Boekbespreking.
Milizia Forestale 1926—1936.
De commandant van de Milizia forestale in Italië heeft een plaatwerk
het licht doen zien, 39 X 32 cm, in linnen gebonden, bevattende 57
fraaie reproducties, waarvan de eersten betrekking hebben op den oorlog
in Abessinië en de andereii op het boschbouwkundige werk in Italië,
Het voorwoord is geschreven door M u s s o l i n i . Verdere tekst komt
niet voor en het gedrukte woord is beperkt tot onderschriften onder de
reproducties, jammer, dat deze onderschriften niet tevens in een der
algemeen gebruikte talen zijn vertaald. Het is lang niet ieder gegeven
de Italiaansche verklaringen te lezen. De uitvoering van het werk is
schitterend en verreweg de meeste platen spreken voor zich zelf. W i e
M u s s o l i n i nog nooit heeFt zien zaaien, kan hem in dit werk daarmede bezig zien. Leerzaam zijn de platen over bergbeekbeteugeling, over
duinbebossching, beangstigend zijn de reproducties in kleuren van enkele
militaire attaques in Abessinië.
Het geheel: een werk voor leestafels in bibliotheken, dat daar met
groote belangstelling bekeken zal worden.
t. W .

P. d e n O u d e n , Naamlijst van Coniferen. Uitgave: Boskoopsche
Handelsdrukkerij, Boskoop. Prijs ingen, f 2.—, gecart. f 2.50.
Door d e n O u d e n is, in samenwerking met H. J. G r o o t e nd o r s t , zooals uit de Inleiding blijkt, een naamlijst van Coniferen uitgegeven. „Het doel, dat met deze uitgave beoogd wordt," zoo lezen
we, ,,is den kweeker, kweeker-Handelaar en liefhebber een overzichtelijke
en practische naamlijst te verschaffen van de Coniferen in hun verschillende benamingen". Wanneer dit boekje dus niets anders pretendeert dan
een „practical handlist", dan mag de practijk de schrijvers wel zeer dankbaar zijn voor het vele moeizame werk, dat zij verricht hebben, om deze
'publicatie het licht te doen zien. De beteekenis van deze lijst zou nog
gestegen zijn, indien organisaties, welke in ons land geïnteresseerd zijn
bij een juiste benaming der houtige gewassen, hunne instemming betuigd
hadden met de keuze, welke d e n O u d e n en G r o o t e n d o r s t gedaan hebben. Doch de auteurs zijn te goede vaklieden om in deze lijst
door de practijk ongewenschte namen te propageeren. W e mogen dan
ook wel met een redelijke kans van zekerheid zeggen, dat we thans
een naamlijst van Coniferen bezitten, welke de instemming der practijk
heeft. Ongetwijfeld bestaat aan dergelijke lijsten behoefte. Zij kunnen van veel belang zijn bij de werkzaamheden, welke verricht worden
door de nomenclatuurcommissie der Internationale Tuinbouwcongressen.
Het is echter jammer, dat de samenstellers gemeend hebben verder
te moeten gaan, zooals uit een ..Mededeeling" blijkt. Daarin toch wordt
gezegd, dat de in deze lijst opgenomen namen de juiste zijn volgens
de Internationale Regels der Botanische Nomenclatuur, 3e uitgave, 1935,
behoudens enkele uitzonderingen. (De uitzonderingen, welke de schrijvers
toelaten, zijn alle ten gerieve van de practijk.) Een dergelijke taak zou
de werkkracht van meer dan één menschenleven vergen, en alleen verricht kunnen worden door hen, die over alle noodzakelijke hulpbronnen
van literatuur en herbariummateriaal beschikken. Men verwachte van
mi; dan ook geen critiek op de hier gebezigde namen, doch ik volsta
met enkele opmerkingen.
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In verschillende gevallen worden in de Naamlijst latijnsche namen
gegeven aan variëteiten, wat voor tuinplanten alleen dan geoorloofd is,
wanneer daarmee een kenmerk der planten tot uitdrukking gebracht wordt,
of de plaats van oorsprong aangegeven. Namen als Chamaecyparis
Lawsoniana var. Gimbornii den Ouden, Cham. Laws. var. Hillieri hort.,
Pseudotsuga Douglasii var. Oudemansii den Ouden, e.a. kunnen beter
aldus geschreven worden: Cham. Laws. var. Gimborn, Cham. Laws.
var. Hillier, Ps. Dougl. var. Oudemans. (Ik laat hier buiten beschouwing
in hoeverre alle in dit werk opgesomde categoriën inderdaad aanspraak
maken op den rang van variëteit.)
W a t bedoeld wordt met namen als: Larix Gmelinii Litv. var. prostrata
(Regel) n. comb., Picea excelsa Link var. aurescens (Slavin) n. comb.,
Picea glauca Voss var. fastigiata (Carr.) n, comb. en vele dergelijke
n. comb,, is niet duidelijk. In elk geval is het een ongeoorloofde schrijfwijze. Ongetwijfeld bedoelen de auteurs (of een hunner), dat deze n.c.
door hen (of hem) gevormd is. Achter den tusschen haakjes geplaatsten
naam dient dan de naam van den nieuwen auteur te staan. Wanneer
deze n. comb. voor de eerste maal hier gepubliceerd worden, en dat is
naar mijn meening wel het geval, dan dient men bovendien het geslacht
of de soort te noemen, waarvan de variëteit naar een ander geslacht
of soort gebracht wordt, volledig voorzien van auteursnaam, plaats en
datum der verworpen naam (Art, 55 v. d. Int. Reg. Bot. Nom.).
In de derde afdeeling zijn de „Volksnamen" in Nederland, Frankrijk,
Engeland en Duitschland voor de verschillende Coniferen gebruikt, opgesomd, met den juisten wetenschappelijken naam. Met Volksnamen zullen
wel de Nederlandsche, Fransche, Engelsche en Duitsche „boeknamen"
bedoeld zijn. Dat een leek in ons land den Venijnboom kent, lijkt mij
onwaarschijnlijker, dan dat hij den naam Taxus zou kennen. Ook het
invoeren van nieuwe Nedcrlandsche namen lijkt me weinig gelukkig.
Namen als Californische roode den, kogelden en kurkschorsden, resp.
voor Abies magnifica, Abies balsamea nana en Abies arizonica schijnen
nieuwe Nederlandsche namen te zijn. Ik laat aan den lezer over, te kiezen,
waaraan hij den voorkeur verleent, maar de Nederlandsche namen lijken
mij in dit geval moeilijker te onthouden, dan de wetenschappelijke.
Ondanks verschillende bezwaren, blijf ik echter van meening, dat dit
boekje veel vrucht zal kunnen afwerpen, vooral wanneer men het beschouwt als een practische naamlijst
Wageningen.
H'. J. V e n e m a .

