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• 

C. A.' J. A. OUDEMANS 

DOOR 

J. "W. MOLL. 

CORNIm,LE, ANTOINE, JEAK, ABRAM OUDEMANS, gedurende vele 
jaren ons medelid en Algemeen SecretariR der Akademie, werd 
7 December 1825 te Amsterdam geboren en overleed op 29 Augustus 
1 !I06, dus in den 110ogen ouderdom van ruim SO jaren, te Arnhem. 

Hij was de oudste van zeven kinderen en ik behoef er te dezer 
plaatse nauwelijks aan te herinneren, dat ook twee zijner broeders 
zich welgevestigde namen in de 'wetenschap verwierven en ge
durende tal van jaren als leden dezer Akademie zitting hadden: 
ik bedoel A. C. OUDEMAKS JR.., den scheikundige te Delft, reeds 
in 1895 overleden en J. A. C. OUDEMANS, den sterrekundige, wiens 
beeld de meesten Uwer nog levendig VOOI' den geest staat, en die 
te Utrecht in December 1906, dus slechts weinige maanden na 
zij n oudsten broeder, overleed. 

Aan het feit, dat de naam OUDl~MANS in uiteenloopende weten
schappelijke kringen van ons vaderland zoo goeden klank heeft, lag 
zonder twijfel mede de omstandigheid ten grondslag, dat de vader 
dezer zonen, de Heer A. C. OUDEMANS SR., hoewel steeds in 
meer bescheiden positie werkzaam, een zeer levendig en actief be
lang stelde in kunsten en wetenschappen. 

In zijn jongere dagen gaf hij met zijn broeder een bundel ge
dichten in het licht, en hield hij ook voordrachten over natuurkunde. 
Later te Leiden en te Arnhem gevestigd en als schoolopziener den 
bekenden SIEGENBEEK opvolgend, schreef hij van 1845 tot 186B 
verschillende werken op taalkundig gebied: 1857 een woordenboek 
op BREDERO' s gedichten, 1868 een op de werken van HOOFT en 
eindelijk nog op 70-jarigen ouderdom een werk dat in uitgebreid
heid de vorige overtrof, getiteld:. Bijdrage tot een Middel- en Oud
nederlandsch Woorden boek . 
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Omstreeks 1825-1833 trad de oude Heer OUDEMANS als hoofd
onderwijr.er van den eersten rang te Amsterdam op. Hij had dam 
een kostschool, toen zijn oudst.e zoon het levenslicht zag. Deze 
bracht dus de eerste jaren zijner jeugd te Amsterdam door. Lang 
zou zijn verblijf in de hoofdstad echter niet duren, want toen tell
gevolge van een ongeluk, dat een der leerlingen was overkomen, 
de school, zij het misschien tijdelijk, in minder bloeienden toestand 
verkeerde, besloot zijn vader in 1834 eene uitnoodiging aan te 
nemen, om op Java de betrekking te aanvaarden van HoofdonderwUzer 
bij de Ie Gouvernements Lagere School te Weltevreden. Zoo ver
trok de jonge OUDE~IANS op 9-jarigen leeftijd naar Indië, waar 
hij gedurende 5 jaren bleef en . leerling was der school, die zijn 
vader bestuurde. Getuigschriften van die school en een gecalligra
feerd adres van gelukwenscbillg, bern, met een lessenaar als ge
schenk, op zijn laatsten verjaardag in Indië door zijne "opregte 
vrienden" aangeboden, werden zorgvuldig door Ol'DEMANS b~i zUlle 
herinneringspapieren bewaard en leveren daardoor bet bewijs, dat 
die tijd hem onvergetelijk was. rrrouwells ook in zijne gesprekken 
bleek dikwijls van de diepe indrukken, die het verblijf in Indië op 
zijn ontvankelijken geest bad gemaakt, in 't bijzonder wat de tro
pische natuur betreft. Men mag zeker aannemen dat die indrukken 
zijner jeugd voor zijne latere vorming en de ontwikkeling zijner 
liefde voor de plantkunde van beteekenis zijn geweest. 

Al spoedig werd besloten, dat hij aan de Universiteit zou stu
<leeren , en zoo vertrok dan de l4-jarige knaap, terwijl zijne ouders 
in Indië bleven, met het schip "Japan", gezagvoerder P. H. WILLEns, 

naar Nederland. Uit een bewaarde nota blijkt, dat bij op St. Helena 
mede het graf van NAPOLEON bezocht, en eenmaal te Nieuwediep 
aangekomen zien wij hem per "Jaagschuyt" naar Alkmaar en verder 
per "diligence" de reis naar Amsterdam voortzetten. 

De knaap kwam daar in huis bij den Heel- en Vroedmeester 
DE HAAN en legde zich ijverig toe op het Grieksch en Latijn 
en de Wiskunde, om zich voor te bereiden tot de univer
sitaire studie. De proponent MEYER gaf bem lessen in de oude 
talen, terwijl hij die in de Wiskunde van den Heer .JONKHERT 
ontving .. 

Reeds op 11 September 1841 werd bij voor de eerste maal te 
Leiden als student in de Medicijnen ingeschreven, gelijk dit verder 
geregeld jaarlijks tot en met het jaar 1848 geschiedde. Daar 
intusschen in October 1840 zijne ouders, tengevolge van een 
ongesteldheid zijns vaders, genoodzaakt waren geweest Batavia te 
verlaten, en zich in Mei 1841 te Leiden hadden gevestigd, kan 
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het ons niet verbazen, dat de eerst ruim I5-jarige student weder 
in het ouderlijk huis werd opgenomen. Daar het aanvankelijk twee
jarig verlof zijns vaders niet door een terugkeer naar Indië werd 
gevolgd, bleef OUDEMANS, tot hij de Academie verliet, bij zijne 
ouders wonen. 

Hij werd lid van het Leidsch Studentencorps en ook aangenomen 
als lid der Societeit Minerva. Zijn vroolijke eu opgewekte aard zal 
hem zeker ook van de genoegens van het studentenleven niet af
keerig hebben doen zijn. Maar zeker is het, dat deze genoegens 
hem niet hebben afgehouden van de studie, zoodat h\i op 9 .l uni 
] 843 het proRaedeutisch examen, op 24 November 1845 hef 
candidaats-examen in de Medicij nen , beide "magna cum laude" 
aflegde. In Juni 1847 volgde daarop het doctoraal-examen en reeds 
den 5en November van hetzelfde jaar promoveerde hij op eene 
dissertatie, getiteld "De fluxu menstruo" (1) 1). Zijn promotor was 
de Hoogleeraar G. C. B. SURINGAR. Achter zijne dissertatie werden, 
naar de gewoonte dier dagen, twee lange feestgedichtelI a.fgedrukt, 
door zijn vader en een oom voor die gelegenheid vervaardigd. 

Of OUDEMANS medicus werd, omdat hij zich daartoe het meest 
aangetrokken gevoelde, zou ik niet durven beslissen. Toen ter tijde 
was het niet zeldzaam, dat personen met bijzondere liefde en aanleg 
voor natuurstudie, in de geneeskunde gingen studeeren, omdat zij 
anders hun brood niet konden verdienen en de studie van den 
geneeskundige althans aan die van den natuurkundige verwant 
was. Mogelijk is het met OUDEMANS ook zoo geweest, maar slechts 
dit is zeker, dat reeds in de eerste jaren van zijn verblijf aan de 
Leidsche Hoogeschool een bijzondere voorliefde voor de plantkunde 
zich bij hem openbaarde. R}~INWARD'r doceerde toen Botanie en 
Chemie aldaar en heeft zeker die liefde bij den jongen man aan
gewakkerd. Verder verkeerde hij veel met de bekende bryologen 
MOI,KENBOER en Dozy en menige avond werd aan gemeenschappe
lijke botanische studiën gewijd, waardoor zonder twijfel vooral 
MOLKENBOER een gl"Ooten invloed op zijne wetenschappelijke vorming 
heeft uitgeoefend. 

Niettemin bleef de studie der geneeskunde hoofdz~ak, en werd, 
zooals w~i zagen, geregeld en met vrucht voortgezet. 

Een paar maanden na zijne promotie, op 17 Januari 1848, 
vertrok de jonge doctor naar Parijs, om daar zijn medische studiën 
te voltooien. Hij was hierin echter niet gelukkig, want al spoedig 

a) Tusschen haakjes geplaatste getallen verwijzen den lezer hier en in het vervolg 
naar de aan het slot" van dit opstel geplaatste volledige literatuurlijst. 



- 5 -

( 60 ) 

werden de academische lessen daar gesloten, tengevolge van de 
intusschen uitgebroken revolutie. Zelfs was het hem tot den 5en Maart 
onmogelijk, de stad Parijs te verlaten, zoodat deze t\id voor zijn'e 
wetenschappelijke vorming verloren ging. Eindelijk gelukte het hem 
af te reizen en begaf hij zich llaaf Ween en , in de hoop dat het 
lot hem daar gunstiger zou zijn. 'l'oen hij aankwam was echter ook 
daar de revolutie uitgebroken en waren de 7.aken tot stilstand 
gebracht, zoodat hij eerst na verloop van eenige weken in staat 
werd gesteld de lessen aan het Algemeene Ziekenhuis te volgeIl. 
Hij deed dit tot zijn groote voldoening, maar slechts voor korten 
tijd, want reeds den 18en Juni kwam hij weder te Leiden terug. 

Reeds terwijl hij nog te \YeellCll vertoefde, solliciteerde hij naar 
de betrekking van Lector aan de toenmalige Geneeskundige School 
te Rotterdam, gewoonlijk "Klinische school" genaamd. Deze betrek
king, die opengekomen was dool' het aan typhus overlijden van 
den Heer CHARANTE, was vóór dezen ook door de toenmalige 
Hoogleerarell in de Botanie, DE V RIESE en MIQUlU. vervuld. Op 
9 Augustus 1848 werd OUDE3IANS, op voordracht van de Provinciale 
Geneeskundige Commi:isie te Dordrecht, tot Lector in Botanie, 
Materies medica en Historia naturalis benoemd. 

Het verblijf te Rotterdam duurde juist 11 jaren en is in vele 
opzichten voor O()DEMANS' wetenschappelijke ontwikkeling \'all het 
hoogste gewicht geweest. Voordat ik er toe overga zijn wetenschap
pelijk werk gedurende die periode te behandelen, zij het mij ver
gund een en ander over zijn maatschappelijk leren te Rotterdam 
mede te deelen, want van huiselijk leven kon toen nog geen sprake 
zijn, daal' OUDEMANS gedurende die jaren nog ongehuwd was. 

Aan de Geneeskundige School kreeg hij een botanischen tuin tot 
zijne beschikking en was hem opgedragen, aldaar, jaarlijks van 
15 Mei tot 15 September, driemaal 's weeks van 6 tot 7 uur des 
morgens, lessen te geven in de Kruidkunde. Gedurende het overige 
gedeelte des jaars werden in een del' lokalen der Anatomie ook 
andere vakken gedoceerd, in 't bijzonder Mineralogie en Zoölogie. 
Den 1 !)en September aanvaardde hij z~ine betrekking met eene rede
voering "Over het belang van de beoefening der Kruidkunde voor 
den toekomstigen Geneesheer", welke nog in handschrift aan
weZIg IS. 

Men kan zich, de gewoonten van dien tijd kennende, voorstellen 
dat de jaarwedde van den jongen Lector niet van dien aard was, 
dat zij een menschwaardig bestaan opleverde, en zoo was OUDEMANS 
dan ook van den aanvang af genoodzaakt te trachten, zich als 
praktizeerend geneeilheer verdiensten te verschaffen. 
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Al spoedig bood zich voor hem gelegenheid zijne krachten aan 
de lijdende mellschheid te wijden, daar nog in hetzelfde jaar te 
Rotterdam een hevige cholera-epidemie uitbrak. Hij werd door de 
Sub-Commissie voor de Cholera Morbus benoemd als "geneeskun
dige tot dadelijke hulp del' ingebrachte lijders in het Gasthuis en 
tot ondersteuning van het Geneefl- en Heelkundig personeel aldaar". 
Van 27 October 1848 tot 1 Februari 1S49 vervulde hij die taak, 
welke hij bij het wedel'uitbreken del' ziekte, in het volgend jaar, 
van Juni tot October nogmaah op zich nam. 

Verder ontwikkelde zich zijne prakt~jk langzamerhand en geregeld. 
Ofchoon OUDK~IANS, vooral in later jaren, iemand was die bijna 

geheel voor zijne ~udie en zijn huisgezin leefde en zich weinig in 
het praktische leven mengde, zien wij hem te Rotterdam toch in 
1854 lid del' openbare Gezondheidscommissie worden en in 1857, 
hoewel slechts voor ruim één jaar, lid del' plaatselijke Schoolcom
missie. Verder houdt hij in 1851-1853 lezingen voor dames in 
het Wetenschappelijk Instituut te Rotterdam, die hij echter door 
een keelongesteldheid , waaraan hij toen lijdende was, moest staken. 
Ook neemt h\i als lid vaIl het Bataafsch Genootschap aan het 
wetenschappelijk leven te Rotterdam deel. 

In 1 S 52 werd hem een aan bod gedaan, om als Lector aan de 
Koninklijke Militaire Akademie op te treden, hetgeen echter door 
hem werd afgeslagen, en als ik ten slotte mededeel, dat hij in de 
Vergadering van 23 April 1858 tot lid der Natuurkundige Afdee
ling onzer Akademie werd verkozen, dan. heb ik, naar ik meen, 
alles vermeld wat ons in de uiterlijke omstandigheden van OUDEMANS , 
gedurende de Rotterdamsche pel'iode, het meest belang kan inboe
zemen. 

rrhans ga ik over tot de beschrijving van zijn wetenschappelijk 
werk gedurende datzelfde tijdperk. 

Aan het slot van dit opstel vindt men eene volledige, chrono
logisch gerangschikte lijst van OUDEMANS' werken. Daaruit kan men 
in bijzonderheden zien, met welken wetenschappelijken arbeid hij zich 
gedurende zijn verblijf te Rotterdam bezig hield. Ik stel lIlij daarom 
voor, mij hier tot eenige algemeen ere beschouwingen te bepel'ken. 

De verschillende richtingen, waarin OUDEMANS zich bij zijn lang
durigen wetenschappelijken arbeid heeft bewogen, treden reeds in 
deze eerste periode meer of minder duidelijk aan bet licht, hoewel 
het een feit is, dat hij in later jaren bij voorkeur op een gebied 
werkte, dat thans nog slechts ter loops zijne aandacht trok. 

Van hnis uit was OUDEMANS , zooals het zich trouwens in dien 
tijd verwachten liet, classificeerend systematicus en dat wel bij 

Jaa.rboek 1909. 4 
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voorkeur met het oog op de hoogere planten. Vragen op dit gebied 
en ook de floristiek van Nederland betrefl'ende, maakten dan ook 
voortdurend ûjne belangstelling gaande. 

Al spoedig echter gevoelde hij zich ook aangetrokken door de 
groote ontdekkingen op anatomisch gebied, die in het eerste tijd
perk zijner wetenschappenlijke werkzaamheid in vollen gang waren, 
eIl in verband daarmede had hij zich dan ook - zooals toen niet 
wel anders mogelijk was, gl'ootendeels door eigen oefening - tot 
een uitstekend microscopist gevormd. Zeker heeft daardoor de 
ontwikkeling der microscopie in ons vaderland hem ook veel te 
danken gehad. In het licht van het reeds omtrent zijn werkkring 
te Rotterdam medegedeelde, kan het ons zeker niet verwonderen, 
dat bij voorkeur de anatomie der in de geneeskunde gebezigde 
plantaardige simplicia een voorwerp van zijne onvermoeide studiën 
werd. Vall algemeene bekendheid is het dan ook, dat hij op phar
macognostisch-anatomisch gebied een belangrijke rol gespeeld heeft. 

Verder gevoelde hij, waarschijnlijk door zijn wetenschappelijk 
verkeer met MOLKENBOER als student daartoe opgewekt, een zeer 
levendige belangstelling voor de studie der lagere planten. Zijne 
grondige bekendheid met de microscopische techniek maakte hem daar
toe bij uitstek geschikt. Met de MU8c'Ïlweën begonnen, concentreerde 
die belangstelling zich langzamerhand meer en meer op de syste
matiek en floristiek der FUJlgi, zood at hij zich tot een der eerste 
Mycologen vormde en op het eind zijns levens zijne krachten bijna 
uitsluitend aan dezen ta~ van wetenschap gewijd heeft. 

Ook heeft hij in zijn vele jaren omvattenden werkkring als Lector 
en Hoogleeraar , voortdurend de behoefte gevoeld de hoofdzaken 
der door hem gebruikte leerstof in druk voor zijne leerlingen ter 
beschikking te steUen, en de uitkomsten der voor zijne colleges ge
maakte studiën in den vorm van leerboeken vast te leggeIl. 

Eindelijk was hij er, althans in de eerste helft zijner weten
schappelijke loopbaan, steeds op uit, de resultaten der wetenschap 
in meer populairen vorm voor zijne landgenooten toegankelijk te 
maken, terwijl zijn min of meer strijdhare aard hem ook tot het 
schrijven van kritieken voerde, waarin hij steeds trachtte hetgeen 
hem goed voorkwam op den voorgrond te brengen, maar tevens 
zijne opinie niet ouder stoelen of banken stak, waar hij meende 
dat de domheid aan het woord was, of dat elementen vreemd aan 
de wetenschap al te zeer op den voorgrond kwamen. 

Ik keer, na deze algemeene uitweiding, tot het geven van een 
overzicht over den arbeid van OUDEMANS gedurende zijn verblijf te 
Rotterdam terug. Ik merk op, dat men, de lijst zijner werken 
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doorziende , daarop een vrij groot aantal aankondigingen en kritie
ken vindt, in hoofdzaak in het 'rijdschrift voor Wetenschappelijke 
Pharmacie en den "Algemeenen Konst- en Letterbode" afgedrukt. 

En verder vinden wij de verschillende afdeelingen der weten
schap, waarin hij zelfstandig werk zou leveren, alle vertegenwoor
digd, hoewel in zeer verschillende mate. 

De reeks zijner mycologische werken wordt reeds geopelld door 
een "Bijdrage tot de kennis der Schimmelplanten, welke :ách som
tijds in hoendereijeren ontwikkelen" (6), maar eerst veel later werd 
zijne aandacht meer bl\jvend op de Fungi gevestigd. 

7,ijn onderwijs als Lector bracht hem ook nog niet tot het 
schrijven van een eigen leerboek. Maar wèl vinden wij, dat h\i in 
lS52 een vertaling gaf van SEUBER'I"S, "Die Pflanzenkunde, gemeill
fasslich dargestellt" (9), waarvan nog in 1857 een nieuwe titel
uitgave het licht zag. 

DIlarentegen heeft hij zich gedurende dit tijdperk, meer dan in 
eenig ander van zijn leven, met de Phannacognosie van het plan
tenr\ik bezig gehouden (8, 12, 19, 23, 24). In het bijzonder 
w~is ik hier op zijne hoogst belangr~ike onderzoekingen aangaande 
de simplicia, die in 1854-1856 tot de uitgave van een voor
treffel\jk werk voerden, getiteld: "Aallteekellingen op het systema
tisch- en phannacognostisch-botanische gedeelte der Pharmacopoea 
Neerlandica" (16), voorzien van 3 5 naal" teekeningen van den schr~i
ver vervaardigde platen. Vooral de anatomische onderzoekingen, 
waarvan de uitkomsten hier werden medegedeeld, waren van groot 
belang. 

SCHI,EIOEN had kort te voren, in I S47, het bewijs geleverd, 
dat het mogelijk was Radix Sarsaparilla de Vera Cruz volgens anato
mische, met het microscoop waarneembare kenmerken van H. S. 
Honduras te onderscheiden. WEDDELl .. had in I S4H eene verdeeling 
der kinabasten op anatomische kenmerken gegrondvest, en SCHACHT 

had in 1853, in zijn bekend werk "der Baum", een analytische 
tabel gegeven, om eenige houtsoorten en basten volgens dezelfde 
methode te determineeren. 

Maar niemand had nog beproefd de plantenanatomie en de micros
copische waarneming stelselmatig op het geheele gebied der Ph ar
macognosie toe te passen. 

Dit heeft OUDEMANS in het genoemde boek ondernomen en tot 
een goed einde gevoerd. Voor elk simplex worden de resultaten 
van zelfstandige, zorgvuldige waarnemingen medegedeeld en zoo 
kwam reeds in 1854 in de N ederlandsche taal een werk tot stand, 
zooals spoedig daarna ook door SCHJ..EIDEN en Û'I'TO BERG voor 

4* 
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Duitschland geleverd werd, door den laatsten vooral in zijn "Anato
mischer Atlas", zij het ook eenigszins anders opgevat. 

Het allatomisch-pharmacogllostisch onderzoek bracht OUDEMANS 
ook af en toe tot anatomische waarnemingen, die een meer zuiver 
botanisch karakter droegen. Als uitkomst daarvan zij hiel' een ver
handeling in de Botanische Zeitun~: "Beiträge ZUl' Kenntniss des 
Baues ulld der Entwickelungsgeschichte der Haare van Collomirt 
c()ccinea" (l 0, 1853) genoemd, terwijl uit herhaalde toespelingen 
in MIQU1<iL'S brieven blijkt, dat Ol!DEMA1\S in de Rotterdamsche 
periode omging met het plan om een onderzoek naar de vergel~i
kende anatomie des stengels in te stellen, een plan dat echter 
blijkbaar door andere verdrongen en niet tot uitvoering gekomen is. 

Ook systematisehe (17, 20) en floristische ollderzoekingen namen 
te Rotterdam een deel van zijn tijd in beslag. De laatsten voerden 
in de jarell 1859-1862 tot de uitgave van het bekende, uiterst 
belangJ'ijke werk, getiteld "de Flora van NederlalId" (34), in 3 
deelen met een atlas van gekleurde platen. Dit werk, dat aan alle 
anclere van dien aard ten voorbeeld gesteld kan worden, is door 
geen later op dit gebied geëvenaard, veel minder overtroffen en 
wordt nog altoos door Nederlandsche botanici en ontwikkelde leeken 
met voorliefde geraadpleegd. 

Uit het voorgaande blijkt, dat OUDl~MANS gedurende zijn verblijf 
te Rotterdam, niettegenstaande de beslommeringen eener toenemende 
geneeskundige praktijk, een groot deel zijner krachten aan de 
wetenschappelijke beoefening der botanie en aan het onderw~is kOll 
wijden. Het is echter de vraag of dit, zelfs voor een man vau zoo 
uiterst aktieve geaardheid als hij was, op den duur zoo voort had 
kunnen gaan. Maar gelukkig werd hem, na een l1-jarig verblijf 
te Rotterdam, een werkkring geopend, waarin het hem mogelijk 
zou zijn de wetenschap met zijn volle kracht te dienen. 

Te Utrecht was de Botanische Hoogleeraar RF.IWSMA overleden 
en opgevolgd door MIQUEr.. Tengevolge daa,rvan was de plaats van 
Hoogleeraar in de Botanie te Amsterdam opengekomen , en op grond 
van het door hem geleverde wetenschappelijke werk was OUDEMANS 
zeer zeker de aangewezen man om deze plaats te vervullen. 

Zoo dacht ook MIQUEL er over, die op de benoeming van zijn 
opvolger, naar zijn eigen verklaring "een overgrooten invloed" kon 
oefenen, en met wien in dien tijd OUDEMANS een levendig weten
schappel~ik verkeer onderhield. Beide mannen waren toen tevens 
door banden van vriendschap met elkaar verbonden, die echter 
helaas later, reeds omstreeks 1864, voor een verkoeling plaats 
maakten, welke blijvend is geweest. Uit de van dien tijd bewaarde 

aaq 
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brieven bl~jkt, hoezeer MIQUEL zich voor de benoeming van OUDE
MANS te Amsterdam interesseerde, en tevens dat hetzelfde het geval 
was met den beroemden chemicus G .• T. MULDER, wiens loop
baan evelleens te Rotterdam, als medicus, was aangevangen. 'roen 
het dan ook gelukt was de autoriteiten van de rechtmatigheid van 
OUDEMANS' aanspraken te overtuigen, en hij bij besluit van den 
Gemeenteraad van 28 September 185 9 tot Hoogleeraar in de 
Genees- en Kruidkunde aan het Athenaeum Illusü'e te Amsterdam 
was benoemd, was de vreugde der wetenschappelijke vrienden 
groot, en kenrnerkeud is zeker de uitdrukking in een brief van 
MULDER, na OUDEMANS' benoeming, luidende: " .... het is mij 
hetzelfde nu Gij aan het IJ gaat uitrusten van, "steek je tong 

't"" "I eens lil· . 

Ook OUDEMANS zelf zal zeker niet rouwig geweest z\ln, dat hij 
de medische praktijk kon vaarwel zeggen. Hij schreef dan ook 
en kele maaudell vóór de benoeming aan MULDER: "O! mocht het 
mij beschoren zijn voor de wetenschap te kunnen leven en daartoe 
de banden eener dagelijks toenemende praktijk te verbreken, hoe 
gelukkig zou mij dit maken, en hoe hartelijk zou ik U de hand 
drukken, die mij dit toewenscht". 

Toch waren er voor OtDElIlANS, die omstreeks dezen tijd zeker reeds 
trouwplannen in het hoofd had, wel bezwaren aan de nieuwe 
betrekking verbonden, die hij niet licht geteld zal hebbell. Door
dien kort van te voren een paar oude doctoren te Rotterdam de 
pmktijk hadden neergelegd, was juist die van OUD:EMANS, zooals 
wij zagen, dagelijkti toenemend, zoodat hem een onbezorgde finan
tiëele toekomst geopend was. Daarentegen bedroeg het traktement, 
hem toen te Amsterdam aangeboden, slechts f 1 üOO.-, en boven
dien mocht hij er later, bij zijn 25-jarig feest als Hoogleeraar , 
terecht van gewagen, dat hij zijne pmktijk te Rotterdam had pr\js 
gegeven om Amsterdam's toen wankelende school te steunen, een 
daad die hem door sommige zijner vrienden ten sterkste ontraden 
werd. 1'och overwon zUn liefde voor de wetenschap, en zeker heeft 
zijn besluit hem nooit berouwd. 'l'rouwens ook in stoffelijk opzicht 
bestond daartoe in later jaren geen reden, want tet'wijl reeds in 
1867 een gunstiger regeling der belooningen te Amsterdam werd 
ingevoerd, volgde in 1877 de thans nog geldende, waarbij tevens 
de "wankelende school" tot Gemeentelijke Universiteit werd ver
heven. 

In October 1859 verkreeg hij eervol. ontslag als Lector te 
Rotterdam, waar hij door ons rustend medelid, den Heer N. W. P. 
RAUWl<:NHOFF werd opgevolgd, en reeds op 21 November van het-
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zelfde jaar hield hij, onder het rectoraat. van mIJn vader, zijne 
inwijdingsrede "over de plantkunde beschouwd in hare trapswijze 
ontwikkeling, van de vroegste tijden tot op heden" (32). 

Gedurende 36 jaren bekleedde hij zijn ambt, na 1877 als 
Hoogleeraal' in de Botanie en Pharlllacognosie aan de Universiteit, 
wier eerste Rector hij was. 

Met de benoeming te Amsterdam begint de tweede en voor
naamste periode in OUDEl\fANS' privaat en wetenschappelijk leven, 
die eigenl\jk, toen hij op 70-jarigen leeftijd zijne betrekking moest 
neerleggen, in vele opzichten ongestoord voortduurde. 

Laat lllij eerst weder een en ander omtrent OUDEl\fANS' levens
omstandigheden te Amsterdam mededeelen, om daarna een overzicht 
te geven van zijn wetenschappelijken arbeid tot aan zijn dood. Zijn 
levensloop was weinig bewogen, zooals die vau zoo menig neder
lalldsch geleerde. Reeds op 4 April 1860 huwde hij Mejuffrouw 
CHRISTINA, l\Lo\RIA SPEEN H 01"1" uit Rotterdam, met wie hij, tot 
enkele jaren vóór zijn dood, in een zeer gelukkigen echt, die door 
drie kinderen gezegend werd, vereenigd was. 

Van die kinderen overleed tot zijn bittere smart het oudste, een 
zoon, in Juni 1869 op 8-jarigen leeftijd. Dit verlies is hij nooit 
geheel te boven gekomen, tot aan zijn dood heeft hij er onder 
geleden. Zijne beide andere kinderen, een zoon en jongere dochter 
bleven beide voor hem gespaard, de zoon, de Heer J. TH. OUDEMANS 

heeft zich, zooals bekend is, een goeden naam in de dierkundige 
wetenschap verworven. 

OUDEl\fANS was een hij uitstek huiselijk man. In eigen huis leefde hij, 
niet alleen voor zijn gezin, maar ook voor de wetenschap. Hij begaf 
zich geregeld naar den Hortus, waar hij verschillende colleges reeds om 
8 ure des morgens gaf en loopellde zaken afdeed. Maar een labora
torium had hij daar niet, en verlangde hij ook in later jaren niet, toen 
de gelegenheid daarvoor gunstiger was geworden. W'as hij in den 
Hortus met zijn zaken gereed gekomen, dan zag men hem alras, met 
zijn boeken en papieren onder den arm, weder z~jn studeerkamer te 
huis opzoeken, waar zijn microscoop en zijn werk hem wachtten, 
en waar h~i, tot het laatst zijns levens, het grootste deel van den 
dag in onafgebroken, blijmoedigen en ingespannen arbeid vertoefde. 

De uren die van zijn werk overschoten bracht hij in de huis
kamer bij vrouwen kinderen door. Publieke vermakelijkheden 
werden uiterst zelden bezocht; hij had zijn t~id nauwkeurig ver
deeld, en geen avond werd gaarne prijs gegeven. Ik herinner mij, 
hoe hij mij eens voorrekende, dat zeker werk, dat op tijd gereed 
moest zijn, en waarvoor. hij 10 avonden noodig meende te hebben, 

... 
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ook werkelijk binnen een termijn van 10 achtereenvolgende dagen 
zou worden afgemaakt, gelijk inderdaad geschiedde. 

In den zomer werden gedurende een groot deel ~ijns levens af 
en toe botanische excursies met vrienden en leerlingen gemaakt. 
Reizen deed hij slechts bij uitzondering, maar in de groote vacantie 
genoot hij van het buitenleven, waartoe in later jaren het bezit van 
een villa te Apeldoorn een gewenschte gelegenheid hood. Hij hield 
zich dan bezig met wandelen en lezen, ook buiten zijn vak, maar 
de wetenschappel~ike arbeid zal wel zelden lang achtereen geheel 
z\in blijven rusteI], 

Aan het openbaar leven, laat staan aan de politiek, nam hij 
over het geheel weinig of geen deel. Toch was hij el' niet de man 
naar om zich, Avaar de omstandigheden dat eischten, te onttrekken 
aan medewerking. Zoo trad hij dan gedurende den tijd van zijn 
professoraat in verschillende meer of min maatschappelijke functiën 
werkzaam up, waaromtrent het volgende zij medegedeeld. 

In het begin van z~in verblijf te Amsterdam, van 1860 tot 1865, 
was hij lid der Provinciale Commissie van geneeskundig onderzoek 
en tuevoorzicht in Noord-Holland, zijn voorganger MIQUEI, daarin 
vervangende. Van 1867 tot 1870 was OUDEMANS als Voorzitter 
met drie andere Heeren werkzaam in eene Rijkseommissie, inge
steld om de Regeering te dienen van advies in zake de wier
maaiel'ij in de Zuiderzee en op de Wadden. In het door deze 
Commissie uitgebracht rapport werd een regeling voorgesteld, waarbij 
aan de gemeentehesturen de beschikking over de wierwaarden werd 
gegeven. In 1865 was hij Voorzitter van het internationaal Botanisch 
en rruinbouwkundig Congres, dat gedurende eene in April gehouden 
tuinbonwtentoonstelling te Amsterdam vergaderde (56). 

Omstreeks 1869 waR hij eenigen tijd lid van het hoofdbestuur 
del' Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en in 1886 diende hij 
de RegeCl'ing van advies omtrent het voorkomen van de Buiszwam 
in de Vergaderzaal en het Gebouw van de Eerste Kamer der Staten
Generaal en andere Rijksgebouwen te ·s-Gravenhage. 

Ook de N ederlandsche Botanische Vereel1igiug droeg OUDEMANS 
zijn leven lang een goed hart toe, en van 1865 tot 1881 trad hij 
bijna voortdurend als haar Voorzitter op. 

Veel tijd en moeite besteedde OUDEMANS , die daartoe door 
zijne pharmacognostische studiën in 't bijzonder geroepen was, aan 
de samenstelling van twee opeenvolgende uitgaven der Neder
landsche Pharmacopee. In de eerste plaats was hij Secretaris der 
Pharmacopee-commissie, welke van 1867 tot 1871 zich bezighield 
met de bewerking der tweede uitgave (82). Met MIQUli']', die 
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Voorzitter was, vertegell woordigde hij in die Commissie de Phar
maceutische Botanie, en zonder twijfel hebben beiden het hunne 
tot de besch~ijving der plantaardige simplicia bijgedragen. 

rroen in J 884 opnieuw eene Commissie werd ingesteld, werd 
h~ tot haar V oorûtter en eenig botanisch lid benoemd, zoodat hij 
in de derde uitgave der Pharmacopee (137), die in 1889 het licht 
zag, de beschrijving der simplicia geheel vcr'lOrgde. 

Eindelijk zou het bijna overbodig mogen heeten in deze Ver
gadering er aan te herinneren, dat OUDEMANS gedurende 17 jaren 
het Secretariaat der Akademie waarnam. In de Aprilvergadering 
van het jaar 1 S 79 werd hij, in de plaats van den Heer C. J. 
MA'l'THES, tot Secretaris der Natuurkundige Afdeeling gekozen en 
in de daaropvolgende Vereenigde Vergadering tot Algemeen Secre
taris. In April 1896 legde hij deze betrekking neder, daar hij als 
Hoogleeraar aftrad en Amsterdam metterwoon ging verlaten. Bij 
die gelegenheid werd hem, uit naam van alle leden der Akademie, 
een bronzen beeld tot aandenken aangeboden. 

Als belangrijke verbeteringen, welke onder zijn bestuur en ge
deeltel~ik op zijn initiatief werden ingevoerd, noem ik in de eerste 
plaats de uitbreiding van het gebonw, doordien het geheele 'rrippell
huis als zetel der Akademie werd aangewezen. In vele opziehten 
verkreeg daardoor de Akademie een harer meer waardig verblijf, 
terwijl tevens de boekerij veel beter kon worden ingericht. In de 
tweede plaats nOem ik de veranderde uitgave der Verhandelingen, 
in twee Secties gesplitst, en de wijziging in de uitgave van de 
Verslagen der Vergadel'ingen, die sedert I 892 hillllen ongeveer 
10 dagen na de Vergadering het licht zien. Beide veranderingen 
hebben er zeker toe bijgedragen, leden en niet-leden er meer en 
meer toe te brengen de resultaten van hunne wetenschappelijke 
onderzoekingen aail de uitgaven del Akademie toe te vertrouwen, 
hetgeen zonder twijfel een der beste middelen is tot verhÛ(lging 
van den bloei dezer instelling. 

Uit den aard der zaak heeft het OUDEMANS , ged mende zijn lange 
en eervolle wetenschappelijke loopbaan, niet aan bew~izen van 
erkenning zijner verdiensten ontbroken en ik weet dat hij, zonder 
er overmatig aan te hechten, daarvoor geenszins ongevoelig was. 
In 1871 ontving hij twee aanbiedingen om Amsterdam te verlaten, 
die hij echter beide, na rijp beraad, afsloeg. Vooreerst werd hem 
de leerstoel in de Botanie aan de Rijks-Universiteit te Groningen, 
als opvolger van VA.N HUL, aangeboden, en omstreeks denzelfden 
tijd noodigde de Minister FRANSEN VAN DE PUTTE hem uit te 
Buitenzorg als Directeur van 's lands Plantentuin op te treden. 
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In 1875 werd hem door den Senaat der Rijks-Universiteit te Leiden 
het Doctoraat in de Wis- en Natuurkunde honoris causa aan
geboden. 

De lijst van binnen- en buitenlandsche genootschappen, die hem 
tot lid, eerelid, enz. benoemden, zal ik U sparen; gij zult met de 
verzekering genoegen nemen, dat het er vele en daaronder zeer 
belangrijke waren. Hier zij alleen vermeld, dat hij in 1886 tot 
correspondeerend lid der "Deutsche Botanische Gesellschaft" werd 
verkozen. In het Generalversammlungsheft van 1908 vescheen een 
vrij uitvoerig levensbericht 1). 

Eilldel~ik zij opgeteekend, dat hij ridder in de orde van den 
Nederlandschen Leeuw was, Officier III de orde van de kroon 
van Italië en ridder in de orde van de Poolster van Zweden eu 
Noorwegen. 

Zooveel over OUDEMANS' levensomstandigheden gedurende de lange 
jaren, die hij te Amsterdam doorbracht. Laat ons thans een blik 
slaan op zijn wetenschappelijk werk, dat te Amstel'dam in meerdere 
opzichten andere richtingen volgde dan in de Rotterdamsche periode, 
en dat onafgebroken tot aan het einde zijns levelIs werd voortgezet. 
Voor de bijzonderheden vel'\v~is ik weder naar de literatuurlijst. 
Hier moge slechts een globaal overzicht over zijne publicaties volgeIl. 

Te Amsterdam was zijn hoofdtaak het geven van onderwijs in 
de Botanie en Pharmacognosie, voor het grootste deel aan aanstaande 
geneeskundigen en pharmaceuten. Tot ] 877 was het geheele onder
wijs in de Botanie hem opgedragen. 'roen kwam, aanvankelijk als 
Lector, zijn latere collega, ons medelid H VGO Dl'1 V nIES, die de 
lessen over Physiologie en Anatomie overnam. Na het boven reeds 
medegedeelde kan het geen verwondering baren, dat OummANS te 
Amsterdam verscheidene leerboeken schreef, die het geheele gebied 
van zijn onderwijs omvatten. 

Zoo verscheen in 1865 zijne Handleiding tot de Pharmacognosie 
van het Planten- en Dierenrijk (62), een leerboek dat in 1880 
in tweede uitgave verscheen. Het is natuurlijk thans wat verouderd, 
maar toch alt~id nog het beste wetenschappel~jke werk, dat in onze 
taal o\'er dit onderwerp is geschreven. Vooral de bewerking van den 
anatomischen bouw was voor dien tijd voortreffelijk, zooals men 
het trouwens van den schrijver der "Aanteekeningen" wel verwach
ten mocht. 

Eveneens reeds hetrekkelijk spoedig na zijne benoeming tot Hoog
leeraar, in de jaren 1866 tot 1870, verscheen zijn groot Leerboek del' 

1) Berichte der Deutsch. Bot. Ges. Jahrg. 1908. Bd. 26a. 

\ 
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Plantenkunde (69), dat, in twee dikke deelen, het geheele gebied 
omvat. Het is gekenmerkt door een zeer volledige behandeling del' 
stof, zooals z\i in de meeste leerboeken niet wordt aangetroffen. 
Daardoor heeft het boek ook thans nog in vele gevallen waarde. 
rroch kan men niet zeggen, dat het succes van dit boek groot is 
geweest, waartoe verschillende omstandigheden hebben medegewerkt. 
Vooreerst was het voor de meesten van OUDJ<3MANS' leerlingen yeel 
te omvangrijk en uitvoerig. Maar bovendien verscheen het op een 
ongunstig t\idstip, daar omstreeks denzelfden tijd het beroemde 
"Lehrbuch der Botanik" van Juurs SACHS het licht zag. Dit voor
treffelijke boek, nog door geen later geschreven lcerboek geëvenaard, 
bracht een om wenteling in de Botanie teweeg, en trok terecht zoo
zeer de aandacht, in 't bijzonder der jongere plantkundigen, dat 
het alle andere leerboeken van dien t\id, en daaronder ook dat van 
OUDEMANS , op den achtergrond moest dringen. 

Grootere invloed is zeker door zijn, in I S6R voor de eerste 
maal verschenen, minder uitvoerig leerboekje, uitgeoefend, dat 
den titel droeg van "Eerste beginselen der Plantenkunde" (7S). Dit 
werkje beleefde tot 189 S vier uitgaven, en vond zij n weg minder 
onder de studenten, dan wel in andere kringen, waarin men zich 
voor studie der Botanie interesseert. Ofschoon. in dit boekje ook 
Physiologie en Anatomie behandeld worden, is toch de Linneaansche 
Organographie daarin hoofdzaak. Het heeft el' zonder twijfel veel 
toe bijgedragen, om den zin voor een goede en ernstige methode 
hoog te houden in een tijd, waarin ten onzent, b\l het botanisch 
onderwijs aan middelbare en lagere scholen, slapheid en dillettan
tisme in den slechten zin van het woord, den boventoon voerden, 
gel~ik dat ook nu nog helaas hier en daar het geval is. 

Eindel~ik zij vermeld, dat OUDEMANS in het jaar 1883 met zijn 
collega HUGO DE VRIES te zamen een "Leerboek der Plantenkunde, 
ten gebruike bij het Hooger Onderwijs" (124) uitgaf. Hij bewerkte 
daarvan het Illorphologisch en systematisch gedeelte, dat 1895-
1896 in tweede uitgave verscheen. 

Na dit overzicht der door OUDEMANS geschreven leerboeken ga ik 
thans over tot de beschouwing zijner meer zuiver wetenschappelijke 
publicaties, waarbij ik de verschillende richtingen, waarin hij werk
zaam was, weder ieder afzonderlijk wil behandelen. 

Zijn belangrijkste arbeid op pharmacognostisch-anatolllisch gebied 
valt zonder twijfel in de Rotterdamsche periode. Een even baan
brekend werk als de "Aanteekeningen" valt in deze richting niet 
meer te vermelden. Zijne belangstelling voor dezen tak van studie 
bleef echter zeel' levendig, gelijk zeker ieder zijner leerlingen zal 
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weten, en menige uitkomst van latere waarnemingen werd in zijn 
leerboek der Pharmacognosie beschreven. Maar het aantal van op
zettelijke verhandelingen over deze onderwerpen is klein; ik noem 
hier slechts een korte ll1ededeeling over den bouw der zaden van 
Str!Jchl108 (53, 18(4). 

Van meer belang zijn de uitstapjes, die h~i op het gebied der 
zuivere anatomie maakte, en die tot het schrijven van eenige ver
handelingen voerden. Het belangl'ijkste daaronder was een uitvoerig 
onderzoek over bouwen ontwikkeling van het velamen bij de lucht
wortels der Orchideeéll (38, 18(1). Verder noem ik eene verhan
deling, waarin voor de eerste maal het ollwederlegbaar bewijs 
geleverd wordt, dat de huidmondjes door de opperhuid en niet 
door het daarIInder liggend weefsel gevormd worden (45, 18(2); 
de beschrijving der eigenaardige, in opperhuidscellen gevormde huid
mondjes van Aneimia-soorten (57, 1865 en 65, 186ü); de onder
zoeking betreffende de tot op dien tijd als een parasiteerende 
RhizoJJlorpha-soort beschreven looistofbuizen aan de oppervlakte van 
het merg van 8alllbucus 'lligra (84, 1872). 

f1'ha11s overgaande tot een overzicht der onderzoekingen die OUDE

MANS op classificeerend-systematisch gebied verrichte, voor zoo ver deze 
de hoogere planten betreffen, leert ons" een blik op de lijst zijner 
werken, dat hij te Amsterdam, afgezien van een korte, in 1878 
gepubliceerde mededeeling over het C1·ithmum maritiJtlulJl (l04), tot aan 
het jaar 1868 een twaalftal grootere en kleinere opstellen over zulke 
ondenverpen schreef. Voor een deel waren deze te danken aan 
waarnemingen, die hij deed aan belangrijke levende planten, in 
den botanischen tuin te Amsterdam aanwezig; zoo bijv. die over 
Pandanus 8piralis (46, 18(2), Panda711t8 8jJltriU8 (51, 18(4), 
Bneephalarlo8 Altensteinii (52, 18(4), enz. 

Vel'der vermeld ik hier, als meer uitvoerige systematische ver
handelingen, die over Lepton!Jchia (64, 18(6); de bewerking der 
Violaceae iu MIQUEL'S Annales Lugd. Bat. (70, 18(7); de van 14 
lithographische platen voorziene beschrijving der A18odeia-soorten 
van het Leidsche Rijks-herbariulll (71, 18(7); en de Aunotatioues 
criticae over Javaansche Cupul~fereJl, met ] 2 platen (76, 18(8). 
Eindelijk zij hier nog vermeld, dat OUDEMANS van de bekende 
"Zakflora" van ons overleden medelid SURINGAR een aanzienlijk deel 
schreef, gelijk door dezen ook dankbaar werd erkend. 

Men mag echter beweren dat omstreeks het jaar 1872 OUDEllANS' 

werkzaamheid op pharmacognostisch, anatomisch en classificeerend
systematisch gebied, voor zoo ver het de hoogere planten betreft, 
ten einde was. Afgezien van de boven besproken leerboeken heeft 
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hij van dien tijd af meer en meer zijne krachten geconcentreerd 
op het gebied, waarop z~jne grootste verdiensten liggen. Ik bedoel 
het gebied dpr Mycologie, waarop hij een der eerste autoriteiten 
werd en waarop hij gedurende 37 jaren, van het jaar 1867 af, 
tot l!)04, dus tot kort voor z~jn dood, een lange reeks van hoogst 
belangrijke boeken en verhandelingen publieeerde. Voor het volledige 
overzieht dezer publicaties verwijs ik weder naar de lijst der werken 
achter dit opstel. Hier zij het mU vergund slechts in hoofdlijnen 
aan te geven, wat OVDEMANS zich bij deze studiën voorstelde, 
waarbij dan vanzelf eenige der voornaamste publicaties ter sprake 
zullen komen. 

Vele zijner mycologische verhandelingen loopen over meer speciale 
vragen, over de beschrijving van nieuwe soorten, enz. In de boven
genoemde lijst zal men tusschen de jaren 1874 en 1904 een aantal 
dergelijke vermeld vinrlen. Op slechts enkele daarvan zij hier de 
aandacht gevestigd, hij v. op die over het Pyrenomycetell-geslacht 
Ascospora (~)2, 1876); op de "Contributions à la Hore mycologique 
de Nowaja Semlja (134, 188(j); op de in samenwerking met zijn 
collega PEKELHARING van Utrecht volvoerde onderzoeking over 
8accharolllyces Capillitii OUDEM. et P]<jKIUJH. (l30, 1885); op ver
scheidene met een zijner leerlingen, den Heer C .. J. KONING, 
gemeenschappelijk bewerkte verhandelingen, van welke hier slechts 
vermeld worde de belangrijke "Prodrome d'uue Ho re mycologique, 
obtenue par la cultUl·e sm gélatine préparée de la terre humeuse 
du Spauderswoud, près de Bussum (162, 1902). 

Dit zijn echter alles onderzoekingen, die slechts in meer ver
wijderd verband staan met de hoofdoogmerken , die OUDEMANS bij 
zijn mycologisch werk voorzweefden. Onder deze bekleedde de 
volledige beschrijving del' FuJl.?Us-flora van ons vaderland een eerste 
plaats. Talrijk en belangrijk zijn de werken, waarin lJij de uit
komsten der met dit doel ondernomen onderzoekingen neerlegde, 
en het zij mij vergund daarover nog een en ander mede te deelen. 

Van af het jaar 1867 tot 1904 heeft OUDEMANS regelmatig, en 
in later tijd bijna jaarlijks, overzichten gepubliceerd over door hem 
zelven en anderen gedurende die periode in Nederland voor het 
eerst gevonden FU1l!Ji. In de Archives N éerlandaises zag in 1867 
voor de eerste, in 1873 voor de tweede maal zulk een lijst het 
licht, onder den titel "Matériaux ponr la Hore Mycologique de la 
N éerlande" (73). Deze overzichten werden verder voortgezet in het 
N ederlandsch Kruidkundig . Archief, waarin reeds in 1871 de eerste 
"Mycologische Bijdrage" (83) verscheen. Tot 1904 vindt men 
twintig van zulke bijdragen in hetzelfde tijdschrift en wel sedert 
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1886 in de fransche taal, onder den titel "Contributions à la flore 
mycologique des Pays-Bas". Deze bijdragen vullen met elkaar een 
paar stevige boekdeel en . 

Echter moet men ze slechts beschouwen als een deel van het 
materiaal, dat OlTDEMANS verzamelde ter bereikillg. van een hooger 
doel. Dat doel was, gelijk gezegd, het schrijven van een volledige 
flora del' Fun,çi van Nederland. Hij heeft dit helaas niet geheel 
kunnen bereiken, minder tengevolge van den rensachtigen omvang 
der stof dau wel omdat de bewerking van een groot deel dier stof 
ongemeene moeielijkhedell biedt. Maar \~'èl is het hem gelukt, 
verschillende werken en verhandelingen samen te stellen, die voor 
groote en belangrijke afdeelingen der Fungi gevel), wat hij zijne 
landgellooten ZflO gaarne voor het geheele gebied had aangeboden. 
De vooruaamste daarvan wil ik hier kort bespreken. 

Reeds in de jaren 1879 en 1 ti 8 0 verscheen in de Archives 
Néerlandaises . een "Hévision des Champignons tronvés jusqu'à ce 
jour dans les Pays-Bas" (106), waarin de Hy1JlenoJJlyceten, Ga8tero
'IJl!lceteJl en ilfy[J}oJJlyceteJl worden behandeld. Het stuk is zóó in
gericht, dat men met behulp daarvan, wel is waar !liet de soorten, 
maar toch kleine groepen van deze kan determineeren. In het jaar 
1884 volgde de "Hevisio PyrenoJllycetulJI in regno batavorulll 
hucusque detectorum" (126, 127), met analytische tabellen, ook 
voor het determineeren der species, en met 14 plat eu , die den 
schrijver door den bekenden mycoloog SACCARDO welwillend ten 
gebruike waren afgestaan. 

Veel belangrijker nog is echter het in de jaren 1892 tot 1897 door 
de A kademie uitgegeven, helaas niet voleindigde, slechts uit de twee 
eerste deelen bestaande werk, getiteld: Révision des Champignons 
tant supérieurs qu' inférieurs, trouvés jnsqn'à ce jour dans les 
Pays-Bas" (148). Het bevat de P hycoJII!/Cete8 , Pyreno1llycete8 en 
BaBidioJJlycete8 in den ruimste)) zin. Voor deze groepen vormt het 
eene volledige Nederlandsche flora, met analytische tabellen ter 
determinatie der soorten. Het derde deel is achterwege gebleven, 
omdat OUDEMANS , zooals gezegd, zeker ook in verband met zijn 
hoogen leeftijd, meer en meer op was gaan zien tegen de groote 
moeielijkheden, die de daarin te behandelen vormen, naar hij wist, 
noodzakelijk moesten opleveren. 

Intusschen was het hem gegeven nog in het jaar 1904, dus 
op 78-jarigen leeftijd, eveneens in de werken der Akademie, te 
publiceeren een "Catalogue raisonné des Champignons des Pays
Bas" (168), waarin alle, ten getale van ongeveer 4400, in Neder
land gevonden llungi, met de noodige literatuuraanwijzingen worden 
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aangetroffen. Dit boek brengt tot op zekere hoogte een aanvulling 
voor het in de H.évision ontbrekende. 

Beide werken hebben zonder twijfel niet alleen yoor Nederland 
waarde, maal' evenzeer voor de omliggende landen en voor de 
studie del' Mycologie in het algemeen. En volkomelI terecht mocht 
onze Vice-Voorzitter in zijn in memoriam, in de Vergadering van 
29 September 190G uitgesproken, er van gewugell, dat dunk zij 
OUDEAIANS' werk de Nederlaudsche schimmelflora vooral niet minder 
goed bekend is dan die der omliggende landen. 

Maar zijne gedachten he[mulden zich geenszins tot de Mycologie 
van Nederlllnd; integendeel, al wat over geheel Europa op dit 
gebied bekend is, boezemde hem belang in en werd dool' hem 
bijeengebracht. Dit hewijst een groot werk, dat ik nu nog bespre
ken wil, en waarmede OUDEMANS zich wel 25 jaren beûg hield. 
Het is zoo goed als geheel ill malluscript gereed, maar het is hem 
niet mogen gelukken, het tot uitgave te brengen, wegens de betrek
kelijk hooge daaraall verbonden kosten. Het is een voor alle myco
logen uiterst belangrijke arbeid, die alle in geheel Europa op andere 
planten parasiteerende PUllgi omvat. Het materiaal daarvoor werd 
dool' het excerpeeren en kritisch sorteer en van 3 tot 400 verschil
lende hoeken en verhandelingen gewonnen, onder welke ook 
SACCARDO'S Sylloge en andere groote werken te rekenen zijn, en 
dit geschiedde door een der fijllste kenners van de jiimgi. Het 
werd, van literatuuraanwijzingen voorzien, volgens de voedster
planten gerangschikt, en bij deze weder naar de verschillende organen, 
waarop de Fungi parasiteeren. 

Uit het voorgaande volgt, dat het een hooge mate van volledig
heid bezit, en, uitgegeven, een kostbare vraaghaak zou zijn voor 
iederen Mycoloog. Vindt men een Pungu8 op een hekende voedster
plant , dan kan men in dezen catalogus nazien Of, waar en door 
wien diezelfde Fungu8 reeds vroeger werd gevonden. In de meeste 
gevallen zal daardoor tevens het deterlllineeren zeer veel gemakke
IUker worden of, in andere gevallen, het vaststellen van het feit, 
dat men met een nieuw gevonden vorm te doen heeft. Ook de 
algemeene kennis der parasiteerende Pungi moet door zulk een 
werk zeel' bevorderd worden, en waar zoovele plantenziekten juist 
door deze worden veroorzaakt, daar mag men hopen dat dit werk 
ook voor de praktijk vruchtbaar zou blijken te zijn. 

Het manuscript werd mij door den schrijver na zijn dood ver
maakt, en kan op dit oogenblik dus alleen te Groningen geraad-
pleegd worden. Maar in het belang der Mycologie is het te hopen, 
dat binnen niet al te langen tijd de middelen gevonden zullen 
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worden om tot een uitgave van dit belangrijke werk te geraken. 
Het spreekt eigenlijk wel vanzelf, dat een man als OUDEMANS 

zijn leven lang planten verzameld en gedroogd heeft, en dns, Baar 
de gewoonte van vroeger tijd, iu het persoonlijk bezit was van 
uitgebreide herbaria. Maar bovendien heeft hij twee herbaria in een 
grooter aantal exemplarell aangelegd en uitgegeven. 

In de eerste plaats tusschen de jaren 1867 en 1 S 7 7 een her
barium van vooral hoogere , maar ook lagere, in Nederland gevon
den planten, dat in afleveringen het licht zag en tegen betaling 
verkrijgbaar werd gesteld. Het werd in ten minste een 15-tal 
exemplaren aangelegd en is in de openbare wetenschappelijke ver
zamelingen van ons land aan te treffen. Er verschenen 27 afleve-

. ringen van, die Ae zamen 1350 planten bevatten (74). Het omvat 
een groot deel van de hoogere planten die hier te lande voor
komen en daaronder zeer interessante. 

In de tweede plaats noem ik hier zijne "Fungi Neerlandici 
exsiccati" (91), waarvan in de jaren 1 S 7 5, 1877 en 1879 te zamen 
drie centuriën in zeer beperkt aantal het licht zagen. Deze werden 
niet in den handel verkrijgbaar gesteld, maar aan wetenschappelijke 
vrienden, meest mycologen. uitgedeeld. 

Bij het verzamelen dezer planten werd OUD11;MANS door leerlingen 
en vl·ienden bijgestaan, maar het meer mechanische werk, dat aan 
het samenstellen van zulk soort verzamelingen onafscheidelijk ver
bonden is, zooals het schrijven van etiketten en dergelijke werd 
geheel door OUDEMANS zelven verricht. 

Zijn eigen herbárium van FU'lIJi is zeker verreweg het belang
r\ikste van hetgeen hij in deze richting tot stand bracht. Het vormt 
een groot deel van de basis zijner onderzoekingen op mycologisch 
gebied, die wij boven bespraken, bevat dus ook een buitengewoon 
groot aantal van authentieke exemplaren, terwijl er bovendien ver
schillende van de meest bekende en belangrijke herbaria venalia in 
zijn opgenomen j een meer dan 50-jarige arbeid ligt er aan ten 
grondslag. Hij heeft het na zijn dood aan de Groningsche Univer
siteit vermaakt en het vormt thans een sieraad van het in het 
Botanisch Laboratorium aanwezige herbarium, waarin, reeds bij 
OUDEMANS' leven, de door hem bijeengebrachte Musciueë"n en Pteri
doph!lten werden opgenomen. 

Zooals uit het boven medegedeelde omtrent zijne wetenschappe
lijke werkzaamheid blijkt, werden OUDEMANS' publicaties op myco
logisch gebied tot kort vóór zijn dood voortgezet, dus nog langen 
tijd nadat de wet hem tot aftreden als Hoogleeraar dwong. ln de 
raadsvergadering van 26 Februari 1896 werd hem, met ingang 
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van 16 September van dat jaar, eervol ontslag verleend als Hoog
leeraar aan de Amsterdall1sche Universiteit. 

Hij trok zich toen geheel uit het openbare leven terug en vestigde 
zich metterwoon te Arnhem, aanvankelijk den zomer !log te Apel
doorn doorbrengende. Hij had er volkomen vrede mede, om van 
zijne rust te gaau genieten op de wijze waarop hij dat verstolJd, 
evenals vroeger het grootste deel nlll den dag onafgebroken en 
genoegelijk arbeidende aan zijne geliefde FUllgi en de uitkomsten 
zijner onderzoekingen te hoek stellende. Zoo leefde hij met vrouw 
en dochter, na den diep betreurden dood zij nel' vrouw, met zijne 
dochter alleen, van een voor z~in hoogen leeftijd over het algemeen 
goede gezondheid genietende, al bleef hij van de gebreken des 
oudel'doms ook uiet geheel en al verschoond. Sleehts iu de laatste 
maanden zijns levens openbaarden zich meer onrustbarende verschijn. 
selen, tot hij, zooals gezegd, op 29 Augustus 1906 zacht ontsliep. 
Hij werd te Arnhem begraven en op zijn uitdrukkelijken wensch 
werd aan de groeve niet gesproken. Een aantal vrienden en ver
tegenwoordigers van verschillende corporatiën waren echter opge
komen om hem de laatste eel' te bewijzen. Dat onder die corporatiën 
de Koninklijke Akademie van \Vetenschappen ontbrak, zal zeker door 
U allen met mij als een betreurenswaardig feit worden beschouwd. 

Het tot nu toe medegedeelde is zeker voldoende, om het bewijs 
te leveren, dat OUDEMANS iu de botanische wetenschap een belang
rijke rol heeft gespeeld. Toch meen ik het aan mijne taak als 
levensbeschrijver en aan U we Vergadering verschuldigd te zijn, de 
rekening wat meer in bijzonderheden op te maken en de positie 
die OUDEMANS in de wetenschap bekleed heeft, den invloed dien 
h~i op haar gehad heeft, meer opzettelijk te behandelen. 

Voordat ik daartoe overga, zal het echter noodig zijn aan het 
beeld van OUDEMANS' persoonlijkheid, zooals dat uit het reeds mede
gedeelde te voorschijn treedt, nog een en ander toe te voegen, dat 
naar ik meen in aanmerking moet worden genomen, om tot een 
juiste en rechtvaardige beoordeeling van den wetenschappelijken 
man te geraken. 

Als iemand, die OUDEMANS niet gekend heeft, uit hetgeen ik 
tot nu toe omtrent hem te boek stelde, besluiten mocht, dat hij 
een droog kamergeleerde was en uitsluitend voor bepaalde onder
deelen der wetenschap leefde, dan zou hij zich grootelijks vergissen. 
Integendeel was hij een zeer opgewekte en vrooIijke natuur, een 

• 
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zeer conversabel man, die gaarne een· goede anecdote ten beste 
gaf, al ging hij betrekkelijk zelden in gezelschap; iemand met een 
bijzonder talent voor het gemakkelijk schrijven en spreken van vreemde 
talen, al bezocht hij ook weinig vreemde landen; eindelijk iemand 
met helangst.elling en aanleg voor de schoone kunsten, al zag men 
hem niet geregeld in het theater, op concerten of tentoonstellingen. 
Hij had een goed muzikaal gehoor, hoewel hij zelf de muziek zoo 
goed als niet beoefende .. Van de bewondering, die hij voor de 
dichtkunst gevoelde en zijn meesterschap over de Nederlandsche 
taal gaf hij zij ne vrienden nog op 72-jarigen leeftijd blijk door de 
aanbieding van een afdruk getiteld: "Proeve eener vertaling in 
versmaat van het Be 'fooneel, 5e bedrijf vau RACINE'S treurspel 
"Phèdre", waaritf 'l'HERAMENES aan 'fHESEUS verslag doet van het 
tragisch uiteinde van HIPPOJ,YTUS" (157). Ook in het lezen van 
historische werken schepte hij veel behagen, waarbij het leven van 
N APOI,EON zijne aandacht bijzonder sterk boeide. Voor de beèldende 
kunsten eindelijk had h\i een zeer duidelijk uitgesproken aanleg. 
Hij teekende zeer goed en maakte van dat talent menigmaal gebruik 
hij de beoefening der wetenschap. In de verzameling van het 
Grollingsch Lahoratorium bevinden zich een aantal voortreffelijke 
teekeniugen van zijne hand. De door hemzelvell geteekel1de platen 
en figuren hij zijne verhandelingen zijn alle, zoo als dat vroeger 
gebruikelijk was, door den trechter van den métier-lithograaf gegaan 
en hehben daarbij natuurlijk het grootste deel van hUll persoonlijk 
karakter ingeboet. rroch zal het voor ieder deskundige, hij de he
schouwing der figuren en teekellingen in Oum~MANs' werken, duidelijk 
zijn, dat iemand van goeden smaak de illustratie geleid heeft. 

Ook in de Plantenkullde was geen onderdeel, waarin hij geen 
belang stelde. Een vlln de heste eigenschappen van zijn groot 
Leerboek der Plantenkunde (69) is zonder twijfel de harmonische 
dispositie van de. vers~hillende deelelI der behandelde stof. N atuur
lijk wil dit niet zeggen, dat OUDEMANS zich op ieder gebied der 
Botanie even ga~rne en even gemakkelijk bewoog. rfoen hij aanving 
zich met deze wetenschap bezig te houden, voerde daarin de classi
ficeerend-systematische richting nog zeer sterk den boventoon. Wel 
hehoorde hij onder de eersten, die het gehruik van het microscoop 
en de anatomie meer op den voorgrond brachten. Maar daartegen
over stond, dat in de jaren van OUDEMANS' studententijd (1841-
1848) het onderwijs, dat de aanstaande medicus in natuur- en 
scheikunde genoot. in de verste verte niet was wat het tegenwoordig 
is. Was het wonder, dat het hem daardoor niet altijd gemakkelijk 
viel, de tusschen 1860 en 1870 vooral opbloeiende physiologische 
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richting in allen deele te volgen? En niet onnatuurlijk is het, dat 
hij de toen inderdaad bij de jongeren soms wat al te sterk op den 
voorgrond tredende voorliefde voor de physiologie, die bij enkelen 
wel met eenige, gelukkig meest tijdelijk gebleken, geringschatting 
en verwuarloozing der systematiek gepaard ging, met zekere onge
rustheid beschouwde. Maar dit weerhield er hem nooit van, de 
nieuwe richting te waardeeren , zich met hare uitkomsten vertrouwd 
te maken en haar volle recht van bestaan te erkennen. 

Zijn staudpunt in dit opzicht vinden wij het best weergegeven in eeu 
kort levensbericht, dat hij in het Nieuws van den Dag van Dinsdag 
18 Maart 1887, over ons eenige dagen van te voren overleden mede
lid C. M. VAN DER SANDE IJACOSTE neerschreef. Wij lezen daar het 
volgende: "V AN DER SANDE LACOSTE was een der steunpilaren van 
de - zoo te zeggen - oude garde, voor wie de kennis der N eder
landsche planten tot in de geringste bijzonderheden een deel der 
levenstaak uitmaakte. Er zijn er niet veel meer van over. De jongere 
generatie streeft, op het gebied der natuurwetenschappen, naar 
andere doeleinden. Wij willen daar niet over klagen. Maar toch 
smart het ons zeer, dat onze Nederlandsche botanische wetenschap 
in VAN DER SANDE LACOSTE al weder een der getrouwen verliezen 
moest, wien de kennis onzer flora het allereerst aan het harte gaat, 
en de wensch rijst in ons op dat onder de jongeren er een of 
meer mogen opgroeien, die eenigen aandrang mochten gevoelen om 
zich te bekwamen de ledig gelaten plaats te gaan innemen." 

Dit was OUDEMANS' standpunt ten opzichte van de nieuwere 
richting, dat hij ook bij meer dan ééne gelegenheid door daden 
bevestigde. In dit verband zij het mij vergund van eene persoonlijke 
ondervinding te gewagen, opgedaan toen ik, als een der eersten die 
te Amsterdam in de Botanie studeerden, zoekende was naar een onder
werp voor eene onder OUDEMANS te bewerken dissertatie. Hij stelde mij 
toen eenige onderwerpen voor, waarvan er, van achteren beschouwd, 
althans één zeer goed voor mij bruikbare ware geweest. Maar ik 
was er op gesteld zelf een onderwerp te kiezen en zeide, hem dit 
mededeelende , tevens dat het mijn wensch was een physiologisch 
onderzoek te doen. Hij had het liever anders gezien en gaf mij 
dit dan ook dadelijk te kennen, maar zonder eenig spoor van ge
raaktheid, op de meest vriendschappelijke wijze, er in één adem 
aan toevoegende, dat ik mij in alle opzichten van zijn steun bij 
mijn arbeid, voor zoover hij dien geven kon, verzekerd mocht 
houden, en dat hij het subsidie van den Hortus zooveel mogelijk 
ter heschikking wilde stellen voor toestellen of andere zaken, die 
b~i de volvoering van het plan noodig mochten blijken. 
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Ik weet wel, dat men zeggen kan: zoo behoort het ook; dat is 
de behandeling die ieder student van zijn Hoogleeraar mag verwachten. 
Maar niet alles wat behoort te wezen, is even gemakkelijk te volvoeren. 

Een ander en nog meer doorslaand bewijs, dat hij eene richting 
in de wetenschap, die niet zoozeer de zijne was, ten volle wist te 
waardeeren. Hij was de man, die inzag, dat de Plantenphysiologie 
aan de jonge Universiteit van Amsterdam bijzonderlijk vertegen
woordigd diende te worden en daarvan de autoriteiten wist te over
tuigen. Ook zag hij in, dat dit het beste kon geschieden dool' ons 
medelid HUGO DE VRIES aan haar te verbinden, en dat dit op zijn 
initiatief geschied is, daarvoor zullen zeer zeker de Universiteit en 
de wetenschap hem steeds tot dank verplicht blijveJ1. 

Zoo was OUDiMANS een man, wien elke eenzijdigheid vreemd 
was, met warme belangstelling in veel en velerlei, steeds gereed 
om die belangstelling in daden om te zetten, waar de gelegenheid 
daarvoor zich aan bood. 

Verder meen ik, dat het voor een goed inzicht in OUDEMANS' 
wetenschappelijke werkzaamheid noodig is, in het bijzonder de aan
dacht te vestigen op drie geesteseigenschappen, die bij hem op 
den voorgrond traden. 

In de eerste plaats was hij een dergenen wier belangstelling zich 
veel gemakkelij ker op het bijzondere dan op het algemeene concen
treert. Hij had bij al wat hij ondernam de behoefte, ook zaken 
van bett'ekkelijk geringere beteekenis in aanmerking te nemen en 
met nauwkeurigheid te behandelen . 

. Gepaard hiermede ging een tweede eigenschap, ik bedoel zijn 
behoefte aan de grootst mogelijke volledigheid. Hij rustte niet 
voordat hij zooveel mogelijk all e bijzonderheden kende, en dit had 
tengevolge dat hij, ook waar hij zich tot het algemeene als zoo
danig minder aangetrokken gevoelde) er toch, als het ware langs 
indirecten weg, kennis van nam. Ben zeker harmonisch evenwicht 
was hem daardoor, ook bij de behandeling van wetenschappelijke 
zaken, een behoefte. 

In de derde plaatst was hij begaafd met een rustelooze activiteit, 
welke hem, in verband met zijn voorliefde voor het bijzondere, om 
zoo te zeggen geen tijd overliet om zich in algemeene vraagpunten 
zeer te verdiepen, die wel hoogst belangr~ik kunnen zijn, maar 
waarbij de prikkel tot het uitvoeren van bepaalde handelingen dik
wijls gedurende langen tijd blijft ontbreken. Daarvoor is een meer 
droomerige en soezerige geaardheid noodig en deze eigenschappen 
waren OUDEMANS geheel vreemd, gelijk een ieder, die den opge
wekten en zakelijken man gekend heeft, zal willen toegeven. 

5* 
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Thans, toegerust met de Hoodige gegevens, gaan wij tot eene 
waardeering van OUDEMANS' wetenschappelijke persoonlijkheid over. 
Daarbij wil ik in de eerste plaats gedenken wat hij als universitair 
docent geweest is. Uit het boven medegedeelde volgt reeds, dat 
hij vele eigenschappen bezat, die voor den docent van hooge betee
kenis zijn. In deze richting was hij dan ook buitengewoon begaafd: 
een gemakkelijk en vlot spreker, steeds vol enthousiasme voor zijn 
onderwerp, ook waar dit op zichzelf beschouwd voor anderen weinig 
aantrekkelijk scheen, - zijn voordracht menigmaal afwisselend door 
humoristische wendingen en vermakelijke anecdoten, wist hij de 
opmerkzaamheid zijner toehoorders van het eerste tot het laatste 
oogenblik te boeien. De helderheid van zijn geest toonde zich 
voortdurend in de wonderbare duidelijkheid van zijn voordracht. 
Ieder college was zóó ingericht, dat het op zichzelf een geheel 
vormde, zich wel is waar aan vorige aansluitende, maar toch ook 
yoor degenen, die hem voor de eerste maal hoordell, tot in alle 
bijzonderheden begrijpelijk. Zijne colleges behoorden tot de aller
beste; ik hoorde als student geen betere en met deze uitspraak 
zullen zeker de meeste zijner oud-leerlingen, die onder medici en 
pharmaceuten bij honderdtallen te vinden zijn, zich gaarne ver

eenigen. Van de vereering zijner leerlingen bleek dan ook ten 
duidelijk.:'lte door de groote deelneming aan een huldehlijk , dat 
hem op 21 November 1884, bij de 25-jarige herdenking zijner 
benoeming tot Hoogleeraar, werd aangeboden. 

Niettegenstaande zijne groote talenten als academis.ch leeraar 
heeft hij slechts weinige botanici gevormd. Verschillende oorzakell 
hebben daartoe medegewerkt. Vooreerst was het aantal dergenen , 
die in den tijd van zijn volle kracht, te Amsterdam in de Botanie 
studeerden, slechts zeer gering. Toen hij te Amsterdam henoemd 
werd vond hij daar een leerling van MIQUFL: Jhr.F . HARTSEN, 
die voor de wetenschap veel beloofde, maar na slechts enkele be
wijzen daarvan geleverd te hebben, op jeugdigen leeftijd overleed. 
Gedurende verscheidene jaren was ik de eenige student in de 
Botanie aan het Athenaeum en toen later aan de Universiteit het 
aantal dezer studenten grooter werd, voelden de .meesten hunner 
zich meer tot de physiologische richting aangetrokken, die toen 
door HUGO DE VRIES werd vertegenwoordigd. 

In de tweede plaats zij het mij vergund OUDEMANS' verdiensten 
als wetenschappelijk auteur in het Jicht. te stellen, waaraan hij zijne 
meer zichtbaar blijvende plaats in de Botanie, te danken heeft. Uit 
het boven omtrent zijne geestesrichting medegedeelde volgt naar ik 
meen noodzakelijk, dat hij nooit een algemeen gezichtspunt als 
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basis van zijn wetenschappelijk werk kon kiezel!. Vandaal' dan ook 
het verschijnsel, dat de Darwinistische beschouwingen zeer weinig 
invloed op zijn arbeid uitoefenden, hoewel hij ten tijde van de 
opkomst dezer beschouwingen juist zijn volle wetenschappelijke 
kracht ontplooide en zeer goed met hun inhoud bekend was. 

Daarentegen was hij de man, om, waar hij leemten in de 
wetenschap bespeurde, die hij door de zorgvuldige samen vattende 
studie van duizenden bijzonderheden kon hopen aan te vullen, 
met kracht aan het werk te gaan, rusteloos doorarbeidend , tot 
hij zijn doel bereikt en daardoor de wetenschap een schrede verder 
gebracht had. 

Zoo heeft hij, zoodra hij had ingezien, dat het microscoop en 
de studie der Anatomie op het.,.gebied der Pharmacognosie belang
rijke uitkomsten beloofden te geven, een volledige bewerking der 
toenmaals gebruikelijke simplicia in die richting ondernomen en 
schitterend volbracht. Z~ille "Aanteekeningen" moeten als een 
baanbrekend werk op pharmacognostisch-anatomisch gebied worden 
beschouwd; Nederland is daardoor in dit opzicht alle andere natiën 
voor geweest. 

Maar ook is het nu begrijpelijk, dat deze uitgebreide studiën 
hem slechts af en toe tot de behandeling van vragen der algemeene 
Plantenanatomie hebben gebracht, nooit tot een oorspronkelijke 
samenvattende behandeling van dit gebied der Botanie. 

Evenzoo is het gelegen met zijne zoo buitengewoon belangrijke 
werkzaamheid op mycologisch gebied. Dc algemeellcre gezichtspuntelI. 
der classificatie, vragen de Physiologie der Fungi betreffende, en 
daardoor de gedurende zijn leeftijd opbloeiende Bacteriologie heb
hen slechts weinig aantrekkingskracht voor hem gehad. Maar toen 
de FUJlgi zijn aandacht begonnen te trekkeu , en hij, zag dat in ons 
vaderland de studie van deze planten nog ternauwernood was 
aangevangen, heeft hij t:Ïch dadelijk met volle kracht opgemaakt, 
om te doen wat werkeEjk ook in de eerste plaats noodig was: 
verzamelen, beschrijven en ordenen van het materiaal. 

Dit was een reusachtige onderneming, zoowel door het overgroot 
aantal der vormen als door de onvolledige kenllis, die wij omtrent 
het wezen van vele dezer vormen bezitten. Daardoor is het OUDEMANS 

wel niet mogen gelukken een volledige flora der Nederlandsche 
.Fungi te schrijven, maar eeu belangrijk deel daarvan heeft hij toch 
tot stand gebracht. En de bewerking van dat gedeelte is zóó voor
treffelijk, dat zij altoos als basis voor verdere onderzoekingen op 
dit gebied dienst zal doen en ook voor de Mycologie in het alge
meelt van blijvende beteekenis is. Ook van zijn boven besproken 
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nagelaten werk zal hetzelfde gezegd kunnen worden, als het een
maal uitgegeven 1,8,1 zijn. 

Samenvattende vrees ik geen tegenspraak als ik zeg, dat OUDEMANS 
ûch een blijvende plaats onder de allereerste Mycologen van Europa 
heeft verworven. 

Pharmaeognosie en Mycologie zijn zeer zeker de vakken, tot 
wier vooruitgang OUD"EMANS het meest heeft bijgedragen, Illaar ook 
de Organographie der hoogere planten vond herhaaldelijk in hem 
een uitstekend bewerker. En ten slotte zij hier nogmaals op zijne 
"Flora van Nederland" gewezen, een voortreffelijk en harmonisch 
geconstrueerd werk, zooals men er in onze taal geen tweede vindt 
en in andere talen in dien trant zeer zeker geen beter. 

'fen besluite nog een enkel woord. De beoordeeling der waarde 
van wetenschappelijk werk zal natuurlijk, naarmate van de persoon
lijkheid van den beoordeelaar en de eischen die hij aall weten
schappelijke resultaten stelt ~ verschillend uit kunnen vallen. Maar 
ten slotte komt het op die verschillen niet zoozeer aan, en is er, 
Haar ik meen, eeu meer algemeene en meer objectieve maatstaf te 
vinden, ter bepaling der wetenschappelijke waarde. Naar mijne 
overtuiging komt het bij de beoordeeling van wetenschappelijk werk 
in laatster instantie alleen daarop aan, of het is voortgekomen uit 
zni ver wetenschappelijken drang, dat wil zeggen uit het verlangen 
Jlaar de vreugde, die het zoeken en vinden der waarheid den mensch 
kan verschaffen. Alleen hetgeen daaraan zijn ontstaan te danken 

. heeft, bezit in de wetenschap werkelijke waarde, .hetgeen uit andere 
motieven, maatschappelijke, persoonlijk egoïstische of welke ook is 
voortgekomen, is waardeloos. 

En als men de vraag zóó stelt, dan zal naar mijlle overtuiging 
de kritische beschouwing van OUDEMANS' gezamenlijken levensarbeid 
tot het besluit voeren, waartoe ook ieder moet zijn gekomen, die 
het voorrecht had den man in zijne volle werkkracht persoonlijk 
te kennen: dat hij een wetenschappelijk man van beteekenis was 
III den besten zin van het woord. 

Groningen, 24 Mei 1909. 

4 
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VOLLEDIGE LIJS'T 
IlER WERKEN VAN 

DR. C. A. J. A. 0 UDE MANS, 

, ehronologisch gerangschikt. 

Deze lijst is samengesteld met behulp van eene collectie van door OUDEMANS geschreven 
boeken, verhandelingen, enz., welke zich gedeeltelijk in de Bibliotheek der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, gedeeltelijk in het Botanisch Laboratorium 
te Groningen bevindt. Ook de door hem uitgegeven Herbaria zijn er in opgenomen. 

1847. 

1. Dissertatio physiologico-medica inftuguralis de fluxu menstruo. 
Promotie 5 Nov. 1847, 2 ure. Rector A. H. VAN DER BOON MI<:8CH, 
64 blz. 14 stellingen, Den Haag. 

1850. 

2. Aankondiging en beoordeeling van: Histoire naturelle des 
Uuinquinas, ou Monographie du genre Cillchona, suivi d'une 
description du genre Gascarilla et de quelques au tres plantes de 
la même tribu, par M. H. A. WEDDELIJ , Docteur en médecine. 
Ouvrage accompagné de 34 planches, dessinés par RIOCREUX et 
STEINHEIL. Paris, 1849, in fol. Tijdschr. v. Wet. Pharmacie, lI, 
n°. 7, 10 blz. Gedat. Rotterd. Juni 1850. 

3. Morphologische beschouwingen omtrent de ranken van Vit/iJ 
vinifera. Ned. Kruidk. Arch. DL IJ, 2e Ged. 1 S 51, blz. 270 - 2 7 8. 
Gedat. Rotterd. Juli 1850. 

4. Aankondiging en beoordeeling van: T. F. UILKENS. Hand
boek voor de Nederlandsrhe ooftboomteelt. Gron. 1850. Ubi? 
Gedat. Rotterd. Dec. 1850. 
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1850-1851. 

5. C. A. J. A. OUDEMANS en H. LAGE. Geregtelijk Geneeskundig 
Rapport in de zaak van .J. Z ........ , beschuldigd van vergifti-
ging. Ned. Lancet, 2e Ser. 6e Jrg. nO. 3, 24 blz. 

6. Bijdrage tot de kennis der Schimmelplanten, welke zich som
tijds in hoendereijeren ontwikkelen. Ibid. nO. 9, blz. 546-552, 
1 Plaat. 

1851. 

7. Aankondiging en beoordeeling van: Entwicklungs-Geschichte 
des Pflanzen-Embryon von Hl<:RMANN SCHACHT. Eine durch die Erste 
Klasse des Kön. Niederl. Instituts gekrönte Preisschrift ; tuit 26 
Kupfertafeln. Overgedrukt uit de Verhandelingen van de Eerste 
Klasse van het K. N. Instituut, se Heeks, 2e Dl. Al1lsterd. 1850. 
Ubi?, 8 blz. 

8. Systematisch overzicht der geneeskrachtige gewassen, volgens 
de nieuwste bronnen opgemaakt. Rotterd. 1851, 71 en V blz. 

1852 en 1857. 

9 . Vertaling van: M. SEUBER'f. Die Pflanzenkullde, gemeinfasslich 
dargestellt. Stuttgart, 1849/50, ouder den titel: De Plantenkunde, 
algemeen bevattelijk voorgesteld. Naar het Hoogduitsch door C. A. 
J. A. OUDEMANS. Dl. I, 252 blz. 1 plaat en ruim SOO tekstfig. 
Dl. Il, 347 blz. 2 platen en ruim 200 tekstfig. Utr. 1852. Nieuwe 
titeluitgave Utr.-Amsterd. 1857. 

1853. 

10. Beiträge ZUl' Kenlltniss des Banes. und der Entwickelullgs
geschichte der Haare (namentlich der köpfchelltragenden) von Col
lOJllia cOCcitlea. Bot. Ztg. 11. Jhrg. Kol. 425-435, 1 litho PI. 
Gedat. Aug. 1852. 

]854. 

11. Aankondiging en beoordeeling van: P. J. CAl\IPAGNE'S Hand
boek voor Droogisten en Apothekersleerlingen. Geheel nieuwe en ver
beterde uitgave bewerkt in verband met de Pharmacopoea Neerlandica 
door R. J. OrWYRDA, Apoth. te Nijmegen en H. KLOETE NORTIER, 

44 
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Apoth. te Rotterdam. HAAXMAN. Tijdschr. v. Wet. Pharmac. 2e Ser. 
1 e Jg. 12 blz. Gedat. Rotterd. Juni ] tl54. 

12. Einiges über das Amylum von Alpim'a GalUlIga Sw. Bot. 
Ztg. 12. Jhrg. Kol. 121-124. Eenigszins verkort en in het Neder
landsch in: Alg. KOllst- en Letterbode, 66, blz. 59-60: Bijdrage 
tot de kennis van de zetmeelkorrels van Alpinia Galanga Sw. 

13. Aankondiging van Prof. M. J. SCHLEIDEN'S populaire voor
lezingen over de plant en haar leven, vertaald door Dr. D. J. 
COSTER, leSt. Amsterd. Alg. Konst- en Letterbode , 66, blz. 2l. 

14. Aankondiging van: Plantae Junghuhnianae. - Enumeratio 
plantarum, quas Jn insulis .Java et Sumatra detexitFR. JUNGHl'HN. 
Fasc. lIl. Lugd. Bat. 1854. Ibid. blz. 273-274. 

15. Aankondiging van: Bryologia javanica seu descriptio mus
corull! frondosorum Achipelagi Illdici, iconibus illustrata. Auctoribus 
F. Dozy et J. H. MOI,KENBOER. Fasc. I cum tabulis V. Lugd. 
Bat. 1854. Ibid. blz. 403-404. 

] 854-1856. 

16. Aallteekeningen op het systematisch- en pharlllacognostisch
botanische gedeelte der Pharmacopoea Neerlandica (Met een Atlas 
van 2 morphologische en 35 anatomische platen). Bekroond met 
eene bronzen medaille op de algemeene tentoonstelling te Parijs 
(1855). Rotterd. 661 blz. en 31 blz. plaatverklaring. 

De meeste figuren naar teekeningen van den schrijver, gegraveerd 
door M. MICHIELSEN. 

Het doorschoten handexemplaar van den schrijver, voorzien van 
schriftelijke aanteekeningen, bevindt zich in de Ribl i otheek van het 
Botan. Laborator. te Groningen. 

1855. 

17. Bijdrage tot de kennis van de morphologische en anatomische 
stmctuur van de vrucht en het zaad des kamferhooms van Sumatra 
(Dryohalanop8 Gampltora Colebr.). Rotterd. 1855, 15 blz. 1 litho 
pI. Gedat. Rotterd. 12 Nov. 1855. Ook in het Franseh: Mémoire 
SUf lá structure morphologique et anatomique du fruit et de la 
.graine de l'arbre à Camphre de Sumatra (Dryohalanop8 Gampltora 
Colebr.). Ann. d. Sc. nat. 4e Sér. rr. V, blz. 90-106, 1 litho pI. 
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18. Brief van de openbare-gezondheidscommissie te Rotterdam 
aan H. H. Burgemeester eu Wethouders, omtrent bet planten van 
boonlCll in de stad Rotterdam. 15 blz. Gedat. Rotterd. 13 Nov. 1855. 

1 Sl. Kan poeder van den bulbo-tuber van Colchicum autmmzale 
L. (vulgo Rad. Colchici) herkend worden, wanneer het met het 
poeder van salebknollen vermengd is? HAAXMAN, 'lIjdschr. v. Wet. 
Pharmae. 2e Ser. 2e Jg. 3 blz. 

20. Vertaling en gedeeltelijk bewerking VRn: Bijdrage tot de 
kennis van de BalanoJlhoreëll in het algemeen en het geslacht 
Rophalocnemi,8 Jungh. in het bijzonder door Dr. H. R. GÖPPERT, 
overgenomen uit de Nova Acta Acad. Caes. lJeop.-Carol. Nat. Cur. 
door Dr. C. A. J. A. OUDEMANS. Ned. Kruidk. Areb. Dl. lIl, 
blz. 90-124. 

21. Aankondiging en beoordeeling van: Bijdrage tot de Anatomie 
en Physiologie der 8JlhafJtta door f. Doz'f; Uitgegeven dool' de 
Kon. Ak. \'. V{ et. te AlIIsterd. 1 M54. Alg. Konst- !;lil Letterbode , 
67, blz. 172-173. 

22. Aankondiging en beoordeeliug van: N êerlallds Plantensehat 
of Landhuishoudkundige Flora, behelzende eelle beschrijving der 
onkruiden, vergiftige en nuttige inlandsehe planten en der in onzen 
landbouw gekweekte gewassen; door H. C. VAN HALl.; Leeuwarden, 
1855. Ibid. blz. 375-376. 

1856. 

23. Bijdrage tot de kennis van het Agar-agar. Vluchtige opmer
kingen omtrent Fncus amylaceus en Tjientjau. HAAXMAN, 'l'ijdschr. 
v. Wet. Pharmac. 2e Ser. 3e Jg. 18 blz. 2 litho pI. Gedat. 
Rotterd. Febr. 1856. 

1857. 

24. Iets over de ware afkomst van het (zoogenaamde) Penawar 
Djambi des Nederlandschen handels. Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 
Jg. 1857, blz. 34-36. Gedat. Rotterd. 9 Dec. 1856. 

25. Aankondiging en beoordeeling van: Volks-Encyclopaedie. 
Algemeen woordenboek, behandelende: Kunsten en Wetenschappen, 
de Levens van beroemde mannen en vrouwen, enz., door eene 
vereeniging van zaakkundigen. P Dl. Ie Afl. Schiedam, 1857. 
Alg. Konst- en Letterbode 1 69, blz. 260-261. 
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26. Aankondiging en beoordeeling van: Toegepaste kruidkunde. 
Handleiding tot aanwijzing van het gebruik, dat de mellsch maakt 
van voorwerpen uit het Plantenrijk, door H. C. VAN HAJ.J, , Gro
ningen, 1857. Ibid. blz. 324. 

1857-1858. 

27. Aankondiging en beoordeeling van: Natuurkundige Leer
cursus ten gebruike der Koninklijke Akademie voor de Zee- en 
Landmagt. Handleiding tot de beoefening der plantenkunde , door 
L. A. J. BURGERSDIJK, Breda, 1856. Ibid. blz. 4l2-413 en 
70, blz. 3-5. 

1858. 

28. Aankondiging van: .Tahrbiicher für wissenschaftliche Botanik, 
herausgegehen von Dr. N. P,nNGSHEUI, Berlin, 1857, P und 2e 

Lief. Ibid. 70, blz. 28-29. 

29. Nekrologie. CHRIS'fIAAN GO'l'l'FRJlm NE1<,S VON ESENB~'CK. Ibid. 
blz. 106-107. 

30. Aankondiging en beoordeeling van: De Scheikundige ver
schijnselen bij de kieming der planten-zaden, door Dr. A. C. OUDE
MANS JR. en Dr. N. W. P. RAuwENHm'~' (overgedrukt uit MUI,m:R's 
Scheikundige verhandelingen en onderzoekingen). Ibid. blz. 124. 

31. Correspondentie. Brief aan de Redactie over de 1 e aftev. 
van Dr. S. A. BUDDINGH'S Nederlandsch Oost-Indië. Reizen gedaan 
gedurende het tijdvak van 1852-1~57. Ibid. blz. 330-~:31. 

1859. 

32. Inwijdingsrede over de plantkunde, beschouwd in hare tra ps
wijze ontwikkeling, van de vroegste tijden tot op heden. Uitge
sproken ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de genees- en 
kruidkunde aan het Athenaeum iUustre te Amsterdam, den 21 Nov. 
1859. Utr. Amst. 46 blz. 

33. Over de prikkelbaarheid der bladen van JJio1laea Jlluscipula 
Ellis Ct Vliegevangertje). Versl. en Meded. d. Kon. Ak. v. Wet. 
te Amsterd. Afd. Natuurk. Dl. IX, blz. 320-336, 1 litho PI. 
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1859 en 1872. 

34. De Flora van Nederland. 3 Din. XXIII en 472, XXI en 
453 en XXXIII en 416 blz. ~let Atlas van 92 gek!. platen. 
Haarlem IS59-1S62. rrweede druk, XIX en 496, XVIII en 57H, 
XXXIX en 724 blz. met dezelfde platen. Amsterd. ] 872-1874. 

1860. 

35. Mededeeling over de Kinakultuur op Java aan het einde 
vau het jaar 185U. Alg. Konst- en Letterb. 72, blz. 161-162. 

36. Aankondiging en beoordeeling van: Chinae verae et Pseudo
Chinae Herbarii Regii Lugdunensis, quas recensuit et determinavit 
T. D. VltI.JDÁG ZIJNEN. Hagac Comitis, ] 860. Ook met den 2e~ 

titel: De kinabasten van het Rijks-Hel'barium te Leiden in 18HO. 
's Gravenhage, 1860. Ibid. blz. 40S-410. Uitvoerige verdediging 
vall JUNGHUHN. 

1861. 

37. Voorloopige mededeeling aangaande de uitkomsten, verkregen 
bij eene herûening van eenige .Tavaunsche Cupuli.fercJI. Versl. en 
Med. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. Afd. Natuurk. Dl. XII, 
blz. 203-208. Gedat. Amsterd. Mei HWI. 

\ 

38. Uehcr den Sitz der Oherhaut bei den LuftwUJ'zeln der 
Orchideell. Verh. d. Kon. Ak. v. "Vet. te Amsterd. Natuurk. Afd. 
Dl. IX, 32 blz. 3 litho pI. Gedat. Sept. 1860. 

39. MededeeIing aan de Redactie van den Alg. Konst- en 
Letterh., aangaande een stukje van H. VAN HALl, in den Bode 
van 4 Jan. 1861, aangaande de kwestie JUNGHUHN-- VltIJDAG ZIJNEN. 

1862. 

40. N otice SUf une plante femelle de Cyca8 itlermi8 Lour., qui 
a fleuri dans Je jardin botanique d' Amsterdam. Flore des Jardins 
du Royaume des Pays-Bas, V, blz. 129-130, I gekl. litho pI. 
Gedat. Amsterd. J u in 186l. 

41. Het eendekroos. Volks-Almanak voor het jaar 1862, 11 blz. 
8 houtsn. i. d. tekst. Gedat. Amsterd. July 1861. 

-
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42. De Koninklijke Waterlelie (Victoria regia). Ibid. 13 blz. 3 
houtsn. i. d. tekst. Gedat. Amsterd. Ang. 1861. 

43. Das Hornprosenchym WIGAND'S. Bot. Ztg. 20 Jhrg. blz. 
43-44. Gedat. Amsterd. 24 Jan. 1 b62. 

44. Victoria regia. (De Koninklijke Waterlelie). Album der 
Natuur, lSG2, blz. 161--191. Gedat. Mei 1862. 

45. Mérnoire pour servir de réponse à la question: si les 
stomates dérivent de celltlles épiderlIliques ou bien de cellules 
parenchymatiques sOlls-jacentes? Versl. cu Med. d. Kon. Ak. v. 
Wet. te Amsterd. Afd. Natuurk. Dl. XIV, blz. 318-344, 1 
litho pI. 

46. Not.ice stfi.· un Pandanus spiralis R. BI'. ( J' ), qui a fleuri dans 
Ie jardin botallique d' Amsterdam. Flore des Jardins du Royaume 
des Pays-Bas, V, blz. SI-86, 2 litho pI. 

lS63. 

47. De Brandnetels. Almau. d. Maatseh. Tot nut van 't Algemeen, 
Jrg. 1863, 6 blz. 8 houtsn. i. d. tekst. Gednt. Amsterd. JUlly 1862. 

48. Iets over de voort.brengselen uit het plantenrijk die als 
vulsels gebruikt worden. Ibid. 12 blz. S houtsn. i. d. tekst. Gedat. 
Amsterd .• July 1862. 

49. De Champignons. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 
Dec. 1863. N°. 36 en 37; 32 blz. 27 houtsn. i. d. tekst. Gedat. 
Sept. ] 863. 

1863-1861. 

50. De Bekerplanten. Alhum der Natuur, 1863, blz. 289-318, 
14 houtsn. i. d. tekst; IS64, blz. 6-24 en 47-63,33 houtsn. 
i. d. tekst. 

'1864. 

51. Mededeeling aangaande een hloeijenden Pandan'll,s 8fJuriu8 
Rumph. 2 uit den kruidtuin te Amsterdam. Versl. en Med. d. Kon. 
Ak. v. Wet. te Amsterd. Afd. Natuurk. Dl. XVI, blz. 179-187. 

52. Mededeeling aangaande een bloeijend exemplaar van Ence
pltalaf'to8 Alten8teinii Lehm. J' uit den kruidtuin te Amsterdam. 
Ibid. blz. 251-259. Gedat. Amsterd. 13 Mei 1863. 
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53. Over de beteekenis der verhevenheden aan de oppervlakte 
der zaden van 8trychno8 NUaJ vomica L. Ibid. blz. 2GO-26S. 
Gedat. Mei 1863. 

54. Over de groefjes (Foveolae) aan de oppervlakte der bladen 
van Pleurothalli8, Bulbophyllu1ll en Steli8. Ibid. blz. 2G9-279, 
1 litho pI. Gedat. 15 Mei 1863. 

1865. 

55. Aankondiging van: De N ederlandsche Boomgaard, beschreven 
en uitgegeven door het Bestuur der Vereeniging ter regeling ~ll 

verbetering van de vruchtsoorten te Boskoop, met afbeeldingen 
Haar de natuur van S. BERGHUIS. Opgedragen aan Z. M. den KOllillg. 
Van een voorrede voorzien door Dr. H. C. VAN HALL. Groningen, 
L 864, Ie en 26 Afl. De 'rijdspiegel, Dl. I, blz. 80-83. 

56. Discours prolloncé à l'occasion de l'Expositioll internationale 
d'Horticulture à Amsterdam. Bullet. du Congrès Internat. de 
Botanique et d'Horticulture, réuni à Amsterdam, au mois d'Avril 
1865, blz. S3-3H. Ook afgedrukt in de Amsterd. Cour. V. Zaturd. 
8 Apr. 1865. 

57. Sur I' origine des Stomates de quelques espèces d' Aneilllia. 
BulL als 56, blz. 85-87. 

58. SUl' l'origine des Spores dans certaines espèces de Mucor. 
Ibid. blz. 139. 

59. Bemerkungen über das PaJUlanophyllulll humile Hassk. Bot. 
Ztg. 23. Jhrg. hlz. 193-195. Gedat. Amsterd. 24 Apr. 1865. 

60. Aankondiging en beoordeeling van: 
ED. GRIMARD. La plante. Botanique simplifiée, avec Préface de 

JEAN MACÉ. Paris 1865. 
LOUIS }lIQUIER. Histoire des Plantes. Paris 1865. 
KLOETE NORTIER. Catechismus der Plantkunde. 26 dr. Herzien 

en vermeerderd door Dr. N. W. P. RAUWENHOFF. Rotterd. 1865. 
De rI'ijdspiegel, Dl. I, blz. G24-635. 

61. Wetenschappelijk overzicht Botanie. Kronijk voor positieve 
Wetenschappen, Haarlem, 1865, blz. 177--212. Gedat. Rotterd. 
Juli 1865. 

-
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1865 en 1880. 

62. Handleiding tot de Pharmacognosie van het Planten- en 
Dierenrijk. Haarlem, 1865. VIII en 352 blz. Voorbel'. gedat. 
Amsterd. Nov. 1864. Tweede druk, Amsterd. 18tlO; 663 blz. Van 
beide drukken bevinden zich de doorschoten handexemplaren van 
den schrijver, voorzien van talrijke aanteekeningen in het Botan. 
Laborat. der R.-Univers. te Groningen. 

1865-1867. 

63. Neerlan~ Plantentuin. Afbeeldingen en beschrijvingen van 
Sierplanten voor tuin en kamer. Opgedragen aan H. M. de Koningin . 

. Onder redactie van Dr. C. A. J. A. OUlJEMANS. Groningen. Dl. I, 
1865, 158 blz. 18 gekl. lith. pl., voor een groot deel bestaande 
uit bijdragen, geteekend 0, van OUDEMANS' hand. Dl. Il, 1866, 
133 blz. 18 pI. met verschillende bijdragen. Dl. lIl, 1867, l56 
blz. 18 pI. met slechts enkele bijdragen. 

1866. 

64. Remarques SUl' Ie genre Leptonychia de l'ordre des Tiliacée8, 
suivies d'une description du LeptoJlychia !Jlabra 'l'urcz. Versl. en 
Med. d. Kon. Ak. V. Wet. te Amsterd. Afd. Natuurk. 2e Ser. Dl. I, 
blz. 23-32, I litho pI. 

65. SUl' I'origine des stomates de quelques espèces d'Aneilllia. 
Arch. Néerl. 'r. I, blz. 374-377, 1 litho pI. 

66. Aankondiging van: Beiträge ZUl' näheren Kenntniss und Ver
breitung der Algen, herausgegeben von Dr. L. RABENHORS1', Heft I 
und II, Leipzig 1864-1865. 'rijdspiegel, Dl. I, blz. 49-5l. 

67. Aankondiging getiteld: Kostelijke gave van edele vrouwen
hand. Fleurs, :Fruits et Feuillages choisis de la ]1'lore et de la Pomone 
de I'Ile de Java, peints d'après nature par Mad. BERTHE HooLA 
VAN NOOTEN. Bruxelles, 1863. Ibid. blz. 51-54. 

68. Aankondiging en beoordeeling, getiteld: Voor :Flora's vrien
den, van: Handboek voor den bloementuin, met opmerkingen voor 
de behandeling der planten jn de koude en warme kas, door H. 
WI'rTE. Groningen, 1866. Ibid. Dl. II, blz. 44-48. 
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1866 tot 1870. 

69. Leerboek der Plantenkunde. Utr. en Amsterd. I. Organo
graphie der Phanerogamen. Met 349 fig. i. d. tekst, 1866, VIII 
en 199 blz. Il. Anatomie . .Met 214 fig. i. d. tekst, 18G7, XII 
blz. en blz. 193 (!)-524. 

I1, ze Ged. Physiologie. Met 11 fig. i. d. tekst, 1867, XII blz. 
en blz. 525-812. 

2e Deel. 1. Phytographie, taxonomie, plantengeographie (tot en 
met de Cryptogamen). Met 101 fig. i. d. tekst, ] SG8, 260 blz. 

2e Deel. II. Taxonomie (Pltanerogamen) en Plantengeographie. 
Met 162 fig. i. d. tekst, 1870, blz. 261-794. 

Het doorschoten handexemplaar van den schrijver, voorzien van 
~ehriftelijke aanteekcningen, bevindt zich in het Botanisch Laborat. 
der lL-Univ. te Groningen. 

1867. 

70. Violaceae. Annales Lugd. Bat. Vol. lIl, blz. G7 -78. 

71. A/sodeia1"llJ?l quae in herbario regio lugdnno-hatavo asser
vantur illustrationcs et dcscriptioncs. Arch. Néerl. T. II, hlz. 193-
211, 14 litho pI. 

18 G 7 en 1 868 . 

72. rrentative pour rétablir au rang d' espèce Ie C1lca8 iner1Jlis 
Lour. Arch. Néerl. T. IJ, hlz. 385-397, 3 litho pI. Gedat. 
Amsterd. Janv. 1867. Ook in het Hollandseh: Poging om Cyca8 
illermi8 Lour. haren rang als soort te doen herwinnen. VersJ. en 
Med. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsten}, Afd. NatIlurk. 2e Reeks, 
Dl. II, 186S, blz. 245-257. 

1867 en 1873. 

73. Matériaux pour la Hore mycologique de la Néerlande. Arch. 
Néerl. T. 1I, 1867, blz. 1-65, 1 litho pI. Gedat. Amsterd. 
Oct. 1866 en T. VIII, 1873, blz. 343-416, 18 litho pI. 

Het doorschoten handexemplaar van het eerste stuk, met schrif
telijke Ranteekeningen van den schrijver, bevindt zich in . het Botan. 
Laborat. der R.-Univ. te Groningen. 

... 
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1867-IR77. 

74. Herbarium van NederlandRche planten. (Exsiccatell) Amsterd. 
27 Aflev. elk van 50 planten. 're zamen ] 350 hoogere en lagere 
planten. Zie nO. 89. 

1868. 

75. Rapport betreffende de Elodea canade1ls'is, uitgebracht in de 
gewone vergadering der Kon. Ak. (Afd. Natuurk.) van den 25sten 

.Januari 1868 door C. A. J. A. OUDEMANS en N. W. P. RAUWENHOFF. 
Versl. en Med. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. Afd. Nat. 2e Reeks, 
DL II, blz. 370r-375. Gedat. Amsterd. 25 Jan. 1868. 

76. Annot.ationes criticae in Cupllliferas nonnullas Javanicas. 
Verh. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. Dl. XI, 24 blz. 12 lit.h. pI. 

1868 en 1869. 

77. Encore un mot sur Ie Cycas i71ermis Lour. Arch. Néerl. 
rr. IU, 1868, blz. 255-260. Gedat. AllIsterd. 16 Juin 1868. 
Ook in het Hollandseh: Nog een enkel woord over O;;cas inermis 
Lour. Versl.en Med. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. Afd. Natuurk. 
26 Reeks, DL UI, 1869, blz. 136-140. Gedat. Amsterd. 18 
.Juni 1868. 

1868, 1871, 1881 en 1898. 

78. Eerste beginselen der Plantenkunde. Met 418 Figuren 
in den tekst. Amst.erd: Rotterd. Ut.r. 1868, VIII en 191 blz. 
Tweede druk, 1871, VII en 191 blz. Derde druk, Zalt-Bommel, 
1881, met 424 Figuren in den tekst, VI en 275 blz. Vierde 
druk, Nijmegen, 1898, Ie Dl. Morphologie, 220 blz. 444 Fig. 
in den tekst, 26 Dl. Anatomie. Physiologie. Met inbegrip van 
enkele onderdeelen (VU, VIII, X) van biologischen aard; VII en 
179 blz. 124 Fig. in den tekst. 

1869. 

79. Hoe komen de kweekers aan de verscheidenheden of spelingen 
hunner sierplanten? Volks-Alman. d. Maatsch.: rrot nut van 't Algem. 
Jg. 1869, 15 blz. Gedat. Amsterd. 30 Juni 1868. 

Jaarboek 1909. 6 
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1871. 

80. Bijdrage tot de kennis van den mieroseopischen bouw der 
Kinabasten. Versl. en Med. d. Kon. Ak. v. 'Vet. te Amsterd., 
Afd. Natuurk. 2e Reeks, Dl. V, blz. 345-361, I litho pI. 
Gedat. 23 Febr. 1871. Ook in het Franseh: Observations sur la 
structure microscopique des écorces de Quinquina. Arch. Néerl. '}'. 
VI, blz. 401-419, 1 litho pl.. Gedat. 23 février 1871. 

81. De 'fruffel. Volks-Alll1an. d. Maatsch.: 'fot Nut v. 't Algem. 
Jg. I ~ 71, 16 blz. en 2 houtsneden in den tekst. 

82. Nederlandsche Pharmacopee. 2e Uitgave. De beschrij
vingen der Simplicia zijn waarschijnlijk ten deele van OUDFMANS 
afkomstig. 

1871 tot 1904. 

83. Mycologische Bijdragen. Eene serie van 20 verhandelingen, 
verschenen in het Neder!. Kruidk. Areh., onder de volgende titels: 

I. Bijdrage over eenige zeldzame of twijfelachtige Phanerogalllen 
en van nieuw ontdekte Champignons voor de flora van Nederland. 
2e Ser. Dl. I, 1874, blz. 164-184, 4 litho platen (1871). 

IT tot X onder den titel: Aanwinsten voor de flora mycologica 
van Nederland. IT, 2e Ser. Dl. I, 1874, blz. 252-267, 6 litho 
pI. (1872). UI, Ibid. blz. 312-318, 1 litho pI. (1873). IV, 
2" Ser. Dl. U, 1877, blz., 34-42 (van .Juli 1873 tot Juli 1874). 
V. Ibid. blz. ~)'7-106, 2 lith. pI. (Juli 1874 tot Juli 1875). 
VI. Ibid. blz. 176-188 (.Juli 1875 tot Juli 1876). VIT, 2e Ser. 
Dl. lIl, 1882, blz. 142-161 (Juli 1876 tot Juli 1877). VIII. 
Ibid. blz. 236-257 (Juli 1877 tot Juli 1878). IX en X, 2e Ser. 
Dl. IV, 1886, blz. 203-278, 2 litho pi. (1884). 

Xl tot XX onder den titel: Contributions à Ja flore mycologique 
des Pays-Bas, en in de Fransche taal. XI, 2e Ser. Dl. IV, 1886, 
blz. 502-562, 1 litho pI. (188(». XII. ze Ser. Dl. V, 1891, 
blz. 142-176, 1 gekl. litho pI. (Gedat. Amsterd. Mrt. 1888). 
XIII, Ibid. blz. 454-519, 2 litho pI. (1889). XIV, 2e Ser. 
Dl. VI, 1895, blz. 1-65, 1 gek!. litho pI. (1892). XV, Ibid. 
blz. 279-298 (1894). XVI, 3C Ser. DJ. I, 1899, blz. 430-636, 
3 litho pI. waarvan 2 gekleurd (1898). XVII, 36 Ser. Dl. II, 
1903, blz. 170-353, 2 litho pI. (1901). XVIII, ibid. blz. 633-
781, 3 gekI. litho pI. (1902). XIX, ibid. blz. 851-928, 4 gekl. 
litho pI. (1903). XX, ibid. Supplem~nt, 1904, blz. 1077-1133, 
3 gek1. litho pI. (1904). 

-
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1872. 

84. Over eene bijzondere soort van buizen in den vlierstam 
(8amlJuCU8 ni!J1'a L), tot hiertoe voor een fungus (Rhizo1Jlorpha 
parallela Roberge) gehouden. Versl. en Med. d. Kon. Ak. v. Wet. 
Afd. Natuurk. 26 Reeks, Dl. VI, blz. 209-228, 1 litho pI. 
Gedat. Amsterd. Jan. 1872. Ook in het Fransch: Sur une espèce 
spéciale de tubes existant dans Ie tronc du Sureau (Sambucu8 nigra L) 
et pris jusqu'ici pour un champignon (Rhizomorpha parallela Roberge ). 
Arch. NéerI. rr. VII, blz. 209-229, llith. pI. Gedat. 3 Maart 1872. 

85. Nog iets over het roode grachtwater te Amsterdam. Alb. d. 
Nat. 1872, blz. 347-350. Gedut. Amsterd. 28 Aug. 1872. 

1873. 

86. Sur un fruit qui intérieurement était à moitié citron et à 
moitié orange. Arch. Néerl. rr. VIII, blz. 433-436, 1 gekl. 
litho plaat. Ook in het Hollandsch: Mededeeling aangaande eene 
vrucht, die inwendig zich half als citroen en half als sinaasappel 
voordeed. Ned. Krnidk. Arch. 2e Ser. Dl. 1, 1874, blz. 268-
270, 1 gekl. litho pI. 

1874. 

87. Bloemen en insecten. Volks-Alman. d. Maatsch.: Tot Nut 
van 't Algem. Jg. 1874, 12 blz. Gedat. Amsterd. Apr. 1873. 

88. Notiz über Puccinia Malvacearum. Bot. Ztg. 32. Jhrg. blz. 
742-743. Gedat. Amsterd. 4 Nov. 1874. 

-89. Beredeneerde Catalogus van de eerste twaalf afleveringen 
van het "Herbarium van Nederlandsche planten" verzameld en 
uitgegeven door C. A. J. A. OUDEMANS. Ned. Kruidk. Arch. 2e Ser. 
Dl. I, blz. 50-97. Zie N°. 74. 

Het doorschoten handexemplaar van den schrijver, met vele 
schriftelijke toevoegingen, bevindt zich in het Botall. Laboratof. der 
R.-Univers. te Groningen. 

1875. 

90. Drei unrichtig bestimmte Pilze (Ascospora 8colopendrii Fuckel, 
A,scospora pulverulenta Riess., Ph!/llosticta Dianthi West.) Bot. Ztg. 
33. Jhrg. Kol. 585-592. Gedat. Amsterd. Juni 1875. 

6* 
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1875 tot 1879. 

Hl. Fungi Neerla.ndici exsicea.ti (Herbarium) Amsterd. Cent. I, 
1875; Ccnt. Il, 1S77; Cent. IU, 1870. 

l876. 

92. B,idragen op het gebied der Mycologie. 1. Over den aard 
en de bete eken is van het Pyrenomycelen-geslaeht Asco8jJom. Vers\. 
en Mej. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. Afd. Natunrk. 2e Hoeks, 
Dl. X, blz. 76-128. Ook in het Franseh: Contributions Myco
logiqlles. 1. Sur la nature et la valeur du genre Asco8jJora, de la 
famille des PyrélwlIl,,!cètes. Arch. NéerI. 'r. XI, blz. 341-3~)3. 

93. Ome kinaplantsoenen op .Java. Eigen Haard, lS76, N°. 20 
en 30. Gedat. Amster<l. .Tuni 1 S76. 

1877. 

94. De ziekte der koffieplant. Met afbeeldingen. Eigen Haard, 
1877, 12 blz. en 2 houtsn. in den tekst. Gedat. Maart 1877. 

95. Notiz über Boletus Oudelllansii Hartsell, BoletU8 fU8ipes 
Heufler und Boletu8 placidu8 Bonorden. Bot. Ztg. 35. Jhl'g. Kol. 
642-644 Gedat. Amsterd. Sept. 1877. 

H6. Polygamische bloemen b\l Thymus Serp/lllllJll. Ned. Kruidk. 
Arch. 2e Ser. Dl. II, blz. 174-175. 

1877-] 882. 

97. De ontwikkeling onzer kennis aangaande de "Flora van Neder
land, uit de bronnen geschetst en kritisch toegelicht. Ned. Krnidk. 
Arch. 26 Ser. Dl. Il, 1877; I, blz. 214-277; Il, hlz. 279-391. 
Dl. UI, 1882; lIl, blz. 1-75; IV, blz. 325-398. 

1878. 

98. Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolu8 Linnaeu8, 
eene eeuw na diens verscheiden, in Felix Meritis, op den loden 
Januari 1878 uitgesproken. Niet in den handel. Amsterdam. 

99. Een paar opmerkingen naar aanleiding van de referaten over 
het nieuwste werk van C. VON N.Ä.GELI (Die niederen Pilze). Maandhl. 

-

J 
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v. Natuurwet. Jg. 8, n°. 7, blz. 101-104. Gedat. Amsterd. 22 
Apr. 1878. 

100. Notiz über Sphaeria Brassicae Kl. Bot. Ztg. 36. Jhrg. Kol. 
365-366. Gedat. Amsterd. ti Mei 1878. 

101. Thecaphora A1lllJlophilae n. sp. Ibid. Kol. 439-441. Gedat. 
Amsterd. 22 Mai 1878. 

102. Rede ter opening van den Nieuwen Leel'cul'suS bij de 
U niversiteit te Amsterdam, op 17 September 187 ti, uitgesproken 
door den aftredenden Rector Magnificus, Dr. C. A. J. A. OUDEMANS. 
Amsterd. 40 blz. 

103. Phlyctis epiphylla op koffiebladen, op Java. Ned. Kruidk. 
Al'ch. 2e Ser. D~ lIl, blz. 103. 

104. Over het OrithlJlum 1JlaritimuJJl der N ederlandsche schrijvers. 
Versl. en Med. d. Kon. Ak. v. Wet. Afd. Natuurk. 26 Reeks, 
Dl. XII, bh:. 184-191. 

1879. 

105. Rapport omtrent eene v~rhandeling van den Heer Dr. 1\1. 
TREUB, getiteld: Notes SUl' l'embryogénie de quelques Orchidée8. 
Uitgehr. i. d. Vergad. v. I Febr. 1879 door C. A. J. A. OUDEMANS 
en N. W. P. RAUWENHOl"}<'. Versl. en Med. d. Kon. Ak. v. Wet. te 
Amsterd. Afd. Natuurk. 2" Reeks, Dl. XIV, blz. 71-73. 

1879 en 1880. 

106. Révision des Champignons trouvés jusqu'à ce jour dans les 
Pays-Bas. Arch. Néerl., 'r. XIV, 1879, blz. 209-319 en T. XV, 
1880, blz. 359-406. 

Het doorschoten handexemplaar van den schrijver, met vele schrif
telijke bijvoegingen, bevindt zich in de Biblioth. der Kon. Akad. 
v. Wetensch. te Amsterdam. 

1880. 

107. Naschrift tot eene verhandeling van den Heer A. W. M. 
VAN HASSELT over het curare. Versl. en Med. d. Kon. Ak. v. Wet. 
te Amsterd. Afd. Natuurk. 2e Reeks, Dl. XV, blz. ll. 
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ltlbl. 

10tL Afja'rir.,-/t8 (PleurotU8) Staringii n. sp. Hedwigia, XX, blz. I83. 

18S2. 

] 09. Sordariae novae. Auctore C. A. J. A. OUDE!IANS. Ibid. 
XXI, blz. 123-124. 

110. Notiz über einige ueue Fungi Coprophili. Ihid. blz. 161-· 166. 

111. Bijdrage tot de flora algologica van Nederland. Ned. Kruidk. 
Arch. 2e Ser. Dl. In, blz. 258. 

112. Dr. C. A. J. A. Oun~MANs en Dr. HUGO DE VRIES. Over 

den invloed der temperatuur op .de olltkiemiug van zaden. Ned. 
Kruidk. Arch. 2e Ser. Dl. lIl, blz. 309-324. 

1883. 

113. Zwei neue Pilze. Hedwigia, XXII, N°. 4, blz. 61-62. 
Gedat. März 1883. 

114. Identität von Oidimn 1JlOnosporium Weit, Per01lOspora obliqua 

Cooke und Ramularia obovata Fuckel. Ibid. N°. 6, blz. 81-86. 
Gedat. Amsterd. 4 Mai 1883. 

115. Notiz. Ibid. 1 blz. Gedat. Amsterd. 9 Juni 1883. 
(Ustilago destruens). 

116. Notiz. Ibid. N°. 8, 1/2 blz. Gedat. Ámsterd. Juli 1883 
(Lamproderma colulIlbi'lw). 

117. Aankondiging van: De Kinacultuur in Azië, 1854 tot en 
met 1882, door J. C. B. MOENS. Met 33 platen en een kaart. 
Batavia 1882. Ned. 'l'ijdschr. voor Gelleesk. Jg. lt-83, blz. 631--
641. Gedat. Amsterd. Juli 1883. 

118. Zwei neue schädliche Pilze: Cor!!neum Be!/e?·incldi n. sp. 
llud lJiscella Ulmi n. sp. Hedwigia, XXII, N°. 8, blz. 1] 3-117. 
Gedat. Amsterd. 15 Juli 1883. 

119. Cor!/neum gummiparum Oud. (Der Pilz des arabischen nlld 
Senegal-Gummi). Ibid. N°. 9, blz. 131-132. Gedat. Amsterd. 
3 Sept. 188~. 
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120. Ple08pora fJuYIlmipara Oud. Ibid. N°. 11, blz. 161-162. 
Gedat. Amsterd. Sept. 1883. 

121. Verslag over eene verhandeling des Heeren Dr. M. W. 
BEYERINCK: Onderzoekingen over de besmettelijkheid der gomziekte 
bij de planten. Uitgebr. in de Vergad. v. 27 Oct. 1883, dool' 
C. A. J. A. OUDEMANS en W. F. R. SURINGAR. Versl. en Med. d. 
Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. Afd. Natuurk. 2e Heeks, Dl. XIX, 
bh. 307-311. Gedat. Amsterd. Leiden, Oct. 1883. 

122. Afbeeldingen en beschrijvingen der voornaamste handels
planteIl. 36 gekleurde afbeeldingen geteekelld door HEINRICH GROSS 
lIIet een inleidend woord van Dr. AHLES, Hoogleeraar a. d. Kon.
techno Hoogeschool te Stuttgart. 

Vrij vertaald en hier en daar met eenige aanteekenillgen ver
meerderd door, Dr.- C. A. J. A. OPDEMANS. Amsterd. 48 blz. 
3 (j ge kl. pI. 

123. Bijdrage tot. de Flora mycologica van Nederland. IX. 
Versl. en Med. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. Afd. Natuurk. 
2e Reeks, Dl. XVIII, blz. 360-390. Onveranderd opgenomen in 
N°. 83, Mycologische Bijdragen, IX en X. 

124. Leerboek der Plantenkunde , ten gebruike b~i het H ooger 
Onderwijs, door C. A. J. A. OUDEMANS en HUGO DE VRIF.s. 2e Dl. 
Vormleer en rangschikking der planten. Zaltbommel 1883, 406 blz. 
720 tekstfig. Tweede druk, Nijmegen, P Ged. 1895, 303 en 
XXXI blz. 385 tekstfig.; 2e Ged. 1896, 864 blz. 461 tekstfig. 

1884. 

125. Revisio PerisjJuriaceant1Jl in regno Batavorum hucusque 
detectorum. Vers!. en Med. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. Afd. 
Natuurk. 2e Reeks, Dl. XIX, blz. 349-363. Gedat. Amsterd. 
8 Maart 1885. 

126. Reviaio PyreJuYlJtycetlllll in regno Batavorum hucusque detec
torUlll. Versl. en Med. 4. KOB. Ak. v. Wet. te Amsterd. Afd. Natuurk. 
ze Reeks, . DI. XX, blz. 1-62. 

127. Revisio PyrenolJl.ycetum in regno batavorum hucusque detec
torUlli. Amsterd. Pas dans Ie commerce; 184 blz. 14 uitsL pI. 

Voor een deel hetzelfde als het vorige. Het doorschoten hand
exemplaar van den schrij ver, met talrijke schriftelijke aanteekeningen, 
bevindt zich in de Biblioth. der Kon.Ak. v . Wet. te Amsterdam. 
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1885. 

128. Bijdrage tot den Rllatomischen bouw van kaneel. Weekbl. 
voor Phal'lllRcie, 3e Jg. N°. 13, 4 blz. Gedat. Amsterd. 8 Maart 1885. 

lZD. Eil1e neue Puccinia. Hedwigia, XXIV, blz. 171 (P. Veronicae 
AnafJallidis n. sp.). 

130. 8accharotJlyces Capillitii Oudemans et Pekelharing, een 
spruihwam van de behaarde hoofdhuid, dool' C. A. J. A. OUDEMANS 
en C. A. PEKELHARING. Ned. 'rijdschr. voor Geneesk. ze Reeks, 
21 e Jg. 11 blz. Ook in het Franseh: 8accharoJJlyces Capillitii 
Oudemans et Pekelharing, blastomycète du cuir chevelu, par C. 
A. J. A. Ü(,"DE~IANS et C. A. PEKELHARING. Arch. Néerl. 'I'. XX, 
blz. 404-419. 

1886. 

131. 8porelldollema terrestre Oud. een voorbeeld van endogene 
sporevorming bij de IlypllOlIlycetell. Versl. en Med. d. Kon. Ak. v. 
Wet. te Amsterd. Afd. Natuurk. 3e Reeks, Dl. II, blz. 115--122, 
1 litho pI. Gedat. Amsterd. Febr. 18 S 5. Ook Franseh: 8porendoJlema 
terrestre Oud., exemple de formation endogène des spores chez lez 
HypholJlycètes. Arch. Néerl. T. XX, blz. 419-427,1 litho pI. 
Gedat. Amsterd. Febr. 1885. Ook Engelseh: 8porendonema terrestre 
Oud., au exemple of endogenous spore-formation among the Hyplo
mycetes. Ann. a. Mag. O. Nat. Rist. 5e Ser. XIX, 1887, blz. 426. 

132. Verslag over een opstel van den Reer Dr. J. H . WAKKER, 
getiteld: die Neubildullgen an abgeschnittenen Rlättern von Caulerpa 
proli/era. Uitgebr. in de Vergad. V. 27 Mrt. 1886 door C. A. J. A. 
OUDEMANS en N. W. P. RAUWENHOFF. Vers!. en Med. d. Kon. Ak. 
V. Wet. te Amsterd. Afd. Natuurk. 3e Reeks, Dl. II, blz. 244-246. 

133. Een brandzwam in de kllolle~ van Bulbocodium vernum. 
Het Ned. 'l'uinbbl. lI, N°. 15, Zat. 10 Apr. 1886, 1/2 kolom. 

134. Contributions à la "Flore mycologique de Nowaja Semija. 
Versl. en Med.d. Kon. Ak. V. Wet. te Amsterd. Afd. Natuurk. 3e 

Reeks, Dl. lI, blz. 146-162, 3 litho pI. 

1887. 

135. Roes/eria hYPofJaea. Ned. Kruidk. Areh. ze Ser. Dl. V, 
blz. ü5-66. 

l 
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1888. 

136. Bibliographie der Flora van Nederland bewerkt door C. 
A. J. A. OUDEl\lANS en J. G. BOERLAGE , in: Alg. Aardrijksk. 
Bibliographie vau Nederland, uitgeg. door de Afd. "Nederland" 
v. h. Ned. Aardrijksk. Gen. rrweede Deel. Natuurk. gesteldh. 36 blz. 

1889. 

137. Nederlandsche Pharmacopee. 3e uitgave. De beschrijvingen 
der Simplicia in deze uitgave dool' OUDEMANS vastgesteld. 

1890. 

138. Trichopltila n. gen. Hedwigia, XXVIII, Heft. 6, blz. 361. 
Gedat. Amsterd. Aug. 1889. (T. ~Myrlllecophagae.) 

139. Eine Rectificatioll. Ibid. XXIX, Heft 1, blz. 44. Gedat. 
Amsterd. 12 Jan. 1890. (.Aecidium 8enecionis.) 

140. Observations sur quelques Sphéropsidées qui croissent SUf 
les feuilies des espèces européeuues de DiaJlthus. Verslag. en Med. d. 
Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. Afd. Natuurk. 3e Reeks, Dl. VII, 
blz. 97-108, 1 litho pI. 

141. Micromycètes nouvenux. Ibid. blz. 312-327, 2 litho pI. 

1891. 

142. Eine Rectification ( Caeoma nitetl8 soH künftig Caeoma 
interstitiale heissen). Hedwigia, XXX, Heft 3, blz. L 78. Gedat. 
Amsterd. Mai 1891. 

143. Kruisbessenziekte. Ubi? 1 blz. Gedat. Amsterd. Juni] 891. 

144. Phacidimll pusillu1ll Libert. Hedwigia, XXX, Heft 5, blz. 
24S-~49. Gedat. 29 Sept. 1891. 

1892. 

145. Marasmius archy'J'opus (Persoon) Fries. Ibid. Heft 3, blz. 
133. Gedat. Amsterd. 15 April 189~. 

146. Maraslllius cauticinalis. Ibid. XXXI, Heft 4, blz. 183-
184. Gedat. Amsterd. April 1892. 
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147. Een feest te Buitenzorg: Aankondiging van M. TREtTB'S 

Lands Plantentuin te Bnitel1zorg, 18 Mei 1817-IS .Mei 1892, 
en De beteekenis van tropische botanische tuinen. Batavia 1892. 
De Gids, 46 Ser. 10e Jg. N°. 10, blz. 112-169. 

1892-1897. 

14S. B.évision des champignons taut sUperWlll'8 qu'inférieurs 
trouvés jusqll'~ ce jour dans les Pays-Bas. Verhand. d. Kou. Ak. 
v. Wet. te Amsterd. 2e Sectie, Dl. 1I. 

Tome J. HY1JlélIOJIlycètes, GflstérolJlycètes, Hypodermées, 1 892, 
638 blz. 

'rome 1I. P "ycolll!/cètes, PyrénoJll.lJcète8, 1897, 491, ti en XXI 
blz. 14 pI. 

Een handexemplaa,r van den schrijver, waarin vrij wat schrifte
lijke bijvoegingen, bevindt zich in de Biblioth. (I. Kon. Ak. v. Wet. 
te Amsterd. Een ander, doorschoten handexemplaar, eveneens met 
eenige aanteekenillgen, is in het Botan. Labor. d. Rijks-Ul1iv. te 
Groningen. 

1894. 

14!). FUllgorum speeies aliquot novae Hl Nederlanclia detectae. 
Hedwigia, XXXIII, blz. 17-21. 

1895. 

150. Over twee nog on bekende fungi Septoria lJictyotae en 
Ustila!J0 Vuyckii Versl. v. d. Zitt. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. 
DI. lIJ, blz. 54-57. 

1897. 

151. Moet mcn schr~iven Vriesea of Vriesia? rr\jdschr. voor 
Tuinbouw, Groningen, 2e Jg. blz. 103-109. Gedat. Amsterd. en 
Apeldoorn, 22 Juli 1896. 

152. N otice SUl' quelques champignons nouveaux. Versl. v. d. 
gew. Verg. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. Dl. V, blz. 224-
233, 4 tekstfig. 

153. SUl' une maladie du Perce-lle~ge (Galanthus nitJalis). Ibid. 
blz. 455-462, 3 tekstfig. Gedat. Arnhem, Mrt. 1897. 
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154. Sur une maladie des Pivoine8 (Paeo1lia). Ibid. blz. 462-464, 
2 tekstfig. Gedat. Arnhem, Apr. 1897. 

1898. 

155. Beiträge zur Pilzflol'a der Niederlande. Hedwigia, XXXVII. 
I, blz. 175-188, gedat. Arnhem, März 1898; Il, blz. 313---
320, gedat. Apeldoorn, 15 Juli 1898. 

156. Observations mycologiques. Versl. v. d. gew. Verg. d. Kon. 
Ak. v. Wet. te Amsterd. Dl. VI, blz. 86-92, 1 tekstfig. 

157. Phèdre. Acte V, Scène V (. Proeve eener vertaling in vers
maat van het 66 11ooneel, 56 Bedrijf, van RACJNE'S treurspel "Phèdre", 
waarin l 1HERAMEN}S aan rrHESEUS verslag doet van het tragisch uit
einde van HIPPOJ,YTus. 6 blz. Voor eigen rekening gedrukt, en aan 
eenige vrienden toegezonden. 

18H9. 

158. Verklaring van de beteekenis der Geslachtsnamen van de 
PhanerogameJl en Vaaterypto/larnen, behoorende tot de Flora van 
Nederland. Bibliotheek voor Natuur!. Historie, Il. Amsterdam, In 
en 95 blz. 

Vooraf, in deu vorm van 16 achtereenvolgende artikelen, in het 
tijdschrift "de Natuur in" gepubliceerd. 

1900. 

159. Bijdrage tot de kennis van eeuige tot hiertoe onbeschreven 
of slechts oppervlakkig onderzochte fungi. Versl. v. d. gew. Verg. 
d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. Dl. IX. Eerste gcd. blz. 140-
156, 3 litho pI. geteekend door C. J. KONING en C. J. J . VAN 
HALl,; 2e ged. hlz. 290-305; 36 ged. blz. 347-362, 1 tekstfig. ; 
46 ged. en slot, blz. 380-393, 12 tekstfig. en 1 litho pI. Ook in 
het Engelsch; Contributiolls to the knowledge of some undescribed 
or imperfectly kIlowIl Fun/li. Proceed. KOll. Ak. v. Wet. te Amsterd. 
lIl, 1901, blz. 140, 230, 332 en 386. 

1901. 

160. Verslag over eene verhandeling van den Heer J. VALCKE:
NIER SURINGAR, getiteld: "Colltributions à l'étude des espèces du 
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genre Melocactu8 des Indes Néerlalldaises oeeidelltales", uitgebr. i. 
d. zitt. van 26 .Jan. 190], door C. A. J. A. OUDEMANS en J. W. 
MOLI;. Versl. v. d. gew. Verg. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. 
Dl. IX, blz. 484-485. 

161. Nota gericht: Aan de leden. van deu Gemeeuteraad te 
Amsterdam. Gedat. Arnhem, 21 Oct. 190]. 

Verdediging van zijn beleid als Hoogleeraar , dat in den Raad 
was aangevallen. 

1902. 

162. Prodrome d'une flore myeologique obtetlUe pUl' la culture 
SUl' gélatine préparée de la terre humeuse du Spanderswoud , près 
de Bussum par C. A. J. A. OUDEMANS et C. J. KONING. Areh. 
Néerl. Sér. Il, 1\ VII, blz. 266-298, 30 gedeeltel. gekl. litho 
pI. geteekend dool' Ko~n\G. 

163. Beiträge zur Pilzflora der Niederlande. Beibl. z. Bot. 
Centralbl. XI, blz. 523-541. 

164. Reetifieations systématiques, rédigées en ordre alphabétique. 
Revue Mycologique, 24 Juillet 1902, blz. 98-115. 

1903. 

165. Nieuwe ziekte in de Tabak (Met een losse plaat). De 
Indische Mercuur, 30 Juni 1903, 10 blz. 1 pI. 

166. C. A. J. A. OUDEMANS en C. J. KONING. Over eene nog 
onbekende, voor de Tabakscultuur verderfelijke 8clerotinia (8clero
tin ia Nicotianae Oud. et Koning). Versi. V. d. gew. Verg. d. ,Kon. 
Ak. V. Wet. te Amsterd. Dl. XII, Ie Ged. blz. 4~-59, 1 pI. geteek. 
door KONING. Nasehr. Ibid. blz. 110-111, 1 pI. geteek. door KONING. 
Ook Engelseh: On a 8clerotinia hitherto unknown and inj urious 
to the cultivatioll of tobacco (8clerotinia Nicotianae Oud. et Koning). 
Proceed. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. VIP, blz. 48 en 85. 

1904. 

167. Puccinia Veratri. Anna!. Mycoi. Il, blz. 358. Gedat. 
Arnheim (Holland), 23 Mai 1904. 

HlS. Catalogue raisonné des Cltampi!lnofl8 des Pays.;Bas. Verh. 
d. Kon. Ak. V. Wet. te Amsterd. 26 Sectie, Dl. XI, '059 blz. 
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169. EJJo8jJorinia Larl:ci8 Oud. Eene nog onbekende, op den 
Lork (Lari:JJ decidua) levende, en voor dien boom zeer schadelijke 
mikroskopisch-kleine zwalmoort. Versl. v. d. gew. Verg. d. Kon. 
Ak. v. Wet. te Amsterd. Dl. XII, 2e Ged. blz. 745-749, 1 pI. 
geteekend door C .. J. KONING. Ook Engelsch: EilJo8jJorinia Larici8 
Oud. A new microscopic fungus occurring on the Lareh and very 
injurious to this tree. Proceed. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. 
VP, blz. 498. 

L 70. Lepfo8trom.a aU8triaCUlll Oud., eene nog onbekende, op de 
Jlaalden van PinU8 aU8triaca levende Lcptostromacee, en over H!J1lIe
nOpst8 'l:lJphae (Fuck.) Saec., eene tot hiertoe onvolkomen beschreven 
Tuóerculiacee, eigen aan de verdorde bladscheeden van Typha lafi
folia. Versi. v. d. gew. Verg. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. 
Dl. XIII, P GecY. blz. 294-2~)8, 2 pI. geteek. door C. .J. 
KONING. Ook in het Engelseh: Lepto8tr01J1a austriacuJll Oud., ft 

hitherto unknown Leptosb'omacea living on the needies of PirUt8 
aU8triaca, and on HymenopsÏ8 Typhae (fuck.) Sacc., a hitherto 
insufficiently described Tuberculiacea, occurring on the withered 
leafsheaths of T!Jpha ·latifolia. Proceed. Kon. Ak. v. Wet. te 
Amsterd. VIP, blz. 206. 

1 71. Over 8clerotiop8i8 pityopltila (Corda) Oud., eene Sphaerop-
81:dee, voortgebracht door de naalden van Pinu8 8ilve8tri8. Versl. 
v. d. gew. Verg. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. Dl. VIII, 
1 e Ged. blz. 298-301, 1 pI. geteek. door C. J. KONING. Ook 
in het Engelseh: On 8clerotiop8i8 pz'fyophila (Corda) Oud., a 
Sphaerop81:dea occurring on the needies of pz'nu8 8Uve8tri8. Proceed. 
Kon. Ak. v. Wet. te Amsterd. VIJl, blz. 211 . 


