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NOGMAALS: PIJNBOOM, SPAR EN DEN
door LEONARD A. SPRINGER.

Had ik bij bet schrijven van mijn stuk de verhandeling
van den heer Dr. Th. 0 u d e man s onder de oogen gehad. ik zou hem dadelijk daarin op zijn bemerkingen geantwoord hebben. Evenwel kan hij uit mijn stuk zien, hoe ik
over de zaak denk. Toch moet ik even op zijn aan- en opmerkingen terugkomen.
Evengoed als er in mijn stuk een zetfout zit, (blz. 275. 2e
regel waar het woordje van vervangen moet worden door
en) is er ook een zetfout in het door hem hè:critiseerde woord
Balkanpijn. De zetter heeft hier vergeten de laatste lettergrepen aan een te sluiten.!) Men moet niet zoo kinderachtig

wezen. Even boven de schijnbare fout staat in zijn stuk
ook een zetfout.
Wat nu betreft de kwestie Douglasspar en Douglasden
verwijt de heer Dr. 0 u d e man s mij dat ik inconsequent
ben. doch na het lezen van mijn stuk, zal hij toch moeten
begrijpen, dat hier een fout is. die bij het corrigeeren van
de drukproef door den secretaris over het hoofd gezien is.
Zooals ik ook in mijn stuk heb doen blijken. ben ik geen
voorstander van Nederlandsche namen, doch het meerendeel
der Commissie was er voor en dan moest ik mij er wel bij
neerleggen. Ook in de N: B. V. is een strooming, die de
Nederlandsche benamingen voorstaat. Dat deze ook verwarring kunnen geven blijkt voldoende uit de aanhalingen der
beide heeren 0 ud e man s in hun brief aan het Bestuur
der N. B. V.
Dat niet iri alles de lijst der N. N. H. V. gevolgd is, is nog
geen bewijs dat de aangegeven namen slecht zijn. Dat voor
Aesculus Hippocastanum de naam Paarde kastanje in plaats
van Wilde kastanje genomen is, vindt zijn reden daarin. dat
deze laatste naam verwarring kan geven, en de 'Ieek doen
denken aan een nauwe verwantschap met den Tamme
kastanje (Castanea sati~a). Misschien ware het beter geweest voor deze eetbare kastanje in plaats van Gewone
kastanje te noemen.

Dr. 0 u d e man s vraagt ook waarom de Sambucus nigra
de gewone vlier wordt genoemd? Om de eenvoudige reden.
dat er een Berg- of Trosvlier is. Sambucus racemosa. die
om zijn koraal ra ode bessen veel aangeplant wordt. En zoo
1) Ik ontvang geen drukproeven.
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zijn er meerdere planten, die men ter onderscheiding van
anderen zoo wel mag noemen.

Ook maakt de heer 0 u d e man s aanmerking op den
naam Katwilg' voor Salix viminalis, in plaats van bind wilg
der N. N. H. V.
; Dit is in overeenstemming met de namen die in de griendvelden gebruikt worden. Men spreekt daar van Grauwe kat,
Gele kat, enz. voor verschillende vormen van Salix viminalis.
De Salix alba var, vitellina is de. Bindwilg, omdat men de .
fijne takken van deze soort, gebruikt voor het aanbinden
van vruchtboomen enz. De S. viminalis is daarvoor te grof.
Nu de beide heeren 0 u d e man s zulke voorstanders
zijn van de lijst der N. N. H. V. verwondert het mij, dat zij
geen aanmerking maakten op den naam Krentenboompje voor
Amelanchier canadensis Bud. Deze naam wordt door de
N. N. H. V. gebruikt voor ...... R.ibes alpinum, waarvan de
ra ode besjes absoluut niets gelijken op krenten en zoo zijn
er meerdere aan te wijzen.
Nu ten laatste nog de bemerking dat de lijst te lang is.
Zeker, de lijst had korter kunnen zijn. doch het oordeel der
Commissie was, dat het voor de aankomende boschbouwers
beter is wat meer houtgewassen te leerenl kennen als te weinig
en dit is helaas bij den bosch bouw het geval. Er zijn tal van
soorten, die bij den boschbouw van nut kunnen zijn, al is het
nu juist niet voor werkhout-opbrengst.
Vele boschbouwers kennen zelfs onze wilde houtsoorten
niet, laat staan de exotische.
Hoe meer de aankomende boschbouwers Uitheemsche houtsoorten Jeeren kennen, hoe beter. Het verruimt het gezichtsveld en staan zij niet met den mond vol tanden. als zij hier
in 't land of in het buitenland tegenover andere soorten
komen te staan. als die wij gewoon zijn te zien in aangeplante
bosschen. Ook de bosch.bouwer moet in de natuur anders
rondkijken dan uitsluitend met het oog op direct voordeel.
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