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De eerste woorden van het zeer lezenswaardige voorbericht luiden:
„Voor beroeps- of amateur-botanici, voor land-, bosch- enf tuinbouwkundigen, kortom voor allen, die met planten te maken hebben is kennis
harer namen onmisbaar
"
Verder lees ik in het voorbericht: „Teneinde het gebruik der wetenschappelijke plantennamen te vergemakkelijken is dit boekje (,,je" is
goed! Ref.) geschreven, dat de juiste schrijfwijze, de afleiding, de beteekenis en den klemtoon geeft van ongeveer 22500 in Nederland of Nederlandsch Indië gebezigde namen".
Ik ontving dit zeer omvangrijke werk in mijn functie van boschbouwkundige, en wil daarom hieronder slechts aangeven, welke beteekenis
dit woordenboek voor , den boschbouwkndige heeft. Het is ontegenzeggelijk
juist, dat wij, zeker. evenveel als de tuinbouwkundigen en zeker meer
dan de landbouwkundigen met wetenschappelijke plantennamen in aanraking komen en; dat het daarbij noodzakelijk is, dat we de juiste schrijfwijze der te gebruiken namen kennen. Daarvoor zijn weliswaar kjeinere
woordenboeken en botanische werken beschikbaar, maar zoo compleet
en zoo in het bijzonder rekening houdend met Nederland en NederlandschIndië vindt men die namen elders niet bijeen. Maar afgezien van de juiste
schrijfwijze komt ook bij ons voortdurend de vraag op, waaraan de te
gebruiken wetenschappelijke namen ontleerid zijn. Het boek van Dr.
B a k k e r kan op de meest bevredigende, wijze aan dezen drang naar
weten tegemoet komen.
W a a r o m heet onze akazia eigenlijk Robinia 7 Welnu, op blz. 496 lees
ik, dat J. R o b i n , hovenier van Hendrik III, Hendrik I V en Lodewijk
XIII de plant in 1600 van Virginia naar Parijs over bracht en nog
verdere bijzonderheden daaromtrent. O p blz. 10 is vermeld, dat de naam
Aesculus vroeger geschonken was aan een soort van eik, maar door
L i n n a e u s willekeurig werd overgedragen op de paardekastanje. Sequoia blijkt een. indiaansche plantennaam te zijn. Nootkaënses, komt van
Nootka. Nootka is de Westzijde van het eiland Vancouver, voor de
westkust van Noord Amerika, 48—51° N.B.
O p deze wijze kan men in het boek een bevredigend antwoord vinden op ruim 22000 vragen, die bij ons kunnen opdoemen, als wij met plantennamen te maken hebben, hetgeen voor velen van ons bijna dagelijks
het geval is.
Bovendien kan men voor alle namen de juiste schrijfwijze vinden, hetgeen ook lang niet zelden met dankbaarheid zal worden erkend.
Ik weet niet, of beroeps-botanici fouten of tekortkomingen in dit werk
zullen vinden en aantoonen, maar wél weet ik, dat voor boschbouwkundigen! en andere niet-beroeps-botanici zulk een schat van gegeven^
verzameld is, dat men het zelden tevergeefs of met onvoldoende resultaat
zal opslaan.
Het is tenslotte een woorderiboek, maar ook een echt genoeglijk boek.
Men houdt het bij de hand, niet alleen om er telkens weer eens in te bladeren, maar ook om het steeds weer te gebruiken, wanneer men van den
naam van een: bepaalde boom- of plantensoort de juiste schrijfwijze, de
goede uitspraak of dc beteekenis wil weten.
Een boek waar men plezier van heeft. Ook, omdat de druk en de verzorging van het boek uitmuntend is.
Een boek, waaraan een overweldigende hoeveelheid arbeid nuttig is besteed, en dat alleen reeds daarom groote waardeering verdient, t. W .

