COMMISSIE'S T O T H E T B R E N G E N V A N M E E R
E E N H E I D IN D E N O M E N C L A T U U R D E R INSECTEN EN IN D I E D E R Z W A M M E N , W E L K E V O O R
DEN NEDERLANDSCHEN BOSCHBOUW
BETEEKENIS HEBBEN
door
Prof. Ir. J, H. JAGER GERLINGS.

Ter uitvoering van het* besluit van de algemeene vergadering van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging op
9 October 1936 heeft het bestuur dier vereeniging verzocht
te willen zitting nemen in :
a. de Commissie voor de nomenclatuur van de insecten :
Prof. Dr. W , K, J . R o e p k e , Hoogleeraar in de entomologie
aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen, als voorzitter
en als leden : ], B. C o r p o r a a l , secretaris der Nederlandsche Entomologische Vereeniging te Amsterdam en M. d e
K o n i n g , Houtvester van de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem, en
b. de Commissie voor de nomenclatuur van de zwammen :
Dr. W . 1. L ü t j e h a r m s , conservator van 's Rijksherbarium
te Leiden als voorzitter en als leden : Dr. H. v a n V l o t e n ,
phytopatïioloog aan het Instituut voor Phytopathologie te
Wageningen en Dr. J. d e H o o g l i , Houtvester bij het
Staatsboschbeheer te Bilthoven.
De voorzitter van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging
heeft beide commissies op 18 Februari 1937 geïnstalleerd met
de volgende rede.
Mijne Heeren !
In de praktijk van den boschbouw in ons lantl deed zich
ten aanzien van de wetenschappelijke benaming van de
onderdeelen van de flora en fauna, die gezamelijk het bosch
als levensgemeenschap opbouwen, tot voor enkele jaren
algemeen het bezwaar gevoelen van een bestaande verwarring
op dit gebied.
Ten aanzien van de boomen en struiken is dit bezwaar
thans opgeheven ; op velerlei ander gebied, b.v. op dat van
de zwammen, mossen, korstmossen en insecten is 'die verwarring thans grooter dan ooit.
Meer nog dan de man van de wetenschap ondervindt de
practische boschbouwer hinder van de voortdurende wijziging
van de wetenschappelijke namen in de litteratuur omdat die
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veranderingen hem in den regel niets zeggen, hem de wenschelijkheid ervan gewoonlijk ten eenen male ontgaat en hij
er dus niet anders dan onaangenaamheid van heeft.
55
Dezelfde mossoort of plant, zwam, korstmos of insect vindt
hij nu eens met dezen en dan weer met dien naam aangeduid,
al naar de auteur van het boek of geschrift, dat hij raadpleegt,
wisselend ook in den loop der jaren.
Indien zijn studietijd wat lang achter hem ligt heeft hij
zich geleidelijk op een volkomen nieuwe systematiek en nomenclatuur moeten instellen waarbij echter in de plaats van
de hem vertrouwde, oude indeeling en benaming een voortdurend wisselende en onzekere toestand treedt.
Dit sticht niet alleen verwarring, maar de man van de
praktijk is daardoor steeds in twijfel aan welken naam hij
zich heeft te houden. Sommigen doen dan een willekeurige
keuze of gebruiken in hun verwarring nu eens den eenen en
dan weer den anderen naam voor de aanduiding van hetzelfde object. De verwarring wordt hierdoor steeds grooter en
door onbekendheid met of verwaarloozing van 'den auteursnaam. weet men soms niet, over welke plant- of diersoort
iemand het in woord of geschrift heeft.
De voortdurende wisseling van de namen in wetenschappelijk milieu verwekt bij den man van de praktijk bovendien
een gevoel van wrevel tegenover de wetenschap, hetgeen ten
slotte niet vereenigbaar is met de hooge plaats, waarop deze
als fundament van de toegepaste wetenschappen terecht
aanspraak maakt.
Bij den grooten vooruitgang van botanie en zoölogie
gedurende de laatste tientallen jaren, is het geen wonder,
dat de systematiek zich telkens voor nieuwe vraagstukken
ziet geplaatst. Als statistisch element onder haar zusteren
moet zij den groei meemaken, en moet zij trachten gelijke
tred daarmee te houden.
Evenwel gebieden de wetenschappelijke systematiek en
nomenclatuur een langzaam voortschrijden langs nauwkeurig
afgehaakte en algemeen erkende wegen want al wat op het
gebied der nomenclatuur tot stand komt vereischt een onwrikbaar fundament van wel onderzochte en onderling in
beteekenis nauwkeurig tegen elkaar afgewogen gegevens.
En zoo ontstaat dan het conflict, dat eenerzijds de wetenschap in haar snelle ontwikkeling steeds nieuwe vondsten
doet en tot nieuwe inzichten komt, terwijl de wetenschappelijke nomenclatuur dit snelle tempo niet vermag te volgen.
Geen wonder, dat daar, waar de wetenschap in haar toepassing het gebied van de praktijk betreedt, het pulseerend
leven de moeilijkheden, die uit dit conflict voortvloeien als
een ernstig bezwaar ondervindt.
Om aan deze moeilijkheid te gemoet te komen is op het
in September 1935 te Amsterdam gehouden 6e Internationale
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Botanisch Congres een speciaal Comité benoemd voor de
nomenclatuur van planten, met economische beteekenis.
Het is de bedoeling voor deze planten op het oogenblik
juiste soortnamen vast te stellen, welke dan gedurende 10
jaren zullen gelden, binnen welken termijn men vertrouwt,
dat de definitieve vaststelling van de namen op grond van
het daartoe vereischte, breed opgezette wetenschappelijke,
doch daardoor tijdrovende onderzoek zal hebben plaatsgehad.
De door het speciale Comité voorloopig vastgestelde namen
kunnen dan later voor zooveel noodig worden vervangen
door andere, wanneer deze ten slotte juister bijken te zijn.
Middelerwijl is de praktijk geholpen uit de thans bestaande
chaotische verwarring op dit gebiefd.
De Nederlandsche Boschbouw Vereeniging heeft indertijd
gemeend tot een dergelijke oplossing te moeten komen voor
de voor den boschbouw in ons land van belang zijnde boomen
en heesters. Zij meent thans zulks eveneens te moeten na
streven voor de zwammen, zoo mogelijk voor de mossen
en korstmossen en ook voor de insecten.
. W a t de boomen en struiken betreft, is door het Bestuur
dier Vereeniging in 1929 een commissie in het leven geroepen tot het brengen van meerdere eenheid in de nomenclatuur der houtsoorten.
;
Het door deze Commissie uitgebrachte rapport, Ayaarvan
het lid wijlen Prof. Dr, J. V a 1 c k e n i e r S u c i n g a r ,
in leven Hoogleeraar aan dé Landbouwhoogeschool te Wageningen een werkzaam aandeel had, werd in April 1932
aan het Bestuur van de zooeven genoemde vereeniging aangeboden, nadat het eerst aan het oordeel van de Besturen
der Nederlandsche Dendrologische Vereeniging en van de
Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde
was onderworpen.
Zooals in dit verslag wordt gezegd, is er bij de samenstelling daarvan zorgvuldig naar gestreefd, om zich bij de
te naamstelling nauwgezet te houden aan de daarvoor geldende internationale regels der nomenclatuur.
De in dit als uitgave van de Nederlandsche Boschbouw
Vereeniging in 1932 verschenen rapport opgenomen wetenschappelijke namen worden sedert dien door den boschbouw
in ons land gebruikt, terwijl vooral dank zij de belanglooze
medewerking van heit lid der Commissie, den tuinarchitect
L. S p r i n g e r veel kweekers van boomen en struiken in
ons land deze namen ook in hun kweekerijen en prijscouranten hebben ingevoerd.
Thans heeft de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging
gemeend een volgende stap te moeten doen door ook een
Commissie in te stellen tot het brengen van meer eenheid in
de nomenclatuur van de voor den boschbouw belangrijke
zwammen en voor de daarvoor belangrijke insecten,
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Het is de bedoeling, dat deze commissie's haar taak op
overeenkomstige wijze zullen verzuilen als de zooeven bedoelde nomenclatuur-commissie der houtsoorten zulks deed,
d.w.z, dat ook zij zich strikt zullen houden aan de internationale regels opdat, wat door haar zal worden tot stand gebracht, internationale beteekenis heeft. Ook verdient het ernstige overweging, hetzij tijdens het werk, hetzij nadat de
door beide commissie's op te stellen rapporten in ontwerp
gereed zullen zijn, contact te zoeken met daarvoor in aanmerking komende lichamen of instantie's, liefst op internationaal gebied, opdat de definitieve rapporten een zoo groot
mogelijke waarde hebben.
Mijne heeren, het Bestuur van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging prijst zich gelukkig U bereid te hebben
gevonden resp, in de nomenclatuur Commissie van de zwammen en in die van de insecten, welke voor den boschbouw
in ons land beteekenis hebben, zitting te willen nemen. In
het bijzonder stelt het Bestuur het op prijs, dat U Prof. Dr.
R o e p k e en U Dr. L ü t j e h a r m s bereid zijn, niet alleen
in deze Commissie's zitting te nemen maar ook het voorzitterschap daarvan te bekleeden. Het is ervan overtuigd daardoor
de leiding van het werk te kunnen leggen, niet alleen in
handen van de meest bekwame, maar tevens van de daarvoor aangewezen dragers der wetenschap in ons land.
Het arbeidveld is voor beide Commissie's uitgebreid, niet
het minst voor wat betreft de insecten.
Zoowel de Fungi als de Insecta hebben een groot aantal
vertegenwoordigers, die het bosch in het algemeen en vooral
het cultuurbosch bedreigen. Ook zijn er in beide groepen
veel, die uit een economisch oogpunt beschouwd nuttig zijn,
zooals insecten en ook zwammen, 'die voor het cultuurbosch
schadelijke insecten dooden of wel zwammen, die als mycorrhyzen beteekenis hebben voor de voeding van boomen,
of die bij de omzetting van het strooisel in het bosch een
functie vervullen.
Het komt mij echter voor, dat beide Commissie's de omschrijving van het onderwerp : ,.zwammen resp. insecten, die
voor den boschbouw beteekenis hebben", niet in al te ruimen
zin moeten opvatten, wil haar werk binnen afzienbaren tijd
gereed komen en dat zij zich zullen moeten beperken tot
die zwammen en insecten, waarvan de beteekenis voor 'den
boschbouw in ons land in een bepaald opzicht inderdaad
belangrijk is. Waar hier de juiste grens moet worden getrokken wordt uiteraard aan Uw oordeel overgelaten.
Vanzelfsprekend doet zich de vraag voor, of het wenschelijk of noodig is ook de reeds bestaande Nederlandsche namen
voor de insecten en zwammen in Uw kritiek te betrekken.
Deze vraag meent het Bestuur bevestigend te moeten beantwoorden. Het meent U echter als zijn standpunt kenbaar
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te moeten maken, dat het aan de Nederlandsche namen een
slechts ondergeschikte beteekenis toekent.
In aansluiting hieraan meent het Bestuur U in ernstige
overweging te moeten géven, waar voor bepaalde objecten
Nederlandsche namen reeds burgerrecht hebben gekregen,
deze, tenzij daar overwegende bezwaren tegen bestaan, te
handhaven. Waar nog geen Nederlandsche naam ingang
heeft gevonden zou, indien het zéér belangrijke objecten betreft, mogelijk een voor de hand liggende benaming kunnen
worden ingevoerd. Het Bestuur'meent U echter ten stelligste
te moeten ontraden om te trachten voor iedere in Uw rapport op te nemen zwam of insect, waarvoor tot nu toe een
inheemsche naam ontbreekt, er een te bedenken.
Ik sprak zooeven van zwammen, mossen en korstmossen.
Het Bestuur van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging
zou het op prijs stellen, indien de nomenclatuur Commissie
voor de Fungi ook de Bryophyta en Lichehés iri haar1 arbeidsveld zou willen en kunnen opnemen. Het ontveinst zich
niet, dat het werk van deze Commissie zich daardoor aanzienlijk zal uitbreiden, terwijl het de beantwoording van de
vraag, of U, Dr. Lïi t j e h a rm s zich de aangewezen persoon acht om ook in dit opzicht Uw Commissie te leiden,
heeft gemeend aan U zelf te moeten overlaten. De Nederlandsche Boschbouw Vereeniging meent niet verder te mogen
gaan, dan Uw Commissie dit denkbeeld in overweging te
geven.
'
Toen ik U mijn groote erkentelijkheid ervoor betuigde dat
Ü Uw kennis en tijd in onzen dienst wilt stellen door zitting
te nemen in deze Commissie's, vertolkte ik de juiste gevoelens van onze Vereeniging. Onze dankbaarheid betreft echter
niet alleen het feit, dat U ons de vruchten van Uw kennis *
wilt doen deelachtig worden maar ook, dat U dit wilt doen
uitsluitend ter wille van de wetenschap en zonder daarvoor
op eenigiÊrlei dank in materieelen vorm aanspraak te maken.
Dit, mijne heeren stellen wij op zeer hoogen prijs omdat
onze vereeniging helaas aan een ruime mate van goeden wil
slechts een uiterst klein bezit aan aardsche goederen paart.
Mijne Heeren, ik verklaar thans de nomenclatuur Commissie voor de insecten en die voor de zwammen in naam
van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging voor geïnstalleerd en wensch U in aangename samenwerking een
vruchtbaren arbeid toe.
<
Ik heb gezegd.

