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LEVENSBERICT 

F. A. W. M I Q u E L, 
DOOR 

C. J. MAT T HES, 

Secretaris der Natuurkundipe Afdeelillfl. 

Aan het bestaan en den bloei onzer Academie is de naam 
van MIQUEL naauw verbonden. Toen in den jare 1851 de 

dring~nde en ijverige pogingen van zoo vele achtbaren in deu 

lande, om het Koninkl\ik N ederlamlsch Tnstituut te behouden, 

schipbreuk leden op den \izeren wil van den toenmaligen Minister 
van Rinnenlalldsche Zaken, had het tot stand komen in stede 
tlaarvan eener Academie van wetenschappen, die levensvatbaarheid 

bezat, met gewigtige beletselen te kampen. 

MIQUEl:S invloed was het, zijn mannelijk en kalm optreden, 

zijn voorzigtig en schrander beleid, die de toekomst verzekerden 
der nieuwe instelling, welke thans haren rang onder haar's ge
lijken met eere handhaaft. Teregt begreep dan ook uwe Ver

ga<lering, toen hij het later aan zijn karakter meende verschul

uigd te zijn onzen kring te verlaten, dat men op zijn bezit 

een bijzonderen pr~is behoorde te stellen. Te minder mogt 
een geleerde als MIQUEI. hier gemist worden, alomme in het 
buitenland hoog geëerd om zijne veelzijdige kennis en de 

menigvuldige diem,ten door hem aan de wetenschap bewezen. 

Met de schoonste gaven toegerust, door het onwaardeerbaar 

bezit van verstandige en zorgvolle ouders voor zijne vroegtijdige 
harmonische ontwikkeling in de gelukkigste omgeving geplaatst 
met de warmste geestdrift bezield voor al wat waar, goed, 
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edel is, rusteloos en onvermoeid werkzaam tot zijn lMtsten 

ademtogt toe - was hij het vaderland 7.i,jner keuze tot een 
zegen en sieraad! 

Het vaderland zijner ke\l7.e: want, ofschoon aan zijne uit
spraak van het hollandsch hoegenaamd geen accent te merken 
viel, en hij gansch en al zich Nederlander betoonde, was zijne 

afkomst eene vreemde. De bakermat zijner familie was Frank

rijk, gelijk trouwens de Ilaam al doet vermoeden, van waar 

zijne voorouders emigreerden naar Dusseldorf. Zijn grootvader, 
aldaar geboren, omhelsde den militairen stand en woonde te 
Munster, waar Z\in vader aanvankelijk studeerde, latcr te 
Bam berg en te .J ena De7.e vestigde zich vervolgens te N euen

haus in het Bentheimsche, waar h~i lJandphysicus en Hofmedicus 

en tevens Burgemeester werd. I-l ier zag FRIEDRICH A~TON 
\VlLHELM MIQUEL het eerste levenslicht den 24'ten October 
1811. Van de vier broeders die hij gehad heeft, bekleedt de 

oudste, FRANS, de betrekking van geneesheer en Burgemeester 

te Emlichheim. WIl,HEMt was philoloog en onderscheidde zich 

als publicist door staats-oeconomische vedoogen, die zeer de 
aandacht trokken; h\i stierf in lf\55. RUDoJ.F werd geneesheer 
te Nienburg bij Bremen. .JOHAN'lfES eindelük is de bekende 
afgevaardigde uit Waldeck bij den Duitschen Rijksdag; deze 

werd Burgemeester te Osnabrück, naderhand tweede Director 

der DiscompLobank te Berlijn. 
Onze M IQUEL had reeds vroeg eene zwakke en wankele 

gezondheid, reden te meer voor z~jn vader om hem lang te 
huis te houden, en door eigen onderrigl en privaatonderw~is in 

zijne eerste opleiding te voorzien, hetwelk met zulk uitstekend 

gevolg bekroond werd, dat hij slechts één jaar, 182f\j211, het 
gymnasium te Lingen behoefde te bezoeken, om met den 
meesten lof daarvan ontslagen en tot bet genot der universi
taire ingtitutie bekwaam geacht te worden. Eenstemmig pr\jzen 

zijne leermeesters zijne ongemeene vatbaarheid, zijne noeste 

vlijt en arbeidzaamheid, zUne zucht tot orde, aanzienlijke vor

deringen en onberispel\ik gedrag. Dr. WOLPER verklaart, dat 
hij Aeschines en Tacitus met gemak las en verstond, en in het 
latijn schrijven en sprehn zich behoorlijke bedrevenheid had 
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rworven. Van Dr. GRUNER'l', thans Hoogleeraar te Greifs

aId, denzelfden die door de uitgave van z~in Archief de ma

Jlematische wetenschap 7.00 zeer aan zich heeft verpligt, is geen 

afzonderlük attest voorhanden. Geen bew~is nagthans, dat wis
kunde voor MIQUEL alle aantrekkelijkheid miste, hetgene ook 
kwalijk te rijmen ware met 7.i.in fijnen tact voor het schatten, 

beoordeelen en waardeeren van vormen. Bepaaldelijk wordt 

bejammerd, dat hij niet vroeger in de gelegenheid geweest was 

teekenen te leeren, aangezien hij ook daarvoor aanleg had. 
Waar toch oefening ontbreekt, brengt men het nimmer ver. 
De mindere kunstwaarde zijner eigen botanische schetsjens was 

hij de eerste om gaaf toe te geven. Te vreemder schijnt dat 

verzuim, daar niet enkel Dr. HEIDENKAMP, de Rector van het 

gymnasium, maar ook reeds 7.ijn vader zijne bijzondere ge
schiktheid. voor de studie der botanie ontdekt had, en het 
vaardig behandelen der teekenpen hem daarbij grootelijks van 

nut had kunnen z~in. Zeer te stade kwam hem dan ook na

derhand z~ine bekendheid met den schollt-b\i-nacht Q. M. R. 
V ERHUELL, die, behalve tijd en w~ile, het gewenschte talent 
be7.at. en Z\in vriend gaarne en trouw daarmeê ten dienste 
stond. 

Bij het verlaten dus van het gymnasium was MIQUEL het 

groote voorregt beschoren, van zich reeds meer en meer der 

rigting bewust te zijn geworden waarin zijn geest liefst en 

best zich bewoog. Dit had ten gevolge, dat hij het plan om 
in de letteren te studeeren, waarmede hij alsnu naar de Hooge
school te Groningen vertrok, weldra liet varen, om aan de 

medicijnen de voorkeur te geven, waarmede zich de beoefening 

zijner geliefkoosde botanie beter liet vereenigen . Al spoedig 

legde h~j, behalve zijn prop!edeutisch examen, het candidaats
examen in de natuurlijke wijsbegeerte af en schreef een tweetal 
prijsantwoorden, één te Groningen zelf, in ] H31 bekroond, op 

de vr~ag: lJescribatur germinatio plantarum, pr03mi8sa brevi di8-

putatio1le de partibus sive organis quibus C01lstat Jructus deque 

hantnl partium functione - en een tweede te Leyden in 1833, 
op de vraag: Organorum in vegetabilibus e:rponatur ortus, ex~ 

plicatio et 8uccessio, btm aliorum ex aliis et in alia mlltati(J; 
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guam metamorplUllJi'l'l !Jive prol eJl.9itl plantarum di~'1mt Botanici. 

REINWARDT, de Rector magniticus, die hem het eermetaal uit

reikte, verklaarde daarbij: 11 dat de Faculteit bij het lezen van 
zijn stuk het veeleer voor den arbeid van iemand doorkneed 
in het vak, en door lange ervaring geoefend, dan voor het werk 

van een student had gehouden." Aan den student was in· 

tusschen door zijn leermeester den Hoogleeraar H. C. VAN HUL 

reeds de taak toevertrouwd geworden der voortzetting van diens 
Flora Belgii Septelltrionalis, wat de cryptogame planten betrof, 
in gemeenschap met zijn commilito DASSE:". 

Tn hetzelfde jaar 18:13 (15 Mei) promoveerde MIQ,UEL in de 

geneeskunde op eene Dissertatie e:dtibens veterum de jeeore 

merita. De Doctorstitel in de natuurwetenschappen werd hem 

later (2-1. Mei 1850) door Groningen's Senaat honoris causa 
geschonken. 

Met het begin des volgendeu jaars aanvaardde hij de be
trekking van arts in het Buitengasthuis te Amsterdam, welke 

hij tot het voorjaar van 1~35 vervulde, toen hij, in de plaats 
van m; V R 1 ESE, tot Lector in de kennis der geneesmiddelen, 
de kruidkunde en het overûgt over de llatuurl~ike historie aan 
de Clillische school te Rotterdam werd aangesteld. Hierdoor 

werd hem aanvankelijk eene loopbaan geopend die, bij de rig

ting z~jner studii;n, hem moest toelagehen. Hij aarzelde dan 
ook niet zich te Rotterdam als I?eneesheer te vestigen, waar 
hem na verloop van eenige jaren tevens aandeel werd gegeven in 
de a1gemeene armen-pract~ik. Middelerwijl was hij den 19,1en 
September 1839 op de meest vereerende wijze tot Hoogleeraar 

in de botanie en chemie beroepen aan het Athenreum te 
Deventer. Dat beroep meende hij echter, niettegenstaande den 
warmen aandrang van V ORSSELM /iN DE H EER, die hem zoo 
gaarne als zijn ambtgenoot had begroet, van de hand te moeten 

wijzen, voornamelijk wegens het gemis van een Hortus, dien 

l.J~i teregt meende voor het onderwijs niet te kunnen ontbeeren. 

rr et blijkt hieruit, dat hij met zijn wetenschappelijken werk
kring te Rotterdam thans meer vrede had dan wel altijd het 
geval was. Voor 't minst opmerkelijk kwam mij de omstan
digheid voor, dat hij vroeger bij i:ijn vriend LKHMANN van 
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Hamburg geïnformeerd had, of er voor een botanicus llaar 
diens meening goede uitzigten bestonden in Rusland, waarvan 
deze de verzekering niet dorst geven. Welligt intusschen dat 
andere plannen hem nu noode naar elders deden vertrekken, 
althans anderhalf jaar later trad hij in het huwelijk met Mejuf
vrouw Catharina Elisabeth Madry, de oudste dochter van een 
geacht Rotterdamsch bankier, hetwelk ten grondslag werd van 
het zaligst huissel~jk geluk dat iemands deel mogt zijn, een echt 
met telgen gezegend, die dat heil volmaakten. 

Van z~jn verblijf te Rotterdam dagteekent zijn zelfstandig 
optreden als schrijver. Eene zijner vroegste proeven was een 
1'entamen Florte Homericte (geplaatst in het Tijdschrift voor 
nat. gesch. en physiologie), waarvan al spoedig eene duitsche 
vertaling bezorgd en in 1836 afzonderlijk te Altona uitgegeven 
werd door LAURENT. Dit vestigde allereerst de aandacht op 
hem in het buitenland. Zijn daarop in 1838 gevolgd .Leer
boelc tot de kennis der Artseny-gewa8un versterkte den goeden 

dunk dien men van hem opgevat had. In wêerwil van de 
vele geschriften van soortgel~iken inhoud die Duitschland had 
opgeleverd, werd het aldaar met bijzondere onderscheiding ont
vangen. Omstreeks denzelfden tijd verschenen van hem eene 

Disquisitio geographico-botanica de plant.arum Regni Batavi 
di8trióutione, de Noord-Nederlandsc/te vegetatie in 'lare hoofdtrek
ken vergeleken met die der Pruissische Rijnprovincie en een 
boeksken over de Noord-Nederlandsclte vergiftigde gewassen. De 
gunstige berigten omtrent dit laatste, van bevoegde beoor
deelaars verkregen, spoorden de hooge Regering aan, het met 
nadruk aan te bevelen en alzoo de verspreiding daarvan, waar 
het nut konde doen, te bevorderen. Als blijk van erken
ning werd hem daarvoor een exemplaar van de Flora Javre 
en Rumphia verstrekt. Bijna zomler tusschenpozen volgden 
lJU de eene arbeid voor, de andere na, monographieën en 
werken van grooteren omvang, getuigende van eene verwon
derlijke vruchtbaarheid en vlugheid, gepaard aan eene groote 
scherpzinnigheid en veelomvatLenden blik. Hoe hij zijnen roem 
als geleerde daardoor meer en meer handhaafde en verhoogde, 
kan blijken aan eene schriftelijke aanbeveling in 18441 door 

JUIIBOEK 1872. :3 
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den bekenden NEES VON ESENBECK vau Breslau afgegeven, welke 

ik hier letterli.ik laat volqen: 

"Herr MIQl'EL steht nicht nnr auf' der Höhe des gegenwär

tü:;en Standpuukts der Botanik und besitzt auf diesem Gebiet.e 

eine an V ollständigkeit grenzende Kenntnisz der einschlagenden 
Entdeckungen nnc1 Theorieen, sondern er dUl'chdl'ingt diesen 

Stof!' mit wissenschaftlichem Geiste, bringt ihn auf rlem be

sonderen Gebiete auf welchem er gerade thätig i5t, ZUl' Klarlleit 

und Uebersichtlichkeit, uncl weisz ihn nlln in der einfachsten 

und eleganiesten Fassung den Lesern auf einer "\Yeise mitzu
theilen, welche ein schnellcs und sicheres Verstii.ndnisz schwie

riger NIomente herbeiführt. Auf solcher Weise fördert HeIT 

~fTQUEL unsere Wissenschaft weiter, und diese darf Bedeutendes 

von seiner glücklichen Zukunft auf einem ihm günstigen Stand

punkte erwarten". 

"Die Gabe der lebendigen Auflassung und belehrenden Dar

stellung eines gegebenen 1.fateriah wird Herrn MIQUEL als 

Universitätslehrer gam: besonders zustatten kommen, während 

die "\Vissenschaft, selbst ihrerseits nicht weniger Ge,,-inn darallS 

zieht. Statt aller Beweisc flir dicse meine Ansicht darf ich 
nul' auf die Prolegomena zum Sy8tema P?:peracearuJlJ hinwciscll, 

in welcher del' ganze innere Ullel iiussere Bau diesel' schwierigen 

und anormalen Familie in ein vollstiindiges Bild gebracht wird. 

Dasselbe glit ancl! von dem allgemeinen Theil der jJfonographia 

C!jcadearutn, durch welche ein zweites sch"-eres Kapittel der 

wissenschaftlichen Botanik auf's neue in Anregung gebracht 
worden ist, nnd durch diese Anregung bereits weitere Frucht 

zn rei fen beginnt. Als SJstematiker und Monograph ist Herr 

NfJQUEL scharfsinnig im Auffinden speeinscher und generischel' 

Diflerenzen, abel' auch Herr seines Scharfsinnes, den er durch 

Principien, abgeleitet aus <lel' N atm der zu bearbeitellden 
Ptlanzengruppe selbst, Z11 leiten uncl gegen Zersplitterungen Zll 

bewalll'en weisz. Seine Descriptionen si nd getreue und sehr 

vollställdige Naturbilder. Tn Allem was zur S'yJlonymik gehört, 

ist er st.reng und gewissenhaft, und geht in }'ällen, wo viele 

Andern die }'rage zerhauen oder, als unwichtig, ganz liegen 
lassen wii.rden, unermüdlich zn den QueUen zurück, wo Auto-
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ritütcll des Autors 7.U tinuen sein kÖllnten. Diese mit Unpar. 

teiliehkeit vel'bunuene Strenge in dem geschichtlichen Theil jeder 

Plbnze, womit 11 err J\ll(tl"EL sieh l'uhmvolJ au die ältere Schule 

anschliesï.t, darf unter ,:einen Vorzügell nicht unerwälmt bleiben. 

Die Veruienstc unscres I<'reulldes um die pfianzengeographischen 
Verllliltnissc der Xiederlande gehören zu dem Ersten unu Besten, 

womit "ich Jer El1r()p~lischc Continent lUl \YATsoN's Vortritt 

unschlosz. -- Tch miiehte noch lange so fortfahren, abel' ieh 

JllllSZ fürchtell, das/, ich bcrcits Jllehr als niithig war geschriebell 

habc. Engere,,: ::'Ilaas7, ï.U halten, WHr abel' schwer, ja fast un
müglicho \\"ir Dcubchen schützen UllS in solchenFlillen dureh das 

8prie11wor1,: wcss das Her7, voU ist, deös geht. der Mund über." 

Niet millller gumtig luidt het oordeel van LEFfMAXN van , " 
Ilamburg: 'I Dlll'ch seinc JIollograplu

O

e der il1elocacten, seine G'OJll-

Illt'nfarll /Jbyto,r;mJdl.:ci, ~eille :Rtarbeitl1ng der so schwierigcn :Fa

milieu der C~'cadeell, cler Piperaceen unel Jnrch zahlreichc klei
nere Abhandlnnge1l in deutsehen nUll franzlisiRchen Zeitschriften, 

die alle von grülldlicher Kennt.nis'l. so wie von stets regem Eifer 

Zeugnisz ablc.[!'cn, hat sjeh HelT MIQl'EJ. einell -"0 bedeutenden 

Hang unier den Bot:mikern erworben, dazs ieh mit Zuversicht 

nus::lpreche, üa"s Hen Vl'o }1rQt'EL iJl Delltschiand allgemein als 
der Erste unter den noch lebrnden Botanikel'll Hollalld's ange

sehen wird, von drm man noch sehr V orziigliches zn erwarten 

"i cl! berechtigt glaubt" ° 

"Gewisz kiinntc es nur ein Gewinn für Jie Wissenschaft se)"n, 
wennHerr Dr. NlHHJEl. in eine Stellung ver;;et,7,t, würde welche 

ihm gestattete, seine Zeit gallz der scientia amabilis zu zu wen

den, und ich bin ü berzeugt, dasz er in eine solche Stellung 

gebracht, jeder Universitiit ZUl' höchstell Zierde gereiehell wird". 
Dergelijk een hoogere werkkring viel hem eindelijk ten deel, 

en de uitgesproken overtuiging werd bewaarheid, Den 2den Maart 
184,(; &'tnvaardde hij het Prore~soraat iJl de kruidkunde aan de 

Doorluchte school te Amfiterdam met eene oratie de R~gno veg(;

tlibili in tel/ztris 811pel:ficie tnutanrla ~jji'a(:io De vermaarde plan

tentuin, "the fine oid botanical garden", 7.egt ASA GRAY, aar. 

die inrigting- verbonden, schonk hem ruimschoots de zoo gewaar

tleerde gelegellheid om de levcnde natuur te bespieden, en de 
;3* 
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hoofdstad mogt zich ettelijke jaren In het bezit van den uit

nemend en man verheugen, dien zij met. weêrzin naar Utrecht 

zag vertrekken, waar hem in den jare 1 S59 het Hoogleer'lars

ambt werd opgedragen, hetwelk hij inwijdde met eene redevoe

ring orer het tegenwoordig standpunt der plantenkunde in haar 

verband met andere wetemchappen. 

Als docent wist hij zijne leerlingen, zoo door zijnen omgang 

en hulpe als door zijn onderw\js, 7,eer aan 7.ich te verbinden. 

Niet dat zUne voord ragt door welsprekendheid uitblonk, maar h~i 

boeide door den rijkdom van zaken die h~i, gestelUld door een 

stalen en nooit falend geheugen, als uit eene onuitputtelijke bron, 

zonder eenige inspanning had mede te deelen. Voor zijne lessen 

plag hij zich niet voor te bereiden. Was de ure daar, zoo 

stond hU midden van uit zijne daaraau vreemde bezigheden op, 

en begaf zich naar de gehoorzaal. Dit gevoegd bij zijne vlug
heid en gevatheid verklaart eenigermate, hoe het hem mogelijk 

is geweest zoo veel voort te brengen als hij gedaan heeft, niet

tegenstaande menigvuldige administrative bemoe~iingen, waarvan 

MARTIUS zegt I/sie sind Asche in's Haar des Gelehrten", en 

telkens terugkomende vergaderingen, waaraan Amsterdam, de stad 

der z,amenscholingen, gelijki\IIQUEL ze wel ecns ironisch noemde, 

zoo rijk is, het onvermüdel~ik uitvloeisel evenwel van nuttige 

en vereerende betrekkingen, waaraan men zich in de maatschappij 

niet altijd onttrekken kan noch mag, als men door zijne mede

burgers geacht wordt daarin met meer vrucht dan anderen werk-

7.aam te kunnen zijn. Zoo was MIQUEI, van 1 ~4;7 - 5 2 Lid 

der Plaatselijke Schoolcommissie; voorts met 10 Januarij 1~51 

benoemd tot Lid der Provinciale Commissie van ~eneeskundig on

derzoek en toevoorzigt in Noord-Holland; w~jders van 1:-:>4S-5l) 

Lid-secretaris en later Voorzitter van 't Bestuur over het Insti

tuut tot onderwijs van blinden en het Gesticht voor volwassen 

blinden; Lid en Voorzitter der Commissie tot herziening der 

Pharmacopoea in Nederland; herhaaldelijk maakte h~i deel uit 

Yfm de Staats-commissie tot examen van adspirant-artsen -

van alle welke en meerdere opdragten hij zich met ijver en 

cOllscientie kweet. En bij en onder dat alles gingen z\jne bota

nische onderzoekingen b~j onverminderd gehalte haren gezweep-
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ten gang. Behalve de reeds genoemde plantenfamiliën maakte 

MIQ\1EL nog bUzonder werk van de Casuarimc en Ficere. Zijne 

groole verlliensten als systematicus deden hem nog vóór zijn 

vertrek naar Amsterdam eene uitnoodiging toekomen van VON 
MAlt1'llTS, om aan Jiens :1"101':1 Brasiliensis, met MEISSNER te 

Basel en ENDLICHr;R, te \Veenen, te willen medewerken, waar

aan gereedelijk door hem gehoor werd gegeven, en hetgeen 

trn gevolge had, dat enkele deel en dier .Flora bijna geheel 

van zijne hand zijn. Hij bewerkte daarvoor de Chloranthacere, 
Piperacere, Urticineoo, Primulacere, Myrsinere, Ebenaceoo, Sym

plocacere en Sapotem. Dit legde den grond tot eene innige vriend

sc:hap tussehen beiden, die hen al hechter en hechter t' za am 

verbond, vooral na persoonlijke kennismaking bij een bezoek van 

MAR1'IUS in lH52. "Ich leide au Heimweh", schrijft deze, 'mach 
meillem liebenswiirdigen Freund M.IQU EL", en 't is blijkbaar 

waarheid: roerend z\jn de uitingen van hartelijke verkleefdheid, 

waarvan de brieven van den achtingswaardigen Nestor over

vloeijen : "Ihre Briefe sind goldene Aepfel in silberllen Schalen 

für lhren treueigenell MAB'l'JUS, lck fühle dazs ich in vielen 
Dingen mit Ihnen gehen kaun, mit Ihnen denke, wie Sie ur
theile. Diese sympathetische Beziehung, ach wie gerne hätte ich 

sie heller in umnittelbarer Nähe geItend gemacht ! Wanll kom·· 

men Sie denn JIn uns? Ich hun Ihuen schon, hier am wun

dervollen Kochelsee, ein Zimmerchen geben. und wir wollen 
lehen wie die Götter, oder wie Menschen im Paradies, Kommen 
Sie doch bald, recht bald"! 

Doeh MAltTIUS was de eenige niet, die zich door de edele 

natuur van onzen ontslapen medebroeder als onweêrstaanbaar 

voelde aangetrokken, 'Vie hem werkel~jk en van nabij kende, in 

zijne allerbeminnelijkste hoedanigheden, zijne onkreukbare eer

l~jkbeid en afkeer van al wat naar valschheid zweemde (bij 

groote omzigtigheid wel is waar, en op ervaring gegrond wan

trouwen), zjjn een vond en zedigheid, zijne l'eiuheid van levens

wandel, zUne gezelligheid en benijdenswaardige gave van causerie, 
zijn leerrijk en verheffend onderhoud, zijne onuitputtelijke dienst

vaardigheid en innemende goedhartigheid - kon hem zijne 

hoogachting en genegenheid niet onthouden. Menigvuldig, om 
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van geen landgenuutell te gel\agell, Zijll uaarvan (Ie blijken voor

handpn in de drukke brid'wis~eling met tal van J)otanici in alle 

oordelI der wereld on(lel'huuc1ell, als oIllll'r anderen met dl' bl'Oe
ders :NEES VON ESENBr:CK, TREYmA~LS tl' BOllll, de beüle 
HOOK1;R ':;; te KeIY, ROBE H.T llllOWN te Loul1ell, JiUSS::UH lp 
Rasel, ANDEI,,,SOi'i te Stockhollll, 1IET1';:;';ws te Leipzig, vo'> 

SCHLECHTENIJAL te Halle, GiiPYEWI' te Breslau, ELlAS FHn:s te 

Upsal, ItEGEL te St. Peterdmrg, ~\.D1lIE" DE ;J CSSliT, }loVl'AGXE, 

DECAIS"j, te J)ar~js, KICt~X te Uend, l'El';ZL te '\Yccnen, IC'\~JTZ 
te Altellhurg iu Hongarije, 'l'HuMAS te Olmlruf in 'fhürillgen, 

"\.S.·, G lt,\ Y te Cambridge ::Uassacl! llsetb, F L;; DI~ /l.XD \'0" MÜLLLR 

te Melbourne etc. etc. 
Toen, in 1 K:)7 reeds, :\1IQ,li.1. in aalllllCrkiJlg bnllll voo)' hel 

Lidmaatschap tier ~\.cadeJ\lia C[e~al'lè:! Car.Lenl). nat cur., melddf' 
hem zulks met groott: illgelHlllll'llbeitl zijn Vl'iCllll X El,,, VO'> 

I~sE);BECK te Bonn, met de vraag of hij ook eeni~e \oorlief<le 

had voor den een of allllerell eur.'lJIHeu~ Zi,llWl' weü.:nseltap, 

wiens naam hem, volgen" het. htTr:,ehcild guhruik, dan koude 
gegeven worden. \r eillig gedachten t,ael de \\ilanlige lWlIl, dal 
hij .MIQl'EL'S aanneming niet beleven ZUH, en dat op dellen zijn 
eigen naam zon overgaan, hetgeen zijn broeder later. bij het 

:25-jarig jubilee van diells voorzitterschap bij gClioemdp maat

schappij, toen :.\IIQl.IEL hem daarmtl~ geiuL weJlsehte, het ant

woord ingaf: dat de hartelijke woorden bij die gelegenheid 

geuit, hem dubbel welkom waren Q'cI\'CC'si, als door den mond , ~ 

zelven zijn~ dierbren broeders van gene zÎ.J(k des grafs hem 

toegesproken. 
Tn 1 Sfi f; benoemde de Zweeclseh(~ Academie, Iladat zij Mr

QtiEL het jaar tevoren onderscheiden hau tloor de to(;zencling 

der zilveren medaille op llJ:IW.ELllJS ge~la!!ell, hem met eenparige 
stemmen tot haar medelid "Door den doo(1 vall den uit.stekell

den Sir Wnu.Hl HOOKEk", schrijft .bnERssoN "all Stoekholm, 

"is onlangs eene plaats in onze Cla~se ledig geworclen, die nu 

door U bezet is. De overige botanische leden zijn v. MAhTIUS, 

HUGO VON MOHL, BI:OG:'\IART, 1'..u:x. BllAn-:, 1'..s.\ GIUY, D:E 

CANDOLLE en ,losEPH DAU'ON HOOKEIL Gij merkt dus, dat W\j 

hier de uitstekenrlste mannen. de echt.e hanierdragers der weten-
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schappen aan O1l8 verbonden hebben. Thans kunnen wij zeggen, 

dat de l\jst volledig is. Wat door U voor de wetenschap ge

daan is, hoe gi.i voor Holbllll dat waart en zi.it wat ROOKER 

voor Engeland is geweest, is wereldkulldig". 

In het volgende jaar werd hem op niet minder vereerende 

wijs het lidmaatschap aangeboden van de Eeijer:lche Academie. 

Voorts was NLQUIIL nog lid van de l'aturforschende Gesellschaft 

te Halle, van de Gartenbau-Gesellschaften te St. Petersbnrg en 

te Stockholm, van het Botanisch Verein für :Mittel-und Nieder

rhein, van de Societas l~inn~ana I~ondinensis, van de Socictas 

Botaniees te Ec1inburg, enz. enz., hehalve van bijkans alle ge

leerde genoobchappen ill den lande. Buiten het ridderkruis van 

den Ned. Leeuw werd hem nog dat der Poolster en van de 

Frans-Joscph-orde gesc:\Onken. Een plantengeslacht uit de familie 

del' Araliaceól werd naar hem :.renoemll. 'Welverdiende hulde al 

temaal aan zijne uitstekende talenten en buitengewone werk

zaamheid. 'l'ronwens die werkzaamheid was ongemeen. Van zijne 

talri.ike geschriften volgt hierathter eene lijst wo volledig mo

gelijk, want die van minderen OlllYHllg zijn vedal verspreid in 

botanische tijdschriften vau 't buitenland, waarin ik ze niet alle 

heb kunnen opsporen. 

Tot zijn voornaamste werken, behalve die welke reeds ge

noemd zijn, behooren zijne in 1::-; 5 0 uitgegeven Stil'fJe8 8111'1:
nameflSe,q 8eleclce, de Analecta Botanica lndica van 1850-52 
en zijne Plora 11an N ed!:rlantlsc1, ludii:' in drie deelen met een 

Bijvoegsel over Surnatr-:J, rle8ze(/~ fJ71lntcmoereld en voortb1'eng

se/eu, welk laatste, ook afzonderlijk in het Dllitsch verschenen, 

in zeer levendigen stijl vervat, op hoogst onderhoudende wijze 

den lezer verplaatst in die heerlijke tropische natuur, waarvan 

de schrijver door zijne gedetailleerde kenni:-; zich een beeld had 

weten te vormen zoo aanschouweiijk en juist, als of hij er in 

persoon had rondgewaard. 

Toen na den dood van BLiiME het Bestuur over 's Rijks 

Herbarium aan l\llQUEL werd opgedragen, greep hU die gele

genheid aan, om het gebruik daarvan op de onbekrompenste 

wijze aan belangstellende deskundigen toe te staan, en zoo doende 

de »chatten daarin voorhanden tot voordeel van de bevordering 
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der wetenschap te doen strekken, waarvan de algemeene en dauk

bare el'kennillO' niet uitbleef. Van toen af dag-teekent de uit-o ~ 

~ave zUner Anllales 11Iu.,ei Botanici LU/Jd71lio-Bütavi, waarvan 

vier deelen verseht'Jlen vau 1863-1869. Dr. }'ERDINAND VON 

~fÜLLER te }lelbourne laat zich over een en ander aldus uit: 

"nue treffiichcll Anuales sind für mich eine unerschöptliche QueUe 

von BeIehrung. Dies \Yerk wird ein aIJderes Monument Ihrer 

rastlosen Th}i.tigkeit bleiben, und für mich ist es, in 80 fern als 

es die Ptlanzell lndiens behandelt, für vergleichende Unter

suebung-en in de tropisehell l"lora Australiens VOll doppeltem 

\Verth. Es wird ein groszcr Gewinn für \lnsere \Vissensehaft seyn 

dasz Sie uns die Schii.ize des ljeidner Museums auf~chlieszen." 

Nadat in 1 S4S Z rCCARINI gestorven was, waardoor diens 

bewerking van VON SIEBOLD'S planten van Japan, die hem groo

ten lof deed inoogsten, was blijven steken, ontmoette VON 

j:lAUTIUs den beroemden reiziger zestien jaren later te ,Yürz

burg, die hem zijne leYendige begeerte te kennen gaf dat MIQUEL 

zich IllOgt willen verledigen de voortzetting en voltooijing der 

uitgave van zijn botanisch materiaal op zich te nemen. Ook 

lliAHTH'S was van meening dat aan niemand die taak met beter 

uîtzigt op wel slagen kon worden opgedrageu. Dat beiden zich 

daarin niet vergisten, getuigde het niet lang daal'lla versehenen 

opstel van iIlIQI·E1. Ol'er de 'l'erwardsc1wp dcl' Flora van ,Titpan 

rlIet Asië en lYeolrl-America, alsmede zijne Prolusio Flora Ja
ponicae, waarover MEISSNER het navolgend oordeel uit.brengt: 

11 Ihre beiden Ahhandlungen, ganz besonders die vergleielJend 

phytogl'aphisehe, welche sieh eben so sehr durch klare geistvolle 

13ehandlung als dureh ersehöpfellde Grümlliehkeit und Umsieht 

auszeichllei, habe ieh mit der griislltcn Aufmerhamkeit llnd 

Befriedigung gelesen, Sic st,elIt die },'lora van Japan in cin 

Lieht, welches das gröszte Interesse dafür hervorruft, nIJd giebt 

ein wahres 1\f us ter, wie die vergleiehende Ptlam;engeographie 

behandelt werden sollte, nlld ganz besonders sind ihre ]<'or

schunger. und N ach welsungen al1eh für die Beziehungen höchst 

lehrreieh welche zwischen der 'Flora Japan's, Nord-Arncrica's 

und ]~uropa's in der jetzigen Schöpfung ulld in der Vomelt, 

wenigstens in der 'I'ertiärzeit, bestehen. " 
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De Russische relz1ger op Japan MAXIMOWICZ, mede aan eene 

:Flora van dat land bezig, dankt MIQUEL voor de toezending 

zi.iner Prolztsio met de woorden: "dasz ihre Arbeit die meinige 
erleichtert, wäre nur dann vollständig der Fall, wenn WIr lm 
umgekehrten Verhiiltnlsz zu einander stünden als jetzt, wo ieh 
der tiro, dem magister nacharbeiten musz". 

V ON SIE BOW mogt niet beleven, ûat aan zijn verlangen werd 

voldaan door de uitgave van MIQUEL'S vervolg op ZUCCARINI'S 

werk, dat in 1870 het licht zag. 
Gelijk ons uit het bovenvermelde gebleken is, trokken ook de 

fossile planten MIQUEL'S bijzondere aanûacht, en leidden hem van 

zelf tot de studie der geologie, die hij mêe dienstbaar maakte 

aan de verwezenlijking van een ontwerp dat in eene bestaande 
leemte moest voorzien. N ederlalld had geen geologische kaart. 

De vervaardiging en beschrijving daarvan werd bij Kon. Be
sluit van 14 Maart 1852 aan eene Hoofdcollmissie van drie 

personen, bijgestaan door verschillende specialiteiten. opgedragen, 

waarvan MIQ,UEL lid was, en aan wier werkzaamheden hij ijverig 
deel nam, getnige onder meer zijne verhandeling over de f08sile 
planten van het krijt in het Hertogdom Limburg. Met vijf pro
vinciën, voor het meerendeel opgenomen, was men nagenoeg 

gereed, en de bouwstoffen voor de overige waren bereids zoo 

vele, dat in October 1 S54, de Commissie de haar opgedragen 

taak buiten onvoorzienel1 tegenspoed in den vooraf geraamden 
tijd meende te zullen kunnen volvoeren, ]jater echter rees hier
omtrent verschil, hetwelk de ontbinding lier COlllmissie, op 23 

Julij 1855, nadat zij eerst nog mr,t een paar leden was uitge

breid geworden, ten gevolge had. IJ aar werk werd vervolgens 

ter definitive voltooijing den Heer S'l'ARING in handen gegeven, 
die de kaart sedert het licht deed zien. 

Behalve lie eer die MIQUEL des\\'ege m~e toekomt, is het 
bill~jk, ook nog met een enkel woord te vermelden het aandeel 

dat hij had in het geven van den aanstoot, dat Nederland het 

eerst, omstreeks 1852, de proef nam van de Kina-cultuur in 
Asië. Wel hadden BLÜME en DE V lUESE de wenschelijkheid 

daarvan evenzeer aallgedrongen, MIQUEL mogt het echter ge
bellren het gunstig oogenblik te treft'en waarop een vernieuwde 
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aandrang aan dat denkbeeld begin van uitvoering konde ver

schaffen. :t;oo zijn wij in dát opzigt ten minsten onze naburen 

aan de overzijde van het kanaal vóór geweest., ofschoon hun 

practische zin, tegenover de min gelukkige maatregelen waar

mede voorshands die cultuur teIl onzent had te worstelen, ge· 

maakt heeft, dat Engeland reer1~ vru(~hten daarvan had geplukt, 

toen Nederland eerst aanving, lbmk !lebbe de oordeelkundige 

leiding van onzen Correspondent \'.~:\ Go H K OM. zich die vrueh· 

ten voor de toekomst te verzekeren. 

Als wij al die bemoeijingeIl, al die inspalllling des geestes, 

waaraan het leven van den ontslapene met zoo uitstekend gevolg 

gewijd was, nagaan - een leven dat tot rigtslloer had: ter

restria ,w7erler jJerscmtarÎ. di(illu ,.eli'liu8e divinari - en als wij 

daarbij tevens bedenken, hoe luttel het ligehaam dat hij met 

zich omdroeg, zijne kracht.en schraagde; hoe de pijnlijke kwaal 
waaraan hij bij herhalillg leed en eindelijk deu :Z:j J anuarij 

187]) bezweek. niet in ~taat was ooit zijn ~iver el! :;.ijn moed 

te dooven, of zijn vertrouwen te schokken, dan ligt daarin een 

troost opgesloten - hór hard het vallen moog V:1I\ zulk een 

man te scheiden. 
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UITGEGEVEN GESCHRIF'l'EN 

F. A. W. M I Q U E L. 

1831. Com mentatio praemlO ornata; de germinat'ione plantar1tm, 

praemZSSil 6revi dis}J7Itatione de partiU/l8 8ive organis 
quihus constat .lr7lctus dey/Ic pllrtili/il .tzmdio?1e. Grollillgae. 

1832. H. C. VAN llAu. Flora Helgii Septentrionalis. Vol. 1I, 

pars 1 (waarin de Equis('!acea, Filices, lJlarsiliacea;, 

M1Isci en HeJlot1:cNl! van de hand van MIQUEL en DASSE~). 
183:3. Respollsio prremio ornata ad questionem: Organomm in 

'cegetiluiliuns e:cpollatur or/lt,\", explicatio et 8l1cce8sio, tum 

a!ioru1JI ex aliis, et i11 aZ ia ?Jl1datio, Ij/tam metamorplwsin 

sire prolepsin !,lanüml?Jz, dicunt Botaniei. I~ngduni

Batavorum. 

Dissertatio anat-physiol. inauguralis, exhibens veteru?JI de 

jecore merita. Groningre. 
1836. Tentamen Florre JIomericre (Tijdschr. voor nat. gesch. 

en phys. van v. D. HOgVEN en DE VRIESE. H. 3. Hier

van verseheen eene dllitsche vert. van 1 JA URENT te Altona. 
Echinocactns novi (XoldlwcontTti descriptio eum ieone). 

] 837. Over de Noord .. NederlandEche vergiftige gewassen. 

Disqui~itio geogr.,botanica de plantarum Regni Batavi 
(iistributione. ]~ n. apucl v. D. HEUVELL. 

Proeven over den invloed van het lieht op dt' water

exhalatie der groene pbntendeelen en het opnemen van 
water door den stengel (Athenreum, Tijdschr. voor we
tenschap en kunst, 2de .Taarg. n°. 11: Bulletin des scien

ces en Neêl'lande p. 99). 
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1838. De Noord.Nederlandsche vegetatie in hare hoofdtrekken 

vergeleken met die der Pruissische Rijnprovincie. ('l'ijdschr. 

voor nat. gesch. en Physiologie. IV, p 271-281. Bul
letin des sciences eIl NeêrJande 183S p. 14D. 

De 110\'0 }'ungorum entophytorum genere, cum Tab. picta. 

Monographia generis M elocacti cum. tabb. lapide Încisis XI. 
(Acta Acad. Ores. (. 1.. Nat. Cur. Vol. XVIII. suppl.) 

Leerboek tot de kennis der Artsenijgewassen, derzelver 

zamenstelling, krachten, gebruik en pharmaceutische be
reidingen, ,')". c\.mst. bij C. G. SULPKE. 

Sm une espèce peu connue d'Encephalartos (Bulletin p. 10) 

Sm une nouvelle espèce de Drapanaldia ,Id. p. 18). 
Notice SUf Ie Sargasse de l'Océan (Id. p. Hl; Extr. 
d'UIl mém. SUl' Ie Sargasso, Tijdsclu. voor nat. gesch. 
en phys. 'r. IV). 
Observation SUf Ie canal médllllaire et les diaphragmes 

du tronc de Cecropia palmata L., snivie de cOllsidémtioIls 

générales sur les diapbragmes médullaires (ld. pp 29, 16R). 
Plantarum Cactearum in Flora fiuminellsi delineatarnm 
revi:;;io (Id. p. 47). 

ObservatiollS sur les Cycadées de l'herbier royal ft Leyde 

(ld. p. 82). 

--- Sur une espèce nouvelle d'Isaria, du Brésil (Id. p. 85). 
-- Remat'ques sur Ie parasitisme du Tillandsia alorefolia 

Hook. (Id. p. 86). 

Note SUl' la préfoliation des Cycadées (Id. p. j ;~9). 

_-- Expériences sur l'actioJl des substances vénéllcuses sur 

les végétaux (Id. pp. 137, 160; Tijds. v. nat. gesch. 
en phys. IV, p. 125). 

- - Note sur Ic fruit de l'Amomum granum Paractisi (ld. 
p. 157). 

_.- Recherches snr l'irritabilité des feuilles de Mimosa pudica 

(Id. lH39 p. 2B4; Tijdschr. v. nat. gesch. en phys. V. 

p. 35-60). 
-- Over Bryomyces (Acta Acad. Cas. C. L. nat. cur.). 

1839.0ommentatio de vero Pip ere Cubeba deque specie bus 

cognatis <IC cum eo commutatis, cui prremissa est dispu-
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tatio taxonomica et geographica de Piperaceis. Cum tribus 
tabulis lapide incisis. L. B. apud S. et J. LUCHTMANS. 

1839. De Encephalarto horrido Lehm. ejusqlle formis. 
Mélanges botaniques l Bulletin d. 8ci. en Neêrhnde p. 37). 
Genera Cactearum (Id. p. g7). 

Commentarii phytographici, quibus varia rei herbarire 
capita illustrantur (Td. p. 158). 
Remarques servant à illustrer l'histoire et la nature du 
Sargasse de l'Océan (Id. p. ] 98). 

-- Note préliminaire sur les genres de la familie des Pipé
racées (Id. p. 4J.7). 

-- Note sur quelques plantes cel1ulaires nonvelles (Id. p. 453). 

-- Remarques sm les genres Othera et Orixa de Thunberg 
(ld. p. 457). 

-- Sur les bonrgeons des Cycadées (ld. p. 463). 
1840. Observationes de Piperaceis et Melastomaceis. Cum i:) 

tabb. Iapide incisis. L. B. apud S. et J. LUCHTMANS. 
-- H. C. VAN HALL. Flora Belgii Septentrionalis Vol. H, Pars 

2. (waarin de Algm voorkomen van de hand van 1\fIQUEL). 

1841. Rev-isio generis Cinnamomi (In de Candolle's Prodromus). 
-- Commentarii phytographici, FasciCllli 3. 

1842. Animadversiones in Herbarium Sllrinamense, quod legit 
H. C. ]!'OCKE. 

lH43. Monographia Cycadearum cum 8 Tabb. Traj. ad Rhenum. 
Observatiolles botanicre de quihusdam plantis quas in 
colonia Surinamensi Jegit Vir grav. H. C FOCKE. Acce
dunt Tabb. IIl. 
Systema Piperacearum, expos. F. A. G. M. Roterodami, 
apud H. A. Kramers. 
Genera et Species Cycadearum nov. IJinn. 
Sertum exoticum, contenant des Fignres et Descriptions 
de plantes llouvelles ou peu conTIues, publ. par F. A. 
G. M Rotterdam, H. A.. KRAMERS. 
Piperacece Meyenianre 
Over eenige nieuwe geslachten uit de familie der Piperaceën. 
De Cycadeis Loddigesianis. 
Anatomische Bemerkungen über den Bau der Melocacten. 
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1844-4ö. lllustrationes Piper,v~earuIl1. Mij xcn 'rafeln ge

zeichnet von Q R. i\1. VnlH{JELl, (Nova acta Acad· 

('ces L. C. 11at. cur. Vol. XXI. Suppl.) 
1845.0bservationes de Ovulo et Embryonibus Cycadearum, cnm 

ieollibus XII. (Paris. lS45). 
1846.0ratio de Regno vegetabili in telluris superficic mnt:mda 

effieaci: quam publiee habllit Amstelodami die 2(1 !TI. 

Martii. 

1 '-'46,47. Over eenige nieuwe of zeldzame Cycadeën in den 
Hortns botanicus t.e Amst. ! Tijds. 1 st" Kl. Kon. N en 
lnst. I. pp. 82, 10:), 197). 

1847. Over de verwantschap der Polygalei;n Id. 1. p. l:H). 

-- Aanteekening omtrent een Cyeadei;nvorm in America, in 8". 

I ~~48. Voyrire species quasdarn Silrinmnenses recenset (Tijds. 
lste Kl Kon. Ned. Inst. IJ p. 122). 

--- Revisio critica Casnarina1'um, in'!" cum Tabb. XII. 
VS49. Over de Afrikaansehe vijgeboomen, in /1,0 met 5 platen. 

-- Epicrisis Systematis Cyeadearnm (Tijds. l,te Kl. Kon. 

Ned. lust. TT. p. :280;. 
1850--1852. Analecta Botanica Indiea, in 4°. (UommelltatioJles 

de va1'iis stirpibus Asire Australioris J seripsit F. A. G. M. 
(Verhandd der ]sle Klasse van het Kon. Ned. Instituut 

ode Reeks). Amst. Sülpke. 

Pars I Stirpes quredam Borneënses (Vol. Hl) 1850. 
Pars H. Thymeliearum. Palmarum, Pandancarum, Gra
minearum, Cyeadearum et }'ilieum specjps seleetre, cum 
Tabb VII, (Vol. IV) 18;)1. 

Pars III vel posthuma. Novae vel rariores species dieoty
ledonere nee non de Raffiesire genere observationes cum 
'{'abb. III (Vol. V) 1"i52. 

IS50. Stirpes Snrinamensf's selectre; digessit I;'. A. G. M. Ae

eednnt Tabb. LXV. IJ. B. apud Arnz et Socios. 

1850-54. Florre Brasiliensis Fase. XI, Chlorallthacere, Pipe

racere, XII, Urtieinere, XVI, Primulaeere, Myrsinea!, XVII, 
Ebenaeere, Symplocacere, XXXII, Sapotere. 

1851 Cycadere quredam Americanre partim novre. Cllm IV Tabb. 

col. Amst. 
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1851. Over de rangschikking der 1'os8ile CycadereTi.idB. pte 

KI. Kon. Ned. lust. IV p. 20,)!. 

De quibusdam plantis fossilibus (Id. IV. p. 2(5). 
185~ FUllgorum alilluot exoticorum recensio (Id. V. P 188). 

De voedselplanten van den mensch (Album der Natuur). 

1853. De Truffels (Album der Natuur). 

-- De fossile planten van het krijt in I,imburg. Haarlem. 

1855. UILKE:-iS. De volmaaktheden van den Schepper in z~ine 

schepselen beschouwd. V,le Deel: Delfstofi'en en Geschie
denis der Aarde. Leeuwarden bij G. T. N. SUlU~GAIL 

Flora van N ederlalldscll Indië. 

Deel P met ) 4, 12 met 16 platen. 

" 11 " () platen. 

" UI" 5 " en 2 kaarten. 
" TV Eerste Bijvoegsel. Sumatra, zijne plantenwereld 

en voortbrengselen, met platen. 

1857. Catalogus Horti Botanici Amstelodamensis, ediderunt 

MIQUEL et GROENEWliGEN. 
Rhodoleire (Champ.) generis hactenus dllbii characterem, 
adjecta specie Sllmatrana, exposuit F. A. G. M. (Kon. Akad. 
v. "Vet. Versl. en Mecld. Afd. Natuurk. Dl. VI. P H2). 
Nova genera Apocynearllill Tnclical'1lill (Id. DJ. VI. p. 191). 

1859. Cactearum Species novre, e collectione Di, DE JONGE VAN 

ELLEMEET in villa Overduin Zeelandire; determinavit 
(Nederlanclsch kruiclk. Archief, Leiden, Hazenberg IVde Dl.1-
Over het tegenwoordig standpunt der Plantenkunde en 

haar verband met andere wetenschappen. Inwüdingsrede 

te Utrecht, uitgesproken op 28 September 
1860 Verslag van de HH. P. H.\RTING,F. A. VV. MIQ,UEL 

en J. VAN m~R HOEVEN, over een uit de zee opgehaald 

organisch voorwerp (CrinilIum Siedellburgii" over gron

den door diepzeeloodillgen in de Banda· zee opgebragt en 

over Passaatstof (Kon. Akad. v. Wet Versl. en M edd. 

Afd. Natnnrk. Dl. XI p. 286). 
] R6!. Prodromll~ systematis Cycaclearum. Uitr. ad Rhennm. 
1862. Journal de Botaniqlle NeiMandaise, Amst. chez C. G. 

v. D. PO~T. .1. eahiers. 
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Over de geographisehe verspreiding der Ficere. Met een 

nader onderzoek omtrent de soorten -welke in Ameriea 

noordel\ik van de landengte van Panama voorkomen. 
(Kon. Akad. VersJ. en Med. afd. Nat.uurk. Dl. XIII 
p. 382.) 
Verslag van den Staat van het Rijks-Herbarium en de 

aldaar verrigte werkzaamheden gedurende het jaar 1862. 

Sumatra, seine Ptlanzenwelt und -deren Erzeugnisse. Mit 
4 '1'afeln (Deubehe Ausgabe). 

1863. Over de Cycadeën in Kieuw-Holland. Amst. (Kon. Akad. 

v. Wet. Yersl. en Medd. Afd. Natuurk. DlXV. p. 363) 

-- Choix de plantes rares ou nouvelles cultivées et dessi

nées dans Ie Jardin botanique de Buitenzorg. La Haye 
ehez C. "\V. MIELING. 

1863-119. Annales Musei TIotanici Lugcluno-Batavi. 
Vol. 1. J863, 64. 

" II. 1865, 66. 
" lIL 1867, 68. 
I! IV. 1868, 69. 

1863. Manipulus Stirpium Blanchetianamm III Brasilia collec
tarum, determinait ]~. A. G. M. 

Plantre Surinamenses novre. Descripsit F. A. G. M. Cum 

Tabb. II. 

Veranderingen in de plantenwereld, een fragment. 
Symbolre ad ]<'loram Surinamensem, seripsit ]i'. A. G. M. 
(Linmea T. XVIII. pp. 65-95, 225-301). 
Pterisanthis cissoidis m. illustratio. Auct. F. A. G. M. 

cum. Tabb. VIII. 
Animadversiones in Piperaceas Herbarii Hookeriani (In 
Hooker's J"ournal). 

1866. De Piperaeeis Novre Hollandire. (Kon. Akad. v. Wet. 

Versl. en Medo. Afd. Natuurk. 2de Reeks Dl. Il. p. 5(3). 
Over de verwantschap der :Flora van Japan met die van 

Asië en Noord-Ameriea (Kon. Akad. V. en M. Afd. Na
tuurk. 2de R Ir. p. 155: Arehives Neêrland. II p. 136). 

1866, 67. Prolusio Florre Japonicre. Aceedunt Tabb. U. Amst. 

et Traj. ad Rhenum. 
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1~67. Sur Ie caractère et l'origine de la Flore du Japon. (Ar

chives Neêrland. n. p. 189). 
-- SUl' les Érables dn Jilpon. ,Id. 11. p. 41:7). 

l8G ... , (iV. :i\iclme Düdragell totc1pkeUllis der Cycaûei;n (1-6) 

\Kon. Abd. v. \Yet.. V. en M. Afd. Nat 2cle R. 
IlT. pp. 1, 45, 50, 15:" 196 IV, p. ~3; Archives 

Neêrlawl. Hl, pp. 19:3,~03. V. p. H). 
IH 6'\. Dc Palmis Archipelagi llldici observatiolles novre (V el'

handel. del' KOIl. Alcad. Afd. N atllul'k. Deel XI) accedit 

Tab. piet". Amst. in 1°. 

--- De nutuurkunuige wetcnschap in ~ ed Indië (maand

schrift IIdc Gius" Áfl. Mci en Junij'. 
1869. De Cillchome Speciebm quibusdam, ailjectis iis qure in 

Java eolulltur. Commentatio cx Allnalibus Uusei BoL 

TJugd. flaiavi exseripta. Amst. 

Bijdragen tot de Flora van .Japan (i -3, Funkia, .Me

lanthacei;n, Valeriallei;n, (Kon. Akad. V. en M. Afd. 

Natuurk. ~,:e R. IU. p. 2:)5, IV. pp.IB. 19; Arehives 

Neêl'l. IV. p. 21:1. V. pp. ~9, U3). 
1'-\ 70. Bijdragen tot de Flora van Japan ('1, Salieineën) (Kon. 

ci.kad. V. en M. Afd. Natuurk. :2<1e R. V, p. 1). 
Catalogus Musei boblliei Lugdullo-Batavi. Digessit F. 

A. G. M. Pars I. Flora Japoniea. Hagre Comitis. 

nora Japoniea, sive plantae qlll\S in Imperio J aponieo 

collegit, descripsit, in ipsis locis pingendas cHravit Dr. 

PH. FH. DE StEHOLD. Regis auspieiis edita. Volumen n, 
ab Auetoribus ilJehoatum relicLuffi ad finem perduxit 

}'. A. G. M. TJugd Bat. 

Illustrations de la Flol'e de l'.\rchipel Tndien. T. r. Livr. 

!. Amsterllam, Utrecht et IJeipsiek. 

Enumeratio Piperaeearum in Frasilia a Doet Regnell 

deteetarum, (lure l11Jlle in mmeo llotanico Holmiensi 

asservantur IKon. .\kad. v . Wet. Vers!. en Medd. Afd. 

Natuurk. ;lde R. V, p. ;230. Areh. Neêrl: VI, p. 16S) 

JAARBOEK 1872. 4 


