mensch tot
onkuisheit: en de Civetkatten zyn ook zo gretig na deze vrugt, datze zeer ligt daar
mede gevangen konnen werden: en men gelooft dat dien geylen zap (die men Civet
noemt) aan dat dier meest daarvan gegenereert wert, gelyk ook de Civet van de
Mooren en andere Indianen tot verwekking van geylheit wert gebruikt hoewel het
ook waar is, datter Civet-katten gevonden werden in landen, daar de Durioenen
onbekent zyn.”
Zieria
Ziéria J. E. Sm. [J. E. Smith], – genoemd naar J. Zier (?, in Polen;
1796, Londen), te Londen, lid der Linnean Society, cryptogamenkenner.
Zilla
Zilla Forsk. [P. Forskål], – wijziging van den Arab. plantennaam zillae.
zimapani
zimapáni, – 2e nv. van Zimapānus, Latinizeering van Zimapan,
naam eener plaats in Mexico; ±99 1/4° W.L.; ±20 3/4° N.B.: (afkomstig) van Zimapan
of daar het eerst gevonden.
zimmermanni
zimmermánni, – 2e nv. van Zimmermannus, Latinizeering
van Zimmermann, van Zimmermann, gevonden door Zimmermann, genoemd naar
Zimmermann. – Loranthus – De Wildem. [E. de Wildeman (1866, St-Josse-ter-Noode,
Brussel; X), eeredirecteur van den bot. tuin te Brussel] is in 1909 genoemd naar C.
Robert Zimmermann, tuinbouwkundige in D. rijksdienst te Kiautsiau. – Op de reis
derwaarts verzamelde hij de plant in Sia,. Overigens is mij van hem niets bekend.
zimmermannianus
zimmermanniánus (-a, -um) (Oberonĭa – J. J. S. [J. J.
Smith]), – genoemd naar Albrecht W. Ph. Zimmermann (1860, Brunswijk; 1931,
Berlijn), plantkundige, eerst privaat-docent aan de universiteit te Berlijn, van
1896-1901 werkzaam te Buitenzorg als plantkundige voor de koffiecultuur, in 1902
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verbonden aan het Biol.-Landwirtsch. Institut te Amani (D. O.-Afrika), van 1911-20
directeur daarvan, sedert 1922 lid der Biol. Reichsanstalt te Berlijn-Dahlem, in 1925
gepensionneerd, schrijver van meer dan 200 bot.-landbouwkundige publicaties.
Zingiber
Zíngiber Adans. [M. Adanson], – oude Lat. plantennaam, afkorting
van Gr. zingĭbĕris, een Arab. specerij, waarschijnlijk de gember.
Zingiberaceae
Zingiberáceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Zingĭber geldt.
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Zinnia
Zínnia L. [C. Linnaeus], – genoemd naar J. G. Zinn (1727, Schwabach,
Z. van Neurenberg; 1759, Göttingen), hoogleeraar in de plantkunde te Göttingen,
schrijver van eenige bot. publicaties.
Zippelia
Zippélia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar A. Zippelius (1797,
Würzburg; 1828, Koepang, Timor), tuinbouwkundige, in 1823 benoemd tot tijdelijk
ambtenaar aan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, in 1825 definitief benoemd tot
2den hortulanus ter vervanging van Kent (zie Kentĭa), in 1827 aan den dienst bij den
tuin onttrokken en toegevoegd aan de Natuurkundige Commissie voor Ned. Indië,
met welke hij in 1828 een reis maakte van Batavia via Makasar en Ambon naar de
Z.W. kust van Nieuw-Guinea, welke zij in Mei bereikten. Reeds in Sept. d.a.v. werden
de natuuronderzoekers door ziekte aan boord gedwongen Nieuw-Guinea te verlaten;
in Oct. bereikten zij Koepang, waar Zippelius den 31sten December overleed. –
Macklot (zie Macklottĭa) noemde hem een in zichzelven gekeerd, mensenschuw en
zeer terughoudend man, die algemaan voor zonderling gold, doch de achting van de
leden der Natuurkundige Commissie genoot om zijn rechtschapenheid en
onvermoeiden ijver.
zippelianus
zippeliánus (-a, -um), – de talrijke Nederlandschind. planten van
dezen naam zijn genoemd naar A. Zippelius (zie Zippelĭa).
zippelii
zippélii, – 2e nv. van Zippelĭus: van Zippelius, gevonden door
Zippelius, genoemd naar Zippelius. – Nederlandschind. planten van dezen naam zijn
genoemd naar A. Zippelius (zie Zippelĭa).
Zizania
Zizánia L. [C. Linnaeus], – mv. van den ouden Gr. plantennaam
zizanĭon, waarmede een onkruid op graanakkers werd aangeduid, waarschijnlijk de
dolik (Lolĭum temulentum L. [C. Linnaeus]). – Overal, waar in Mattheüs XIII (25,
26, 27, 29, 30, 36, 38, 40) de Statenvertaling oncruyt of onkruyt heeft, heeft de Gr.
grondtekst den meervoudsvorm zizanĭa. Linnaeus (zie Linnaea) heeft den door hem
als enk. beschouwden naam willekeurig overgedragen op het hem thans voerende
gesl. – Vgl. ook den Ital. volksnaam der plant, zizzánia.
zizanioides
zizanioídes, – van Zizanĭa, plantengesl. (Graminĕae); īdes (Gr.
eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Zizanĭa-achtig.
zizii
zízii, – 2e nv. van Zizĭus, Latinizeering van Ziz: van Ziz, gevonden door
Ziz, genoemd naar Ziz. – Potamogēton – Mert. et Koch [Fr. K. Mertens en W. D. J.
Koch] is genoemd naar J. B. Ziz (1779, Mainz; 1829, Mainz), verdienstelijk
onderzoeker der flora van het Middel-Rijngebied, schrijver van een naamlijst der
olanten van de Pfalz.
Ziziphora
Zizíphora L. [C. Linnaeus], – van zizĭpha, oude (uit Perz. zīzfūn
verbasterde) naam voor de eetbare vruchten eeniger Zizўphus-soorten; Gr. phĕrein,
dragen: plant, welker bloeiwijzen op Zizўphus-vruchten gelijken. – De naam, welke
eigenlijk Ziziphophŏra had behooren te luiden, is welluidendheidshalve ingekort.
Zie voorts Adenēma.
zizyphifolius
zizyphifólius (-a, -um), – van Zizўphus, plantengesl.
(Rhamnacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Zizўphus.
zizyphoides
zizyphoídes, – van Zizўphus, plantengesl. (Rhamnacĕae); īdes
(Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: Zizўphus-achtig.
Zizyphora
Zizýphora Auct. [der schrijvers, doch niet identiek met de door
den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.)].
= Ziziphŏra. Zie aldaar.
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Zizyphus
Zízyphus Adans [M. Adanson], – via Gr. zizŭphon verbasterd uit
Perz. zīzfūn of zīzafūn, volksnaam der eetbare vruchten van eenige in W.-Azië,
N.-Afrika en Z.-Europa inheemsche Zizўphus-soorten.
zoanthogyne zoanthógyne, – van Zoanthus (van Gr. zôon, dier; anthos, bloem),
bloemdier, een soort polyp, welke eenigszins op een bloem gelijkt; Gr. gŭnê, vrouw:
met op een polyp gelijkend vr. orgaan (stempel).
Zoelleria
Zoelléria Warb. [O. Warburg], – genoemd naar Hugo Zöller (1852,
Schleiden in den Eifel; 1933, Berlijn), een in zijn tijd zeer bekend journalist, die te
Berlijn in de natuurwetenschappen studeerde en in 1874 benoemd werd tot redacteur
der Kölnische Zeitung. In die hoedanigheid maakte hij vele reizen naar andere
werelddeelen, o.a. Z.-Amerika, W.-Indië, tropisch Afrika, Egypte en Nieuw-Guinea.
Op dit laatste eiland maakte hij in 1888 een twaalfdaagsche excursie naar het
Finisterre-gebergte (in het N.O. van Kaiser Wilhelmsland; 146 – 147° O.L.; bijna
6° Z.B.). – F. C. Hellwig (zie hellwigiānus), die als plantkundige aan dezen tocht
deelnam, verzamelde bij die gelegenheid een vrij groot aantal planten, waaronder
het naar Zöller genoemde gesl. – Van Zöller’s hand verschenen, behalve
dagbladartikelen, een aantal werken over zijn reizen en over de D. koloniën en
nederzettingen in andere werelddeelen. – Naar hem zijn genoemd, behalve het gesl.
Zoellerĭa, de Zöllerberg (hoogste top van het Krätke-gebergte in Nieuw-Guinea), de
Zöllerbaai (op Nieuw-Pommeren; zie novae pomeranĭae) en de Zöller-archipel [groep
van 5 kleine eilanden, W. van Buka (in de Stille Zuidzee, O. van Nieuw-Pommeren;
±154 1/2° O.L.; ±5° Z.B.)]. In 1922 werd hem op zijn 70sten verjaardag de titel van
professor verleend; in 1925 vierde hij zijn 50-jarig jubileum als redacteur der
Kölnische Zeitung.
Zoisia
Zóísia Willd. [K. L. Willdenow], – genoemd naar Karl von Zois (1756,
Laibach, N. van Fiume; 1800, ?), eigenaar van een landgoed te Egg, N.W. van
Krainburg (N.W. van Laibach), waar hij vele fraaie boomen plantte, verdienstelijk
florist, ontdekker van verscheidene voor Krain nieuwe planten.
zoisii
zóísii, – 2e nv. van Zoisĭus, Latinizeering van Zois: van Zois, gevonden
door Zois, genoemd naar Zois. – Campanŭla – Wulf. [Fr. X. vrijheer Von Wulfen]
is genoemd naar Karl von Zois (zie Zoisĭa).
zollingeri
zollingéri, – 2e nv. van Zollingērus, Latinizeering van Zollinger:
van Zollinger, gevonden door Zollinger, genoemd naar Zollinger. – De talrijke
Nederlandschind. planten van dezen naam zijn genoemd naar Heinrich Zollinger
[1818, Feuerthalen, kanton Zürich, Zwitserland; 1859 Kandángan, op de Z.O. helling
van den Tengger, Java] [Noot: Op zijn grafzerk te Kandangan staat verkeerdelijk als
geboortejaar 1822 vermeld], die in 1842 op Java kwam en daar aanvankelijk als gast
werd opgenomen door zijn landgenoot A. J. Meyer (zie meyeriānus 1), landheer van
Tjikoja (zie tjicoyaënsis). Hij bereisde Java om voor handelsdoeleinden planten te
verzamelen en bezocht ook Z.-Sumatra, Bali, Lombok, Z.-Celébes, Saleier en
Soembáwa, waar hij den Tambóra beklom. In het geheel bracht hij ongeveer 4000
nummers bijeen, welke over een aantal groote herbaria verspreid werden; Buitenzorg
bezit er vele van, niet alle. In 1848 keerde hij terug naar zijn vaderland, doch kwam
in 1855 terug op Java met het doel er zich voor goed te vestigen. In 1858 bezocht
hij Madoera, waar hij de merkwaardige Semeiocardĭum arriensĭi Zoll. [H. Zollinger]
ontdekte; hij is ook de ontdekker van Desmodĭum filiforme Zoll. [H. Zollinger] bij
Poeger en van de tweede groeiplaats op Java (Hjang-plateau) van Primula proliféra
Wall. [Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich] (Primula imperiālis
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Jungh. [Fr. W. Junghuhn]). Ook op plantengeographisch gebied heeft hij zich
verdienstelijk gemaakt. Een uitvoerige beschrijving van het leven en werken van
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dezen uitnemende botanicus vindt men in Mitteilungen der Gruppe Niederländisch
Indien der neuen Helvetischen Gesellschaft VIII, Numm. 2 (Nov. 1929).
Zollingeria
Zollingéria Kurz [S. Kurz], – genoemd naar H. Zollinger (zie
zollingēri).
zollingeriana
zollingeriána, – zie zollingeriānus.
zollingerianoides
zollingerianoídes, – van den soortnaam zollingeriānus (zie
aldaar): īdes (Gr. eidês), uitgang, welke gelijkenis uitdrukt: op de soort zollingeriānus
gelijkend.
zollingerianus
zollingeriánus (-a, -um), – de talrijke planten van dezen naam
zijn genoemd naar H. Zollinger (zie zollingēri).
zollingerii
zollingérii, – 2e nv. van Zollingerĭus, Latinizeering van Zollinger:
van Zollinger, gevonden door Zollinger, genoemd naar Zollinger. – Planten van
dezen naam zijn genoemd naar H. Zollinger (zie zollingēri).
zonalis
zonális (-is, -e), – van Lat. zona, gordel: een gordel dragend, een
gordelvormige streep dragend, een dwarsstreep dragend.
zonatus
zonátus (-a, -um), – van Lat. zona, gordel: van een gordel voorzien,
van een gordelvormige streep voorzien, een of meer dwarsstrepen dragend.
Zoophtalmum
Zoophtálmum P. Br. [P. Browne], – Latinizeering van den
ouden Gr. plantennaam zôophthalmon (van zôon, dier; ophtalmos, oog), dierenoog.
– De naam werd door Browne (zie Brownĕa) gekozen met het oog op de groote,
ronde zaden.
Zornia
Zórnia J. Fr. Gmel. [Johann Friedrich Gmelin (1748-1804),
hoogleeraar, eerst te Tübingen, daarna te Göttingen], – genoemd naar J. Zorn (1739,
?; 1799, Kempten in Z.W.-Beieren), uitgever van een atlas van geneeskrachtige
planten.
Zostera Zostéra L. [C. Linnaeus], – van Gr. zôstêr (zôstêros), gordel, buikriem.
– De naam zinspeelt op de riemvormige bladeren.
zosteraceus
zosteráceus (-a, -um), – van Zostēra, plantengesl.
(Potamogetonacĕae), zeegras: op Zostēra gelijkend, Zostēra-achtig, zeegrasachtig.
zosteraefolius
zosteraefólius (-a, -um), – zie zosterifolĭus.
zosterifolius
zosterifólius (-a, -um), – van Zostēra, plantengesl.
(Potamogetonacĕae), zeegras; Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Zostēra.
zosteriformis
zosterifórmis (-is, -e), – van Zostēra, plantengesl.
(Potamogetonacĕae), zeegras; Lat. forma, gedaante, vorm: van de gedaante eener
Zostēra, Zostēra-achtig, zeegrasachtig.
Zosterostylis
Zosterostýlis Bl. [C. L. Blume], – van Gr. zôstêr (zôstêros),
gordel; stūlis (verkleinw. van stūlos, zuil), zuil. De top der stempelzuil draagt ronom
den helmknop een gordelvormige verdikking.
Zoys- / zoysZoys- / zoys-, zie Zois-, – zoisZucca
Zucca Comm. [Ph. Commerson], – op het eiland Réunoin (= Bourbon;
±55 1/2° O.L.; ±21° Z.B.) gebruikelijke plantennaam.
zuccagnii
zuccágnii, – 2e nv. van Zuccagnĭus, Latinizeering van Zuccagni:
van Zuccagni, genoemd naar Zuccagni. – Ipomoea- R. et Sch. [J. J. Roemer en J. A.
Schultes] is genoemd naar A. Zuccagni (1754, Florence; 1807, Florence), medicus,
directeur van den bot. tuin en het bijbehoorende museum te Florence. – Hij heeft een
wetensch. reis door Spanje en Portugal gemaakt en is de schrijver van eenige bot.
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publicaties, o.a. over het tefgras (Eragrostis abyssinĭca Link [H. Fr. Link]). – De naar
hem genoemde plant had hij aan de auteurs der soort, J. J. Roemer (zie Roemerĭa)
en J. A. Schultes (zie schultesiānus), gezonden.
Zuccarinia
Zuccarínia Bl. [C. L. Blume], – genoemd naar J. G. Zuccarini
(1797, München; 1848, München), sinds 1826 hoogleeraar in de plantkunde te
München, schrijver van vele wetensch. publicaties, waaronder te zamen met Von
Siebold (zie sieboldiānus) een werk over de in Japan voorkomende plantenfamiliën.
zuccarinianus
zuccariniánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn
genoemd naar J. G. Zuccarini (zie Zuccarinĭa).
zurowetzii
zurowétzii, – 2e nv. van Zurowetzĭus, Latinizeering van Zurowetz:
van Zurowetz, gevonden door Zurowetz, genoemd naar Zurowetz. – Coelogўne –
C. E. Carr [E. A. Carrière] werd in 1934 genoemd naar J. E. Zurowetz, die de plant
in Sambas (zie sambasānus) ontdekte en aan den bot. tuin van Singapore zond.
Zwaardekronia
Zwaardekrónia Korth. [P. W. Korthals], – genoemd naar
H. Zwaardecroon (Swaerdecroon, Swaardekroon) (1667, Rotterdam; 1728, Batavia),
die in 1684 als adelborst in dienst trad bij de Ned. O.I. Compagnie en secretaris werd
van Van Rheede tot Drakestein (zie rheedĕi). Na op verschillende plaatsen [Ceylon,
Malabár (zie malabarĭcus), Surat (zie surattensis)] in verschillende rangen gediend
te hebben was hij van 1718-25 gouverneur-generaal van Ned. Indië; zijn door een
fraaie zerk gedekt graf bevindt zich bij den ingang der Buitenkerk te Batavia. – De
koffiecultuur op Java heeft in 1697/98 onder den lateren gouverneur-generaal Joan
van Hoorn haar oorsprong genomen uit planten, welke Zwaardecroon uit Malabár
had gezonden. Zwaardecroon heeft zich voorts verdienstelijk gemaakt door het in
de kiem smoren (1722) van een door Pieter Erberfelt gesmeed complot tot het
vermoorden van alle Europeanan op Java. – Korthals (zie Korthalsella), de auteur
van het gesl., geeft bij den naam de volgende toelichting: “Mijne beweegredenen
om aan dit geslecht den naam Zwaardekronĭa te verbinden, zijn geen andere dan dat
ik daardoor eene dankbare hulde wilde brengen aan de nagedachtenis van eenen der
regenten, welke door de invoering van den koffijboom op Java den grond lag” (sic!)
“voor eene kultuur, die in latere tijden voor deze gewesten en ons vaderland een zoo
voordeelig artikel van produktie en handel is geworden.”
zwageri
zwagéri, – 2e nv. van Zwagērus, Latinizeering van Zwager: van
Zwager, gevonden door Zwager, genoemd naar Zwager. – Eusideroxўlon – T. et B.
[J. E. Teysmann en S. Binnendijk] is genoemd naar J. Zwager (1824, Zaandam; ?,
?), die als particulier in Indië kwam en in 1845 in dienst trad bij het binnenlandsch
bestuur. Na verschillende rangen doorloopen te hebben was hij van 1853-58
assistent-resident van Koetei (Bórneo), van 1858-63 assistent-resident van Sambas
(Bórneo), sinds 1863 resident der Westerafdeeling van Bórneo, vanwaar hij in 1864
met ziekteverlof naar Sindanglája vertrok. – Het verbinden van zijn naam aan deze
Eusideroxўlon-soort motiveeren de auteurs ervan, Teysmann (zie teysmanni) en
Binnendijk (zie binnendijkĭi), aldus: “daar de heer Zwager door zijne vele zendingen
van hoogst interessante planten zich zeer verdienstelijk bij den plantentuin gemaakt
heeft, zoo hebben wij uit dankbaarheid daarvoor zijnen naam voor de species
opgevoerd.”
Zygadenus
Zygádenus L. Cl. M. Rich. [L. Cl. M. Richard], – van Gr.
zeugnŭnai (stam: zug), bijeenspannen, paarsgewijs bijeenplaatsen; adên (adĕnos),
klier. – De voet der bloemdekslippen draagt twee naast elkander geplaatste klieren.
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Zygoglossum Zygoglóssum Reinw. [C. G. C. Reinwardt], – van Gr. zeugnŭnai
(stam: zug), bijeenspannen, paarsgewijs bijeenplaatsen; glôssa, tong. – De stempelzuil
draagt op den top twee bij tongen vergeleken aanhangsels.
Zygolepis
Zygólepis Turcz. [N. St. Turczaninow], – van Gr. zeugnŭnai (stam:
zug), bijeenspannen, paarsgewijs bijeenplaatsen; lĕpis,
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schub. – De kroonbladen dragen aan den voet twee naast elkander geplaatste schubben.
Zygomenes
Zygómenes Sal. [R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829)
Eng. plantkundige, een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society], –
van Gr. zugoumĕnos (van zugoun, bijeenspannen, verbinden), verbonden. – De naam
zinspeelt op de vergroeide kroonbladen.
zygomeris zygómeris (-is, -e), – van Gr. zeugnŭnai (stam: zug), bijeenspannen,
(paarsgewijs) verbinden; mĕros, deel: met (paarsgewijs) bijeenstaande of verbonden
deelen.
zygomorphus
zygomórphus (-a, -um), – van Gr. zugon, juk voor het
bijeenspannen van twee trekdieren; morphê, gedaante, vorm: uit twee symmetrische
helften bestaand; in slechts één richting deelbaar in twee helften, welke elkander
spiegelbeeld zijn (zooals de bloemen van orchideeën, lipbloemigen,
vlinderbloemigen).
Zygophyllaceae
Zygophylláceae, – plantenfam. als type waarvan het gesl.
Zygophyllum geldt.
Zygophyllum
Zygophýllum L. [C. Linnaeus], – van Gr. zeugnŭnai (stam:
zug), bijeenspannen, paarsgewijs verbinden; phullon, blad. – Plant, welker bladeren
uit twee bijeengeplaatste blaadjes bestaan.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

639

Addenda et Corrigenda.
+

Acidanthera Acidanthéra Hochst. [Chr. Fr. Hochstetter], – van Gr. akis (akĭdos),
spits (znw.); anthêra, (als bot. term) helmknop. Bij verscheidene soorten van het
gesl. is het helmbindsel boven de hokjes in een spitsje verlengd.
actaeus
actáéus (-a, -um), – Lat. transcr. van Gr. aktaios [van aktê, (steile)
oever], aan oevers gelegen, aan oevers of waterkanten groeiend.
adustus
adústus (-a, -um), – van Lat. adurĕre (van ad, aan; urĕre, branden),
aanbranden: (als het ware) aangebrand.
aequabilis
aequábilis (-is, -e), – van Lat. aequāre (van aequus, gelijk), gelijk
zijn: gelijkmatig.
alderwereltiánus, – regel 4 der toelichting, staat: X , lees: 1936, ’s Gravenhage.
Alomia
Alómia H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt, A. J. A.
Bonpland en K. S. Kunth], – van Gr. a, ontk. voorv.; lôma, zoom: zoomlooze plant.
De naam zinspeelt op het ontbreken van het vruchtpluis.
Ampherephis
Amphérephis H. B. K. [Fr. W. H. Alexander von Humboldt,
A. J. A. Bonpland en K. S. Kunth], – van Gr. amphêrĕphês (van amphi, aan beide
zijden, rondom; erĕphein, bedekken), rondom bedekt, goed bedekt. De naam zinspeelt
op het feit, dat de hoofdjes, behalve door gewone omwindselbladen, omsloten worden
door bladachtige schutbladen.
Amphirephis
Amphírephis Nees et Mart. [Chr. G. Nees von Esenbeck en K.
Fr. Ph. von Martius], – zie Ampherĕphis.
astérias, – aan de toelichting toevoegen: Asterĭas is ook de Nieuwlat. naam van
een gesl. van zeesterren.
bailéýi, – regel 4 der toelichting, staat: ex Evans, lees: et Evans.
berlandiéri, – regel 5 en vgd. der toelichting als volgt te lezen: landier (vóór 1805,
Genève; 1851, in Mexico), in 1826 door Alphonse de Candolle (zie candolleānus 2)
als plantenverzamelaar naar Mexico gezonden, waar hij werd toegevoegd aan de
commissie, belast met het vaststellen der grens tusschen Mexico en de Vereenigde
Staten, en vooral in Z.W.-Texas (1826) verzamelde, zonder bevredigend resultaat
echter. Na afloop zijner tochten vestigde hij zich (1830) als medicus te Matamóros
(Mexico), vanwaaruit hij vele tochten naar het binnenland ondernam en belangrijke
plantenverzamelingen bijeenbracht, tot hij bij het oversteken eener rivier verdronk.
– Hij schreef eenige bot. publicaties.
beuméei, -regel 4-6 der toelichting te vervangen door: naar J. G. B. Beumée (1888,
Veendam; X), van 1913-22 houtvester in Ned. Indië, van 1922-24 gedetacheerd bij
het Buitenzorgsche Herbarium, van 1924-31 hoofd dier instelling, daarna directeur
van het Algemeen Proefstation van den Landbouw te Buitenzorg, sedert 1934
daarnaast hoofd van den Dienst van Landbouw en Visscherij in Ned. Indië, die als
houtvester bij het

+ Deze gegevens zijn in de digitale uitgave in de lopende tekst op de correcte alfabetische
volgorde toegevoegd; vette trefwoorden hieronder zijn toevoegingen; cursieve trefwoorden
bevatten aanpassingen of dienen als vervanging van de oorspronkelijke tekst.
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Bilderdýkia Dum. [B. Ch. Dumortier (1797-1878), Belg. staatsman-plantkundige],
– genoemd naar W. Bilderdijk (1756, Amsterdam; 1831, Haarlem), dichter,
taalkundige en geschiedschrijver, in zijn tijd zeer beroemd.
bonduélli, – regel 4 en vgd. der toelichting te vervangen door: tib. werd in 1851
genoemd naar E. Ch. L. V. Bonduelle (1813, Laventie, W. van Lille, Dépt.
Pas-de-Calais, Frankrijk; ?, ?), in 1832 als chirurgijnsleerling in dienst getreden bij
het Fr. leger, in 1838 gepromoveerd tot Med. Dr., in 1869 bevorderd tot dirigeerend
officier van gezondheid, in 1873 gepensionneerd en daarmede uit de geschiedenis
verdwenen, van 1844-60 herhaaldelijk deelnemer aan veldtochten in Algerije, waar
hij de naar hem genoemde plant ontdekte.
borbásii, – regel 5 der toelichting: ?, ? vervangen door: 1905, Cluj = Koloszvár =
Klausenburg.
cardiaca
cardíaca (znw.), – gelatinizeerde vr. vorm van Gr. kardiăkos (van
kardĭa, hart, ingang der maag), op het hart of de maag betrekking hebbend: tegen
hart- en maagaandoeningen aangewende plant.
cardiacus
cardíacus (-a, -um), – Latinizeering van Gr. kardiăkos (van kardĭa,
hart, ingang der maag), op het hart of de maag betrekking hebbend; tegen hart- of
maagaandoeningen aangewend.
Carpentéria TORR., – de beide eerste regels der toelichting als volgt te wijzigen:
in 1854 genoemd naar William Marbury Carpenter (1811, St.-Francisville, Louisiana;
1848, New Orleans), hoogleeraar in Louisiana,
cataphráctus, – aan de toelichting toevoegen: bij Selaginella biformis A. Br. [A.
Braun] var. – V. A. v. R. [C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburg] zinspeelt de
naam op de dakpansgewijs dekkende bladeren, welke den stengel, als het ware, met
een pantser omgeven.
celakowkskyánus, – lees: celakowskyanus
celakowskyánus. Op regel 2 der
toelichting L. Čelakowsky te vervangen door: L. J. Čelakowský (Čelakovský).
Cephalocéreus HOCHST., – de beide laatste regels der toelichting als volgt te
wijzigen: bij de typische soorten van het gesl. omgeven door een dichte, wollige
haarmassa, welke vergeleken wordt bij het hoedvormige uitsteeksel [cephalĭum,
Latinizeering van Gr. kephalĭon (verkleinw. van kephălê, hoofd)], dat bij sommige
gesl. der Cactacĕae (de meloencactus bv.) de bloemen draagt.
cervantesii
cervantésii, – Vicente Cervantes is geboren in 1755 a 1759 te
Zafra, Z.O. van Badajóz, Spanje. In 1788 stichtte hij den bot. tuin te Mexico, waarvan
M. Sessé [J. M. Mociño (1757-1820), Sp. plantkundige, en M. Sessé (?-1809), sinds
1788 directeur van den bot. tuin te Mexico] de eerste directeur was en vanwaar in
1789 of 1790 de eerste planten van Dahlĭa variabĭlis Desf. [R. L. Desfontaines] naar
den bot. tuin te Madrid gezonden werden.
Chamáé(r)hops, – lees: Chamaer(h)ops
Chamáér(h)ops.
Chapelliéra NEES, – de toelichting als volgt te lezen: genoemd naar Chapelier (?,
?; vóór 1828, op Madagaskar), tuinbouwkundige, in 1795 door de Fr. Regeering naar
Ile de France (Mauritius) gezonden om natuurvoortbrengselen te verzamelen.
Omstreeks 1800 vestigde hij zich op Madagaskar, waar hij vele jaren verblijf hield,
de taal van het land grondig bestudeerde en vele planten zond aan het Museum van
Natuurlijke Historie te Parijs. Overigens is mij van hem niets bekend.
childsi, – regel 4 en vgd. der toelichting als volgt te wijzigen: John Lewis Childs
(1856, Jay, Maine, U.S.A.; 1921 op een spoorreis van Albana N.Y. naar New York
City), die vele jaren lang op Long Island een kweekerij dreef. Om die kweekerij
ontstond een stadswijk, Floral Park, thans in New York City gelegen.
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Chirátia MONTR., – de toelichting als volgt te wijzigen: genoemd naar L. Ch. A.
Chirat du Vernay (1805, Lyon; 1856, Rochefort, Dépt. Puy-de-Dóme), R.K.
geestelijke, opgeleid in het Séminaire de Sainte Foy 1’Argentière bij Souzy aan de
Durance, waar hij later terugkeerde als leeraar in de nat. historie, schrijver eener in
1841 verschenen populaire flora (Étude des Fleurs) der omstreken van Lyon.
cilianénsis, – de toelichting als volgt te wijzigen:
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afkomstig van Cigliano (Lat. Ciliānum), N.O. van Turijn, of daar het eerst gevonden.
Cleyéra, – regel 18 der toelichting: achter aanlegde invoegen: ,evenzoo aan de
Ammanusgracht, welke van Batavia in W. richting naar de Kali Angké liep.
čokae
čokae (Carex – Podpĕra [J. Podpĕra (1878, Eule bij Praag; X), leeraar
te Brünn (Moravie)]), – foutief voor čoūkae.
čoukae
čoúkae, – 2de nv. van den als een Lat. substantief behandelden
persoonsnaam Čouka: van Čouka, gevonden door Čouka, genoemd naar Čouka. –
Carex – Podpĕra [J. Podpĕra (1878, Eule bij Praag; X), leeraar te Brünn (Moravie)]
is genoemd naar haar ontdekker, Frantisek Čouka (1884, Jevíčko in Moravië; X),
onderwijzer eerst te Vyškow (Wischau), thans te Kvĕtnó (beide in Moravië),
verdienstelijk onderzoeker van en schrijver over de flora van Moravië en over de
volksnamen der planten in dat land.
Dahlia
Dáhlia, – de eerstbekende soort van het gesl. werd in 1789 of 1790 uit
Mexico te Madrid aangebracht.
Decalobanthus Decalobánthus V. Ooststr. [Simon Jan van Ooststroom (1906,
Rotterdam; X), assistent aan het Rijks Herbarium te Leiden], – van Gr. deka, tien;
lobos, lob; anthos, bloem: tienlobbige bloem. Elk der 5 bloemkroonlobben loopt uit
in 2 vliezige slippen, waardoor de top der kroon 10-lobbig wordt.
Díchopus, – regel 4 en 5 der toelichting staat: op twee voeten . . . rust, lees: twee
voeten . . . bezit.
Didymoecium
Didymóécium Brem. [C. E. B. Bremekamp (1888, Dordrecht;
X), hoogleeraar], – van Gr. didŭmos, dubbel; oikĭa, huis. De vruchtbeginsels (huizen
der eitjes) zijn paarsgewijs vergroeid.
dinhensis
dinhénsis, – het Dinh-gebergte ligt nabij Baria (Z.O. kust van
Cochinchina; ±10 1/2° N.B.).
drummóndii, – regel 5 der toelichting: het ? te vervangen door 1780.
Echinocystis
Echinocýstis Torr. et Gray [J. Torrey en A. Gray], – van Gr.
echīnos, zee-egel (het gestekelde zeedier), egel (het gestekelde landdier); kustis,
blaas. – Cucurbitacĕa, welker bij een blaas vergeleken vruchten bezet zijn met bij
stekels vergeleken, lange borstels.
elbérti, – regel 3 der toelichting, het woord is vervangen door: en Gynūra – Koster
[Joséphine T. Koster (1902, Bandoeng; X) wetensch. hulpkracht Rijksherbarium te
Leiden] zijn
Elmerrillia
Elmerríllia, – E. D. Merrill is thans (1936) administrator of the
Botanical Collections of the Harvard University te Cambridge, Mass., U.S.A.
emirnensis
emirnénsis (-is, -e), – afkomstig van Emirne (ten rechte Imerina,
landstreek in Madagaskar; 46 – 48° O.L.; 18 – 20° Z.B.) of daar het eerst gevonden.
enodulosus
enodulósus (-a, -um), – van Lat. e, ontk. voorv.; nodulōsus (zie
aldaar), kleine knobbels dragend: zonder kleine knobbels, ongeknobbeld.
fimbrillatus
fimbrillátus (-a, -um), – van Lat. fimbrilla (verkleinw. van
fimbrĭa, franje), korte franje: bezet met korte franje(achtige aanhangsels).
fourniéri, – regel 4 der toelichting, staat: ?, lees: Parijs.
fragraeoídes (p. 209), – lees: fagraeoides
fagraeoídes.
frey-wysslíngii, – in regel 23 der toelichting achter A. V. R. O. S. invoegen: ,voor
welke benoeming hij echter bedankt heeft.
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gagatospermus
gagatospérmus (-a, -um), – van Gr. gagătês, pekkool, een
harde, pikzwarte koolsoort, gebezigd voor de vervaardiging van sieraden; sperma,
zaad: met pikzwarte zaden.
gausapatus gausapátus (-a, -um), – van Lat. gausăpa of gausăpe (Gr. gausăpês
of gausăpos), baai, een wollige stof: (als het ware) met baai bekleed, wollig.
glomerátus, – aan de toelichting toevoegen: in dichte groepen groeiend.
Glottiphyllum
Glottiphýllum Haw. [A. W. Haworth], – van Gr. glôtta, tong;
phullon, blad: tongblad, plant met tongvormige bladeren.
grisebachiánus, – in de toelichting staat: H. R. A. Grisebach, lees: A. H. R.
Grisebach.
grueníngii, – regel 3 der toelichting, staat: Procris, lees: Elatostēma.
hámmii, – regel 4 der toelichting, staat: X, lees: 1936, Wageningen.
hansénii, – regel 4 en vgd. te vervangen door: den ontdekker der plant, J. F. K.
Hansen (1876, Soerabaja; 1935, ’s Gravenhage), in 1899 benoemd tot tweeden
luitenant bij het Nederlandschind. leger, in 1924 gepensionneerd als majoor, sedert
dien woonachtig te ’s Gravenhage. In 1911 en 1915 was hij geplaatst op de
Mentawei-eilanden (zie mentaweiénsis), waar hij land en volk bestudeerde en
orchideeën verzamelde. In 1912 publiceerde hij de brochure: De Groep Noord- en
Zuid-Pageh van de Mentawei-eilanden.
harrísii, – regel 3 en vgd. te vervangen door: naar Harris. 1. (Ophiorrhiza – W. et
A. [R. Wight en G. A. Walker]), – genoemd naar H. Harris (zie harrisiānus). 2.
(Eupatorĭum – Urb. [I. Urban]), – genoemd naar den ontdekker der plant op Cuba,
W. Harris (1860, Enniskillen, Z. van Lough Erne, N.-Ierland; 1920, Kansas City,
U.S.A.), die in 1879 verbonden werd aan den bot. tuin van Kew en zich in 1881 in
Jamaica vestigde, waar hij in 1908 benoemd werd tot Hoofd der Openbare Parken
en in 1917 tot Gouvernementsbotanicus.
heidemaniánus, – regel 2 en vgd. der toelichting te vervangen door: noemd naar
Charles Heideman (1872, Rotterdam; X), die in 1892 als onderofficier naar Ned.
Indië vertrok en daar van 1892-94 deelnam aan veldtochten tegen de Atjehers. In
1895 werd hij employé op de onderneming Soengei Boeloe (Deli, Sumatra), van
welke onderneming hij van 1899-1902 administrateur was. Daarna was hij drie jaren
administrateur der tabaksonderneming Hessa (Deli), van 1906-08 administrateur der
tabaksonderneming Sentang (Deli), van 1908-13 administrateur der
tabaksonderneming Bandar Baroe (Deli), waar hij bij het kappen van oerbosch op
1200-1300 M. zeehoogte door zijn werkvolk vele orchideeën, waaronder de naar
hem genoemde, deed verzamelen voor F. R. Rudolf Schlechter (zie rudólphi), die in
1910/11 in Deli (o.a. bij Heideman) logeerde. Van 1913-29 was Heideman directeur
van een immigrantenasyl te Medan; in 1930 is hij gerepatrieerd. Thans (1936) woont
hij te ’s Gravenhage.
heineánus, – regel 2 en vgd. der toelichting te vervangen door: naar G. Fr. Fr.
Heine (1876, Schwedt a.d. Oder; X), die, na opgeleid te zijn voor tuinbouwkundige,
van 1899-1934 in dienst stond der D. Nieuw-Guinea-Compagnie, en wel tot 1904
als assistent, van 1904-27 als administrateur, eerst in Nieuw-Guinea, later in
Venezuela en Guatemala, sedert 1927 als directeur te Berlijn. Sedert begin 1935 is
hij directeur der Drumen Sociedad Anonima te Barcelona. – In 1908 was hij den
auteur der naar hem genoemde soort, F. R. Rudolf Schlechter (zie rudólphi), van
grooten dienst bij diens floristisch onderzoek van Kaiser Wilhelmsland.
henríci, – aan het slot der toelichting toevoegen: 3. (Arēca – Furtado [Caetano
Xavier dos Remedios Furtado (1897, Goa; X), verbonden aan den bot. tuin van
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Singapore]), – genoemd naar Gerd Heinrich (1896, Berlijn; X), zoöloog, die in 1925
een ornithol. onderzoekingsreis door de Dobroedsja (Donau-delta en de ten Z.W.
daarvan gelegen hoogvlakte) maakte, in 1927 een zoöl. reis door het Elboersgebergte
bij Teherán in N.-Perzië, van 1930-32 een zoöl. expeditie door Celébes en de
Molukken, in 1935 een zoöl. expeditie in den Balkán. Van zijn hand verschenen
verscheidene zoöl. publicaties.
heusseri
heusséri, – 2de nv. van Heussērus, Latinizeering van Heusser: van
Heusser, gevonden door Heus-
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ser, genoemd naar Heusser. – Rhododendron longiflōrum Lindl. [J. Lindley] var. –
J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar Carl Heusser (1888, Glattfelden, N. van Zürich;
X), bioloog, van 1918-32 verbonden aan het Algemeen Proefstation der A. V. R. O.
S. (Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra), sedert
1933 als volontair werkzaam aan het plantenphysiol. instituut der Eidgenossische
Technische Hochschule te Zürich, schrijver van vele bot. publicaties, inzonderheid
over Hevēa. De naar hem genoemde plant had hij in 1932 op het schiereiland Samosir
(Toba-meer; Sumatra) ontdekt. Zie zijn levendige beschrijving in Bull. Jard. Bot.
Buitenzorg, 3me Série, XIII, p. 448 (1935).
hewittii
hewíttii, – 2de nv. van Hewittĭus, Latinizeering van Hewitt: van
Hewitt, gevonden door Hewitt, genoemd naar Hewitt. – Arēca – Furtado [Caetano
Xavier dos Remedios Furtado (1897, Goa; X), verbonden aan den bot. tuin van
Singapore] is genoemd naar John Hewitt (zie hewittiānus).
Hexaméria, – dit artikel te vervangen door de beide volgende:
Hexameria
Hexaméria R. Br. [Robert Brown] (Orchidacĕae), – van Gr. hex,
zes; meros, deel. Er zijn 6 stuifmeelklompjes.
Hexameria
Hexaméria Torr. et Gray [J. Torrey en A. Gray] (Cucurbitacĕae),
– van Gr. hex, zes; meros, deel. – De naam zinspeelt op de vaak 6-tallige bloemen.
hildebrándii,-de beide laatste regels der toelichting te vervangen door: Arthur
Hedding Hildebrand (1842, ?; tusschen 1911 en 14, ?), E. politiek agent in China,
die de plant in Z.-China verzameld had.
Hippocratéa, – regel 2 der toelichting staat: Hippocrătês, lees: Hippocrătes (Gr.
Hippokrătês).
hoffmanniánus, – regel 2 en vgd. der toelichting als volgt te wijzigen: noemd naar
Käthe Hoffmann (1883, Breslau; X), leerares bij het M.O., die sedert vele jaren aan
de universiteit te Breslau samenwerkt met F. Pax (zie paxiānus) en te zamen met
hem de Euphorbiacĕae voor Das Pflanzenreich en de Aïzoacĕae, Amaryllidacĕae,
Capparidacĕae, Caryophyllacĕae, Euphorbiacĕae en Portulacacĕae voor den tweeden
druk van Die Natürlichen Pflanzenfamilien heeft bewerkt.
hóspitus, – aan het einde der toelichting toevoegen: Actinophloeus – Burret [M.
Burret (1883, Saffig bij Coblenz; X), professor bot. museum te Berlijn-Dahlem] werd
volgens schriftelijke mededeeling van den auteur der soort zoo genoemd, omdat de
plant beschreven werd naar een in den Buitenzorgschen Plantentuin gekweekt
exemplaar, dat niet uit Java, doch waarschijnlijk uit Nieuw-Guinea afkomstig was,
en dus, als het ware, slechts als gast op Java vertoefde.
hulstýnii, – regel 8 en 9 der toelichting, staat: nam hij deel aan, lees: ondernam
hij. – Voorts aan de toelichting toevoegen dat P. van Hulstijn thans (1936)
kolonel-titulair en te Buitenzorg woonachtig is.
Iaera
Iaéra Copel. [E. B. Copeland], – Latinizeering van Gr. Iaira, naam
eener boschnimf, opvoedster van Alcānor s zonen, Pandăros en Bitĭas, metgezellen
van Aenēas op diens zwerftocht na de verwoesting van Troje (zie Virgilĭus, Aenēis
IX, 672, seq.).
impexus
impéxus (-a, -um), – van Lat. in (voor p im), ontk. voorv.; pexus
(van pectĕre, kammen), gekamd: ongekamd, bij uitbreiding: met verwarde haren,
wollig behaard.
jacobiniánus, – lees: jacobianus
jacobiánus. Het woord moet van plaats
verwisselen met het thans er boven geplaatste Jacobínia.
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jacobsóni, – de tweede zin der toelichting (regel 3 en 4) als volgt te wijzigen:
Planten van dezen naam zijn genoemd, enz. Aan de toelichting toevoegen: Jacobson
bracht op Java en Sumatra aanzienlijke verzamelingen Laboulbeniāles [op insekten
(vooral op kevers) parasiteerende zwammen] bijeen, waarvan er eenige naar hem
jacobsōni genoemd zijn. Hij was de eerste die op Java en Sumatra op groote schaal
Acări (mijten) verzamelde. Op systematische wijze verzamelde en kweekte hij
vijgenwespen (Agaonīni) van Java en Sumatra. Op Sumatra verzamelde hij tal van
zoogdieren en vogels. Van 1930-32 bracht hij in de Padangsche Bovenlanden groote
collecties ethnographica bijeen ten behoeve van verschillende musea. In 1932
verleende de Amsterdamsche Universiteit hem een eeredoctoraat in de Wis- en
Natuurkunde. Thans (1936) woont hij te Bandoeng (Java).
jansénii, – regel 4 der toelichting: staat: Van Soest, lees: Zahn.
jurisícii, – regel 2-6 der toelichting als volgt lezen: Jurišić: van Jurišić, gevonden
door Jurišić, genoemd naar Jurišić. – Salvĭa – Košanin [Nedelyko Košanin (1874,
Vionica, Servië; 1934, Graz)] werd in 1926 genoemd naar den toen reeds overleden
plantkundige, Zivojin Jurišić, gedurende vele jaren directeur van den bot. tuin te
Belgrádo. Overigens is mij van hem niets bekend dan, dat hij de plant in 1921 had
ontdekt.
Kéntia, – aan de toelichting toevoegen: Mij is onbekend, of hij een familielid
(zoon?) was van den Londenaar William Kent, die van 1777-84 hortulanus (op een
salaris van 150 gulden s jaars, vrije woning en een hoeveelheid turf) was van den
toenmaligen Hortus Medĭcus op het Prinsenhof te Haarlem (in 1865 als instelling
opgeheven; sedert door bebouwing gereduceerd tot een klein parkje). De Hortus
Medĭcus werd in 1782 bezocht door Ehrhart (zie Ehrhartĭa), die dat jaar een groot
deel van Nederland bereisde.
kleinhofii kleinhófii, – mogelijk [zie H. A. C. Boelman, Bijdrage tot de Kennis
der Geneeskruidcultuur in Ned. O.-Indië (1936), 47] lag Kleynhoff's tuin aan Gang
Chaulan, ter plaatse waar nog in 1905 een reusachtig exemplaar stond van Adansonĭa
digitāta L. [C. Linnaeus] [zie Koorders en Valeton, Bijdrage No. 2 tot de Kennis der
Boomsoorten van Java (1895), 103; – Backer, Flora van Batavia I (1907), 156]. In
1913 was dit exemplaar afgestorven [Koens in De Tropische Natuur II (1913), 14].
kralíki,- regel 4 en 5 der toelichting staat: Tresseroe, lees: Tresserve.
lancisepalus lancisépalus (-a, -um), – van Lat. lancĭa, lans; Nieuwlat. sepălum,
kelkblad: met lanspuntvormige, dwz. lancetvormige kelkbladen of -slippen.
Lapeyróúsia, – lees: Lapeyrousia
Lapeyroúsia.
laruténsis, – aan de toelichting toevoegen: of afkomstig van de “Larut Hills , het
gebergte O. van Koeala Laroet.
laschiánus, – regel 1 der toelichting staat: Epilobĭum – Zahn [Karl Hermann Zahn
(1865, Baierthal bij Heidelberg; X)] lees: Epilobĭum – Hausskn. [H. K. Haussknecht
(1838-1903), D. plantkundige].
latifii latífii, – 2de nv. van Latifĭus, Latinizeering van Latif: van Latif, gevonden
door Latif, genoemd naar Latif. – Oberonĭa – J. J. S. [J. J. Smith] is genoemd naar
Soetan Mahmoed Latif (1892, P(e)riáman, Sumatra; X), landbouwkundige, opgeleid
aan de Koloniale Landbouwschool te Deventer, na terugkeer in Ned. Indië eerst
landbouwkundig ambtenaar op Sumatra (1915-20), vervolgens planter, daarna
arbeidscontroleur bij de Arbeidsinspectie der Buitengewesten (1929-33), thans Hoofd
der Sekolah Ekonomi (School voor Practisch Landbouw- en Handelsonderwijs) te
Kajoe Tanam (Z.W. van Padang; Sumatra s Westkust), schrijver van
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landbouwkundige artikelen, kweeker van en schrijver over Nederlandschindische en
uitheemsche orchideeën, ontdekker der naar hem genoemde plant.
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lemoinei
lemóínei, – Victor Lemoine is in 1911 overleden te Nancy. Hij heeft
een groot aantal variëteiten en kruisingen van sierplanten verworven en was een der
meest beroemde kweekers van zijn tijd. In het park Sainte-Marie te Nancy is te zijner
eere een gedenkteeken opgericht.
Lespedéza, – den lsten regel der toelichting als volgt wijzigen: genoemd naar
Vizente Manuel de Zéspedes (ten onrechte vaak Lespedez genoemd),
Lightfoótia, – regel 2 der toelichting, staat: 1734, lees: 1735.
linicola
linícola (znw.), – van Lat. linum, vlas; cŏlĕre, wonen, bewonen:
tusschen het vlas groeiende plant.
linicolus
linícolus (-a, -um), – van Lat. linum, vlas; cŏlĕre, wonen, bewonen:
tusschen het vlas groeiend.
longérepens, – lees: longerepens longerépens. In regel 2 der toelichting rĕpens
en rĕpĕre te vervangen door rēpens en rēpĕre.
Mauritiella
Mauritiélla Burr. [M. Burret (1883, Saffig bij Coblenz; X),
professor bot. museum te Berlijn-Dahlem], – van Mauritĭa, plantengesl. (Palmae);
Lat. verkleiningsuitgang ella: aan Mauritĭa verwant plantengesl. met dunnere stammen
dan die van Mauritĭa.
meleagridiflórus, – laatste woord van den lsten regel der toelichting, staat:
meleagriais, lees: meleagrĭdis.
micheliánus 2, – Marc Micheli overleed in 1902 te Genève op 59-jarigen leeftijd.
Micrampelis
Micrámpelis Rafin. [C. S. Rafinesque-Schmaltz], – van Gr.
mikros, klein; ampĕlis (verkleinw. van ampĕlos, wijnstok, wingerd), kleine wingerd.
– De bedoeling is: kleine klimplant.
microceras
micróceras, – van Gr. mikros, klein; kĕras, hoorn: kleinhoornig,
kort gespoord.
mjoebergii mjoebérgii, – 2de nv. van Mjoebergĭus, Latinizeering van Mjöberg:
van Mjöberg, gevonden door Mjöberg, genoemd naar Mjöberg. Vaccinĭum – J. J. S.
[J. J. Smith] is genoemd naar den ontdekker (1925) der plant, Erik P. Mjöberg (1882,
Hallands-Ås, Z.-Zweden; X), zoöloog-ethnograaf, van 1919-22 verbonden aan het
Deli-Proefstation te Medan, van 1922-24 directeur van het Sarawák Museum te
Koetjing (N.W.-Bórneo), die in 1925/26 een verzameltocht maakte naar den Boekit
(berg) Batoe Tiban (op de grens van Sarawák en de Zuider- en Ooster-Afdeeling van
Bórneo; ±144 1/2° O.L.; ±1 1/2° N.B.). Hij schreef een aantal deels wetensch., deels
populaire publicaties en woont thans te Stockholm.
móénsii, – regel 4 der toelichting, staat: Berthelot, lees: Bernelot.
murudensis
murudénsis (-is, -e), – afkomstig van den Moeroed-piek (op de
grens van Sarawák en de Zuider- en Ooster-Afdeeling van Bórneo; bijna 115 1/2°
O.L.; ruim 4° N.B.) of daar het eerst gevonden.
niéslii, – regel 4 der toelichting, staat: Mayendorff, lees: Mayendorf.
paathii
paáthii, – 2de nv. van Paathĭus, Latinizeering van Paath: van Paath,
gevonden door Paath, genoemd naar Paath. – Dendrobĭum – J. J. S. [J. J. Smith] is
genoemd naar den ontdekker der plant, Fr. J. Paath (1899, Kamanta, in de Minahása,
N.O.-Celebes; X), sedert 1931 adjunct-ambtenaar voor Agrarische Zaken in dienst
van het Zelfbesturend Landschap Sambas, met de standplaats Singkáwang
(W.-Bórneo; bijna 1° N.B.), die op menigvuldige tochten in den omtrek zijner
standplaats ijverig orchideeën verzamelde en over die planten artikelen schreef in
het maandblad De Orchidee.
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Pagiantha Pagiántha Markgr. [Fr. Markgraf], – van Gr. pagĭos, stevig; anthos,
bloem: stevige bloemplant. – De naam zinspeelt op de stevige bladeren.
pandanophyllus
pandanophýllus (-a, -um), – van Pandănus, plantengesl.
(Pandanacĕae); Gr. phullon, blad: met bladeren als die van een Pandănus.
pastoralis
pastorális (-is, -e), – van Lat. pastor, herder: op eenigerlei wijze
tot een herder in betrekking staand, herders-. – Alchemilla vulgāris L. [C. Linnaeus]
var. – (Buser) A. et G. [P. Fr. A. Ascherson en K. O. R. P. P. Graebner] werd zoo
genoemd, omdat de plant een goed veevoeder is.
perelegans perélegans, – van Lat. per, versterkend voorv.; elĕgans (zie aldaar),
sierlijk: zeer sierlijk.
perofskiánus, – regel 2 der toelichting als volgt te wijzigen: genoemd naar L. A.
Perovsky (Perowsky) (1791, Moskou; 1856, St.-Petersburg).
Peróvskia / Perówskya, – in de toelichting de V. te vervangen door L.
pettéri, – regel 4 der toelichting, staat: Waidhoven, lees: Waidhofen.
Phlebósporum JUNGH., – lees: Phlebosporum
Phlebósporum Dalla Torre et
Harms. [Carl (Karl) Wilhelm von Dalla Torre (1850, Kitzbühel, Tirol; 1928,
Innsbruck) hoogleeraar te Innsbruck en H. Harms]
Phlebosoprium
Phlebósoprium Jungh. [Fr. W. Junghuhn], – van Gr. phleps
(phlebos), ader; osprĭon, peul: plant met geaderde peulen.
pittosporifolius
pittosporifólius (-a, -um), – van Pittospŏrum, plantengesl.
(Pittosporacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die van een Pittospŏrum.
Portéa, – lees: Portea
Pórtea. In regel 2 der toelichting staat: M. Porté, lees:
Marius Porte (?, ?; 1866, Manila).
porteánus, – in regel 2 der toelichting staat: M. Porté (zie Portēa), lees: M. Porte
(zie Portĕa).
portéi, – lees: portei pórtei. In regel 4 der toelichting staat: Porté (zie Portēa),
lees: Porte (zie Portĕa).
puelii
puélii, – Timothée Puel overleed in 1889 te Parijs.
quadrasianus
quadrasiánus (-a, -um) (Rhododendron – Vidal [Sebastian
Vidal y Soler]), – genoemd naar José Florencio Quadras (zie quadrasĭi).
rasamálae, – laatste woord der toelichting, staat: rasáamāla, lees rassamála.
rectisulcatus
rectisulcátus (-a, -um), – van Lat. rectus, recht; sulcus, vore,
groeve: met een of meer rechte voren of groeven.
rodeckiánus, – regel 2 en vgd. der toelichting als volgt te wijzigen: noemd naar
Em. Rodigas (niet Rodecke) [1831, St.-Trond = Sint-Trui(d)en, ongeveer halverwege
tusschen Brussel en Maastricht; 1902, Gent], directeur eener Middelbare
Tuinbouwschool, schrijver van tuinbouwkundige artikelen.
schínzii, – regel 4 der toelichting, staat: 1889, lees: 1893.
seminúdus, – aan de toelichting toevoegen: half kaal.
siebéri, – regel 5 der toelichting, staat: 1789, lees: 1785.
singkawangensis
singkawangénsis (-is, -e), – afkomstig van de omstreken
van Singkáwang (W. kust van Borneo; bijna 1° N.B.) of daar het eerst gevonden.
superciliatus
superciliátus (-a, -um), – van Lat. supercilĭum, wenkbrauw:
van wenkbrauwen, d.w.z. van lange wimpers voorzien.
talaumifolius
talaumifólius (-a, -um), – van Talauma, plantengesl.
(Magnoliacĕae); Lat. folĭum, blad: met bladeren als die eener Talauma.
Thalysia
Thalýsia O. K. [C. E. Otto Kunze], – Lat. transcr. van Gr. thalusĭa
(van thallein, groen zijn, bloeien), offer van de eerstelingen der veldvruchten of der
kudde, voornamelijk aan Dêmêtêr (Lat. Cerēs), de godin van den landbouw, gewijd.
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De naam werd waarschijnlijk gekozen met het oog op het feit, dat Thalysĭa (= Zea
mays L. [C. Linnaeus]) een veel verbouwd graangewas is.
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thorelianus
thoreliánus (-a, -um), – planten van dezen naam zijn genoemd naar
haar ontdekker, den geneesheer Thorel († 1869), die in de zestiger jaren der vorige
eeuw vele planten verzamelde in Cochinchina en Laos en ze aan het Museum van
Natuurlijke Historie te Parijs zond.
triánae, – slot van regel 4 en begin van regel 5 der toelichting als volgt te lezen:
José Jerónimo Triana (1834, Bogotá, Columbia = Colombia; 1890, Parijs).
williámsii, – regel 5-8 der toelichting als volgt te wijzigen: – Merr. [E. D. Merrill]),
– genoemd naar Robert Statham Williams (1859, Minneápolis, Minnesóta, U.S.A.;
X), van 1879-98 werkzaam in de mijnen van Montana (een van de noordelijkste der
Vereenigde Staten), van 1898-99 in Alaska, sedert 1899 verbonden aan den bot. tuin
van New York. Hij verzamelde planten in Montana, Alaska, Bolivia (1901-03), de
Philippijnen (1903-05) en Panamá; daarna wijdde hij zich aan herbariumstudies en
bot. publicaties.
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Verklaring der voornaamste auteursnamen en hun afkortingen.
De volgorde der namen, ook die der afgekorte, is die, waarin zij zouden moeten
worden opgenomen, indien de samenstellende letters te zamen slechts één enkel
woord vormden. Wanneer in dit boekje een biographie van den auteur in kwestie
voorkomt, is daarnaar verwezen; een verdere toelichting is dan achterwege gelaten.
Zijn twee auteursnamen verbonden door et, en, dan beteekent dat, dat de beide auteurs
te zamen den naam gegeven hebben. Zijn zij verbonden door ex, volgens, dan wil
dat zeggen, dat de naam oorspronkelijk gegeven is door den eersten, doch het eerst
gepubliceerd is door den tweeden auteur. Zijn zij verbonden door in, dan beteekent
dat, dat de eerste auteur den naam gepubliceerd heeft in een werk geschreven door
den tweeden. Zijn zij verbonden door non, niet, dan wil dat zeggen, dat de eerste
auteur met den soort- of geslachtsnaam, waarachter zijn naam gevoegd is, een andere
soort of een ander geslacht bedoelde dan de tweede.
A. Benn., - A. W. Bennett. (bennéttii 2).
A. Berger, - Alwin Berger (1871-1931), hortulanus van den bot. tuin La Mortola
te Ventimiglia (Riviera).
Α. Β. Jacks., - Albert Bruce Jackson (1876, Newbury, Berksh., Engeland; X),
plantkundige verbonden aan het Museum voor Natuurlijke Historie te Londen.
A. Br., - A. Braun (brauniànus 3).
Α. Br. et Asch., - Α. Braun (zie A. Br.) en P. Fr. Α. Ascherson (zie Asch.).
Α. Br. et Bouché, - A. Braun (zie A. Br.) en P. Κ. Bouché (zie Bouché).
Ach., - E. Acharius (1757-1819), professor te Vadstena bij Linköping (Zweden).
A. Cunn., - Allan Cunningham (Cunninghámia 1).
Adans., - M. Adanson (Adansónia).
A. DC, - A. L. P. P. de Candolle (candolleánus 2).
A. Dietr. / Α. Dietrich, - Albert Dietrich (1795-1856), custos van den bot. tuin te
Berlijn.
Aell., - Paul Aellen (1896, Bazel; X), sinds 1927 rector te Bazel, schrijver van
vele bot. publicaties. Naar hem werd ook het gesl. Aellénia ULBR.
A. et Ch. Rivière / A. et C. Rivière, - Auguste Rivière (?, ?; 1877, Parijs),
hoofdtuinman van den Jardin du Luxembourg te Parijs, schrijver van vele
tuinbouwkundige artikelen, en Charles Rivière, van wien mij niets bekend is.
A. et G., - P. Fr. A. Ascherson (zie Asch.) en K. O. R. P. P. Graebner (zie Graebn.).
A. et S., - O. Ames (zie Ames) en Ch. Schweinfurth (schweinfurthiánus).
Afz., - Α. Afzelius (Afzélia).
Ag., - Κ. Α. Agardh (1785-1859), hoogleeraar te Lund.
A. Gray, - Asa Gray (Graya).
Α. Η. Moore, - Albert Hanford Moore (1883 - X), Amer, plantkundige, schrijver
o.a. eener monographie van het gesl. Spilanthes.
Airy-Shaw et J. J. S., - Herbert Kenneth Airy-Shaw (1902, Woodbridge, Suffolk,
Engeland; X), assistent aan het Kew-herbarium en J. J. Smith(zie J. J. S.).
Ait., - W. Aiton (1731-93), hortulanus van den bot. tuin te Kew, of W. T. Aiton
(1766-1849), zoon en opvolger van W. Aiton en mede-oprichter der Royal
Horticultural Society (1804).
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Aitch., - J. E. T. Aitchison (aitchisónii).
A. Juss., - Adrien H. L. de Jussieu (1797-1853), plantkundige te Parijs.
A. Kern., - A. Kerner von Marilaun (kernéri).
Alef., - Fr. Alefeld (1820-72), medicus-botanicus te Darmstadt.
A. L. Juss., - A. L. de Jussieu (1748-1836), hoogleeraar te Parijs.
All., - C. Allioni (Alliónia).
Allam., - Fr. Allamand (Allamánda).
Ambrosi, - Fr. Ambrosi (1821, Borgo, in Tirol aan de Brenta; 1897, Trente =
Triënt), schrijver over de flora van Tirol.
Ames, - O. Ames. (amesiánus 2).
Ames et Schltr, - O. Ames (zie Ames) en F. R. Rudolf Schlechter (zie Schltr).
Ames et Schweinf., - zie A. et S.
Α. Murr. / Α. Murray, - Andrew Murray (murrayánus).
Anderss. / Andersson, - N. J. Andersson (1821-80), hoogleeraar te Stockholm.
Andr. / Andrews, - H. C. Andrews (bloeitijd 1794-1830) te Londen, uitgever van
bot. plaatwerken.
Andr. Murr., - zie Α. Murr.
Andrz. / Andrzj., - A. L. Andrzejowski (1784-1868), hoogleeraar te Wilna.
Ant., - Fr. Antoine (1815-86), directeur van den bot. tuin te Schönbrunn bij
Weenen.
A. P. DC., - zie D. C.
A. P. DC. et A. DC., - A. P. de Candolle (zie D. C.) en A. L. P. P. de Candolle
(zie A. DC.).
Arcang., - G. Arcangeli (Arcangelísia).
Ard. / Arduin., - P. Arduino (Arduína).
Aresch., - Fr. W. Chr. Areschoug (areschoúgii).
A. Rich., - A. Richard (richardiánus).
Arn., - G. A. Walker-Arnott (arnottiánus).
Arnold, - Johann Franz Xaver von Arnold, auteur van een in 1785 verschenen
beschrijving eener “Reise nach Mariazell” (Stiermarken). Overigens is mij niets van
hem bekend dan, dat hij waarschijnlijk een geestelijke was.
Arrh., - J. P. Arrhenius (arrhénii).
Arruda, - Manoel Arruda da Camara (1752, Pernambuco, Brazilië; 1810, ?),
schrijver eeniger bot. publicaties.
Asch. / Aschers., - P. Fr. A. Ascherson (aschersoniánus).
Aschers, et Gr. / Aschers. et Graebn. / Asch. et Gr. / Asch. et Graebn., - P. Fr.
Α. Ascherson (zie Asch.)
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en Κ. Ο. R. P. P. Graebner (zie Graebn.).
Asch. et Kan., - P. Fr. A. Ascherson (zie Asch.) en Aug. Kanitz (zie Kanitz).
Asch. et Schweinf., - P. Fr. A. Ascherson (zie Asch.) en G. A. Schweinfurth (zie
Schweinf.).
Aschrs., - zie Asch.
Aschrs. et Schweinf., - zie Asch. et Schweinf.
A. St.-Hil., - A. Fr. C. de Saint-Hilaire (1779-1853), Fr. plantkundige.
Aubl., - J. B. Chr. Fusée Aublet (Aublétia).
Auct., - Auctórum, d.i. der schrijvers, doch niet identiek met de door den
oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.).
Auct. div. / Auct. divers., - Auctórum diversórum, d.i. van verschillende schrijvers,
doch niet, of niet alle, identiek met de door den oorspronkelijken beschrijver met
denzelfden naam aangeduide soort (of gesl.).
Auct. nonn., - Auctórum nonnullórum, d.i. van sommige schrijvers, doch niet
identiek met de door den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam
aangeduide soort (of gesl.).
Auct. plurim., - Auctórum plurimórum, d.i. der meeste schrijvers, doch niet
identiek met de door den oorspronkelijken beschrijver met denzelfden naam
aangeduide soort (of gesl.).
Audib., - U. Audibert (1789-1846), Fr.plantkundige.
A. W. Kloos, - A. W. Kloos Jr. (kloósii).
Bab., - Ch. C. Babington (babingtónii).
Backer, - C. A. Backer (backéri).
Backh., - J. Backhouse (backhoúsei).
Backh. et Harv., - J. Backhouse (zie Backh.) et W. H. Harvey (zie Harv.).
Bailey, - Fr. Manson Bailey (baileyánus).
Baill., - Η. Ε. Baillon (baillónii).
Bak. / Baker, - J. G. Baker (bakéri).
Baker f., - Baker filĭus, d.i. de zoon: E. G. Baker (1864-X), plantkundige te Londen,
zoon van J. G. Baker (zie Bak.).
Bak. et Salm., - E. G. Baker (zie Baker f.) en Ch. E. Salmon (1872-1930), Eng.
architect, schrijver eener flora van Surrey.
Bakh., - R. C. Bakhuizen van den Brink (bakhuizénii).
Balb., - G. B. Balbis (balbísii).
Balf., - J. Hutton Balfour (balfoúri).
Balf. f., - Balfour filĭus, d.i. de zoon: I. Bailey Balfour (balfouriánus), zoon van
J. Hutton Balfour (zie Balf.).
Balf. f. et Forr. / Balf. f. et G. Forr., - I. Bailey Balfour (zie Balf. f.) en G. Forrest
(zie G.
Forr.).
Balf. f. et W. W. Sm., - I. Bailey Balfour (zie Balf. f.) en Sir William Wright
Smith (zie W. W. S.).
Ball, - John Ball (1818-89), Iersch plantkundige.
Banks, - J. Banks (Bánksea).
Banks et Sol., - J. Banks (zie Banks) en D. C. Solander (zie Sol.).
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Barb. Rodr., - J. Barbosa Rodrigues (1842, Minaes Geraes, Brazilië; 1909, Rio
de Janeiro), plantkundige.
Bartl., - Fr. G. Bartling (1798-1875), hoogleeraar te Göttingen.
Bartr., - (auteur van Andromĕda pulverulenta), - W. Bartram (1793-1823),
landeigenaar in Délaware, die een groot deel van N.-Amerika bereisde, zoon van J.
Bartram (Bartrámia).
Bast., - Toussaint Bastard (1784, Chalonnes-sur-Loire, bij Angers, Dépt.
Maine-et-Loire; 1846, Chalonnes-sur-Loire), van 1807-14 directeur van den bot. tuin
van Angers, schrijver eener flora (1809) van het Dépt. Maine-et-Loire. Na zijn
aftreden studeerde hij in de medicijnen, werd M.D. en practiseerde tot aan zijn dood
in zijn geboorteplaats.
Batem., - J. Bateman (batemáni).
Batsch, - A. J. G. K. Batsch (Bátschia).
Baumg., - J. Chr. G. Baumgarten (1765, Lückau, Z.Z.O. van Berlijn; 1843,
Schässburg = Segesvár, Ζ.O. van Maros-Vasárhely in Zevenburgen), schrijver van
eenige bot. publicaties.
Beauv., - Α. Μ. Fr. J. Palisot, baron de Beauvois (Belvísia).
Beauverd, - G. Beauverd (beauverdiánus).
Becherer, - Alfred Becherer (1897, Bazel; X) , sedert 1929 assistent aan het
Conservatoire Botanique der stad Genève, daarnaast sinds 1935 privaatdocent aan
de universiteit te Genève, schrijver van ± 70 bot. publicaties, voornamelijk over de
flora van Zwitserland. Voor bot. doeleinden bereisde hij Zwitserland, Italië en de
Balearen.
Beck, - G. ridder Beck van Mannagetta (1856-1931 ), hoogleeraar te Praag.
Becker, - 1. auteur van Eragrostis suaveŏlens in Karl Claus, Lokalflora der
Wolgagegenden. Overigens is mij van hem niets bekend. 2. Wilhelm Becker (1874,
Halberstadt; 1928, Kirchmoeser bij Brandenburg a.d. Havel), leeraar in de nat.
historie, bekend schrijver over het gesl. Viŏla.
Beckm., - J. Beckmann (Beckmánnia).
Bedd., - R. H. Beddome (beddomeánus).
Beer, - J. G. Beer (1803, Weenen; 1873, Weenen), schrijver o.a. over Bromeliacĕae.
Béguinot, - Augusto Béguinot (1875, Paliano, O.Z.O. van Rome; X), sedert 1900
assistent van Saccardo (zie saccardiánus), na diens aftreden in 1915 zijn opvolger
als hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te Padua, van 1921-22 hoogleeraar te
Sassari (N.W.-Sardinië), daarna hoogleeraar te Messina (1923-24), vervolgens te
Modena (1925-29), sedert 1929 hoogleeraar te Genua, stichter en redacteur van
1’Archivio Botanico (thans in zijn 12den jaargang), bovendien schrijver van ± 300
bot. publicaties, waaronder een flora van Padua, een uitgebreide studie over de
polymorphie bij Stellarĭa medĭa en een monographie van het gesl. Apocўnum.
Bell., - C. A. L. Bellardi (bellárdi).
Benj., - L. Benjamin (Benjamínia).
Benn., - J. J. Bennett (Bennéttia).
Benth., - G. Bentham (Benthámia).
Benth. et Hook. - G. Bentham (zie Benth.) en J. D. Hooker (zie Hook. f.).
Bercht. et Presl, - Fr. graaf Von Berchtold (1781-1876), Boh. plantkundige ,en
J. Sv. Presl (1791-1849), hoogleeraar te Praag, te zamen schrijvers van een bot. werk.
Berg, - O. K. Berg (1815-66), hoogleeraar te Berlijn.
Berg., - P. J. Bergius (Bérgia).
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Bergm., - Johannes Baptista Bergmans (schrijversnaam: John Bergmans) (1892,
Antwerpen; X), tuinbouwkundige, sedert 1920 als landschap- en tuinarchitect
gevestigd te Oisterwijk (Noord-Brabant, Nederland), schrijver van een aantal
tuinbouwkundige werken, o.a. Vaste Planten en Rotsheesters (1924, 1936), Rots- en
Muurtuinen (1928, 1933), De Tuin bij het Huis (1936) en van vele kleinere publicaties.
Bernh., - J. J. Bernhardi (Bernhárdia).
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Berry, - A. Berry (Bérrya).
Bert., - Α. Bertoloni (Bertolónia).
Berth., - Sabin Berthelot (1794-1880), sedert 1847 Fr. consul op Teneriffe, schrijver
te zamen met Ph. Barker Webb van een flora der Kanarische eilanden.
Bertol., - zie Bert.
Besser, - W. S. J. G. von Besser (Besséra).
Β. et H., - zie Benth. et Hook.
Β. et Pr., - zie Bercht. et Presl.
Beumée, - J. G. B. Beumée (beuméei).
Biasoletto, - B. Biasoletto (1793-1859), Ital. apotheker-plantkundige.
Bickn., - E. Pintard Bicknell (1859-1925), Amer. plantkundige.
Bieb., - Fr. A. vrijheer Marschall von Bieberstein (biebersteiniánus).
Bill. et Gr., - P. C. Billot (1796-1863), Fr. plantkundige, en Ch. Grenier (zie
Gren.).
Biroli, - G. Biroli (1772-1825), Ital. plantkundige.
Bitter, - G. Bitter (1873-1927), directeur van den bot. tuin te Bremen, bekend
schrijver over Solanacĕae.
B. Juss., - B. de Jussieu (Jussiéúa 2).
Bl., - C. L. Blume (Blúmea).
Blake, - Sidney Fay Blake (1892-X), Amer. plantkundige.
Blanco, - M. Blanco (Bláncoa).
Bl. et Rchb. f., - C. L. Blume (zie Bl.) en H. G. Reichenbach (zie Rchb. f.).
Bloemb., - Siebe Bloembergen (1905, Rottevalle, N. van Drachten, Friesland; X),
sedert 1934 assistent bij den hoogleeraar voor plantensystematiek te Groningen, in
1935 gepromoveerd op het proefschrift: The genus Alangĭum in the Netherlands
Indies.
Boeck. / Boeckl., - O. Boeckeler (boeckeléri).
Boehm., - G. R. Boehmer (boehméri).
Boenngh. / Boenningh., - Cl. M. Fr. von Boenninghausen (Boenninghausénia).
Boerl., - J. G. Boerlage (Boerlágea).
Boerl. et J. J. S., - J. G. Boerlage (zie Boerl.) en J. J. Smith (zie J. J. S.).
Boerl. et Kds / Boerl. et Koord., - J. G. Boerlage (zie Boerl.) en S. H. Koorders
(zie Kds).
Boiss., - E. Boissier (boissiéri).
Boiss. et Heldr., - E. Boissier (zie Boiss.) en Th. von Heldreich (zie Heldr.).
Boiss. et Hoh. / Boiss. et Hohen., - E. Boissier (zie Boiss.) en R. Fr. Hohenacker
(zie Hohenack.).
Boiss. et Reut., - E. Boissier (zie Boiss.) en G. Fr. Reuter (zie Reuter).
Boiv., - L. H. Boivin (boivíni).
Boj. / Bojer, - W. Bojer [1797 (of 1800)-1856], conservator van een museum op
Mauritius.
Bold., - Isaac Boldingh (1879, Purmerend; X), van 1908-14 assistent en conservator
voor de plantkunde aan de universiteit te Utrecht, van 1914-32 plantkundige bij het
Departement van Landbouw, Handel en Nijverheid te Buitenzorg, thans
gepensionneerd en te Amersfoort woonachtig, schrijver van verscheidene bot.
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publicaties, o.a. over de flora der Ned. Antillen en een Zakflora voor de
Landbouwstreken op Java.
Bolle, - Karl Bolle (1821-1909), D. dendroloog en natuuronderzoeker.
Bolus, - H. Bolus (1834-1911), Eng. schrijver over de flora van Z.-Afrika.
Bong., - H. G. Bongard (1786-1839), D. plantkundige, overleden te St.-Petersburg.
Bonnet, - Edmond Bonnet (1848, Beaune, Dépt. Côte-d’Or; 1922, Parijs),
plantkundige aan het Museum van Natuurlijke Historie te Parijs, schrijver o.a. eener
Flora van Parijs.
Bonnier, - Gaston Eugène Marie Bonnier (1853, Parijs; 1922, Parijs), sedert 1887
hoogleeraar in de plantkunde te Parijs, schrijver van vele bot. publicaties, waaronder
een Flore du Nord de la France et de la Belgique en een Flore complète illustrée (van
Europa).
Boott, - Fr. M. B. Boott (Boóttia).
Bor., - A. Boreau (boraeánus).
Borb., - V. von Borbás (borbásii).
Borbás et Uechtr., - V. von Borbás (zie Borb.) en R. von Uechtritz
(uechtritziánus).
Borkh., - M. B. Borkhausen (1760-1806), D. plantkundige.
Bornm., - J. Fr. N. Bornmüller (bornmuelléri).
Bory, - J. B. M. baron Bory de Saint Vincent (boryánus).
Bosc, - J. A. Bosc (1764-1837), Fr. plantkundige.
Bouché, - P. K. Bouché (1784-1856), inspecteur van den bot. tuin te Berlijn.
Bowie, - J. Bowie (Bowíea).
Boxall, - W. Boxall (boxállii).
Brand, - A. Brand (1863, Berlijn; 1930, Sorau, Nieder-Lausitz), plantkundige.
Brandis, - D. Brandis (brandisiánus).
Brause, - G. Brause (brauseánus).
Br.- Bl., - Josias Braun-Blanquet (1884, ?; X), directeur van het Station
Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine te Montpellier, schrijver
van belangrijke bot. publicaties.
Breda / Breda (Kuhl et Van Hasselt), - J. G. S. van Breda (1788-1867), Ned.
plantkundige, die (1827) een deel der orchideeën beschreef, welke door Kuhl (Kúhlia)
en Van Hasselt (Hasséltia) op Java verzameld waren.
Brem., - C . E. B. Bremekamp (1888, Dordrecht; X), bioloog, van 1912-14
verbonden aan het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie te Pasoeroean, van
1915-21 leeraar aan de N.I.A.S. (Nederlandschindische Artsenschool) te Soerabaja,
van 1921-23 privaatdocent te Amsterdam, van 1921-31 hoogleeraar te Pretoria,
sindsdien ambteloos, thans te Bilthoven woonachtig, schrijver van vele belangrijke
bot. publicaties.
Brign., - G. Brignoli a Brunhoff (1744-1857), hoogleeraar te Modena.
Briq., - J. Briquet (1870-1931), directeur van het bot. instituut te Genève.
Britt., - J. Britten (Britténia).
Britton, - Nathaniel Lord Britton (1859-1934), Amer. plantkundige.
Brogn. / Brongn., - A. Th. Brongniart (Brongniártia).
Brongn. et Koch, - A. Th. Brongniart (zie Brogn.) en C. (K.) H. E. Koch (zie C.
Koch).
Brot., - F. de Avellar Brotero (Brotéra).
Brügg. / Brügger, - Chr. G. Brügger (1833-99), leeraar te Chur.
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B. S. P., - Nathaniel Lord Britton (1859-1934), Emerson Ellick Sterns (1846-1926)
en Justus Ferdinand Poggenburg (1840-93), Amer. plantkundigen.
Bth., - zie Benth.
Bth. et Clarke, - G. Bentham (zie Benth.) en Ch. Baron Clarke (zie Clarke).
Buch. / Buchen., - Fr. G. Ph. Buchenau (1831-1906), leeraar te Bremen.
Buch.-Ham., - Fr. Buchanan-Hamilton (buchana-
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neánus).
Buckl., - S. Β. Buckley (1809-84), Amer. plantkundige.
Buese, - zie Buse.
Bull, - William Bull (1828-1902), stichter eener in 1916 opgeheven kweekerij te
Chelsea (Londen), schrijver van tuinbouwkundige artikelen.
Bunge, - Α. von Bunge (bungeánus).
Bur., - Ε. Bureau (Bureavélla).
Burb., - Fr. W. Th. Burbidge (Burbídgea).
Burck, - W. Burck (Burckélla).
Bur. et Franch., - E. Bureau (zie Bur.) en A. Franchet (zie Franch.).
Bur. et Schum., - E. Bureau (zie Bur.) en Κ. W. Schumann (zie Κ. Schum.).
Burk. / Burkill, - Ι. Η. Burkill (Burkíllia).
Burr. / Burret, - M. Burret (1883, Saffig bij Coblenz; X), custos en professor aan
het bot. museum te Berlijn-Dahlem, schrijver over palmen.
Bury, - Mevr. E. Bury (bloeitijd 1831-37), Engelsche, uitgeefster van het plaatwerk
Hexandrian Plants.
Buse / Büse, - L. H. Buse (Búsea). De naam wordt ook wel Büse of Buese
geschreven.
Buser, - R. Buser (1857, Aarau, Zwitserland; 1931, Genève), conservator van het
Herbarium De Candolle te Genève.
Büsgen, - M. Büsgen (1858-1921), hoogleeraar te Münden (Hannover).
C. A. M., - C. (K.) A. Meyer (Meyéra).
Camb. / Cambess., - J. Cambessèdes (Cambessédea).
C. A. Mey., - zie C. Α. Μ.
Campbell,- D. H. Campbell (1859, Detroit, U.S.A.; X), oud-hoogleeraar, schrijver
van vele bot. publicaties.
Campd., - Fr. Campdera, Fr. plantkundige, schrijver (1819) over Polygonacĕae.
Camus, - zie E. G. Camus.
Cardot, - J. Cardot, die in het Bulletin du Muséum National d’Histoire Naturelle
te Parijs, 1918, een studie schreef over de Rosacĕae van O.-Azië.
Carr. / Carrière, - E. A. Carrière (carriérei).
Caruel, - Th. Caruel (1830-98), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te
Turijn.
Cas. DC. / Cas. D. C., - C. P. de Candolle (candolleánus 3).
Casp., - J. X. R. Caspary (Caspárya).
Cass., - A. H. G. graaf van Cassini (Cassínia).
Cav., - A. J. Cavanilles (Cavaníllea).
Cavillier, - François George Cavillier [1868, Bussigny-sur-Morges, Kanton Waadt
(Vaud), Zwitserland; X], van 1887-98 preparateur aan het Herbarium Burnat (zie
burnáti) te Nant-sur-Vevey, van 1898-1920 (als opvolger van Gremli) conservator
van dat herbarium, sedert 1926 hoofdassistent aan het Conservatoire Botanique der
stad Genève, schrijver van verscheidene bot. en biogr. publicaties. Voor bot.
doeleinden bereisde hij (1890-1918) Zwitserland, Italië, Corsica, Spanje, de Balearen,
Dalmatië, Montenegro, de Hercegowína, Bosnië en Algerije.
C. C. Gmel., - K. (C.) Chr. Gmelin (1762-1837), arts-plantkundige te Karlsruhe.
C Chr. / C. Christensen, - C. Fr. A. Christensen (Christensénia).
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C. DC. / C. D. C., - zie Cas. DC.
C. E. Carr, - C. E. Carr te Tembeling (Pahang, Mal. Schiereiland), hedendaagsch
orchideeën-specialist.
C. E. C. Fisch., - Cecil Ernest Claude Fischer (1870, Bombay; X), assistent voor
de flora van Britsch Indië aan het Herbarium te Kew.
Čelak., - L. Čelakowsky (celakowskyánus; zie ook Addenda et Corrigenda).
Cerv., - V. Cervantes (cervantésii).
Ces. / Cesati, - V. Cesati (cesatiánus).
C. et C., - Antoine de Cugnac, hedendaagsch plantkundige te Parijs, en mej. Aimée
Antoinette de Camus [dochter van E. G. Camus (zie E. G. Camus)], hedendaagsch
plantkundige te Parijs, schrijfster van zeer vele bot. publicaties.
C. E. Weig., - Chr. E. Weigel (Weigélia).
Chabert, - E. Chabert (chabérti).
Chaix, - D. Chaix (chaixi).
Cham., - L. C. A.Chamisseau de Boncourt (Chamíssoa).
Cham. et Schl. / Cham. et Schld. / Cham. et Schlecht., - L. C. A. Chamisseau
de Boncourt (zie Cham.) en D. Fr. L. von Schlechtendal (zie Schdl.).
Champ., - J. G. Champion (champióni).
Châtelain, - J. J. Châtelain, in de 2de helft der 18de eeuw plantkundige te
Neuveville aan het Bielermeer, Zwitserland. Overigens is mij van hem niets bekend.
Chaub., - L. A. Chaubard (1785-1854), Fr. plantkundige.
Chav., - E. L. Chavannes (Chavannésia).
Ch. B. Robinson, - Ch. B. Robinson (robinsoniánus).
Ch. et Schl., - zie Cham. et Schl.
Chevallier, - Fr. F. Chevallier (1796-1840), Fr. plantkundige.
Ch. Koen., - Ch. (of C. of Κ.) Koenig (1774-1851), te Londen gevestigd
plantkundige van D. afkomst.
Chod., - R. Chodat (1864-1934), hoogleeraar in de plantkunde te Genève.
Choisy, - J. D. Choisy (Chóísya).
Chr. Buch, - Chr. L. vrijheer Von Buch (1774-1853), D. plantkundige, schrijver
over de flora der Kanarische eilanden.
Christ, - H. Christ (chrístii).
Christensen, - zie C. Chr.
C. H. Schultz, - C. (K.) H. Schultz (schultziánus).
Cir., - D. Cirillo (Cyrílla).
C. Koch, - C. (K ) H. E. Koch (1809-79), hoogleeraar te Berlijn.
C. Koen., - zie Ch. Koen.
C. K. Schn. / C. K. Schneid., - C. K. Schneider (schneidéri 1).
Clairv., - J. Ph. de Clairville (1742-1830), Zwitsersch plantkundige.
Clarke, - Ch. Baron Clarke (clarkeánus).
Clavaud, - Armand Clavaud (1828, Blanzac, Z.Z.W. van Angoulême, Dépt.
Charente; 1890, Bordeaux), hoogleeraar aan den Gemeentelijken Leergang voor
Botanie der stad Bordeaux, schrijver van vele bot. publicaties, waaronder een
onvoltooid gebleven Flore de la Gironde (1881, 1884) en een monographie der sectie
Cracca van het gesl. Vicĭa.
Clke, - zie Clarke.
Clos, - Dominique Clos (1821, Sorèze, Dépt. Tarn, Frankrijk; 1908, Sorèze),
medicus, hoogleeraar in de plantkunde en directeur van den bot. tuin te Toulouse.
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Clute, - William Nelson Clute (1869, Painted Post; New York; X), hoogleeraar
te Indianápolis, Indiana, U.S.A.
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C Muell. / C. Mueller, - C. (K.) Mueller (1817-70), uitgever van bot. werken.
Cogn., - A. Cogniaux (cogniauxiánus).
Colebr., - H. Th. Colebrooke (Colebroókia).
Colla, - L. Colla (1766-1848), Ital. plantkundige.
Collad., - L. Th. Fr. Colladon (1792-1862), Zwits. arts-plantkundige.
Colv., - J. Colvill (colvíllei 1).
Comm. / Commers., - Ph. Commerson (commersóni).
Conard, - Henry Shoemaker Conard (1874, Philadelphia; X), hoogleeraar in de
plantkunde, schrijver over waterlelies.
Cook, - Orator Fuller Cook (1867, Clyde, New York; X), verbonden aan het
Bureau of Plant Industry te Washington.
Cooke, - Th. Cooke (1836-1910), Iersch plantkundige, van 1860-93 in Eng. Indië
werkzaam, schrijver eener Flora of Bombay.
Copel., - E. B. Copeland (copelándi).
Cornu, - Maxime Cornu (1843-1901), directeur van den Jardin des Plantes te
Parijs.
Corr., - J. Fr. Correa da Serra (Córrea).
Coss., - E. Saint-Charles Cosson (1819-89), Fr. plantkundige, kenner der flora
van N.-Afrika.
Coss. et Dur., - E. Saint-Charles Cosson (zie Coss.) en M. C. Durieu de
Maisonneuve (zie Dur.).
Costa, - Antonio Cipriano Costa y Cuxart (1817-86), hoogleeraar te Barcelona.
Coste et Reynier, - Hippolyte Jacques Coste (1858, Balaguier-de Saint-Sernin,
Dépt. Aveyron, Frankrijk; 1923, Saint-Paul-des-Ponts, Dépt. Aveyron), geestelijke,
schrijver eener flora van Frankrijk en Corsica, en Alfred Reynier († 1932),
plantkundige te Marseille.
Coulter, - Th. Coulter (coultéri).
Coulter et Evans, - John Merle Coulter (1851-1928), Amer. plantkundige, en
Walter Harrison Evans (1863, Delphi, Indiana, U.S.A.; X), van 1891-1933 verbonden
aan het United States Department of Agriculture, schrijver van vele bot. publicaties.
Cov., - Fr. V. Coville (1867-X), conservator van het United States National
Herbarium te Washington.
Craib, - W. Grant Craib (1882, Kirkside, N.-Schotland; 1933, Kew), hoogleeraar
te Aberdeen.
Crantz, - H. J. Ν. von Crantz (crántzei).
Crép. / Crépin, - Fr. Crépin (1830-1903), hoogleeraar en directeur van den bot.
tuin te Brussel, rozenspecialist.
Cretz. et J. J. S., - Paul Cretzoiu (1909, Boekarest; X), conservator van het
herbarium van het bot. laboratorium te Boekarest, schrijver van vele bot. publicaties,
en J. J. Smith (zie J. J. S.)
C. Richter, - zie K. Richter.
Crntz, - zie Crantz.
Croizat, - Léon Camille Marius Croizat (1894, Turijn; X), in 1929 genaturaliseerd
tot Amerikaan, verbonden aan den dienst der openbare parken te New York.
C. Schroet., - C. Schroeter (schroeteriánus).
Cunn., - A. Cunningham (Cunninghámia, sub 1).

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Curt. / Curtis, - W. Curtis (1746-99), apotheker-plantkundige te Chelsea (Londen),
oprichter (1787) van The Botanical Magazine.
Cyrill / Cyrillo, - D. Cirillo (Cyrílla).
Czern., - Basil Czernajew (Cernajeff, Czerniaew, Tchernaiev, Tschemiajeff)
[1793, Woronesch (Woronesh, Woronež), Z.-Rusland; 1871, Kharkoff (Charkow)],
schrijver van een overzicht der planten van Charkow (1859).
Dalla Torre, - Carl (Karl) Wilhelm von Dalla Torre (1850, Kitzbühel, Tirol; 1928,
Innsbruck), hoogleeraar in de zoölogie te Innsbruck, schrijver o.a. [te zamen met H.
Harms (zie Harms)] van de Genĕra Siphonogamārum (1900-07), een kritische
naamlijst aller in dien tijd bekende gesl. van hoogere planten.
Dalz., - N. A. Dalzell (1817, Edinburgh; 1878, Edinburgh), van 1841-70 werkzaam
bij het Boschwezen in de provincie Bombay.
Dalz. et Gibs., - N. A. Dalzell (zie Dalz.) en Alexander Gibson (1800,
Laurencekirk, Schotland; 1867, Bombay), medicus-houtvester, beiden werkzaam in
de provincie Bombay.
Dandy, - James Edgar Dandy (1903, Preston, Lancashire, Engeland; X),
plantkundige verbonden aan het Museum voor Natuurlijke Historie te Londen.
Dans., - B. H. Danser (danséri).
Darl., - W. Darlington (1782-1863), Amer. medicus-plantkundige.
David, - A. David (armándii).
D. C., - A. P. de Candolle (Candóllea).
D. C. fil., - De Candolle filĭus, d.i. de zoon: A. L. P. P. de Candolle (zie A. DC.)·
Dcs., - J. Decaisne (Decáísnea).
Dcs. et Planch., - J. Decaisne (zie Dcs.) en J. E. Planchon( zie Planch.).
D. Dietr., - David Nathanael Friedrich Dietrich (1799, Ziegenhain bij Jena; 1888,
Jena), schrijver van vele bot. publicaties.
D. Don, - David Don (doniánus 2).
De Br. / De Bruyn, - A. J. de Bruyn (1811, Delft; 1895, ’s
Gravenhage),paardenarts-botanicus, in 1834 in militairen dienst getreden, in 1879
gepensionneerd met den rang van luitenant-kolonel, een van de oprichters (1845)
der Ned. Bot. Vereeniging, bewerker der gesl. Rubus, Polygŏnum en Rumex voor
den 1sten druk van den Prodrŏmus Florae Batāvae, schrijver van verscheidene
publicaties.
Decne, - zie Dcs.
Decne et Planch., - zie Dcs. et Planch.
Decsne, - zie Dcs.
Decsne et Planch., - zie Dcs. et Planch.
Degen, - Arpád von Degen (1866, Preszburg; 1934, Boedapest), medicus-botanicus
te Boedapest, verdienstelijk onderzoeker van en schrijver over de flora van Hongarije
en het Balkán-schiereiland.
Degen et Doerfl. / Degen et Dörfl., - Arpád von Degen (zie Degen), en Ignaz
Dörfler (1866, Weenen; X), natuurhistorisch reiziger te Weenen.
Degl., - J. V. Y. Degland (1773-1841), Fr. plantkundige.
De Jonghe, - J. de Jonghe, omstreeks het midden der 19de eeuw bloemkweeker
te Brussel.
Del., - A. Raffeneau Delile (Delíla).
Delar., - Fr. Delaroche (Róchea).
Delarbre, - A. Delarbre (1724-1814), Fr. plantkundige.
Delile, - zie Del.
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Dennst., - A. W. Dennstedt (Dennstáédtia).
De Not. / De Notaris, - G. de Notaris (1805-77), hoogleeraar, eerst te Genua,
daarna te Rome.
Deppe, - F. Deppe (déppei).
Desf., - R. L. Desfontaines (Desfontáínea).
Desp., - (Solānum atriplicifolĭum Desp.), - Desportes, die dezen naam geschonken
had aan een plant, welke zich in 1813 bevond in het herbarium van
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A. P. de Candolle (zie Candóllea). Mogelijk is Ν. Η. Fr. Desportes (1776-1856)
bedoeld, Fr. schrijver van een flora der departementen Sarthe en Mayenne.
Desr., - L. A. J. Desrousseaux (?, ?; ?, ?), te Parijs, medewerker aan de bot.
encyclopedie [deel III (1789)] van De Lamarck (zie lamarckiánus). - Volgens Dr.
John Hendley Barnhart te New York (zie diens aan mij gericht schrijven van 13 April
1936, voorts barnhártii en ook het Voorbericht van dit boek) is hij mogelijk identiek
met den lakenfabrikant-politicus, Joseph Auguste Desrousseaux (1753, Sedan; 1838,
Vendières, Dépt. Marne) te Sedan.
Desv., - A. N. Desvaux (1784-1856), hoogleeraar te Angers.
De Vr., - W. H. de Vriese (devriései).
De Vr. et T., - W. H. de Vriese (zie De Vr.) en J. E. Teysmann (zie Teysm.).
De Vriese, - zie De Vr.
De Wildem., - E. de Wildeman (1866, St-Josse-ter-Noode, Brussel; X),
eeredirecteur van den bot. tuin te Brussel, schrijver van vele bot. publicaties.
Dickson, - E. D. Dickson (?-1900), Eng. medicus-plantkundige.
Didr., - D. F. Didrichsen (1814-87), van 1875 tot aan zijn dood directeur van den
bot. tuin te Kopenhagen.
Dieck, - G. Dieck (1847, Zöschen bij Merseburg; ?, ?),
landgoedbezitter-dendroloog, die Europa, N.-Afrika en de Levant bereisde, kweeker
van houtige gewassen en Alpenplanten, schrijver van vele dendrol. publicaties.
Diels, - L. Diels (dielsiánus).
Dietr., - zie D. Dietr.
Dill., - J. J. Dillenius (Dillénia).
Dipp. / Dippel, - L. Dippel (dippeliánus).
Dode, - Louis Albert Dode (1875, Moulins, a/d Allier; ?, ?), dendroloog te Parijs,
bekend door zijn studiën over Popŭlus en Salix.
Doell / Döll, - J. Chr. Döll (1808-85), bibliothecaris-botanicus te Karlsruhe.
Domb., - J. Dombey (Dombéya).
Domin, - K. Domin (1882-X), hoogleeraar te Praag.
Don, - Zie D. Don en ook G. Don.
Donn, - James Donn (1758-1813), hortulanus van den bot. tuin te Cambridge
(Engeland).
Dop, - Paul Dop (1876, Toulouse; X), sedert 1927 hoogleeraar aan de Faculté des
Sciences te Toulouse.
Dougl., - D. Douglas (Douglásia).
Dreves et Hayne, - J. Fr. P. Dreves (1772-1816), D. plantkundige en Fr. G. Hayne
(1763-1832), hoogleeraar te Berlijn.
Druce, - G. Cl. Druce (1850-1932), hoogleeraar te Oxford.
Drude, - C. G. O. Drude (1852-1933), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin
te Dresden.
Drummond et Prain, - J. R. Drummond (1851-1921), Schotsch plantkundige,
die van 1874-1904 in de Punjab (vlakte Z. van het westelijk deel van den Himalaya;
ruim 7 x Nederland) arbeidde, en D. Prain (zie Prain).
Dryand., - J. Dryander (Dryándra).
Dub. / Duby, - J. E. Duby (1798-1885), Zwits. geestelijke-plantkundige.
Duch. / Duchesne, - A. N. Duchesne (Duchésnea).
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Du Croz, - auteur van Potamogēton plantaginĕus in Roemer et Schultes, Systēma
Vegetabilĭum, III, 504 (1818). Overigens is mij van hem niets bekend.
Duhamel, - H. L. Duhamel du Monceau (Hamélia).
Dulac, - J. Dulac (bloeitijd 1867), Fr. geestelijke-plantkundige.
Dum.,- B. Ch. Dumortier (1797-1878), Belg. staatsman-plantkundige.
Dun. / Dunal, - M. F. Dunal (dunaliánus).
Dunn, - Stephen Troyte Dunn (1868, Bristol; Χ), van 1898-1901 particulier
secretaris van den directeur van het Kew-herbarium, van 1903-10 hoofd van het
Botanical and Forestry Department van Hongkong, van 1919-25 verbonden aan het
Kew-herbarium als assistent voor Indië.
Dur., - M. Ch. Durieu de Maisonneuve (1796-1878), directeur van den bot. tuin
van Bordeaux.
Durand, - Th. A. Durand (1855-1912), Fr. plantkundige, schrijver (1888) van een
Index Genĕrum Phanerogamārum.
Durande, - J. Fr. Durande (1730-94), Fr. plantkundige.
Durazz., - A. Durazzini, in de 2de helft der 18de eeuw medicus-plantkundige te
Florence.
Durieu, - zie Dur.
Durieu et Asch., - M. C. Durieu de Maisonneuve (zie Dur.) en P. Fr. A. Ascherson
(zie Asch.).
Duroi, - J. Ph. Duroi (1741, Brunswijk; 1785, Brunswijk ), medicus-dendroloog.
D’Urv., - J. S. C. Dumont d’Urville (durvilláéi).
Duthie, - J. F. Duthie (duthieánus).
Duval, - Ch. J. Duval (duválii).
Dyer, - W. T. Thiselton-Dyer (Dyéra).
Dykes, - W. R. Dykes (1877-1925), Eng. plantkundige, schrijver o.a. over Iris en
Tulĭpa.
Eckl., - Chr. Fr. Ecklon (ecklónii).
Eckl. et Zeyh., - Chr. Fr. Ecklon (zie Eckl.) en K. L. Ph. Zeyher (zie onder
zeyhéri).
E. Coemans, - H. Eug. L. Coemans (1825, Brussel; 1871, Gent),
geestelijke-plantkundige te Gent.
Edgew., - M. P. Edgeworth (edgewórthii).
Edw. Sm., - zie J. E. Sm.
E. G. Camus, - Edmond Gustave Camus (1852, Parijs; 1915, Parijs),
apotheker-botanicus, daarbij uitnemend teekenaar, sedert 1908 volontair aan het
Museum van Natuurlijke Historie te Parijs, schrijver van ruim 130 bot. artikelen en
werken.
Ehrenb., - Chr. G. Ehrenberg (1795-1876), hoogleeraar te Berlijn, beroemd
natuuronderzoeker (zie onder hempríchii).
Ehrenb. et Hempr., - Chr. G. Ehrenberg (zie Ehrenb.) en Fr. W. Hemprich
(hempríchii).
Ehrh., - J. Fr. Ehrhart (Ehrhártia).
E. H. Wils., - E. H. Wilson (wilsóni).
Eichl., - A. W. Eichler (eichléri 1).
E. Koehne, - B. A. E. Koehne (1848-1918), gymnasiumleeraar-dendroloog te
Berlijn.
Ell. / Elliott, - St. Elliott (1771-1830), Amer. plantkundige.
Ellis, - J. Ellis (± 1710-1776), koopman-plantkundige te Londen.
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Elm., - A. D. E. Elmer (elméri).
E. Mercier, - E. Mercier (1802-63), Zwits. medicus-plantkundige, Rubus-kenner.
E. Mey. / E. Meyer, - E. H. F. Meyer (meyeriánus 2).
E. M. Fries, - zie Fr.
Endl., - St. L. Endlicher (endlicheriánus).
Engelm., - G. Engelmann (engelmánni)
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Engl. / Engler, - H. G. A. Engler (engléri).
Engl. et Krause, - H. G. A. Engler (engléri) en Kurt Krause (zie K. Krause).
Engl, et Warb., - H. G. A. Engler (zie Engl.) en O. Warburg (zie Warb.).
Englm., - zie Engelm.
Eschsch., - J. Fr. G. von Eschscholz (Eschschólzia).
Eschw., - Fr. G. Eschweiler (Eschweiléria).
Fabr., - Ph. Κ. Fabricius (1714-74), hoogleeraar te Helmstedt.
Falc., - Hugh Falconer (falconéri 1).
Farrer, - R. J. Farrer (farréri).
Fawc., - W. Fawcett (1851, Arklow, Z.O.-Ierland; 1926, Blackheath bij Londen),
schrijver over de flora van Jamaica.
Fedtsch., - A. P. Fedtschenko (olgae).
Fée, - A. L. A. Fée (féei).
Fenzl, - E. Fenzl (fenzliánus).
Fern. / Fernald, - Merritt Lyndon Fernald (1873, Orano, Maine, U.S.A.; X),
hoogleeraar aan de Harvard University te Cambridge, Mass., U.S.A., schrijver van
vele bot. publicaties.
F. et W., - Merritt Lyndon Fernald (zie Fern.) en Ch. A. Weatherby, Amer,
plantkundigen.
Fig. et Not., - A. Figari Bey (figárei) en G. de Notaris (1805-77), hoogleeraar,
eerst te Genua, later te Rome.
Finet, - E. Achille Finet (1863, Argenteuil bij Parijs; 1913, Parijs), onder leiding
van Bureau (zie Bur.) volontair aan het Museum van Natuurlijke Historie te Parijs,
uitnemend kenner van en schrijver over orchideeën, waarvan zijn vader te Argenteuil
een groote verzameling bezat. Hij heeft Indo-China bereisd. Hij liet aan het Museum
een som van 600 000 francs na om de verzameling te onderhouden en het personeel
uit te breiden.
Fiori et Paoletti, - Adriano Fiori (1865, Formigine, Z.W. van Modena; X), van
1900-1913 hoogleeraar in de plantkunde te Vallombroso (O. van Florence), sedert
1914 hoogleeraar te Florence, die in 1909 Eritrea en in 1924 het eiland Rhodos voor
bot. doeleinden bereisde, en Giulio Paoletti (1865, Venetië; X), van 1896-1933
hoogleeraar in de nat. historie achtereenvolgens te Melfi (O. van Napels), Arezzo
(O. van Livorno), Messina en Udine (N.W. van Triëst), die verscheidene streken van
Italië en Sicilië voor bot. doeleinden bereisde, beiden schrijvers van verscheidene
bot. publicaties, te zamen auteurs eener Flora van Italië.
Fisch., - Fr. E. L. (von) Fischer (fischéri 2).
Fischer-Benzon, - Rudolf von Fischer-Benzon (1839, Westermühlen; 1911, Kiel).
Fisch. et Mey., - Fr. E. L. von Fischer (zie Fisch.) en C. (K.) A. Meyer (zie C. A.
M.).
Fitzg., - R. D. Fitzgerald (1830-92), Iersch plantkundige, sedert 1856 in Sydney.
Flem., - J. Fleming (Flemíngia).
Fluegge, - J. Flügge (Fluéggea).
Fl. Wett., - Flora der Wetterau (streek N. van Frankfort a/d Main). Zie G. M. Sch.
Focke, - W. O. Focke (1834, Bremen; 1922, Bremen), arts-botanicus te Bremen,
beroemd Rubus-kenner.
Forbes, - Henry O. Forbes (forbesiánus).
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Forbes et Hemsley, - Henry O. Forbes (zie Forbes) en W. Botting Hemsley (zie
Hemsl.).
Forsk., - P. Forskål (forskálii).
Forst., - J. R. Forster en J. G. A. Forster (zie voor beiden forstéri).
Fort. / Fortune, - R. Fortune (fortuneánus).
Foster, - M. Foster (fosteriánus).
Foster et Baker, - M. Foster (zie Foster) en J. G. Baker (zie Bak.).
Foug. / Fouger., - A. D. Fougeroux de Bondaroy (1732-89), Fr. plantkundige.
Fourn., - Eug. P. N. Fournier (fourniéri).
Fourr., - Jules Pierre Fourreau (1844, Lyon; 1871, Beaune, Z.Z.W. van Lyon, in
het hospitaal, aan wonden hem toegebracht in den Fr.-D. oorlog; begraven te Lyon),
ijverig florist, medewerker van Jordan (zie J.).
Foxw., - F. W. Foxworthy (foxwórthyi).
Fr., - E. M. Fries (frieseánus).
Franch., - A. Franchet (franchéti).
Fres., - J. B. G. W. Fresenius (1808-66), D. medicus-plantkundige.
Freyer, - H. Freyer (1802-66), custos van het natuurhistorisch museum te Laibach.
Freyn, - J. Freyn (freyniánus).
Friderichsen, - P. Kr. N. Friderichsen (1853-1932), drogist-apotheker te
Gudumholm en later te Kjellerup (twee dorpjes in Jutland), daarbij Rubus-kenner.
Fries, - zie Fr.
Fritsch, - K. Fritsch (1864-1934), Oostenr. plantkundige.
Friv., - I. Frivaldszky von Frivald (Friváldia).
Frost, - John Frost (1803-40), Eng. medicus-plantkundige.
Fr. W. Schultz / F. Schultz, - Fr. W. Schultz (1804-76), D. medicus-plantkundige.
Funck, - Chr. H. Funck (Fúnckia).
Furtado, - Caetano Xavier dos Remedios Furtado [1897, Merces, Goa (Portug.
bezitting aan de W.-kust van Voor-Indië, ongeveer 15-16° N.B.); X], sedert 1926
verbonden aan den bot. tuin van Singapore, schrijver van verscheidene bot. publicaties,
inzonderheid over palmen.
F. Vill, - C. Fernandez-Villar (villárii).
F. v. M., - Ferdinand von Müller (ferdinándi muelléri).
F. v. M. et Kränzl., - Ferdinand von Mueller (zie F. v. M.) en Fr. Kränzlin (zie
Kränzl.).
F. v. Müll. / F. von Muell., - zie F. ν. Μ.
F. W. Schmidt, - Fr. W. Schmidt (1763-96), hoogleeraar te Praag.
F. W. Schultz, - Fr. W. Schultz (1804-76), D. medicus-plantkundige.
Fzl, - zie Fenzl.
Gaertn., - J. Gärtner (Gaertnéra).
Gaertn. f., - Gärtner filĭus, d.i. de zoon: Κ. Fr. Gärtner (1772-1850), arts te Calw,
zoon van J. Gärtner (zie Gaertn.).
Gage, - A. Th. Gage (1871-X), oud-directeur van den bot. tuin te Calcutta.
Gagnep., - F. Gagnepain (gagnepáínii).
Gamble, - J. S. Gamble (1847-1925), ambtenaar bij het boschwezen in Eng. Indië,
schrijver van bot. werken.
Gams, - Helmut Gams (1893, Brünn; X), bioloog, van 1922-28 werkzaam aan
het biol. station te Wasserburg aan de Boden-See, sedert 1929 docent aan de
universiteit te Innsbruck, schrijver van vele bot. en andere publicaties, bewerker der
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Leguminōsae, Borraginacĕae en Labiātae in Hegi’s Illustrierte Flora von
Mittel-Europa.
Garcke, - Fr. A. Garcke (1819-1904), plantkundige te Berlijn.
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Gardn. / Gardner, - G. Gardner (gardnéri).
Gärtn., - zie Gaertn.
Gasp., - G. Gasparrini (Gasparínia).
Gaud., - Ch. Gaudichaud-Beaupré (gaudicháúdi).
Gaudin, - J. Fr. G. Ph. Gaudin (gaudíni).
Gay, - J. E. Gay (gayánus).
Gay et Monn., - J. E. Gay (zie Gay) en J. P. Monnard (1791- na 1836), Zwits.
geestelijke-plantkundige.
G. Beck, - zie Beck.
G. Benn., - George Bennett (1804-93), Eng. medicus-natuuronderzoeker, die vele
jaren in Australië doorbracht.
G. Camus, - zie E. G. Camus.
Gdch., - zie Gaud.
G. Don, - George Don (doniánus 2).
Geis., - E. F. Geiseler (1781-1827), D. medicus-plantkundige.
Gentil, - Louis Gentil (1874, Luik; X), chef de cultures aan den bot. tuin te Brussel.
Gepp, - A. Gepp (1862, High Easter, Essex; X), van 1886-1927 verbonden aan
het Museum voor Nat. Historie te Londen.
G. et D. Don, - gebroeders G. Don en D. Don (zie voor beiden doniánus 2).
Gèze, - Jean Baptiste Marie Louis Gèze (1870, Toulouse; 1932, Montpellier),
docent in de plantkunde, die zich vooral toelegde op de studie van moerasplanten
met het oog op het daarvan te maken gebruik, schrijver over het gesl. Typha.
G. F. Hoffm., - G. Fr. Hoffmann (Hoffmánnia).
G. F. Mey, - G. Fr. W. Meyer (1782-1856), hoogleeraar te Göttingen.
G. Forr., - G. Forrest (forréstii).
G. Fr. Mey, - zie G. F. Mey.
G. Gord., - G. Gordon (1806-79), Iersch plantkundige.
Gibbs, - mej. L. S. Gibbs (gíbbseae).
Gibelli et Belli, - Giuseppe Gibelli (1831, Santa Cristina bij Pavia; 1898, Turijn),
hoogleeraar en directeur van den bot. tuin eerst te Bologna, later te Turijn, en Carlo
Saverio Belli [1852, Domodossola (N.W.-Italië); 1919, Turijn], van 1883-1901
verbonden aan den bot tuin van Turijn, daarna hoogleeraar te Cagliari (Z.-Sardinië),
vervolgens weer te Turijn gevestigd, te zamen schrijvers van verscheidene publicaties
over het gesl. Trifolĭum.
Gies., - K. Giesenhagen (1860-1928), hoogleeraar te München.
Gilg, - E. Gilg (gilgiánus).
Gilib., - J. E. Gilibert (Gilibértia).
Ging., - Fr. Ch. J. Baron Gingins de la Sarraz [1790, Château de la Sarraz, Kanton
Waadt (Vaud), Zwitserland; 1863, Lausanne], plantkundige.
Gled., - J. G. Gleditsch (Gledítschia).
Glox., - B. P. Gloxin (Gloxínia).
Gmel., - zie J. F. Gmelin.
G. Mey., - zie G. F. Mey.
G. M. Sch., - Ph. G. Gärtner (1754-1825), apotheker te Hanau; Β. Meyer
(1767-1836), D. plantkundige, en J. Scherbius (1769-1813), D. plantkundige, te
zamen schrijvers van een flora der Wetterau (landstreek Ν. van Frankfort a/d Main).
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Godr., - D. A. Godron (godrónii), medeschrijver (zie Gren. et Godr.) eener flora
van Frankrijk.
Gomez (ten rechte Gomes), - B. A. Gomes (1769-1823), Portug. marinearts.
Good., - S. Goodenough (Goodénia).
Gord.,- G. Gordon (1806-79), Iersch plantkundige.
Gouan, - A. Gouan (Gouánia).
Graebn., - K. O. R. P. P. Graebner (graebnéri).
Graebn. et Diels, - K. O. R. P. P. Graebner (zie Graebn.) en L. Diels (zie Diels).
Grah., - R. Graham (grahámi 1).
Grantz., - Carl Grantzow (?, ?; 1894, Prenzlau), schrijver eener flora van de
U(c)kermark (W. van Stettin).
Gray, - zie A. Gray.
Greene, - Edward Lee Greene (1842-1915), Amer. plantkundige.
Gremli, - Aug. Gremli (1833-99), Zwits. plantkundige.
Gren., - Chr. Grenier (1806-75), hoogleeraar te Besançon, medeschrijver (zie
Gren. et Godr.) eener flora van Frankrijk.
Gren. et Godr., - Ch. Grenier (zie Gren.) en D. A. Godron (zie Godr.), te zamen
schrijvers eener flora van Frankrijk.
Grenier, - zie Gren.
Grev., - R. K. Greville (grevilleánus).
Griff., - W. Griffith (Griffíthia).
Grimm, - J. Fr. K. Grimm (1737-1821), D. arts-plantkundige.
Griseb., - A. H. R. Grisebach (grisebachiánus).
Grml., - zie Gremli.
Gron. / Gronov., - J. Fr. Gronovius (gronóvii).
Groves, - Henry Groves (1855-1912), Eng. plantkundige en zijn broeder James
Groves.
Gugl., - W. Gugler, in 1908 schrijver over de Centaurēa’s van het Hongaarsche
Nationaal Museum.
Guill., - A. Guillemin (1796-1842), plantkundige te Parijs.
Guill. et Perr., - A. Guillemin (zie Guill.), en S. Perrottet (zie Perr.).
Guill. Perrot. et Rich. / Guill. Perrot. Rich. / Guill. Perr. Rich., - A. Guillemin
(zie Guill.), S. Perrottet (zie Perr.) - en A. Richard (zie A. Rich.).
Gunner., - J. E. Gunnerus (Gunnéra).
Gürke, - Robert Louis August Max Gürke (1854, Beuthen a. d. Oder; 1911, Steglitz
bij Berlijn), bewerker der Borraginacĕae in den eersten druk van Engler und Prantl,
Die Natürlichen Pflanzenfamilien.
Guss., - G. Gussone (Gussónea).
Gutierrez, - Mexicaan, van wien mij niets bekend is dan, dat hij volgens D. Fr.
L. von Schlechtendal (zie Schdl) (in Linnaea XXVI, 1854, p. 382) de auteur is
geweest van het gesl. Tornelĭa.
Haberle, - K. K. Haberle (Habérlea).
Hack., - E. Hackel (Hackelóchloa).
Haenke, - Th. Haenke (haenkeánus).
Hagenb., - K. Fr. Hagenbach (1771-1849), hoogleeraar te Bazel.
Haines, - Henry Hazelfoot Haines (1867, Londen; X), opperhoutvester van Behar
(N.W. van Calcutta en Orissa (zie orixénsis), schrijver van een flora dier provincies
en van andere bot. publicaties.
Halácsy, - Eug. von Halácsy (1842-1913), medicus-botanicus te Weenen.
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Hall. / Haller, - A. von Haller (halléri).
Hall, f., - 1. (Crepis setōsa Hall. f.), - Haller filĭus, d.i. Haller de zoon: Albert von
Haller (1758, Bern; 1823, Bern), zoon van den beroemden Zwits. plantkundige
Albrecht von Haller (zie Hall.). 2. (Nederlandschind. planten),- Hallier filĭus, d.i. de
zoon: J. G. Hallier (halliéri) zoon van den D. plantkundige E. Hallier.
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Ham., - zie Buch.-Ham.
Hamet, - Raymond Hamet (Dijon, ?; X) , lector te Parijs, schrijver van zeer vele
wetensch. publicaties, waaronder een monographie van het gesl. Kalanchŏë.
Hampe, - E. Hampe (1795-1880), D. apotheker-plantkundige.
Hance, - H. Fletcher Hance (Háncea).
Hand.-Mazz., - Heinrich Handel-Mazzetti (1882-X), custos der bot. afdeeling
van het natuurhist. museum te Weenen, bot. reiziger.
Hanst., - J. (von) Hanstein (1822-80), hoogleeraar te Bonn.
Harms, - H. Harms (harmsiánus).
Harr., - M. W. Harrington, hoogleeraar te Michigan, U.S.A., schrijver over varens
(1877), daarna (tot 1893) van meteorologische studiën.
Hartm., - C. (K.) J. Hartman (1790-1849), Zw. plantkundige.
Harv. / Harvey, - W. H. Harvey (harvéýi).
Hassk., - J. K. Hasskarl (Hasskárlia).
Hassl., - Emile Hassler (1861, Aarau; X), medicus, die zich in Paraguay vestigde,
verdienstelijk onderzoeker van en schrijver over de flora van dat land.
Hauman, - Lucien Hauman, eerst hoogleeraar in de bot. pathologie en
mikrobiologie te Buenos Aires (Argentinië), thans hoogleeraar in de plantkunde te
Brussel, schrijver o.a. over de flora van Z.-Amerika.
Hausskn., - H. K. Haussknecht (1838-1903), D. plantkundige.
Haw. / Haworth, - A. W. Haworth (Hawórthia).
Hayata, - Β. Hayata (?-1934), directeur van het bot. instituut te Tokyo.
Hayek, - Α. Ε. von Hayek (1871-1928), arts-botanicus te Weenen.
Hayne, - Fr. G. Hayne (1763-1832), hoogleeraar te Berlijn.
Η. Β. Κ., - Fr. W. H. Alexander von Humboldt (Humbóldtia), Α. J. A. Bonpland
(bonplandiánus) en K. S. Kunth (zie Kth).
H. C. Wats., - H. C. Watson (1804-81), Eng. plantkundige.
Heckel, - Edouard Marie Heckel (1843, Toulon; 1916, Marseille), eerst
marine-apotheker, daarna achtereenvolgens leeraar in de plantkunde te Nancy en
hoogleeraar te Grenoble en te Marseille, in welke laatste stad hij ook directeur van
den bot. tuin was en een werkzaam aandeel nam in de stichting van een Koloniaal
Instituut.
Hedw. f., - Hedwig filĭus, d.i. de zoon: R. A. Hedwig (1772-1806), hoogleeraar
te Leipzig, zoon van J. Hedwig (1730-99), hoogleeraar te Leipzig. Het tijdschrift
Hedwigĭa is naar den vader genoemd.
Heer, - O. Heer (Heéria).
Hegelm., - Chr. Fr. Hegelmaier (1833-1906), hoogleeraar te Tübingen.
Hegi, - Gustav Hegi (1876-1932), hoogleeraar te München, schrijver (met anderen)
der beroemde Illustrierte Flora von Mittel-Europa.
Hegi et Schmid, - G. Hegi (zie Hegi), en Emil Schmid [1891, Cannstatt (Stuttgart);
X] , van 1916-20 assistent en medewerker van Hegi, in 1921 benoemd tot assistent
aan het Instituut für Seenforschung te Langenargen (Bodensee), sedert 1929 assistent
en custos aan den bot. tuin en het museum der universiteit te Zürich, sedert 1935
tevens als privaatdocent voor plantengeographie aan die instelling werkzaam, schrijver
van verscheidene bot. publicaties, vooral op plantengeogr. gebied. Tusschen 1923
en 29 bezocht hij voor bot. doeleinden Sardinië, de Oost-Alpen en Montpellier.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Heim, - Frédéric Louis Heim (1869, Metz; X), schrijver over Dipterocarpacĕae.
Heimerl, - A. Heimerl (1857, Boedapest; ?, ?), leeraar te Weenen, verdienstelijk
onderzoeker van en schrijver over de flora van Oostenrijk, bewerker (1889) der
Nyctaginacĕae voor Engler und Prantl, Die Natürlichen Pflanzenfamilien.
Heist., - L. Heister (1683-1758), D. plantkundige.
Heldr., - Th. von Heldreich (heldréíchii).
Hellen., - C. N. Hellenius (Hellénia).
Hemsl., - W. Botting Hemsley (hemsleyánus).
Hemsl. et E. H. Wils., - W. Botting Hemsley (zie Hemsl.) en E. H. Wilson (zie
E. H. Wils.).
Hemsl. et O. Κ., - W. Botting Hemsley (zie Hemsl. ) en C. E. Otto Kuntze (zie
Ktze).
Henr., - J. Th. Henrard (henrárdi).
Hensch. et Mor., - A. W. E. Th. Henschel (henschéli) en A. Moritzi (zie Mor.).
Herb., - W. Herbert (herbertiánus 2).
Herbich, - Fr. Herbich (1791-1865), Oostenr. plantkundige.
Herb. Roxb., - onder dien naam aangetroffen in het herbarium van W. Roxburgh
(zie Roxb.).
Herrm., - J. Herrmann (1738-1800), hoogleeraar te Straatsburg. - Zie ook W.
Herrmann.
Hert., - Wilhelm Herter (1894, Berlijn; X), thans hoogleeraar te Montevídeo
(Uruguay), schrijver over Lycopodiacĕae.
Hesse, - Α. Hesse (héssei).
Η. et Arn., - W. J. Hooker (zie Hook.) en G. A. Walker Arnott (zie Arn.).
H. et Th., - J. D. Hooker (zie Hook. f.) en Th. Thomson (zie Thoms.).
Heuff., - J. Heuffel (1800-57), Hongaarsch arts-plantkundige.
Heufler, - L. J. von Heufler, vrijheer zu Rasen und Perdonegg (1817-85), Oostenr.
plantkundige.
Heyne, - B. Heyne (Héýnea).
Heynh., - G. Heynhold, D. plantkundige van omstreeks het midden der 19de eeuw.
H. f. et Th., - zie H. et Th.
Hickel, - Paul Robert Hickel (1861, Mulhouse = Mülhausen, Dépt. Haut-Rhin =
Elzas; 1935, Versailles), bekend dendroloog, eerst in Algiers, van 1904-23 lector in
de boschbouwkunde aan de landbouwschool te Grignon bij Parijs, schrijver van vele
publicaties, o.a. over de flora van Indo-China.
Hier., - G. Hieronymus (hierónymi).
Hiern, - W. Ph. Hiern (hiérnii).
Hieron., - zie Hier.
Hill, - Sir Arthur W. Hill (1875-X), directeur van den bot. tuin te Kew. Dezelfde
afkorting wordt wel gebezigd voor J. Hill en W. Hill, q.v.
Hitchc., - A. Sp. Hitchcock (1865-1935), Amer. agrostoloog.
Hitchc. et Ch. / Hitchc. et Chase, - A. Sp. Hitchcock (zie Hitchc.) en Mary Agnes
Chase, geb. Merrill (1869-X).
Η. J. Lam, - H. J. Lam (lamiánus).
H. Marsh., - Humphry Marshall (1722-1801), Amer. plantkundige, schrijver over
de boomen en heesters der Vereenigde Staten van N.-Amerika.
Η. Mart., - Η. von Martius (1781-1831), D. plantkundige.
H. Möll., - Hj. Aug. Möller (1866, Ystad, Zweden; X), lector te Stockholm,
schrijver o.a. over bladmossen.
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Hochr., - Β. P. G. Hochreutiner (hochreutinéri).
Höchst., - Chr. Fr. Hochstetter (hochstettéri).
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Hoffm., - G. Fr. Hoffmann (Hoffmánnia). Soms gebezigd in plaats van Hoffmsgg.
Hoffmg, - zie Hoffmsgg.
Hoffmg et Link, - zie Hoffmsgg et Link.
Hoffmsgg, - J. C. graaf Von Hoffmannsegg (cómitis 1).
Hoffmsgg et Link, - J. C. graaf Von Hoffmannsegg (zie Hoffmsgg.) en H. Fr.
Link (zie Link).
Hohenack., - R. Fr. Hohenacker (hohenackéri).
Holmb., - Otto Rudolf Holmberg (1874, Simrishamn, Z.-Zweden; 1930, Lund),
conservator van het bot. museum te Lund, schrijver over de flora van Skandinavië.
Holuby, - J. L. Holuby (1836-1923), Boheemsch geestelijke-florist.
Holw., - J. Z. Holwell (1711-98), Iersch medicus-botanicus.
Honck. / Honckeny, - G. A. Honckeny (Honckénya).
Hook., - W. J. Hooker (hookéri 1).
Hook. et Arn., - W. J. Hooker (zie Hook.) en G. A. Walker Arnott (zie Arn.).
Hook. et Baker, - W. J. Hooker (zie Hook.) en J. G. Baker (zie Bak.).
Hook. et Grev., - W. J. Hooker (zie Hook.) en R. K. Greville (zie Grev.).
Hook. et Harv., - W. J. Hooker (zie Hook.) en W. H. Harvey (zie Harv.).
Hook. f., - Hooker filĭus, d.i. de zoon: J. D. Hooker (hookéri 2), zoon van W. J.
Hooker (zie Hook.).
Hook. f. et Th. / Hook f. et Thoms. / Hook. fil. et Thoms., - J. D. Hooker (zie
Hook. f.) en Th. Thomson (zie Thoms.).
Hoppe, - D. H. Hoppe (1760-1846), D. plantkundige.
Horan., - P. Horaninow (1796-1866), Russ. plantkundige.
Horkel, - J. Horkel (1769-1846), hoogleeraar te Berlijn.
Horkel et Schleiden, - J. Horkel (zie Horkel) en M. J. Schleiden (zie Schleid.).
Horn. / Hornem., - J. W. Hornemann (hornemánni).
Horsf., - Th. Horsfield (horsfiéldi).
Hort., - Hortórum, d.i. der tuinen, onder dezen naam in tuinen gekweekt.
Hort. Berol., - Horti Berolinénsis, d.i. van den (bot.) tuin te Berlijn, onder dezen
naam in dien tuin gekweekt.
Hort. Bog., - Horti Bogoriénsis, d.i. van den (bot.) tuin te Buitenzorg (Mal.:
Bogor), onder dezen naam in dien tuin gekweekt.
Hort. Leichtl., - Horti Leichtlíni, d.i. van den tuin van Leichtlin (zie Leichtl.),
onder dezen naam in dien tuin gekweekt.
Hort. Makoy, - Horti makoyáni, d.i. van den tuin (kweekerij ) van Makoy
(makoyánus), onder dezen naam in dien tuin gekweekt.
Hort. Roll., - Horti Rollisónii, d.i. van den tuin (kweekerij) van Rollison
(rollisónii), onder dezen naam in dien tuin gekweekt.
Hort. Veitch., - Horti Véítchii, d.i. van den tuin (kweekerij) van Veitch (Véítchia),
onder dezen naam in dien tuin gekweekt.
Hose, - J. A. C. Hose (?-1800), D. medicus-botanicus.
Host, - N. Th. Host (Hosta).
Ηoust., - W. Houstoun (Houstónia).
Houtt., - M. Houttuyn (Houttuýnia).
How., - J. E. Howard (howardiáni-pahudiánus).
Howell, - Th. Howell (howéllii).
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Huds., - W. Hudson (1730-93), apotheker-plantkundige te Londen.
Hull, - J. Hull (1761-1843), Eng. plantkundige.
Humb. et Bonpl., - Fr. W. H. Alexander von Humboldt (zie H. B. K.) en A. J.
Bonpland (zie H. B. K.).
Η. Wendl., - Η. Wendland (wendlandiánus).
Η. Wendl. et Drude, - Η. Wendland (zie Η. Wendl.) en C. G. O. Drude (zie
Drude).
H. Winkler, - Hubert Winkler (winkléri 1).
H. Woynar, - Heinrich Woynar (1865, Rattenberg, a/d Inn, beneden Innsbruck;
1917, Graz), rentenier te Graz, verdienstelijk onderzoeker der varenflora van Tirol
en Stiermarken.
Irmsch., - Edgar Irmscher (1887-X), hoogleeraar in de plantkunde te Hamburg.
Ito, - Ito, naam van een tweetal Jap. plantkundigen (I’toa).
Itz. et Hertsch / Itzigs. et Hertsch, - H. Itzigsohn (1814-?), arts te Neudamm (bij
Küstrin), en H. Hertsch, in 1854 apotheker te dier stede.
J., - A. Jordan (1814-97), plantkundige te Lyon, bekend door zijn studiën over
“kleine” soorten. Draba verna L. [C. Linnaeus] werd door hem in ongeveer 200
soorten gesplitst.
Jablonszky, - E. Jablonszky, in 1915 bewerker van Pflanzenreich 65 (deel der
Euphorbiacĕae). Overigens is mij van hem niets bekend.
Jack, - W. Jack (Jáckia).
Jacks. / Jackson, - B. D. Jackson (1846-1927), Eng. plantkundige, auteur o.a. van
den Index Kewensis.
Jacq., - N. J. baron Von Jacquin (jacquíni).
Jacq. f., - Jacquin filĭus, d.i. de zoon: J. Fr. von Jacquin (1766-1839), hoogleeraar
te Weenen, zoon van N. J. baron Von Jacquin (zie Jacq.).
J. A. Murr., - J. A. Murray (Murráýa).
Janka, - Victor Janka von Bules (1837-90), Oostenr. plantkundige.
J. A. Purpus, - J. A. Purpus (purpúsii).
Jaub. et Spach., - Graaf H. F. Jaubert (1798, Parijs; 1874, Parijs), Fr.
staatsman-plantkundige, een van de oprichters (1854) der Société Botanique de
France, en E. Spach (zie Spach).
J. B. Scholz, - Jos. Β. Scholz, in 1900 Oberlandesgerichtssecretär (eerste griffier
bij het gerechtshof) te Marienwerder (W.-Pruisen), daarbij verdienstelijk botanicus.
J. Chr. Mik. / J. Chr. Mikan, - J. Chr. Mikan (mikáni).
J. Chr. Wendl., - J. Chr. Wendland (Wendlándia).
J. Dunc, - James Duncan (1802-76), hortulanus van den bot. tuin van Mauritius.
J. E. Sm., - J. E. Smith (Smíthia).
Jeswiet, - J. Jeswiet (1879, Amsterdam; X), bioloog, van 1918-1925 hoofd der
afdeeling Rietveredeling aan het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie te
Pasoeroean, sedert 1925 hoogleeraar in de plantensystematiek, dendrologie en
plantengeographie te Wageningen, directeur van het arboretum der
Landbouwhoogeschool te Wageningen.
J. et C. Presl / J. et K. B. Presl / J. et K. Presl, - J. Sv. Presl (zie J. Presl) en K.
(C.) B. Presl (presliánus).
J. et W., - P. Jansen (jansénii) en W. H. Wachter (wachtéri).
J. F. Gmel.,- Johann Friedrich Gmelin (1748-1804), hoogleeraar, eerst te Tübingen,
daarna te Göttingen.
J. F. Mill., - J. Fr. Miller (bloeitijd 1772-94), Eng. teekenaar van planten.
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J. Forbes, - James Forbes (1773-1861), tuinman van Woburn Abbey (russeliánus
2).
J. Fr. Gmel., - zie J. F. Gmel.
J. G. Ag., - J. G. Agardh (1813-1901), hoogleeraar te Lund.
J. Gay, - J. E. Gay (zie Gay).
J. G. Bak., - zie Bak.
J. G. Gmel., - J. G. Gmelin (Gmelína).
Jgh., - zie Jungh.
J. Grah., - John Graham (1805-39), directeur van den bot. tuin te Bombay.
J. G. Smith, - J. G. Smith (1866, Scottsburg, New York; X), van 1895-1908
verbonden aan het United States Department of Agriculture, sedert 1901 woonachtig
op Hawaii.
J. Hill, - J. Hill (Híllia).
J. Hoog, - J. M. C. Hoog (hoogiánus).
J. J. Linden, - J. J. Linden (lindeniánus).
J. J. Roem. / J. J. Roemer, - J. J. Roemer (Roeméria).
J. J. S., - J. J. Smith (smithiánus 3) en Fr. Kränzlin (zie Kränzl.).
J. J. S. et Schl. / J. J. S. et Schltr, - J. J. Smith (zie J. J. S.) en F. R. Rudolf
Schlechter (zie Schltr).
J. Kern., - J. Kerner (1829-1906), rechterlijk ambtenaar te Salzburg (Oostenrijk),
broeder van Α. Kerner von Marilaun (kernéri), medewerker van zijn broeder bij
verscheidene bot. uitgaven.
J. K. Maly, - J. K. Maly (1797-1866), arts-plantkundige te Graz (Boheme).
J. Lange, - J. M. Chr. Lange (1818-98), hoogleeraar te Kopenhagen.
J. Lloyd, - James Lloyd (1810-96), Eng. plantkundige, die vele jaren in Frankrijk
woonde en over de flora van dat land schreef.
J. M. G. Hoog, - zie J. Hoog.
J. Murr, - J. Murr (1864-1932), Tiroler, schrijver over de flora van Tirol,
Vorarlberg en Liechtenstein.
Jones, - W. Jones (Jonésia).
Jord., - zie J.
J. Presl, - J. Sv. Presl (1791-1849), hoogleeraar te Praag.
J. Sm., - J. Smith (smithiánus 2).
J. St.-Hil., - J. H. Jaume Saint-Hilaire (1772-1845), Fr. plantkundige.
Junge, - Paul Junge (1881-1919), onderwijzer-plantkundige te Hamburg.
Jungh., - Fr. W. Junghuhn (Junghúhnia).
Jungh. et De Vr., - Fr. W. Junghuhn (zie Jungh.) en W. H. de Vriese (zie De
Vr.).
Juss., - zie A. L. Juss.
Kaltenb. / Kaltenbach, - J. H. Kaltenbach (kaltenbáchii).
Kanitz, - Aug. Kanitz (kanitziánus).
Karel., - Grigory Ssilytsch Karelin (1801, ?; 1872, Gurjew, a/d N. oever der
Kaspische Zee), plantkundige.
Karelin et Kiriloff / Kar. et Kir., - Gr. Ss. Karelin (zie Karel.) en Ivan Kiriloff
(Kirilow) (1822-42), Russ. plantkundigen.
Karst. / Karsten, - G. Κ. W. Karsten (1817-1908), hoogleeraar te Weenen.
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Kaulf., - G. Fr. Kaulfuss (Kaulfússia).
K. B. Presl, - K. B. Presl (presliánus).
K. Chr. Gmel., - K. Chr. Gmelin (1762-1837), arts-plantkundige te Karlsruhe.
Kds, - S. H. Koorders (koordérsi).
Kds et Val., - S. H. Koorders (zie Kds) en Th. Valeton (zie Val.).
Kell. et Sünd., - Johann Kellerer, plantenverzamelaar, van wien mij verder niets
bekend is, en Fr. Sündermann (suendermánni).
Kellogg, - Α. Kellogg (kellóggii).
Ker / Ker-Gawl., - John Gawler (keriánus).
Kerner, - A. J. Kerner von Marilaun (kernéri).
K. et V., - S. H. Koorders (zie Kds) en Th. Valeton (zie Val.).
Keyserling, - Alexander Friedrich Michael Leberecht Arthur, graaf Von Keyserling
(1815, ?; 1891, Dorpat).
K. Fr. Schultz / K. F. Schultz, - K. Fr. Schultz (1765-1837), medicus-plantkundige
te Neu-Brandenburg (Mecklenburg).
K. H. Rech., - Karl Heinz Rechinger (1906, Weenen; X), zoon van Karl Rechinger
(rechingeriánus 1), sinds 1925 assistent aan de bot. afdeeling van het natuurhist.
museum te Weenen, schrijver van verscheidene bot. publicaties, waaronder
“Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung Rumex.” Voor bot. doeleinden
bereisde hij den Aegaeïschen Archipel, Bulgarije, Dalmatië en de Noordalbanische
Alpen (Ν.Ο. van Skútari = Skodra).
K. H. Schultz, - zie C. H. Schultz.
Κ. Η. Zahn, - Karl Hermann Zahn (1865, Baierthal bij Heidelberg; X), thans te
Karlsruhe, bekend schrijver over Hieracĭum.
King, - G. King (kingi).
King et Gamble, - G. King (zie King) en J. S. Gamble (zie Gamble).
King et Pantl., - G. King (zie King) en R. Pantling (1857-1910),
orchideeënspecialist, vele jaren werkzaam in Eng. Indië.
Kirchn., - G. Kirchner (?, ?; ?, ?), medewerker van Petzold (zie petzóldii) aan
een beschrijving (1864) van het arboretum te Muskau (W.-Silezië).
Kirk, - Th. Kirk (1828-98), Eng. plantkundige.
Kit., - P. Kitaibel (Kitaibélia).
Kittel, - Μ. Β. Kittel (Kittelócharis).
Kjellb., - G. K. Kjellberg (kjellbérgii).
K. Koch, - zie C. Koch.
K. Koen., - zie Ch. Koen.
Κ. Krause, - Kurt Krause, D. plantkundige, thans te Ankara (= Angora = Engüri,
in Klein-Azië) werkzaam.
Kl., - J. Fr. Klotzsch (klótzschii).
Klatt, - Fr. W. Klatt (1825-97), D. plantkundige.
Klein, - Klein (kleiniánus).
Kloos, - zie Α. W. Kloos.
Knaf, - J. Knaf (1801-65), Boh. arts-plantkundige.
Knight, - Joseph Knight (1781-1855), Eng. kweeker.
Knobl., - Emil Knoblauch (?, ?; 1936, Berlijn), professor te Berlijn, schrijver over
Oleacĕae.
Knowles et Westc., - B. G. Knowles (bloeitijd 1829-52), medicus-botanicus te
Birmingham, en Fr. Westcott (?-1861), plantkundige te Birmingham.
Kobus, - J. D. Kobus (kóbi).
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Koch, - W. D. J. Koch (Kóchia).
Koch et Augustin, - C. (K.) H. E. Koch (zie C. Koch) en Carl Sigismund Augustin
(?, ?; 1864, ?), uit Brandenburg, in 1850 tot Kreisgerichtsrat (kantonrechter) benoemd;
in 1857 was hij lid van het gerechtshof te Potsdam. Overigens is mij van hem niets
bekend; de op hem betrekking hebbende archiefstukken werden volgens mededeeling
(9 Mei 1936) van den Kammergerichtspräsident te Berlijn in 1884 vernietigd.
Koch et Bouché, - C. (K.) H. E. Koch (zie C. Koch) en P. K. Bouché (zie Bouché).
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Koch et Linden, - C. (K.) H. E. Koch (zie C. Koch) en J. J. Linden (zie J. J. Linden).
Koch et Ziz, - W. D. J. Koch (Kóchia) en J. B. Ziz (zízii).
Koehl., - J. Chr. G. Koehler (1759, Görisseifen bij Löwenberg, Silezië; 1833,
Schmiedeberg bij Hirschberg, Silezië), uitnemend Rubus-kenner.
Koehne, - zie E. Koehne.
Koehne et Lingelsheim, - B. A. E. Koehne (zie E. Koehne) en A. (von)
Lingelsheim (1874, Arolsen; X), docent voor de botanie aan den bot. tuin te Breslau.
Koel. / Koeler, - G. L. Koeler (Koeléria).
Koen., - J. G. Koenig (koenigiánus).
Koern., - Fr. A. Koernicke (1828-98), hoogleeraar te Bonn.
Kom., - V. L. Komarow (Komarov) (komarówi).
Korshinsky, - S. I. Korshinsky (1861-1900), Russ. plantkundige.
Korth., - P. W. Korthals (Korthalsélla).
Košanin, - Nedelyko Košanin (1874, Vionica, Servie; 1934, Graz).
Kostel., - V. Fr. Kosteletzky (1801-87), Boh. plantkundige.
Koster, - Joséphine T. Koster (1902, Bandoeng; X), wetensch. hulpkracht van het
Rijksherbarium te Leiden, verdienstelijk schrijfster over de Composĭtae van den Ned.
O.I. Archipel.
Kränzl., - Fr. Kränzlin (1847-1934), bekend D. schrijver over orchideeën.
Krause, - zie Κ. Krause.
Krdrs, - zie Kds.
Κ. Rech., - Karl Rechinger (rechingeriánus 1).
K. Richter, - K. (C.) Richter (1855-91), Oostenr. plantkundige.
Krocker, - A. J. Krocker (1744-1823), D. medicus-plantkundige, kenner der flora
van Silezië.
Krthls, - zie Korth.
Krueger, - Wilhelm Krüger (1857, Bornsen, Kreis Ülzen, Z.Z.O. van Hamburg;
X), van 1884-86 assistent aan het landbouwproefstation te Halle a.d. Saale, van
1886-92 directeur van het Proefstation voor suikerriet te Kagok (Ζ. van Tegal, Java),
sedert 1897 hoofd der bacteriologische afdeeling van het landbouwproefstation te
Halle, sinds 1905 directeur (met den titel van professor) van het “Anhaltische
Versuchsstation” te Bernburg, Z. van Maagdenburg, in 1930 gepensionneerd, doch
tot op heden (1936) nog steeds als schrijver over cultuurproblemen werkzaam. Hij
schreef verscheidene landbouwkundige publicaties, waaronder het uitnemende: “Das
Zuckerrohr und seine Kultur” (1899).
Krzl., - zie Kränzl.
Κ. Schum., - Κ. Μ. Schumann (schumánni).
Kth, - K. S. Kunth (kunthiánus).
Ktze, - C. E. Otto Kuntze (kúntzei).
Kuetz., - Fr. Tr. Kützing (1807-93), professor te Nordhausen.
Kuhl et Van Hasselt, - H. Kuhl (Kúhlia) en J. C. van Hasselt (Hasséltia).
Kühl. / Kühlewein, - P. E. Kühlewein (1798-1870), D. plantkundige, schrijver
over de flora van Rusland.
Kuhn, - Fr. Α. Μ. Kuhn (1842-94), leeraar te Berlijn, varenkundige.
Kükenth. / Kükenthal,- Georg Kükenthal (1864-Χ), plantkundige te Coburg,
schrijver eener monographie der gesl. Carex en Cypērus.
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Kunth, - zie Kth.
Kunze, - G. Kunze (kunzeánus).
Kurz, - S. Kurz (kurziánus).
Kusnez.,- Ν. Ι. Kusnezow (1864-1932), Russ. plantkundige.
Kütz., - zie Kuetz.
Kze, - zie Kunze.
L., - C. Linnaeus (Linnáéa).
Labill., - J. J. Houtou de Labillardière (Billardiéra).
Lace et W. W. Sm., - J. H. Lace (1857-1918), Eng. plantkundige en Sir William
Wright Smith (zie W. W. S.).
Lag., - M. Lagasca y Segura (lagáscae).
Lagerh.,- Nils Gustav Lagerheim (1860, Stockholm; 1926, Djursholm bij
Stockholm).
Lagrèze-Fossat / Lagr.-Foss., - A. Lagrèze-Fossat, schrijver over de flora van
het Dépt. Tarn-et-Garonne (1847).
Laharpe, - Jean de La Harpe te Lausanne, schrijver eener monographie van het
gesl. Juncus (1825).
La Llave et Lexarza, - Pablo de la Llave [1773, Córdoba, (O.-Mexico); 1833,
Corrál bij Orizaba, Mexico] en Juan Lexarza (1785, Valladolíd, Mexico; 1824, in
Mexico), te zamen schrijvers over de flora van Mexico.
Lam., - J. B. P. A. Monet De Lamarck (lamarckiánus).
Lamb., - Aylmer Bourke Lambert (Aylméria).
Lam. et D. C., - J. B. P. A. Monet de Lamarck (zie Lam.) en A. P. de Candolle
(zie D. C.)
Lamk., - zie Lam.
Lamotte, - M. Lamotte (lamóttei).
Lang, - O. Fr. Lang (1817-47), apotheker-plantkundige te Verden (Hannover).
Lapeyr., - Ph. Picot baron De la Peyrouse (Lapeyroúsia).
Lat. / Latourrette, - M. A. L. Claret de Latourrette (1729-93), Fr. plantkundige.
Laut. / Lautb. / Lauterb., - C. G. A. Lauterbach (Lauterbáchia).
Laut. et K. Schum. / Laut. et Schum., - C. G. A. Lauterbach (zie Laut.) en K.
M. Schumann (zie K. Schum.).
Laws., - M. A. Lawson (1840-96), hoogleeraar te Oxford.
Laxm., - E. Laxmann (laxmánni).
Lbg, - K. J. Lindeberg (1815, Gränna aan het Vättermeer; 1900, Alingsås, N.O.
van Göteborg), lector in de nat. historie te Göteborg, schrijver van bot. publicaties.
L. Cl. M. Rich. / L. C. Rich., - L. Cl. M. Richard (Richárdia).
Leavitt, - Robert Greenleaf Leavitt (1865, North Parsonfield, Maine, U.S.A.; X),
gedurende bijna 40 jaren onderwijzer aan verschillende scholen, in 1928
gepensionneerd, thans te Kezar Falls, Maine.
Lecoq et Lamotte, - H. Lecoq (1802-71), plantkundige te Clermont, en M. Lamotte
(zie Lamotte).
Ledeb., - K. Fr. von Ledebour (Ledeboúria).
Leers, - J. D. Leers (Leérsia).
Le Gall, - Nicolas Joseph Marie Le Gall de Kerlinou (1787, Auray, Dépt.
Morbihan, Frankrijk; 1860, Rennes), raadsheer in het Hof van Appel te Rennes,
verdienstelijk plantkundige, schrijver eener flora van Morbihan (1852).
Lehm., - J. G. Chr. Lehmann (1792-1860), directeur van den bot. tuin te Hamburg.
Leichtl., - M. Leichtlin (leichtlíni).
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Lej., - A. L. S. Lejeune (lejéúnei).
Lej. et C. / Lej. et Court., - A. L. S. Lejeune (lejéúnei) en R. J. Courtois
(Courtóísia).
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Le Jolis, - A. Fr. Le Jolis (1823, Cherbourg; 1914, Cherbourg), koopman en kenner
van Cryptogamen, vooral van algen, te Cherbourg, een der voornaamste stichters
van de Société des Sciences Naturelles te Cherbourg.
Lem. / Lemaire, - Charles A. Lemaire (1801-71), hoogleeraar te Gent.
Lemoine et D. Bois, - Emile Lemoine (1862, Nancy; X), zoon van V. Lemoine
(zie lemóínei en Addenda), opvolger van zijn vader, beroemd maker van kruisingen,
en Désiré Georges Jean Marie Bois (1856, Granville, Dépt. Manche, Frankrijk; X),
professeur de Culture honoraire aan het Museum van Natuurlijke Historie te Parijs,
waaraan hij sedert 1872 verbonden is, zeer verdienstelijk plant- en tuinbouwkundige,
schrijver van meer dan 500 publicaties en artikelen over botanie, ook de economische,
en tuinbouw [o.a. Fruticētum Vilmoriniānum, te zamen met Maurice L. de Vilmorin
(zie vilmorínae)]. Hij heeft vele vreemde landen bereisd, o.a. (1903) Java.
Lepech., - I. Lepechin (1737-1802), Russ. plantkundige, die van 1767-74
Z.-Rusland bereisde.
Lesch., - L. Th. Leschenault de la Tour (leschenaultiánus).
Less., - Chr. Fr. Lessing (1810-62), D. plantkundige.
Lesson et Rich., - R. P. Lesson (lessónii) en A. Richard (zie A. Rich.).
Lestib., - Th. Lestiboudois (1797-1876), Fr. staatsman-plantkundige.
L. et L., - zie Lecoq et Lamotte.
L. et O., - H. Fr. Link (zie Link) en Fr. Otto (zie Otto).
Léveillé, - Α. Α. Η. Léveillé (1863-1918), Fr. missionaris-plantkundige.
Léveillé et Vaniot, - Α. Α. Η. Léveillé (zie Léveillé) en Eugène Vaniot S. J.
(?-1913), professor te Le Mans.
Lév. et Th., - A. A. H. Léveillé (zie Léveillé) en A. Thellung (zie Thell.).
Leyss., - Fr. W. von Leysser (1731-1815), D. plantkundige.
L. f., - Linnaeus filĭus, d.i. de zoon: C. von Linné (1741-83), zoon en opvolger
van den beroemden systematicus (Linnáéa).
L. Henry, - Louis Henry, van 1884-1903 hoofdtuinman van het Museum van
Natuurlijke Historie te Parijs.
L’Hérit.,-Ch. L. L’Héritier de Brutelle (Heritiéra).
Libosch., - J. L. Liboschitz (1783, Wilna; 1824, Karlsruhe), keizerlijk lijfarts te
St.-Petersburg, verdienstelijk plantkundige.
Liebm., - Fr. M. Liebmann (1813-56), Deensch plantkundige.
Lightf., - J. Lightfoot (Lightfoótia).
Lilja, - N. Lilja (1808-70), Zw. plantkundige.
Lindau, - G. Lindau (lindaueánus).
Linden, - J. J. Linden (zie J. J. Linden).
Linden et André, - J. J. Linden (zie Linden) en E. Fr. André (andreánus).
Lindl., - J. Lindley (lindleyánus).
Lindl. et Paxt., - J. Lindley (zie Lindl.) en J. Paxton (zie Paxt.)
Lindm., - C. A. M. Lindman (1856-1928), sinds 1905 hoogleeraar te Stockholm,
schrijver van vele bot. publicaties.
Link, - H. Fr. Link (linkiánus).
Link et Hoffmgg / Link et Hoffmsgg, - H. Fr. Link (zie Link) en J. G. graaf Von
Hoffmannsegg (zie Hoffmsgg).
Link et Otto, - zie L. et O.
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Lk. et Hoffmgg, - zie Link et Hoffmgg.
Llave et Lex., - zie La Llave et Lexarza.
L. Linden, - Lucien Linden [1865, Ixelles (Brussel); X] , tuinbouwkundige,
schrijver van vele tuinbouwkundige publicaties, beroemd door zijn geschikt maken
voor drinkwater van het Scheldewater bij Gent.
L. Linden et Em. Rodecke / L. Linden et Rod., - L. Linden (zie L. Linden) en
E. Rodigas (niet Rodecke; zie rodeckiánus in de Addenda et Corrigenda).
Lloyd, - zie J. Lloyd.
Lmk, - zie Lam.
Lmk et A. P. DC, - zie Lam. et D. C.
Lodd., - G. Loddiges (loddigésii).
Loefl. / Loefling, - Pehr Loefling (1729-56), Zw. plantkundige.
Loes., - Th. Loesener (loesenéri).
Lois. / Loisl., - J. L. A. Loiseleur-Deslongchamps (Loiseléúria).
Loud. / Loudon, - J. Cl. Loudon (1785-1843), Sch. plantkundige.
Lour., - J. Loureiro (Louréa).
Low, - H. Low (lówei 2).
Ludwig, - Chr. G. Ludwig (Ludwígia).
Luerss., - Chr. Luerssen (Luerssénia).
Lynch, - R. I. Lynch (1850-1924), Eng. tuinbouwkundige, schrijver o.a. over Iris.
Μ. Α., - J. Müller van Aargau (Muellerárgia).
MacMillan, - H. MacMillan (1833-1903), Sch. plantkundige.
Maing., - A. C. Maingay (maingáýi).
Mak. / Makino, - Tomitaro Makino (1863, Koshi, Japan; ?), in 1931 nog als lector
verbonden aan de universiteit te Tokyo.
Maly, - Karl Maly (1874, Weenen; X), directeur van den bot. tuin te Sarajevo in
Bosnië, schrijver over de flora van Bosnië, de Hercegowína en Tirol.
Manetti, - G. Manetti (bloeitijd 1831-58), hortulanus van den bot. tuin te Monza
(N.N.O. van Milaan), schrijver van een catalogus der in dien tuin gekweekte gewassen.
Mansf., - R. Mansfeld (mansfeldiánus).
Manso, - Antonio Luiz Patricio da Silva Manso (1788, Itú, Brazilië; 1818,
Campiñas, Brazilië), plantkundige.
Maratti, - G. Maratti (Maráttia).
M. Arg., - zie M. A.
Markgr. - Fr. Markgraf (markgrafiánus).
Marsch. Bieb., - zie Bieb.
Marsh., - E. Sh. Marshall (1858-1919), Eng. geestelijke, schrijver over de flora
van Engeland.
Marsili, - G. Marsili (1727-95), hoogleeraar in de plantkunde en directeur van
den bot. tuin te Padua.
Mart., - K. Fr. Ph. von Martius (martiánus).
Martelli, - U. Martelli (1860-1934), Ital. plantkundige.
Martyn, - Th. Martyn (1735-1825), hoogleeraar te Cambridge, zoon van J. Martyn
(Martýnia).
Mast. / Masters, - M. T. Masters (mastersiánus).
Maton, - W. G. Maton (Matónia).
Mattf., - Joh. Mattfeld (1895, Wesermünde-Lehe; X), custos aan het Bot. Museum
te Berlijn-Dahlem.
Max. / Maxim., - K. J. Maximowicz (Maximowíczia).
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Maxon, - W. R. Maxon (1877-X), Amer. plantkundige.
Maza, - Manuel Gómez de la Maza y Jimenez (1867,
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Havana; 1916, Havana), schrijver eener naamlijst der Phanerogamen (1890) van het
eiland Cuba.
Mazzuc., - Giovanni Mazzucato (1787-1814), Ital. plantkundige.
M. B., - zie Bieb.
Mchx, - A. Michaux (michauxiánus).
Med. / Medik., - Fr. C. Medikus (1736-1808), directeur van den bot. tuin van
Schwetzingen bij Heidelberg.
Medwediew, - Medwediew (medwediéwi).
Meisn. / Meissn., - Κ. Fr. Meissner (niet Meisner) (1800, Bern; 1874, Bazel),
hoogleeraar te Bazel, schrijver o.a. over Polygonacĕae.
Merlet, - G. E. Merlet de la Boulaye (1736-1807), Fr. plantkundige.
Merr., - E. D. Merrill (Elmerríllia).
Mert. et Koch / M. et Koch, - Fr. K. Mertens (Merténsia) en W. D. J. Koch (zie
Koch).
Metsch, - J. Chr. Metsch (1796-1856), D. plantkundige.
Mett., - G. H. Mettenius (metteniánus).
Mey., - zie G. F. Mey.
Meyer, - zie E. Meyer.
Mez, - C. Mez (meziánus).
Mich. / Michaux / Michx, - zie Mchx.
Mieg, - A. Mieg (1731-99), hoogleeraar te Bazel.
Miers, - J. Miers (1789-1879), Eng. plantkundige.
Mik. / Mikan, - J. Chr. Mikan (mikáni).
Mildbr. et Strauss, - Gottfried Wilhelm Johannes Mildbraed (1879, Jahnsfelde,
O. van Berlijn; X), sedert 1903 assistent aan het bot. museum te Berlijn-Dahlem,
sinds 1913 custos aan die instelling, sedert 1919 professor, die verscheidene bot.
publicaties schreef en voor bot. doeleinden een groot deel van trop. Afrika bereisde,
en Heinrich Christian Strauss [1850, Neuenkirchen bij Otterndorf (bij Cuxhafen);
1922, Berlijn-Dahlem], hoofd tuinman van den bot. tuin te Berlijn-Dahlem.
Mill., - Ph. Miller (1691-1771), Eng. tuinbouwkundige.
Millsp. / Millspaugh, - Ch. Fr. Millspaugh (1854-1923), Amer. plantkundige.
Minuart, - J. Minuart (Minuártia).
Miq., - F. A. W. Miquel (Miquélia).
Mirbel, - Ch. Fr. Brisseau de Mirbel (mirbeliánus).
Mitch., - John Mitchell (? 1680-1768), Eng. plantkundige, die vele jaren in Amerika
verbleef.
Mitf., - A. B. Mitford (1837-1916), Eng. plantkundige.
M. J. Roem., - M. J. Roemer, D. plantkundige van het 2de vierendeel der 19de
eeuw.
Mnch, - K. Moench (Móénchia).
Moc. et Sess., - J. M. Mociño (1757-1820), Sp. plantkundige, en M. Sessé (?-1809),
sinds 1788 directeur van den bot. tuin te Mexico.
Moell., - zie H. Möll.
Moench, - zie Mnch.
Moens, - J. C. Bernelot Moens (móénsii; zie ook Addenda et Corrigenda).
Mol. / Molina, - J. I. Molina (Molína).
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Molk. / Molkenb., - J. H. Molkenboer (molkenbóérii).
Möll., - zie H. Möll.
Mont., - J. Fr. C. Montagne (1784-1856), Fr. plantkundige.
Monti, - G. Monti (Móntia).
Montr., - Xavier Montrouzier (1820, Montpellier; 1897, Saint-Louis bij Nouméa,
Nieuw-Caledonië), in 1845 als R.K. missionaris vertrokken naar Nieuw-Caledonië,
waar hij vele planten verzamelde.
Moon, - A. Moon (Moónia).
Moore, - (auteur van Nicotiāna affīnis), - Th. Moore (mooreánus 1).
Moq. / Moq.-Tand., - Chr. H. B. A. Moquin-Tandon (1804-63), Fr. plantkundige.
Mor., - A. Moritzi (moritziánus).
Moretti, - G. Moretti (morétti).
Moric, - M. E. Moricand (Moricándia).
Moris, - G. G. Moris (Morísia).
Morr. / Morren, - Ch. J. E. Morren (morreniánus).
Morr. et Dcn. / Morr. et Decsne, - Ch. J. E. Morren (zie Morr.) en J. Decaisne
(zie Dcs.).
Moss, - Charles Edward Moss [1872, Hyde (Cheshire, Engeland); 1930,
Johannesburg (Transvaal)] sedert 1917 hoogleeraar in de plantkunde te Johannesburg,
schrijver van bot. publicaties.
Mouillef., - Edmond Mouillefarine (? ± 1840, ?; 1909, Parijs), rechtsgeleerde, die
in de omstreken van Parijs vele planten verzamelde, schrijver van bot. artikelen.
Mrt. et Zucc, - K. Fr. Ph. von Martius (zie Mart.) en J. G. Zuccarini (zie Zucc.).
M. Schulze, - Max Schulze (schúlzei).
Mühl. / Muhlb. / Mühlenb., - G. H. E. Mühlenberg (Muehlenbérgia).
Munro, - W. Munro (munroánus).
Murb., - Svante Murbeck (murbéckii).
Murb. et Wettst., - Sv. Murbeck (zie Murb.) en R. ridder Von Wettstein (zie
Wettst.).
Murr, - zie J. Murr.
Murr. / Murray, - J. A. Murray (Murráýa).
Mutis, - J. C. Mutis (Mutísia).
Nakai, - Takenoshin Nakai, thans (1936) hoogleeraar en directeur van den bot.
tuin te Tokyo.
Nash, - G. V. Nash (1864-1921), Amer. plantkundige.
Naud., - Ch. Naudin (naudíni).
Naves, - A. Naves (navesiánus).
Naves et Vill., - A. Naves (zie Naves) en C. Fernandez-Villar (zie F. Vill.).
Ν. Ε. Br., - Ν. Ε. Brown (brównei).
Neck., - Ν. J. de Necker (1729-93), D. plantkundige.
Nees, - Chr. G. Nees von Esenbeck (Neésia).
Nees et Arn., - Chr. G. Nees von Esenbeck (zie Nees) en G. A. Walker Arnott
(zie Arn.).
Nees et Bl., - Chr. G. Nees von Esenbeck (zie Nees) en C. L. Blume (zie Bl.).
Nees et Mart., - Chr. G. Nees von Esenbeck (zie Nees) en K. Fr. Ph. von Martius
(zie Mart.).
Nees et Meyen, - Chr. G. Nees von Esenbeck (zie Nees) en Fr. J. F. Meyen
(meyéni).
Nees et Wight, - Chr. G. Nees von Esenbeck (zie Nees) en R. Wight (zie Wight).
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Nel, - Gert Cornelius Nel (1885, Greytown, Natal, Z.-Afrika; X), gepromoveerd
te Berlijn op een proefschrift over Amaryllidacĕae-Hypoxidĕae, sinds 1921
hoogleeraar te Stellenbosch (Kaapkolonie), auteur van: Beskrijvingen van nuwe
soorte van Asclepiadacĕae en Euphorbĭa; “hij het al die grootste deel van die unie
van Suid Afrika bereis.”
Nels. et Macbr., - Aven Nelson (1859-X) en J. Francis Macbride (1892-X), Amer.
plantkundige.
Neuman, - L. M. Neuman (1852, Halmstad; X), rector te Ystad, verdienstelijk
onderzoeker der flora van Skandinavië.
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Newm. / Newman, - Edward Newman (1801-76), Eng. plantkundige.
Nichols., - G. Nicholson (1847-1908), hortulanus van den bot. tuin te Kew, schrijver
van Dictionary of Gardening en andere publicaties.
Nied., - Fr. Niedenzu (niedenzuánus).
Nimmo, - Joseph Nimmo (bloeitijd 1834-46), plantkundige te Bombay.
Ν. L. Burman, - N. L. Burman (burmánni).
Nolte, - E. F. Nolte (1791-1875), hoogleeraar te Kiel.
Nor. / Noronh., - F. de Noronha (norónhae).
Nutt., - Th. Nuttall (Nuttállia).
Nym., - C. Fr. Nyman (1820, Stockholm; 1893, Stockholm), van 1855-89 directeur
van het Rijksmuseum te Stockholm.
Oborný, - Adolf Oborný (1840, Boschwachterij Swata bij Steinitz, O.Z.O. van
Brünn; 1924, Znaim, Z.W. van Brünn), sedert 1871 leeraar aan het gymnasium te
Znaim, van 1898-1907 directeur van het gymnasium te Leipnik, O.Z.O. van Olmütz,
daarna gepensionneerd en te Znaim gevestigd, zeer verdienstelijk onderzoeker der
geologie en flora van Moravië, schrijver van verscheidene wetensch. publicaties,
waaronder een flora van Moravië en Oostenrijksch Silezië.
O’Br. / O’Brien, - James O'Brien (brieniánus).
O. C. Schmidt, - Otto Christian Schmidt (1900, Berlijn; X), assistent aan het bot.
museum te Berlijn-Dahlem, tevens privaatdocent.
Oed., - G. Chr. Oeder (oedéri).
Oerst., - A. S. Oersted (1816-73), hoogleeraar te Kopenhagen.
O. E. Schulz, - O. Eug. Schulz (1874-X), leeraar te Berlijn.
O. G. Petersen, - Otto Georg Petersen [1847, Tersloese (Denemarken); X], van
1878-93 assistent aan den bot. tuin van Kopenhagen, van 1893-1903 lector, en van
1903-18 hoogleeraar aan de veeartsenijkundige en landbouwkundige hoogeschool
aldaar, schrijver van verscheidene bot. publicaties.
O. Hoffm., - Otto Hoffmann (1853, Beeskow, Z.W. van Frankfort a.d. Oder; 1909,
Berlijn), bekend schrijver over Composĭtae.
O. Κ. / Ο. Ktze / Ο. Kuntze, - zie Ktze.
Oliv., - D. Oliver (olivéri).
Olney, - St. Th. Olney (1812-78), Amer. plantkundige.
Opiz, - Ph. M. Opiz (1787-1858), Boh. plantkundige.
Ortega, - C. G. Ortega (1740-1818), directeur van den bot. tuin te Madrid.
Ortega et Palau, - C. G. Ortega (zie Ortega) en Α. Palau y Verdera (?-1793),
medicus-botanicus, hoogleeraar te Madrid.
Ortgies, - E. Ortgies (ortgiesiánus).
Osb., - P. Osbeck (osbécki).
O. Schwarz, - Otto Karl Anton Schwarz (1900, Weimar; X), bioloog, sinds 1934
werkzaam aan het bot. museum te Berlijn-Dahlem, schrijver van vele bot. publicaties,
o.a. over de flora van tropisch Australië, over het gesl. Quercus, over de flora van
Lydië.
Otto, - Fr. Otto (1782-1856), directeur van den bot. tuin te Schöneberg bij Berlijn.
Otto et Dietr. / Otto et Dietrich, - Fr. Otto (zie Otto) en D. N. Fr. Dietrich (zie
D. Dietr.).
Oud. / Oudem., - C. A. J. A. Oudemans (Oudemánsia).

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

O. von Seemen, - O. von Seemen (seemeniánus).
Paine, - J. A. Paine (1840-1912), Amer. plantkundige.
Pall., - P. S. Pallas (pallasiánus).
Palla, - Eduard Palla (1864, Kremsier, Ν.Ν.Ο. van Brünn, Moravië; 1922, Graz),
sedert 1901 hoogleeraar te Graz, bekend schrijver over Cyperacĕae. In 1901 bezocht
hij het Vreemdelingenlaboratorium te Buitenzorg.
Pallas, - zie Pall.
Panč. et Petr., - J. Pančić (1814-88), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin
te Belgrado, en Sava Petrović (1839, Shabatz, Servië; 1889, Belgrádo), geneesheer
te Belgrádo.
Pancher, - Pancher (?, ?; 1877, in Nieuw-Caledonië), plantkundige verbonden
aan het Museum van Natuurlijke Historie te Parijs, die in 1858 planten verzamelde
op Nieuw-Caledonië en op een volgende onderzoekingsreis aldaar overleed.
Pantocsek, - József Pantocsek (1846, Nagyszombat = Tyrnau, N.O. van Preszburg;
1916, Tavarnok, N.O. van Nagyszombat). In 1872 verzamelde hij in Bosnië en de
Hercegowína.
Panz., - G. W. F. Panzer (Panzéria).
Par. et Rchb. f., - Ch. S. Pollock Parish (zie Parish) en H. G. Reichenbach (zie
Rchb. f.).
Parijs, - J. P. Parijs, Ned. auteur eener dissertatie (1933, Leiden) over Oostindische
damarhars, thans (1936) te Djokjakarta.
Parish, - Ch. S. Pollock Parish (Paríshia).
Parl., - F. Parlatore (1816-77), hoogleeraar te Florence.
Parodi, - Domenico Parodi, Ital. plantkundige, die langen tijd in Paraguay en ten
slotte te Buenos Aires woonde. Hij overleed waarschijnlijk vóór 1895 te Buenos
Aires.
Patr. Br., - zie P. Br.
Patrin, - E. L. M. Patrin (patríni).
Pauquy, - Ch. L. C. Pauquy, Fr. plantkundige van de 1ste helft der 19de eeuw.
Pav., - J. Pavon (Pavónia).
Pax, - F. Pax (paxiánus).
Pax et Hoffm. / Pax et Käthe Hoffm., - F. Pax (zie Pax) en Käthe Hoffmann
(hoffmanniánus; zie ook Addenda et Corrigenda).
Paxt., - J. Paxton (paxtóni).
P. B., - zie Beauv.
P. Br., - P. Browne (Brównea).
Pell. / Pelletier, - J. Pelletier (1788-1842), Fr. scheikundige.
Pérard, - A. Pérard (1842-87), Fr. plantkundige.
Perk., - Mej. Janet Perkins (1853, Lafayette, Indiana, U.S.A.; 1933, Hindsdale,
Illinois), plantkundige, die twintig jaren (tot 1914) te Berlijn werkte en o.a. Honolulu
en Jamaica bereisde.
Perpenti, - Candida Leni Perpenti (1764-1846), Ital. plantkundige.
Perr., - G. S. Perrottet (Perrottétia).
Perr. et Song. / Perrier et Songeon, - Baron P. E. Perrier de la Bâthie [1825,
Conflans (Savoie); 1916, Conflans], leeraar in de landbouwkunde te Albertville
(Savoie), en André Songeon (zie Songeon) verdienstelijke kenners van en schrijvers
over de flora van Savoie.
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Pers., - Chr. H. Persoon (1755, in Z.-Afrika, van een Ned. vader bij een
Hottentotsche vrouw; 1837, Parijs), vele jaren te Parijs woonachtig, beroemd
mykoloog.
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Peterm., - W. L. Petermann (1806-54), hoogleeraar te Leipzig.
Peters. / Petersen, - zie O. G. Petersen.
Pfeiff., - L. Pfeiffer (1805-77), D. medicus-botanicus.
Pfitz., - E. H. H. Pfitzer (1846-1906), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin
te Heidelberg.
Phil. / Philippi, - R. A. Philippi (1808, Charlottenburg bij Berlijn; 1904, Santiago,
Chili), die zich in 1851 in Chili vestigde, schrijver over de flora van dat land.
Pierre, - L. Pierre (piérrei).
Pilg., - R. Pilger (pilgéri).
Piper, - Ch. V. Piper (1867-1926), Amer. plantkundige.
Piré, - Louis Alexandre Henri Joseph Piré [1827, Brussel; 1887, Ixelles (Brussel)],
leeraar in de plant- en dierkunde aan het Koninklijk Atheneum te Ixelles, schrijver
van vele bot. publicaties.
P. J. Müll., - P. J. Müller (1832-89), D. plantkundige.
Planch., - J. E. Planchon (Planchonélla).
Planch. et Lind. / Planch. et Linden, - J. E. Planchon (zie Planch.) en J. J. Linden
(zie J. J. Linden).
Planch. et Triana, - J. E. Planchon (zie Planch.) en J. Triana (zie Triana).
Podpĕra, - J. Podpĕra (1878, Eule bij Praag; X), leeraar te Brünn (Moravië),
schrijver over de flora van Boheme, Moravië, Servië en Bulgarije.
Pohl, - J. E. Pohl (pohliánus).
Poir., - J. L. M. Poiret (poiretiánus).
Poit., - A. Poiteau (1766-1854), Fr. plantkundige, die o.a. Haïti bereisde (zie
Turpínia).
Polgár, - Sandor (d.i. Alexander) Polgár [1876, Györ = Raab (Hongarije); X],
systematicus, die o.a. Hongarije, Sicilië, Kreta, Griekenland, Zwitserland, Helgoland
en de Oostfriesche eilanden bereisde, schrijver van vele bot. publicaties, o.a. over
de adventief-flora van Györ.
Poll., - J. A. Pollich (Pollíchia).
Pomel, - N. A. Pomel (pomélii).
Porte (niet: Porté), - M. Porte (Pórtea; zie ook Addenda et Corrigenda).
Post et O. K., - Hampus Adolf von Post [1822, Skedevi (Östergötland, Ζ.-Zweden);
1911, Upsála], en C E . Otto Kuntze (zie Ktze).
Posth., - Oene Posthumus (1898, Delfzijl; X), in 1925 gepromoveerd tot doctor
in de plant- en dierkunde, van Jan.-Mei 1925 voor het Buitenzorgfonds op Java
verblijf houdend, gedurende de rest van 1925 deelnemer aan de palaeobot.
Djambi-expeditie, in 1926 in dienst getreden bij het Proefstation voor de
Java-suikerindustrie te Pasoeroean (Java) als Chef der Afdeeling voor de
rietveredeling. Voor bot. doeleinden bereisde hij Java, Djambi (Sumatra), Koetei
(Bórneo), Midden- en Z.-Celébes en Flores; voorts schreef hij ongeveer 60 wetensch.
publicaties.
Pourr., - P. A. Pourret de Figeac (Pourrétia).
Praeger, - R. L. Praeger (praegeriánus).
Prain, - D. Prain (Práínea).
Prain et Burk. / Prain et Burkill, - D. Prain (zie Prain) en I. H. Burkill (zie
Burk.).
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Prantl, - K. A. E. Prantl (1849-93), D. plantkundige, met Engler (zie Engl.),
redacteur van den lsten druk van Die Natürlichen Pflanzenfamilien.
Presl, - zie J. et C. Presl.
Puiss., - A. Puissant, bewoner van Normandië, ontdekker en eerste beschrijver
(1886) van Genista andreāna (Sarothamnus vulgāris Wimm. var. andreānus Dipp. =
Sarothamnus andreānus Bergm.
Pulle, - Α. Α. Pulle (Púllea).
Pulliat, - Victor Pulliat (1827, Chiroubles, Dépt. Rhône; 1896, Chiroubles),
groot-wijnbouwer, stichter van het tijdschrift La Vigne Américaine, sedert 1889
directeur der landbouwschool te Ecully bij Lyon.
Pursh, - Fr. Tr. Pursh (purshiánus).
Putzeys, - J. A. Putzeys [1809, Luik; 1882, Ixelles (Brussel)], rechterlijk ambtenaar,
verdienstelijk entomoloog-tuinbouwkundige, bezitter eener groote verzameling
Begonia’s.
Rac. / Racib., - M. Raciborski (racibórskii).
Raddi, - G. Raddi (raddiánus).
Radlk., - L. Radlkofer (radlkoféri).
Rafin., - C S . Rafinesque-Schmaltz (rafinésquii).
Raim., - Rudolf Raimann (1863-96), D. plantkundige.
Ram. / Ramond, - L. Fr. E. Ramond, baron de Carbonnière (Ramónda).
Räuschel, - E. A. Räuschel, schrijver eener naamlijst aller in zijn tijd (1797)
bekende planten.
R. Br., - Robert Brown (browniánus 1).
Rchb., - H. G. L. Reichenbach (reichenbáchii 1).
Rchb. f., - Reichenbach filĭus, d.i. de zoon: H. G. Reichenbach (reichenbachiánus),
zoon van H. G. L. Reichenbach (zie Rchb.).
Rchb. f. et Zoll., - H. G. Reichenbach (zie Rchb. f.), en H. Zollinger (zie Zoll.).
Red., - P. J. Redouté (1761-1840), Fr. plantkundige.
Reg. / Regel, - Ε. Α. von Regel (Aregélia).
Regel et Körn., - E. A. von Regel (zie Reg.) en Fr. A. Koernicke (zie Koern.).
Regel et Tiling, - Ε. Α. von Regel (zie Reg.) en H. S. Th. Tiling (tilíngi).
Rehder. - A. Rehder (1863, Waldenburg, Saksen; X),
tuinbouwkundige-dendroloog, conservator van het herbarium van het
Arnold-arboretum (Jamaica Plain, bij Boston, Mass., U.S.A.).
Rehder et Wils. / Rehd. et Wils., - A. Rehder (zie Rehder) en E. H. Wilson (zie
E. H. Wils.).
Reichb. et Zoll., - zie Rchb. f. et Zoll.
Reichenb., - zie Rchb.
Reinw., - C (K.) G. C. (K.) Reinwardt (reinwárdti).
Reiss., - S. Reissek (1819-71), custos van het bot. hofkabinet te Weenen.
Relhan, - R. Relhan (1754-1823), Iersch geestelijke-plantkundige, schrijver eener
flora van Cambridge.
Renault, - P. A. Renault, schrijver eener flora van het Dépt. Orne (1804).
Rendle, - A. B. Rendle (1865-X), Eng. plantkundige.
Req., - E. Requien (requiénii).
R. et Pav., - H. Ruiz Lopez (ruiziánus) en J. Pavon (zie Pav.).
R. et S. / R. et Sch., - J. J. Roemer (Roeméria) en J. A. Schultes (zie Schult.).
Retz., - A. J. Retzius (rétzii).
Reuter, - G. Fr. Reuter (1805-72), directeur van den bot. tuin te Genève.
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R. Grah., - zie Grah.
Rich., - zie L. Cl. M. Rich.
Richt. / Richter, - zie K. Richter.
Ridl. / Ridley, - H. N. Ridley (ridleyánus).
Rikli, - M. Rikli (1868, Bazel; X), oud-hoogleeraar aan de Eidgenossische
Technische Hochschule te
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Zürich.
Rob. / Robins., - Ch. B. Robinson (zie Ch. B. Robinson).
Rochel, - Α. Rochel (Rochélia).
Roehl., - J. Chr. Roehling (1757-1813), D. geestelijke-plantkundige.
Roem., - zie M. J. Roem.
Roeper, - J. A. Chr. Roeper (roeperiánus).
Rohl., - Joseph Rohlena (1874, Přepychy bij Οροčno, Boheme; X),
onderwijzer-plantkundige te Praag, verdienstelijk onderzoeker der flora van Boheme
en Montenegro.
Rohr, - Julius Philipp Benjamin von Rohr (?, ?; 1793, ?), in 1784 luitenant-kolonel
bij het garnizoen van het toen Deensche eiland Santa Cruz (Sainte Croix, Kleine
Antillen), die o.a. op Martinique planten verzamelde.
Rohrbach, - P. Rohrbach (1847-71), D. plantkundige.
Rolfe, - R. A. Rolfe (rólfei).
Rolfe et J. J. S., - R. A. Rolfe (zie Rolfe) en J. J. Smith (zie J. J. S.).
Roll., - gebroeders Rollison (rollisónii).
Rom., - Frédéric Romanet du Caillaud (romanétii).
Ros., - E. Rosenstock (rosenstóckii).
Rosc. / Roscoe, - W. Roscoe (Roscóea).
Rosenst., - zie Ros.
Rostk., - Fr. W. G. Rostkov(ius) (rostkoviánus).
Roth, - A. W. Roth (rothiánus).
Rothr., - J. Tr. Rothrock (1839-1922), Amer. plantkundige.
Rottb., - Chr. Fr. Rottböll (rottbóélli).
Rouy, - G. Rouy (1851, Parijs; 1924, Asnières), plantkundige te Parijs, schrijver
(1893-1913) eener flora van Frankrijk (met Foucaud en E. G. Camus).
Rouy et Camus, - G. Rouy (zie Rouy) en E. G. Camus (zie E. G. Camus).
Roxb., - W. Roxburgh (Roxbúrghia).
Royle, - J. F. Royle (royleánus).
Rozier, - Fr. Rozier (1734-94), Fr. landbouwkundige.
Rth, - zie Roth.
Rudge, - E. Rudge (rúdgei).
Ruhm. / Ruhmer, - G. F. Ruhmer (ruhméri).
Ruiz, et Pav., - zie R. et Pav.
Rupp., - H. B. Ruppe (Rúppia).
Rupr., - Fr. J. Ruprecht (ruprechtiánus).
Rusby, - Henry Hurd Rusby (1855, Franklin, New Jersey, U.S.A.; X) , thans
dean-emeritus van het college of Pharmacy, Columbia University, New York.
Ruthe, - auteur van Vaccinĭum intermedĭum. – Overigens is mij van hem niets
bekend.
R. Ζ., - zie Rchb. f. et Zoll.
Sab., - J. Sabine (sabiniánus).
Sacc., - P. A. Saccardo (saccardiánus).
Sadebeck, - R . Sadebeck (1839-1905), directeur van het Hamburgsche bot.
museum te Meran (Tirol).
Sag., - E. Sagorski (sagórskii).
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Sagot, - J. L. A. Sagot (Sagótia).
Sal. / Salisb., - R. A. Salisbury, geb. Markham (1761-1829), Eng. plantkundige,
een van de stichters (1804) der Royal Horticultural Society.
Salm-Dyck, - J. M. Fr. A. H. I. Salm-Reifferscheid-Dyck (sálmii).
Samuelsson, - Gunnar Samuelsson (1885, Norrtälje, N.O. van Stockholm; X),
sinds 1924 directeur der bot. afdeeling van het Natuurhistorische Rijksmuseum te
Stockholm.
Sand., - H. F. C. Sander (sandéri).
Sarg., - Ch. Sprague Sargent (sargentiánus).
Saut. / Sauter, - A. E. Sauter (1800-81), Oostenr. medicus-plantkundige.
Savi, - G. Savi (Sávia).
Savigny, - Marie Jules César Lelorgne de Savigny (1778, Provins, O.Z.O. van
Parijs; 1851, Parijs), bekwaam entomoloog-botanicus, medewerker van Lamarck
(zie Lam.) aan diens Encyclopédie Méthodique. Hij was een der 175 geleerden en
hun assistenten, die Napoleon met zich nam, toen hij 19 Mei 1798 zijn tocht naar
Egypte aanvaardde (zie ook p. 379, Montbrétia).
Schau. / Schauer, - J. K. Schauer (Schauéria).
Sch. Bip., - Κ. (C.) H. Schultz (schultziánus).
Schdl, - D. Fr. L. von Schlechtendal (schlechtendaliánus).
Scheele, - G. H. A. Scheele (1808-64), D. plantkundige.
Scheff., - R. H. C. C. Scheffer (Schefferélla).
Scheidw., - M. J. Scheidweiler (1799-1861), Duitscher, leeraar te Gentbrugge.
Schelle, - Schelle, medewerker aan Zabel (zabéli), Handbuch der Laubholzkunde
(1903). Overigens is mij van hem niets bekend.
Schellenb., - G. Schellenberg, D. plantkundige, thans (1936) professor te
Wiesbaden.
Sch. et K., - H. Schinz (schínzii) en R. Keller (1854- X), rector van het gymnasium
te Winterthur, te zamen schrijvers eener flora van Zwitserland.
Sch. et Sp., - K. Fr. Schimper (zie Schimper), en Fr. K. (of C.) L. Spenner
(1798-1841), hoogleeraar te Freiburg (Breisgau), schrijver (1825-29) o.a. van een
flora der omstreken dier stad.
Sch. et Th., - H. Schinz (schínzii) en A. Thellung (zie Thell.).
Schewe, - O. Schewe (1892, Neu-Kolziglow, Z.Z.O. van Stolp in Pommeren; X),
apotheker-plantkundige.
Schimper, - K. Fr. Schimper (1803-67), D. plantkundige.
Schindl., - Anton K. Schindler, in 1905 bewerker der Halorrhagacĕae voor Das
Pflanzenreich. Overigens is mij van hem niets bekend.
Schinz et Keller, - zie Sch. et K.
Schinz et Thell., - zie Sch. et Th.
Schkuhr, - Chr. Schkuhr (Schkúhria).
Schl., - meestal gebezigd als afkorting van D. Fr. L. von Schlechtendal (zie Schdl),
soms voor F. R. Rudolf Schlechter (rudólphi).
Schldl / Schlechtend., - zie Schdl.
Schleich., - J. Chr. Schleicher (Schleichéra).
Schleid., - M. J. Schleiden (schleidénii).
Schltd., - zie Schdl.
Schltr, - F. R. Rudolf Schlechter (rudólphi).
Schmidt, - zie F. W. Schmidt.
Schn. / Schneid., - C. K. Schneider (schneidéri).
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Schnizl. / Schnzl., - A. Schnizlein (1814-68), hoogleeraar in de plantkunde te
Erlangen.
Scholler, - Fr. A. Scholler (1718-83), D. plantkundige.
Schomb., - R. H. Schomburgk (Schombúrgkia).
Schott, - H. W. Schott (schottiánus).
Schott et Endl., - H. W. Schott (zie Schott) en St. L. Endlicher (zie Endl.).
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Schott f., - Schott filĭus, d.i. de zoon: H. W. Schott (zie Schott), soms zoo genoemd
ter onderscheiding van zijn vader, Κ. Schott (1759-1819), hortulanus van den bot.
tuin te Weenen.
Schottky, - Ernst Schottky (1888, Zürich; 1915, gesneuveld in den wereldoorlog),
botanicus, schrijver over het gesl. Quercus.
Schousboe, - Peder Kofod Anker Schousboe (1766, Rönne op het eiland Bornholm,
Denemarken ; 1832, Tanger, a/d Straat van Gibraltar), omstreeks 1800 Deensch
consul in Marokko, bijeenbrenger van een herbarium.
Schrad., - H. A. Schrader (schradéri 1).
Schrank, - Fr. von Paula Schrank (Schránkia).
Schreb., - J. Chr. D. von Schreber (Schrebéra).
Schult. / Schultes, - J. A. Schultes (schultesiánus).
Schult, f., - Schultes filĭus, d.i. de zoon: J. H. Schultes (1804-40), Oostenr.
plantkundige, zoon van J. A. Schultes (zie Schult.).
Schulz, - zie O. E. Schulz.
Schum., - zie K. Schum.
Schumacher, - Chr. Fr. Schumacher (1757-1830), Deensch plantkundige.
Schum. et Laut., - K. M. Schumann (zie K. Schum.) en C. (K.) G. A. Lauterbach
(zie Laut.).
Schur, - Ph. J. F. Schur (1799-1878), D. plantkundige, goed kenner der flora van
Zevenburgen.
Schweigger, - Α. Fr. Schweigger (1783-1821, vermoord), schrijver over de flora
van Erlangen.
Schweinf., - G. A. Schweinfurth (1836-1925), sinds 1888 in Duitschland gevestigd
Pool, beroemd Afrika-reiziger.
Schw. et K., - A. Fr. Schweigger (zie Schweigger) en H. Fr. Fr. Körte (1782-1845),
schrijvers eener flora van Erlangen (1804, 1811).
Scop., - J. A. Scopoli (Scopólia).
Scort., - B. Scortechini (Scortechínia).
Scribn. / Scribner, - Frank Lamson-Scribner (1851, Cambridge Port, Mass.,
U.S.A.; X), van 1894 tot aan zijn pensionneering in 1922 verbonden aan het United
States Department of Agriculture te Washington. Oorspronkelijk noemde hij zich
Franklin Pierce Lamson, daarna gedurende eenige jaren Frank Lamson Scribner,
thans Frank Lamson-Scribner.
Seb. et Maur., - A. Sebastiani (Sebastiánia) en E. Mauri (Máúria).
Seem., - Β. C. Seemann (seemánni).
Seem, et Wendl., - Β. S. Seemann (zie Seem.) en H. Wendland (zie H. Wendl.).
Sendtner, - O. Sendtner (1814-59), hoogleeraar te München.
Sénécl., - Jean Adrien Sénéclauze, (1802-71) te Bourg-Argental (Dépt. Loire,
Frankrijk), kweeker van boomen en heesters, vooral van Coniferen.
Ser., - Ν. Ch. Seringe (Seríngea).
Serv. / Servettaz, - C. Servettaz, in 1909 schrijver van een monographie der
Elaeagnacĕae. Overigens is mij van hem niets bekend.
Sesler, - . L . Sesler (Sesléria).
Seub., - M. Seubert (1818-78), hoogleeraar te Karlsruhe.
S. F. Gray, - S. Fr. Gray (1766-1828), Eng. plantkundige.
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S. G. Gmel., - Samuel Gottlieb Gmelin (1743-74), D. plantkundige, die van
1767-74 Z.-Rusland bereisde.
S. H. Wright, - S. H. Wright (1825-1905), Amer. plantkundige.
Sibth., - J. Sibthorp (sibthorpiánus).
Sibth. et Sm., - J. Sibthorp (zie Sibth.) en J. E. Smith (zie J. E. Sm.).
Sieb., - Ph. Fr. von Siebold (sieboldiánus).
Sieber, - Fr. W. Sieber (siebéri).
Sieb. et Zucc., - Ph. Fr. von Siebold (zie Sieb.) en J. G. Zuccarini (zie Zucc.).
Siegesb., - J. G. Siegesbeck (Siegesbéckia).
Siehe, - Walter Siehe (sieheánus).
Sim., - L. Simkovics (sedert 1886 Simonkai) (1851-1910), leeraar en privaatdocent
te Budapest, schrijver over de flora van Hongarije en Zevenburgen.
Sims, - J. Sims (símsii).
Skeels, - H. Collar Skeels (1873-1934), Amer. plantkundige.
Sm., - J. E. Smith (zie J. E. Sm.).
Small, - John Kunkel Small (1869, Harrisburg, Penn., U.S.A.; X), plantkundige,
sedert 1898 verbonden aan den bot. tuin van New York.
Smith, - J. E. Smith (zie J. E. Sm.).
S. Moore, - Spencer le Marchant Moore (1851-1931 ), Eng. plantkundige, die o.a.
Brazilië en Australië bereisde, later verbonden aan het Museum voor Natuurlijke
Historie te Londen.
Sobol., - Gregory Fedorowitsch Sobolewski (1741-1804), Russ. plantkundige.
Sol. / Soland. / Solander, - D. Solander (Solándra).
Solms / Solms-Laub., - H. Graf zu Solms Laubach (Absólmsia).
Somm. et Lev., - St. Sommier (Sommiéra) en E. Levier (Leviéria).
Sond. / Sonder, - W. Sonder (1812-81), apotheker-plantkundige te Hamburg.
Songeon, - André Songeon (1826, Chambéry, Savoie; 1905, Chambéry),
gefortuneerd en daardoor onafhankelijk, verdienstelijk kenner van en schrijver over
de flora van Savoie.
Sonn., - P. Sonnerat (sonneráti).
Spach, - E. Spach (1801-79), plantkundige te Straatsburg.
Span., - J. Β. Spanoghe (Spanóghea).
Sparrm., - A. Sparrman (Sparrmánnia).
Späth, - Franz Ludwig Späth (1839, Berlijn; 1913, Berlijn), boomkweeker te
Berlijn, medewerker aan Dippel’s Handbuch der Laubholzkunde.
Spegazz., - Carlo Luigi Spegazzini (1858, Ivrea, N.N.O. van Turijn; 1926, La
Plata, Argentinië), hoogleeraar te Buenos Aires, schrijver over de flora van Argentinië.
Speg. et Com. / Speg. et Comes, - C. Spegazzini (zie Spegazz.) en O. Comes
(1848, Monopoli, Z.O.-Italië; 1917, Pórtici bij Napels), hoogleeraar te Pórtici,
schrijver o.a. over het gesl. Nicotiāna.
Splitg., - Fr. L. Splitgerber (Splitgerbéra).
Spr., - K. P. J. Sprengel (sprengéli).
Sprague, - Thomas Archibald Sprague (1877, Edinburgh; X) , plantkundige
verbonden aan het herbarium te Kew.
Spreng., - zie Spr.
Spring, - A. Fr. Spring (Spríngia).
Stadm., - Stadmann (Stadmánnia).
Stapf, - O. Stapf (stapfiánus).
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Stein, - Berthold Stein (1847, Breslau; 1899, Breslau), inspecteur van den bot.
tuin en docent aan de universiteit te Breslau, schrijver van bot. publicaties, o.a. van
Algen und Flechten in Ferdinand Cohn, Kryptogamenflora von Schlesien, Band II.
Steinh., - A. Steinheil (1810-39), Fr. plantkundige.
Steph., - Chr. Fr. Stephan (1757-1814), D. plantkundige, schrijver over de flora
Van Rusland.
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Sternb., - Κ. Μ. graaf Von Sternberg (Sternbérgia).
Sternb. et Hoppe, - Κ. Μ. graaf Von Sternberg (zie Sternb.) en D. H. Hoppe (zie
Hoppe).
Steud., - C. G. Steudel (steudeliánus).
Stev. / Steven, - Chr. (von) Steven (stevéni).
St.-Hil., - A. Fr. C. de Saint-Hilaire (1779-1853), Fr. plantkundige.
Stickm., - O. Stickman (stickmánii).
Stok. / Stokes, - J. Stokes (Stokésia).
Strasb., - E. Strasburger (1844-1912), hoogleeraar te Bonn.
Stuart Low, - Henry Stuart Low (zie onder lówei 1).
Stuntz, - Stephen Conrad Stuntz (1875, Clarno, Wisconsin, U.S.A.; 1918, ?),
plantkundige.
St.-Y., - Alfred Marie Augustine Saint-Yves (1855, Parijs; 1933,
Vernou-sur-Brenne, Dépt. Indre-et-Loire), officier in het Fr. leger, kenner van grassen,
o.a. van het gesl. Spartĭna.
Sudw., - G. Β. Sudworth (1864-1927), Amer. plantkundige.
Summerhayes, - V. S. Summerhayes (1897, Street, Somerset, Engeland; X),
orchideeënspecialist, verbonden aan het Kew-herbarium.
Sur., - W. F. R. Suringar (suringariánus). Soms gebezigd in plaats van V. S.
(q.v.).
Sutulov, - A. Sutulov, hedendaagsch Russ. landbouwkundige, van wien mij niets
bekend is dan, dat hij de auteur is van Polygŏnum linicŏla (1917).
Sw. / Swartz, - O. Swartz (swartziánus).
S. Wats. / S. Watson, - Sereno Watson (1826-92), Amer. plantkundige.
Sweet, - R. Sweet (1783-1835), Eng. tuinbouwkundige.
Swingle, - Walter Tennyson Swingle (1871, Canaan, Penn., U.S.A.; X) ,
plantkundige verbonden aan het Bureau of Plant Industry te Washington, schrijver
o.a. over Rutacĕae.
Syme, - J. Th. I. Boswell-Syme (1822-88), Sch. plantkundige.
Szyszyl., - Ignaz, ridder von Szyszylowicz (1857, Granica, Z.W.-Polen; 1910, ?),
plantkundige te Lemberg.
Tagg, - H. Fr. Tagg (taggiánus).
Tanaka, - Yoshio Tanaka, recent Jap. plantkundige.
T. And., - Th. Anderson (andersóni).
Targ.-Toz., - O. Targioni-Tozzetti (1775-1829), Ital. plantkundige.
Taub., - P. Taubert (1862-97), D. plantkundige.
Tausch, - I. Fr. Tausch (1793-1848), hoogleeraar te Praag.
Ten., - M. Tenore (Tenórea).
Terrac, - Nicola Terraciano (1837, Pozzuoli bij Napels; 1921, Bagnoli, tusschen
Pozzuoli en Napels), directeur van den bot. tuin te Caserta bij Napels.
Teschn., - Hans Teschner, hedendaagsch plantkundige te Berlijn.
T. et Β., - J. E. Teysmann (zie Teysm.) en S. Binnendijk (binnendíjkii).
T. et G. / T. et Gr., - J. Torrey (Torréýa) en A. Gray (zie A. Gray).
Teysm., - J. E. Teysmann (teysmánni).
Teysm. et Βinn. / Teysm. et Binnend., - zie T. et Β.
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T. Fr. Cheeseman, - T. Fr. Cheeseman (1846, Hull; 1923, Auckland,
Nieuw-Zeeland), in 1854 naar Nieuw-Zeeland vertrokken, schrijver over de flora
van dat land.
Th. Anders., - Th. Anderson (andersóni).
Thb., - C. P. Thunberg (Thunbérgia).
Thell., - A. Thellung (1881, Enge bij Zürich; 1928, Zürich), plantkundige,
uitnemend kenner van ruderaalplanten en van het gesl. Amarantus.
Th. Moore, - Th. Moore (mooreánus 1).
Th. Nees, - Th. Fr. L. Nees von Esenbeck (Neésia).
Thomas, - Emanuel Thomas (bloeitijd 1818-41), handelaar in gedroogde planten
te Bex (in Z.W.-Zwitserland, aan de Rhône).
Thoms., - Th. Thomson (thomsóni).
Thou. / Thouars, - L. M. A. du Petit-Thouars (thouársii).
Thuill.,- J. L. Thuillier (1757-1822), Fr. plantkundige.
Thunb. / Thunbg., - zie Thb.
Thw. / Thwait., - G. H. Kendrick Thwaites (thwaitesiánus).
Tod. / Todaro, - A. Todaro (1818-92 ), hoogleeraar te Palermo.
Torr., - J. Torrey (Torréýa).
Torr. et Gray, - zie T. et G.
Torrey, - zie Torr.
Tourn. / Tournef., - J. Pitton de Tournefort (Tournefórtia).
Tratt., - L. Trattinick (1764-1849), Oostenr. plantkundige.
Trautv. et Mey., - E. R. von Trautvetter (trautvettéri) en C. (K.) A. Meyer (zie
C. A. M.).
Tréc., - Aug. A. L. Trécul (1818-96), Fr. plantkundige.
Trelease, - William Trelease (1857- X) , Amer. plantkundige.
Treub, - M. Treub (Treubánia).
Trev. / Trevisan, - V. Trevisan (1818-97), Ital. plantkundige.
Triana, - J. Triana (triánae; zie ook Addenda et Corrigenda).
Triana et Planch., - J. Triana (zie Triana) en J. E. Planchon (zie Planch.).
Trin., - Κ. Β. Trinius (trínii).
Trin. et Rupr., - Κ. Β. Trinius (zie Trin.) en Fr. J. Ruprecht (zie Rupr.).
Tul., - L. R. Tulasne (1815, Azay-le-Rideau, Z.Z.W. van Tours, Dépt.
Indre-et-Loire; 1885, Hyères), plantkundige, vele jaren te Parijs werkzaam.
Turcz., - N. St. Turczaninow (turczaninówii).
Turra, - A. Turra (Turráéa).
Uittien, - H. Uittien (uittiéni).
Ulbr. / Ulbrich, - Eberhard Ulbrich, in 1936 custos en professor aan het bot.
museum te Berlijn-Dahlem.
Ule, - E. Ule (1854-1915), D. natuurhistorisch reiziger.
Uline, - Edwin Burton Uline (1867, Paris, Missouri, U.S.A.; 1933, in Italië),
plantkundige, gedurende de laatste 34 jaren van zijn leven bij het onderwijs werkzaam.
Und. / Underw. / Underwood, - L. M. Underwood (1853-1907), hoogleeraar te
New York.
Urb. / Urban, - I. Urban (urbáni).
Urumoff, - Ivan Kiroff Urumoff (1857, Lowač, Bulgarije; X), leeraar te Sofia,
verdienstelijk onderzoeker der flora van Bulgarije.
Vahl, - M. Vahl (váhlii).
Vaill., - S. Vaillant (vaillántii).
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Val. / Valet., - Th. Valeton (valetoniánus).
Valet, et Van Zijp, - Th. Valeton (zie Val.) en Coen-
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raad van Zijp [1879,Tandjoeng Pinang (Riouw); X] , apotheker, van 1904-06
verbonden aan het Algemeen Proefstation voor Bergcultures te Salatiga (Java), van
1906-18 apotheker te Malang, van 1918-21 verbonden aan ’s Lands Plantentuin te
Buitenzorg, van 1922-26 aan het Rijks-Instituut voor pharmaco-therapeutisch
onderzoek te Leiden, sinds 1927 apotheker te Oegstgeest, schrijver van vele
pharmakol., scheikundige en bot. publicaties.
Vand., - D. Vandelli (Vandéllia).
Vandas, - Karl Vandas (1861, Tuhaň bij Smečno, W.N.W. van Praag; 1923,
Skoplje = Üsküb, Z.-Slavië).
Vandelli, - zie Vand.
Van Hall, - H. C. van Hall (hállii 1).
Van Houtte, - L. B. van Houtte (houtteánus).
Van Soest, - J. L. van Soest (1898, ’s Gravenhage; X), ingenieur, verdienstelijk
kenner van en schrijver over de flora van Nederland.
Van Steenis, - zie V. St.
Van Tiegh., - Ph. van Tieghem (1839-1914), Fr. plantkundige.
V. A. v. R., - C. R. W. K. van Alderwerelt van Rosenburgh (alderwereltiánus;
zie ook Addenda et Corrigenda).
V. d. Bosch, - R. B. van den Bosch (bóschii).
V. Degen et Doerfl., - zie Degen et Doerfl.
Veitch, - firma Veitch & Sons (Véitchia).
Velenovský, - Josef Velenovský (1858, Čekanitz; X), oud-hoogleeraar in de
plantkunde en directeur van den bot. tuin te Praag.
Vell., - J. M. de la Conceptión Vellozo (Vellózia).
Vent., - E. P. Ventenat (zie de noot bij ventenátii, p. 611, kolom 2).
Vermeulen, - Pieter Vermeulen (1899, Limmen, N.-Holland; X), assistent voor
de plantkunde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, tevens leeraar bij
het M.O., schrijver eeniger publicaties over Orchis-soorten.
Vesque, - J. Vesque (vésquei).
Vest, - L. Chr. von Vest (1776-1840), Oostenr. plantkundige.
Vidal, - Sebastian Vidal y Soler (vidaliánus).
Vieill. / Vieillard, - Eug. Vieillard (vieillárdii).
Vierh., - Fr. Vierhapper (1876, Weidenau, Oostenr. Silezië; X), verbonden aan
het bot. museum en de veeartsenijkundige hoogeschool te Weenen.
Vignolo Lutati, - Ferdinando Vignolo Lutati (1878, Turijn; X), hoogleeraar in de
handelswetenschappen en directeur van het handelsinstituut der hoogeschool te
Turijn, verdienstelijk plantkundige, vooral bekend door zijn onderzoek van Le Langhe
(heuvelreeks Z.W. van Alessandria), voorzitter der Sezione Piemontese della Società
Botanica Italiana.
Viguier, - L. G. A. Viguier, medicus te Montpellier, schrijver (1814) eener
publicatie over Papaveracĕae. Overigens is mij van hem niets bekend; te Montpellier
ingestelde onderzoekingen bleven vruchteloos.
Vill., - D. Villars(s) (Villársia).
Villar, - zie F. Vill.
Vis., - R. de Visiani (Visiánia).
Vitm., - F. Vitman (Vitmánnia).
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Viv., - D. Viviani (1772-1840), Ital. plantkundige.
Vogel, - J. R. Th. Vogel (vogélii).
Voigt, - J. O. Voigt (1798-1843), medicus-plantkundige, superintendent van den
bot. tuin te Calcutta.
Volkart, - Α. Volkart (1873- X), hoogleeraar te Zürich.
Vollm. / Vollmann, - Franz Vollmann (1858-1917), te München, schrijver eener
flora van Beieren.
Von Hügel, - K. baron Von Hügel (huegeliánus).
Von Seemen, - O. von Seemen (seemeniánus).
V. Ooststr., - Simon Jan van Ooststroom (1906, Rotterdam; X), van 1927-34
assistent bij de systematische plantkunde aan de universiteit te Utrecht, sinds 1 Nov.
1934 assistent aan het Rijks herbarium te Leiden, schrijver van verscheidene bot.
publicaties, waaronder A Monograph of the Genus Evolvŭlus (1934, proefschrift),
auteur veler nieuwe soorten. Voor bot. doeleinden bereisde hij o.a. den Eifel, den
Harz, Luxemburg, de Dolomieten, Montpellier en omgeving.
Voss, - Andreas Voss (1857-1924). Overigens is mij van hem niets bekend.
V. S., - J. Valckenier Suringar (1864-1932), hoogleeraar te Wageningen.
V. Seem. / V. Seemen, - zie Von Seemen.
V. Sl., - D. F. van Slooten (slooténi).
V. St., - C. G. G. J. van Steenis (steenísii).
V. Tiegh., - zie Van Tiegh.
Vuyck, - L. Vuyck (vuýckii).
Wahlb., - P. Fr. Wahlberg (wahlbérgii).
Waldst., - Fr. A. graaf Van Waldstein-Wartemberg (Waldstéínia).
Waldst. et Kit., - Fr. A. graaf Van Waldstein-Wartemberg (zie Waldst.) en P.
Kitaibel (zie Kit.).
Wall., - Nathan Wolff, zich later noemende Nathaniel Wallich (wallicheánus).
Wall. et Hooker, - Nathan Wolff (zie Wall.) en W. J. Hooker (zie Hook.).
Wallis, - G. Wallis (wallísii).
Wallm. / Wallman, - J. H. Wallman (1792-1853), Zw. plantkundige.
Wallr., - K. Fr. W. Wallroth (Wallróthia).
Walp. / Walpers, - W. G. Walpers (1816-53), D. plantkundige.
Walt., - Th. Walter (waltéri).
Walter, - Hans Walter, in 1909 bewerker van Pflanzenreich 39 (Phytolaccacĕae).
Overigens is mij van hem niets bekend.
Wang., - Walther Wangerin (1884, ?; X), D. plantkundige, thans hoogleeraar te
Danzig.
Wangenh., - Fr. A. J. von Wangenheim (1747-1800), houtvester te Gumbinnen
(O.-Pruisen), schrijver over Noordamer. boomen en heesters.
Warb., - O. Warburg (warburgiánus).
Ward, - F. Kingdon Ward (wárdii).
Warner, - R. Warner (? 1814-96), Eng. orchideeënkundige.
Warner et Will., - R. Warner (zie Warner) en B. S. Williams (1824-90), Eng.
orchideeënkweeker.
Wats., - W. Watson (watsóni). Zie ook S. Wats.
W. B. / W. Beck., - zie Becker 2.
W. Bull, - zie Bull.
W. D. J. Koch, - zie Koch.

C.A. Backer, Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in
tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten

Weathers, - John Weathers (1867, New Market, Graafschap Cork, Ierland; 1928,
Isleworth bij Londen), eerst verbonden aan de firma Sander & Sons (sandéri), daarna
warmoezenier te Isleworth, gedurende vele jaren ondersecretaris der Royal
Horticultural Society, orchideeënkenner.
Web., - G. H. Weber (Webéra).
Webb et Berth., - Ph. Barker Webb (Barker-wébbia) en S. Berthelot (zie Berth.).
Weber, - zie Web.
Weberbauer, - Α. Weberbauer (1871, Breslau; X), plantkundige, thans te Lima
(Perú).
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Web. et Mohr, - Fr . Weber (1781-1823), hoogleeraar te Kiel, en D. M. H. Mohr
(1780-1808), verbonden aan de universiteit te Kiel.
Wedd., - H. A. Weddell (weddelliánus).
Weig. / Weigel, - zie C. E. Weigel.
Weihe, - Κ. Ε. Η. Weihe (1779-1834). arts-plantkundige in Westfalen.
Weihe et Nees, - K. E. H. Weihe (zie Weihe) en Chr. G. Nees von Esenbeck (zie
Nees).
Wein, - K. Wein, leeraar bij het M.O. te Nordhausen, beschrijver (1913) van Viŏla
najădum.
Weinm., - J. Α. Weinmann (weinmánni).
Weiss, - in 1902 auteur van Arctĭum nothum. - Overigens is mij van hem niets
bekend.
Welw., - Fr. Welwitsch (1806-72), Oostenr. plantkundige, hoogleeraar te Lissabon.
Wend. / Wenderoth, - G. W. Fr. Wenderoth (1774-1861), D. plantkundige.
Wendl., - zie H. Wendl.
Wenz. / Wenzig, - J. Th. Wenzig (wenzigiánus).
Wernh., - H. F. Wernham (wernhamiánus).
Wesm., - A. Wesmael (1821, ?; 1905, Nimy bij Mons, België),
tuinbouwkundige-dendroloog, leeraar aan de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te
Vilvoorden bij Brussel, schrijver eener monographie van het gesl. Popŭlus.
West., - R. Weston (1733-1806), Eng. tuinbouwkundige.
W. et Α. / W. et Arn, - R. Wight (zie Wight) en G. A. Walker Arnott (zie Arn.).
W. et Grab., - Fr. Wimmer (wimmeriánus) en H. E. Grabowski (1792-1842), D.
plantkundige.
W. et K., - zie Waldst. et Kit.
W. et R., - G. Wahlenberg (Wahlenbérgia) en J. P. Rosén (1788-?),
tuinbouwkundige te Stockholm.
Wettst., - R. ridder Von Wettstein (1863-1931), directeur van den bot. tuin te
Weenen.
W. Fr. Wight / W. F. Wight, - William Franklin Wight (1874, Allegan, Michigan,
U.S.A.; X), sedert 1900 verbonden aan het Bureau of Plant Industry te Washington,
gedurende vele jaren in Californië werkzaam.
W. Gr., - zie W. et Grab.
W. Hall, - William Hall (?-1800), Eng. plantkundige.
W. Ham., - W. Hamilton (?-1856), Eng. plantkundige, die in 1814 planten
verzamelde in W.-Indië.
Whe, - zie Weihe.
W. Herrmann, - Wolfgang Herrmann, in 1911 bewerker van het gesl. Setarĭa in
Felix-Rosen, Beiträge zur Biologie der Pflanzen, X.
Wh. et N., - zie Weihe et Nees.
W. Hill, - Walter Hill (1820-1904), Schot, van 1855-81 directeur van den bot. tuin
van Brisbane (Australië).
Whlnbg, - G. Wahlenberg (Wahlenbérgia).
Whlnbg et Rosén, - zie W. et R.
Wib. / Wibel, - A. W. E. Chr. Wibel (Wibélia).
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Wiegand, - K. M. Wiegand (1873-X), hoogleeraar aan de Cornell University te
Ithaca (N.Y.; U.S.A.).
Wiggers, - Fr. H. Wiggers, D. plantkundige van het einde der 18de eeuw.
Wight, - R. Wight (Wíghtia).
Wight et Arn., - zie W. et A.
Wildt, - (auteur van Rumex nieslĭi), - ten rechte Wild, - Albin Wild (1845, Brünn
= Brno; 1933, Brünn), mijningenieur achtereenvolgens in de Banat, te Kladno (N.N.W,
van Praag) en wederom in de Banat, in 1906 gepensionneerd, verdienstelijk schrijver
over de flora van Moravië.
Willd., - Κ. L. Willdenow (willdenowiánus).
Willem. / Willemet, - R. Willemet (1735-1807), Fr. plantkundige.
Williams, - B. S. Williams (1824-90), Eng. orchideeënkweeker.
Willk., - M. Willkomm (1821-95), hoogleeraar en directeur van den bot. tuin te
Dorpat, later te Praag.
Wimm., - Fr. Wimmer (wimmeriánus).
Winkler, - zie H. Winkler.
Winsl., - Charles Frederick Winslow (1811, Nantucket, Mass., U.S.A.; 1877, ?),
geneesheer, schrijver over bot. onderwerpen.
Wirtg., - Ph. Wirtgen (wirtgéni 1).
Witasek, - Johanna Witasek (18..-1910), leerares aan een H.B.S. te Weenen.
With., - W. Withering (1741-99), arts te Birmingham.
W. J. Hook., - zie Hook.
W. J. Hook. et Grev., - zie Hook. et Grev.
Wohlfarth, - R. Wohlfarth, bewerker met E. Hallier (1831-1904) van den 3den
druk (1892-1907) van W. D. J. Koch’s Synopsis der deutschen und Schweizer Flora.
Van hem is mij niets bekend dan, dat hij in of vóór 1902 overleed.
Wolff, - 1. (auteur van Galĭum ochroleucum), - Johann Wolff (1765, Neurenberg;
1824, Neurenberg), natuuronderzoeker. 2. (Umbellifĕrae), - Hermann Wolff (1866,
Braunlage in den Harz; 1929, Berlijn).
Wood, - A. Wood (1810-81), Amer. plantkundige.
Woods, - J. Woods (Woódsia).
Wulf., - Fr. X. vrijheer Von Wulfen (Wulfénia).
Wurmb, - F. von Wurmb (?-1781), eerste secretaris van het in 1778 opgerichte
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, in welks Verhandelingen
hij verscheidene bijdragen tot de nat. historie leverde.
W. W. S., - Sir William Wright Smith (1875, Lochmaben, Schotland; X),
hoogleeraar te Edinburgh, die voor bot. doeleinden Sikkim en Nepal bereisde.
W. W. Smith et Farrer, - Sir William Wright Smith (zie W. W. S.) en R. J. Farrer
(zie Farrer).
Yatabe, - Ryôtichi Yatabe (?, ?; 1899, Kamakura, Japan), Jap. plantkundige.
Z., - zie K. H. Zahn.
Zab. / Zabel, - H. Zabel (zabéli).
Zahn, - zie K. H. Zahn.
Ζ. et M., - H. Zollinger (zie Zoll.) en A. Moritzi (zie Mor.).
Zimm., - Albert Zimmeter (1848-97), leeraar aan een H.B.S., eerst te Steyr, later
te Innsbruck, verdienstelijk schrijver over de gesl. Aquilegĭa (1875) en Potentilla
(1884).
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Zinger, - N. Zinger, Russ. plantkundige, die in 1909 te St.-Petersburg een
verhandeling uitgaf over de op vlasakkers als onkruid groeiende Camelĭna- en
Spergŭla-soorten. Overigens is mij van hem niets bekend.
Zinn, - J. G. Zinn (Zínnia).
Zipp., - A. Zippelius (Zippélia).
Ζ. Μ., - zie Ζ. et M.
Zoll., - H. Zollinger (zollingéri).
Zoll. et Mor., - zie Z. et M.
Zucc., - J. G. Zuccarini (Zuccarínia).
Zuccagni, - A. Zuccagni (zuccágnii).
Zumagl., - A. M. Zumaglini (1804-65), Ital. plantkundige.
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