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HERBARIA IN NEDERLAND: VAN BLIJVEND 
BELANG VOOR HET BEHOUD VAN 
BIODIVERSITEIT 

BARBARA GRAVENDEEL, PIETER BAAS & ERIK SMETS* 

De functie van herbaria is in de loop der tijd behoorlijk uitgebreid. In Nederland zijn de 
meeste tegenwoordig verenigd in het Nationaal Herbarium Nederland (NHN). Dit artikel 
gaat in op de vraag wat een herbarium precies is, waar het oorspronkelijk vooral voor 
gebruikt werd en wie er tegenwoordig veel informatie uit opvragen. Ook wordt de nood
zaak nieuwe accessies (monsters) aan de collectie te blijven toevoegen toegelicht om ver
anderingen in biodiversiteit te kunnen monitoren, om actuele maatschappelijke vragen te 
kunnen beantwoorden en om vernieuwend onderzoek te kunnen uitvoeren. 

Wat is eert herbarium? 
Een herbarium is een verzameling gedroogde planten. Het kan zowel gaan om een stapel
tje kranten met gedroogde en platgemaakte planten ertussen als een kamer, gebouw of 
instituut waar een heleboel gedroogde planten bewaard worden. 

In de laatste betekenis kan een herbarium vergeleken worden met een bibliotheek die 
behalve een bewaar- ook een onderzoeksfunctie heeft. In plaats van boeken op planken 
bevat een herbarium plantenaccessies in luchtdichte kasten buiten bereik van kevers en 
ander ongedierte. De gedroogde planten zijn op hardkartonnen vellen geplakt en voor
zien van etiketten. Op deze etiketten is informatie te vinden over de wetenschappelijke 
naam van de plant, de vind- en standplaats, de datum van verzamelen en de naam van de 
verzamelaar. De eeuwigheidswaarde van een herbarium bestaat uit het feit dat elk exem
plaar een blijvende waarneming is van het voorkomen van een plantensoort op een bepaal
de plek op een bepaald moment. De afzonderlijke accessies zijn ondergebracht in mappen 
met verwante soorten en gerangschikt op geografische herkomst en evolutionaire verwant
schap. 

Wereldwijd zijn er meer dan 4000 herbaria in 165 verschillende landen' en dit aantal 
neemt nog steeds toe. Zij kunnen bestaan uit een paar kasten met gedroogd referentiema
teriaal van lokaal voorkomende plantensoorten in een bezoekerscentrum bij een natuur
reservaat. Er bestaan echter ook grote herbaria, zoals bijvoorbeeld dat van The Missouri 
Botanie Gardens. Hier worden miljoenen exemplaren gedroogde planten bewaard die 
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soms meer dan 400 jaar geleden over de hele wereld in het wild verzameld zijn. Recente 
schattingen van het totaal aantal accessies dat aanwezig is in alle herbaria ter wereld lopen 
uiteen 150 tot 250 miljoen. Ongeveer 80 miljoen daarvan bevinden zich in Europese her
baria en 40 miljoen in de Verenigde Staten. Tabel 1 geeft een overzicht van de tien grootste 
herbaria in de wereld. Het Nationaal Herbarium Nederland (NHN) hoort daar ook bij. 

Tabel 1. De tien grootste herbaria ter wereld (bron: Holmgren en Holmgren, n. 2). 

Herbarium Land Accessies 

Parijs 

Kew 

Leningrad 

Stockholm 

NHN 

New York 

British Museum 

Geneve 

Harvard University Herbaria 

Smithsonian 

Frankrijk 

U.K. 

USSR 

Zweden 

Nederland 

U.S.A. 

U.K. 

Zwitserland 

U.S.A. 

U.S.A. 

8.877.300 

6.500.000 

6.000.000 

5.600.000 

5.500.000 

5.300.000 

5.200.000 

5.000.000 

4.858.000 

4.368.000 

Van plakboek naar instituut 
De allereerste gedroogde plantencollecties werden in boeken gebonden. De Italiaan Luca 
Ghini (1490-1556), indertijd werkzaam als hoogleraar plantkunde aan de universiteit van 
Bologna, wordt beschouwd als de grondlegger van de techniek van het aanleggen van 
gedroogde plantencollecties voor de eeuwigheid. Hij verspreidde deze herbariumtechniek 
via zijn studenten over heel Europa. Aanvankelijk werden zulke collecties als hortus siccus 
aangeduid, totdat de Franse plantenverzamelaar loseph de Tournefort er rond 1700 het 
woord herbarium voor bedacht.-

Hoewel de herbariumtechniek algemeen toegepast werd in de tijd van de Zweedse 
plantkundige Carolus Linnaeus (1707-1778), was hij één van de eersten die de accessies 
niet meer in boeken liet binden, maar ze op aparte vellen liet monteren en opslaan, zoals dat 
vandaag de dag nog steeds gebeurt. Behalve veranderingen in het monteren, begonnen 
plantkundigen overal in Europa vanaf de zestiende eeuw ook accessies onder te brengen in 
aparte instituten. De collecties in deze instituten groeiden niet alleen door actief verzamelen 
en aankoop van nieuwe accessies, maar ook door het onderling ruilen van duplicaten. 
Door deze duplicaten weten we nu wat er in veel herbaria die de tand des tijds door 
brand, insectenvraat, oorlogen en/of onzorgvuldig beheer niet doorstaan hebben, aanwe
zig moet zijn geweest 

Een kijkje in de kasten 
Een kijkje in een herbarium kan heel spannend zijn. Ie kunt er bijvoorbeeld vroeger alge
meen voorkomende maar nu uiterst zeldzame of in Nederland zelfs al uitgestorven plan
tensoorten bekijken zoals Camelina sativa (Vlashuttentut) of Herminium monorchis 

2 L. Forman en D. Brid.son, The Herbnriitiii Handbook (Kew 1989). 
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(Honingorchis). Ook planten die ooit door assistenten van de Duitse arts, bioloog en 
lapankenner RF von Siebold in het toentertijd voor Europeanen ontoegankelijke lapan 
verzameld werden, zijn hier te vinden, evenals het persoonlijk herbarium van koningin 
Juliana. Al deze gedroogde planten zijn opgeslagen en worden in het NHN zorgvuldig 
voor de eeuwigheid bewaard. 

De huidige collectie van het NHN omvat naast circa 5,5 miljoen herbariumvellen ook 
45.000 op alcohol geconserveerde plantenonderdelen, 100.000 houtmonsters, 10.000 
vruchten, 55.000 anatomische preparaten, 8000 pollenpreparaten, 2000 DNA-monsters 
en 10.000 aquarellen, pentekeningen en andere illustraties. Circa 11.000 accessies worden 
jaarlijks te leen gevraagd door buitenlandse onderzoekers. De collectie groeit jaarlijks met 
circa 30.000 exemplaren door giften en ruil.' De collectie omvat belangrijk Nederlands 
cultureel erfgoed uit de zestiende eeuw zoals het Herbarium Rauwolf en het Herbarium 
Cadé,^ die tot de oudste herbaria van de wereld behoren.^ 

Herbaria in Nederland 
Het eerste Nederlandse academische herbarium maakte deel uit van het Nationaal 
Historisch Museum dat in 1820 in Leiden door koning Willem I werd opgericht. Deze sti
muleerde de ontwikkeling van de natuurwetenschappen op landelijk niveau en zag ook 
het grote economische belang voor handel en industrie van natuurlijke producten in de 
toenmalige Nederlandse koloniën.'' In 1829, toen België korte tijd onderdeel uitmaakte 
van het Verenigd Koningrijk der Nederlanden, werd in Brussel een apart Rijksherbarium 
opgericht. Dit herbarium werd in 1830 naar Leiden overgebracht. Het grootste deel van de 
collectie bestond uit gedroogde planten uit Nederlands-Indië en Japan. Door ruil en aan
koop werd deze verder uitgebreid.'' Andere aan universiteiten gelieerde herbaria werden 
ondermeer opgericht in Utrecht (1816) en Wageningen (1896).** Deze herbaria werden in 
1999 samengevoegd' tot het Nationaal Herbarium Nederland. In de Leidse vestiging van 
het NHN wordt onderzoek gedaan aan de wilde flora van Nederland en Zuid-Oost-Azië. 
Zuid- en Centraal-Amerikaanse en tropisch-Afrikaanse planten worden voornamelijk 
bestudeerd respectievelijk in de Utrechtse en Wageningse vestigingen. Deze onderverde
ling is het gevolg van een gentlemen's agreement dat in de eerste helft van de twintigste 
eeuw tussen de belangrijkste academische herbaria in Nederland gesloten werd.'" 

Naast bovengenoemde academische herbaria zijn er in Nederland heel veel herbarium
collecties in privéverzamelingen te vinden. Collecties van aanzienlijke grootte zijn verder 
ondermeer ondergebracht in het Natuurhistorisch Museum Maastricht en bij de 
Universiteit van Amsterdam. Dit zijn speciale collecties met een sterk historisch dan wel 
ecologisch accent. In een historische herbariumcollectie worden de namen van de acces-

3 Om het acodeniisch erfgoed. Rapport opgesteld in opdracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Ctilti4ur en 
Wetenschappen door de Adviesgroep Rijksdienst Beeldende Kunst (Den Haag 1996) 1-140. 

4 http://wvvw,bio,uu.nl/~herba/Cade/. 
5 M.J. van Steenis-Kruseman,'The collections of the Rijksherbarium', Bluinea 25,1 (1979) 29-55. 
6 P. Smit, 'The Rijksherbarium and the scientific and social conditions which influenced its foundation', 

Blumea 25,1 (1979) 5-11. 
7 Van Steenis-Kruseman (n, 5),'The collections'. 
8 R). Breteler en M.S.M. Sosef, 'Herbarium Vadense 1896-1996', Wageningen Agricultural University Papers 96-

2 (1996) 1-136. 
9 P. Baas, 'National Herbarium of the Netherlands, Leiden branch', in; I. van der Land ed.. The history of natural 

history in Leiden (Leiden 2001) 41-50. 
10 M. Jacobs, Herniiin Johannes Lam (1892-1977). The life and work of a Dutch botanist (Amsterdam 1984) 1-271. 
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sies niet steeds aangepast volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Een ecologische 
collectie bevat veel materiaal zonder bloemen en/of vruchten waardoor het vaak niet tot 
op soortniveau gedetermineerd kan worden, maar dat bij inventarisaties toch van belang 
kan zijn voor een schatting van het aantal verschillende soorten in een bepaald gebied. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de grootste collecties in Nederland. 

Tabel 2. De grootste herbaria in Nederland (bron: Holmgren en Holmgren, n. 2). 

Acronym Eigenaar(s) Accessies 

L, U, WAG 

AMD 

MAAS 

ABL 

CBS 

Universiteiten van Leiden en Utrecht en 5.500.000 

Wageningen Agricultural University 

Universiteit van Amsterdam 200.000 

Natuurhistorisch Museum Maastricht 50.000 

Adviesbureau voor Bryologie en Lichenologie 50.000 

Centraal Bureau voor Schimmelcultures 22.000 

De missie van herbaria 
Mensen drogen en bewaren planten met verschillende doelen, die we ruwweg kunnen 
onderverdelen in onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Niet toevallig zijn dit ook de 
hoofdtaken van universiteiten waaraan herbaria vaak gelieerd zijn. Deze drie onderdelen 
worden nu wat meer toegelicht. Ook de accentverschuivingen in de inhoud van deze 
onderdelen door de tijd heen worden kort besproken. 

Onderzoek 
In de voorgaande twee eeuwen hebben de Nederlandse herbaria en daaraan gelieerde 
botanische tuinen zich voornamelijk beziggehouden met het verzamelen, op naam bren
gen en classificeren van planten uit de overzeese gebieden. Ook het vinden van methodes 
om economisch interessante planten te vermeerderen kreeg toen veel aandacht." Dit 
resulteerde ondermeer in taxonomische bewerkingen van de flora van Zuid-Oost-Azië 
(Flora Malesiana), Zuid- en Centraal-Amerika (Floras of the Guianas and Lesser Antilles) 
en tropisch Afrika (Flora of Gabon). Accessies van gedroogde planten werden vooral aan
gelegd als gratis voor de wetenschap beschikbare referenties om het op naam brengen van 
plantensoorten te vergemakkelijken, om exemplaren beschikbaar te hebben om gratis uit 
te ruilen tegen nieuwe accessies en als type bij het publiceren van nieuwe wetenschappe
lijke namen. In totaal zijn in het NHN 49.978 typecollecties digitaal geregistreerd en het 
totaal aantal types in de collectie wordt op het dubbele geschat. Vanwege dit grote aantal 
types wordt de collectie jaarlijks heel veel geraadpleegd. Elke wetenschapper die een nieu
we plantensoort wil beschrijven kan dat namelijk alleen doen na grondige bestudering 
van het type van nauw verwante soorten om te zien of deze wezenlijk verschillen. Deze 
functie van referentiecollectie bleef tot ongeveer vijftig jaar geleden het belangrijkste doel 
van alle herbaria. 

11 Smit (n. 6),'The Rijksherbarium'. 
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^i. 

-E 

Enkfeia siamansis 
Phaleria macrocarpa 
Phaieria macrocarpa 
Gonystylus bancanus 
Daphne composita 
Daphne laureola 
Daphne mezereum 
G. waffa 
A khas^rm 
A. becca/iana 
A. óeccan'ana 
A. mafaccensfs 
A mafaccensis 
A. mafaccensis 
A. mafaccensis 
A. mafaccensis 
A. cmssna 
G. cf. Cauda fa 
G. cf. caudata 
G. saffcfMia 
G. podocarpa 
Gaharu C-grade 
Gaharu A-grade 
G. f&cfermannff 
G. le<fermarmii 
G. iedermannii 
A. fïïarJB 
A. sinensis 
A- citffntoarpa 
A. parvifyfia 
.A. urdanetensis 

Peninsular Malaysia 

Papua Nefw Guinea 

Philippines 

Linksboven: fig. lA. Op de 
markt te koop aangeboden 
geurhout (Gaharu C-grade). 
Rechtsboven: fig. iB. Herba
riumcollectie gebruikt om 
DNA sequenties mee te 
genereren. 
Rechtsonder: fig. iC. 
Verwantschapsdiagram 
waarmee het stuk hout 
afgebeeld onder Fig. lA kon 
worden gedetermineerd als 
de CITES Appendix II soort 
Gyrinops ledermannü 
(Eurlings & Gravendeel, 
2005). 

In de collectie van het NHN liggen nog vele duizenden onbeschreven plantensoorten op 
ontdekking en publicatie te wachten en het beschrijven en benoemen van deze biodiver
siteit zal daarom een belangrijke tak van onderzoek blijven op het NHN. Ontwikkelingen 
in andere vakgebieden zorgden in de laatste vijftig jaar echter voor een toegenomen 
waarde van academische herbaria en voor een accentverschuiving in hun functie. Naast 
louter beschrijvend onderzoek wordt tegenwoordig daarom ook steeds meer hypothese-
gestuurd onderzoek uitgevoerd met herbariumcollecties in disciplines als evolutiebiolo
gie» genetica, zoölogie, ecologie en archeologie. 

Met behulp van verwantschapsanalyses op basis van sequenties van stukjes DNA uit 
gedroogde blad van Yellow Unkfwwn kon deze plantensoort uit Guyana, waarvan op basis 
van de uiterlijke kenmerken niet eens de familie kon worden bepaald, worden geïdentifi
ceerd als de missende schakel tussen de Passiebloemfamilie (lianen met opvallende bloe
men met vergroeide stijlen) en de Damiaanbladfamilie (bomen en struiken met bloemen 

12 PJ.M. Maas e.a., 'Phylogenetic position of Yellow Unknown', in prep.; zie ook tiguur ia. 
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met losstaande stijlen).'- Ander hypothesegestuurd onderzoek richt zich op de mechanis
men van soortvorming in Nederlandse wilde planten en paddestoelen.'^ Ook onderzoek 
naar het begrijpen van de moleculaire basis van veranderingen in vorm van bloenionder
delen, bijvoorbeeld als aanpassing op bestuivers,"* is een belangrijke nieuwe tak van 
onderzoek op het NHN. Hypothesegericht onderzoek focust verder ook op de effecten van 
klimaatsverandering en bosfragmentatie op het wereldwijd voorkomen van planten
soorten.'' Doordat sommige herbariume.xemplaren dateren uit het begin van de zestiende 
eeuw is de collectie erg waardevol voor dit soort onderzoek over lange tijdreeksen. 

Naast bovenbeschreven fundamenteel onderzoek wordt de collectie in toenemende mate 
gebruikt voor het beantwoorden van vragen uit de samenleving. Tegenwoordig worden 
bijvoorbeeld veel lokale planteninventarisaties uitgevoerd'* om te kijken of bepaalde 
gebieden de status van natuurreservaat verdienen, als blijkt dat er veel zeldzame soorten 
voorkomen. Ander toegepast onderzoek binnen het NHN richt zich op plantenverede
ling.''' In dit soort onderzoek worden de nauwste wilde verwanten van cultuurgewassen 
als Cichorei en Sla opgespoord. Als deze verwanten economisch aantrekkelijke eigen
schappen blijken te hebben, zoals bijvoorbeeld droogtetolerantie, wordt vervolgens 
onderzocht of deze wilde soorten met het betreffende cultuurgewas kunnen kruisen om 
zo nieuwe genetische diversiteit in te brengen. 

Veel plantensoorten worden door habitatdestructie in het wild steeds zeldzamer. Door 
nieuwe ancient DNA-extractie- en sequencing-technieken is tegenwoordig moleculair 
onderzoek mogelijk aan gedroogd materiaal van deze soorten en dat opent vele nieuwe 
mogelijkheden voor betere bescherming. Met behulp van DNA-barcoding kon bijvoorbeeld 
recentelijk worden vastgesteld dat stukjes geurhout die op een markt te koop werden aange
boden afkomstig waren van illegale houtkap.''"* Dit opent nieuwe mogelijkheden tot een 
betere controle op de handel in bedreigde plantensoorten. De collectie wordt ook steeds 
meer gebruikt voor het oplossen van misdrijven door het vergelijken van fingerprints uit 
bewijsmateriaal en planten op de plaats van het delict.'^ 

13 K. van de Hof, B. Gravendeel en R. van der Meijden, 'Phylogeographical analyses of Viola persicifolia 
Schreb' (In prep.); H.C. den Bakker, B. Gravendeel en T. W. Kuyper, 'An ITS phylogeny of Leccinum and an 
analysis of the evolution of minisatellite-like sequences within ITSi', Mycologia 96,1,102-118. 

14 B. Gravendeel, B. Johansen en E.M. Kramer, 'MADS box gene lineage diversification and expression in 
orchid flowers' (in prep). 

15 J.W.F. Slik, R.W. Verburg en RJ.A. Kessler, 'Effect of fire and selective logging on the tree species composi
tion of lowland dipterocarp forest in East Kalimantan, Indonesia', Biodiversity and Conservation 11 (2002) 
85-98; H. ter Steege, I. Welch en R.I. Zagt, 'Long-term effect of timber harvesting in the Bartica Triangle -
central Guyana', Forest Ecology and Management 170 (2002) 127-144; \V.L..M. Taniis, M. van 't Zelfde en R. 
van der Meijden, 'Effecten van klimaatsverandering op planten in Nederland', Gorteria 29 (2003) 93-98. 

16 RI.A. Kessler, 'Checklist of woody plants of Sulawesi, Indonesia', Bhintea Supplement 14 (2002) 1-160; A.S.J. 
van Proosdij, R Ketner, P.J.M. Maas, |.A. de Freitas en M.1. Jansen-Jacobs, Arnoldo's zakflora. Wat in het wild 
groeit en bloeit op Aruba, Bonaire en Curacao. Uitgave Natuurwetenschappelijke Studiekring voor het 
Caraibisch gebied (Amsterdam 2001) 1-144. 

17 A.M. Kiers, T.H.M. Mes, R. van der Meijden en K. Bachmann,'A search for diagnostic AFLP markers in wild 
and cultivated Cichorium species with emphasis on endive and chicory cultivar groups'. Genome 43 (2000) 
470-476; W.I.M. Koopman, M.I. Zevenbergen en R.G. van den Berg, 'Species relationships in Lactuca s.1. 
(Lactuceae, Asteraceae) interred from AFLP fingerprints', American journal of Botany SS (2001) 1881-1887. 

18 M.C.M. Eurlings en B. Ciravendeel, 'TrnL-trnF sequence data imply paraphyly of Aquilaria and Gyrinops 
(Thymelaeaceae) and provide new perspectives for agarwood identification'. Plant Systematics and 
Evolution 254 (1-2) (2005) 1-12; zie ook figuur ib. 

19 R. van der Meijden en B.J. van Heuven, Identificatie van botanisch materiaal. Internal Report Forensic 
Laboratory, Department of Justice {Leiden 2004) 1-2. 
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Onderwijs 
Behalve voor onderzoek kan een herbariumcollectie ook worden ingezet bij onderwijs 
aan universiteiten en hogescholen. De collectie moet dan voorbeelden van belangrijke 
cultuurgewassen omvatten alsook primitieve en meer geavanceerde planten ter illustratie 
van belangrijke innovaties die in de loop van de evolutie plaatsvonden. Door medewerkers 
van het NHN wordt onderwijs gegeven aan studenten biologie, bosbouw, etnobotanie en 
archeologie verbonden aan de universiteiten van Leiden, Utrecht, Wageningen, Amster
dam, Benin,-" Bogor, Georgetown, Jakarta,-' Kuala Lumpur, en Rio Branco. De eerste drie 
universiteiten zijn tevens samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen de belangrijkste financiers van het NHN. 

Dienstverlening 
Delen van de collectie van het NHN worden in toenemende mate getoond aan het 
Nederlandse publiek dat met haar belastinggeld het voortbestaan van het NHN mogelijk 
blijft maken. Dit gebeurt in tentoonstellingen in botanische tuinen en in de laatste vijf 
jaar ook in het Frans Hals Museum, het Mariniersmuseum, het Museum Boerhaave, het 
Tokyo University Museum, de Hunt Library, Museon en Naturalis. Een voorbeeld van een 
bijdrage uit de NHN collectie aan een tentoonstelling in Naturalis is te zien in Figuur 2. 

De collectie van het NHN wordt jaarlijks bezocht door vele onderzoekers uit binnen- en 
buitenland, niet alleen fysiek maar ook digitaal, sinds een deel met hulp van NWO-subsi-
diëring in databases is ingevoerd en via internet toegankelijk gemaakt in een zogeheten 
virtueel herbarium.-- Web based databases van plantenverzamelaars,23 literatuur en 
soortbeschrijvingen--* en local language guides-' zorgen daarnaast ook voor grotere toe
gankelijkheid van taxonomische informatie die vroeger alleen in gespecialiseerde tijd
schriften te vinden was. 

E.xpertise van de medewerkers van het NHN en de data aanwezig in de landelijke flora
databank FlorBase in beheer bij de Stichting Floron^* worden daarnaast steeds intensiever 
gebruikt door beleidsmakers, overheidsinstellingen, waterschappen, natuurbeschermingsor
ganisaties, non-govertmiental organisations en particuliere gegevensbeherende organisaties 
die deze informatie dienen op te vragen bij het wijzigen van bestemmingsplannen. 
Daarnaast wordt met gegevens uit FlorBase ook antwoord gegeven op maatschappelijke 
vraagstukken over bijvoorbeeld de schadelijke effecten van invasieve exotische plantensoor-
ten.-7 

20 A.K. Nafta, Ecological assessnwnt of riparian forests in Benin. Phytodiversity, phytosociology and spatial distri
bution of tree species. PhD thesis Wageningen .Agricultural University (Wageningen 2003) 1-125. 

21 K. Sidiyasa, 'Ta.xonomy, Phylogeny and Wooci anatomy of Alstonia (Apocynaceae)', PhD thesis Leiden 
University, Blumea Supplement u (1998) 1-230. 

22 http://w\vw.nationaalherbarium.nl 
23 http://nationaalherbarium.nl/fmcollectors 
24 Zoals http://www.nationaalherbarium,nl/euphorbs 
25 A. Schuiteman en E.F. de Vogel, Orchid Genera of Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam. Vietnatnese — 

English edition. Natiotiaal Herbarium Nederland - Universiteit Leiden branch (Sliedrecht 2000) 1-118. 
26 http://www.floron.nl 
27 B. Odé, R. van der Meijden, C.L.G. Groen en W.L.M. Tamis, Invasieve neofyten in Nederland; een eerste ver

kenning van II ml sehadeliiklieid. Rapport 200^^.^^8. Stichting FLORON {Le'ióen, 2003) 1-17. 
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Fig. 2. Foto van Yellow Unknown bloeiend in het oerwoud 
(A) en gedroogd als herbariume.\emplaar (B). Verwant-
schapsanaiyses op basis van DNA sequenties uit gedroogd 
blad toonden aan dat deze plantensoort uit Guyana, 
waarvan op basis van de uiterlijke kenmerken niet eens 
de familie kon worden bepaald, de missende schakel bleek 
tussen de Passifloraceae (lianen met bloemen met vergroei
de stijlen) en de Turneraceae (bomen en struiken met 
bloemen met losstaande stijlen) (Maas et al. in prep.). 'ï i l! r a i l 

Waarom nog meer verzamelen? 
Toenemende kosten van opslaan, onderhoud, in databases opslaan en verzekeren van een 
groeiend aantal exemplaren maken het beheren van een grote museumcollectie tegen
woordig zeer kostbaar.-* Daarom wordt nu alleen nog goed gedocumenteerd plantenma-
teriaal met bloemen en/of vruchten opgenomen, waarvan bekend is wie het verzameld 
heeft en waar en wanneer. Voor Nederlandse plantensoorten geldt tevens dat alleen nog 
accessies van nieuwe vindplaatsen worden opgenomen. 

Sommige mensen zeggen dat er nu wel genoeg accessies in de Nederlandse herbaria zit
ten. Van elke soort is immers een accessie gemaakt, zodat de verzameling in hun ogen 
compleet is. Dit soort redenering slaat volledig de plank mis. Het blijven groeien van deze 
collecties is van levensbelang voor het onderzoek naar veranderingen in de biodiversiteit 
van uiteenlopende gebieden over de hele wereld. Het beschrijven van deze biodiversiteit 
en het beschermen daarvan tegen uitsterven is iets wat de Nederlandse herbaria als hun 
internationale verantwoordelijkheid zien. Bovendien blijft die biodiversiteit veranderen, 
zodat het documenteren daarvan zal moeten blijven gebeuren. 

De collectie van het Nationaal Herbarium Nederland bevindt zich momenteel op drie 
locaties, namelijk in Leiden, Wageningen en Utrecht. Omdat samenvoeging van de collec
tie op één locatie zowel de toegankelijkheid als het beheer en het gebruik ervan voor onder
zoeksdoeleinden ten goede komt, streeft het NHN ernaar om op korte termijn alle accessies 
te fuseren. Tegelijkertijd lopen er vergaande onderhandelingen om ook de zoölogische col
lectie van het Natuurhistorisch Museum Naturalis en de collectie van het Zoölogisch 

28 K.S. Thomson, Treasures on Earth: museums, collections and paradoxes (Londen 2002). 
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Fig. 3. Aquarel van de recent beschreven orchideeensoort 
Coelogyne verrucosa S.E.C. Sierra gemaakt door de 
illustratrice Anita Walsmit-Sacs. Deze aquarel was onder
deel van de tentoonstelling Taxonomisch tekenen: kunst 
of wetenschap? in Naturalis in 2003. 

Museum Amsterdam in een zelfde instituut onder te brengen. De initiatiefnemers van deze 
plannen hopen hiermee een multidisciplinair collectie- en onderzoeksinstituut op te richten 
in de vorm van een Nederlands Centrum voor Biodiversiteitonderzoek (NCB). 

SUMMARY 

Herbaria in the Nederlands. Their lasting importance for the preservation of biodiversity 
Most Dutch academic herbarium collections are nowadays deposited in the National 
Herbarium of The Netherlands (NHN). In this article the various accessions in this col
lection are described and changes in their use for research over time are highlighted. 
Three reasons are given for the necessity to continue accepting new accessions at NHN. First 
of all, global biodiversity changes continuously and these changes need to be monitored and 
described. Secondly, herbaria are consulted more and more often to find answers to socially 
relevant questions. Thirdly, the development of ancient DNA techniques makes it possi
ble to extract and analyse DNA present in old herbarium accessions. This created new 
perspectives for exciting and innovative research at universities all over the world. 
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