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BENAMING VAN CULTUURPLANTEN

De benaming van de cultuurplanten wordt, zoals thans wel algemeen bekend mag worden verondersteld, geregeld met behulp van twee reglementen, Cade's genaamd, één voor
de geslachts- en soortnaam en één voor de naam van de cultuurvariëteiten.
Boomkwekers, tuinarchitecten e.d. hebben met beide te maken, want er zijn nog vele
gewassen, die gewoon aangeduid worden met hun botanische naam bv. Alnus glutinosa.
Eigenlijk zijn de soortnamen alleen daar verdwenen, waar het grote geslachten betreft,
geslachten, waarin talloze cultuurvariëteiten voorkomen, ontstaan uit de kruising van
verscheidene soorten. Men kan die vormen dan niet meer botanisch klassificeren en de
soortnaam wordt weggelaten. Rosa en Rhododendron zijn daar duidelijke voorbeelden van.
De cultivarnaam wordt daar eenvoudig achter die van het geslacht geplaatst.
In de Regels voor botanische nomenclatuur is de laatste jaren gelukkig weinig
gewijzigd; de tijd, dat ieder Botanisch Congres weer een soort revolutie onder de namen
teweeg bracht, is voorbij en een zekere stabilisatie is thans bereikt.
Helemaal stabiel zal het wel nooit worden, omdat er altij d verschil van /mening over
bepaalde taxonomische vraagstukken zal blijven bestaan; splitsing en combinatie van
geslachten zijn onderhevig aan persoonlijke opvattingen en in de praktijk van de laatste
10 jaren is gebleken, dat dit nog wel mee valt. Dan kunnen we de opgravers van namen
ook niet tegenhouden; er zijn altijd botanici, die in oude en obscure literatuur weer namen
vinden, die ouder zijn dan de gebruikelijke of namen, die al bestaan (homonymen). In de
benaming van de houtige gewassen hebben we daar gelukkig momenteel niet veellast van,
al zijn er wel weer gevallen bekend, waardoor zeer bekende namen zullen moeten worden
gewijzigd. Maar zolang daar geen aandacht aan besteed wordt, zwijg ik er ook over.
Op verzoek van het Internationaal Botanisch Congres in 1960 te Montreal gehouden is
een onderzoek naar de omvang van naamswijzigingen ingesteld; er zijn een kleine 2000
namen van planten, die een zekere economische waarde vertegenwoordigen, bijeengebracht; Dr. W. Punt te Utrecht heeft er vele van onderzocht en hij kwam tot de conclusie,
dat er van al die namen maar 10 vermoedelijk ongeldig zijn en gewijzigd zullen moeten
worden; van die tien zijn 3 houtige gewassen. Het Botanische Congres in 1964 te Edinburgh gehouden achtte dit aantal te klein, om speciale maatregelen te nemen ter voorkoming van ongewenste naamswijzigingen.
Natuurlijk is het jammer, dat niets kon worden ondernomen de benaming nader te
stabiliseren, aan de andere kant is het ook weer geruststellend te weten, dat het aantal
wijzigingen tegenwoordig zo klein is, dat er in de praktijk van een grote mate van stabiliteit gesproken kan worden.
Niet bereikt is nog, dat de schrijfwij ze van bepaalde soortnamen is gestandaardiseerd;
rond 1950 waren we daar al vrij dicht aan toe, maar het vraagstuk bleek zo moeilijk te zijn,
dat voorlopig de pogingen zijn gestaakt. Diegenen, die op de (logische) beslissingen vooruitliepen (zoals de schrijver), zullen dus terugmoeten. Een mooi voorbeeld is het "chinensis"
en "sinensis". Het is duidelijk, dat de laatstgenoemde spelling de juiste is; onderlinge
afspraak die te gebruiken leek aantrekkelijk, maar daar komt niets van . We zullen weer
moeten nagaan, hoe de oorspronkelijke auteurs het deden en daarbij zullen we ons hebben
neer te leggen; dus het wordt: Wisteria sinensis en ]uniperus chinensis. Jammer, maar waar.
Voor catalogi wordt het nu moeilijk, trouwens voor alle gebruikers, want wie kan onthouden, wanneer het "chinensis" is en wanneer "sinensis", wanneer "sylvaticus" en wanneer "silvaticus"? Maar het wordt toch weer F agus sylvatica.
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We kunnen alleen maar hopen, dat er op de duur nog eens verbetering in zal komen .
De nomenclatuurmensen van de toekomst moeten ook nog wat te doen hebben .
In de Regels voor de benaming van cultuurplanten is ook niet veel verandering
gekomen. De laatste druk van de Code is van 1961. Al hoewel men in de gehele internationale commissie, die voor de Code verantwoordelijk is, voelt, dat zo weinig mogelij k
gewijzigd moet worden, is toch besloten tijdens het Internationaal Tuinbouwcongres t e
Beltsville (bij Washington DC) in 1966 een aantal vraagstukken nogmaals te bezien. Maar
voor dendrologen etc. heeft dit niet veel te betekenen, want het zal voornamelijk gaan
over de benaming van landbouwgewassen en van tuinbouwplanten voorzover die worden
gegeten, dus bv. peultjes en bietjes.
Dan komt ook de kwestie van de merken aan de orde en niet te vergeten de registratie .
Dat is voor ons wel van belang, want een goed opgezette registratie levert voor boomkweker
en liefhebber een veel betere basis voor de stabilisering van onze namen dan de Botanische
Code ooit kan doen. Hier is al veel bereikt.
Zoals bekend tracht men organisaties te interesseren voor dit werk; eerst wordt de zaak
nationaal geregeld en daarna internationaal gecoördineerd. De bedoeling is dan, dat er
lijsten opgesteld en uitgegeven worden, waarin alle bestaande namen vermeld zijn, soms
met weglaten van die, welke behoren bij cultuurvariëteiten, die geheel zijn verdwenen .
Dergelijke lijsten zijn dan bindend en tevens de basis voor de nomenclatuur van de betreffende groep. Komt er van zulk een lijst een nieuwe druk uit , dan is die nieuwe uitgave
weer het nieuwe beginpunt van de benaming. Uitvoerige historische studies zijn dan niet
meer nodig en fouten kunnen telkens in een nieuwe druk weer worden verbeterd.
Dit systeem functioneert vooral bij de grote geslachten uitstekend, bv. bij de rozen
en de Rhododendrons.
De volgende internationale registratie-autoriteiten op het gebied van de houtige gewassen zijn reeds erkend en hebben lijsten uitgegeven:
American Rose Society:
Arnold Arboretum:

Ros a
Buxus, Chaenomeles, Cladrastis, Cornus, Fagus ,
Forsythia, Gleditsia, Malus (sier appels), P hiladelphus, Pieris, Ulmus
Arthur Scott Hort. Foundation:
Syringa
International Camellia Society:
Camellia
Holly Society of America:
!lex
Morris Arboretum, Philadelphia:
Magnolia
National Arboretum, Washington DC.: Viburnum
International Poplar Commission:
Populus
Royal Horticultural Society, London: Rhododendron, Coniferen (in voorbereiding)
Royal New Zealand Institute:
Leptospermum, Hebe
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