Mededeelingen van de Nederlandsche
Bos~hbouwvereeniging
VOORJAARSVERGADERING .
. Vrijdag 27 Mei hield de Nederlandsche Boschbouwvereeniging haar voorjaarsvergadering in "Royal" te Arnhem
en op Zaterdag d.a.v. werd een excursie gehouden naar de
landgoederen Vijverberg en Warnsbom.
Beha1ve het bestuur waren ter vergadering aanwezig een
25-tal leden en als. introducé's Prof. Dr. J. Val c ken ier
S u rin 9 a r en twee vertegenwoordigers van het Indische
hQutvesterscorps .
. In zijn openingswoord wijdt .de Voorzitter enkele woorden
aan de nagedachtenis van den heer Sis sin g h. die sinds
de vorige bijeenkomst is overleden.
Na vaststelling der notulen verkrijgt de heer G. Hou tzag ers, Secretaris der NomencJatuurcommissie het woord
voor het houden van zijn inleiding over het Nomenclatuurrapport. 1) Spreker geeft in deze inleiding een overzicht van
de wordingsgeschiedenis van het rapport en licht de indeeling nader toe. om tenslotte beschouwingen te geven over
de wijze, waarop het rapport zou kunnen worden gepubliceerd
ten einde de namen zoo spoedig mogelijk ingang te doen
vinden. Deze inleiding is volledig opgenomen op blz. 256
e.v. van dit tijdschrift.
De belangrijke medewerking. die de Commissie van een
zoo bij uitstek deskundige als Prof. Dr. J. Val ck e n ier
S u rin g a r mocht ondervinden om te komen tot de meest'
juiste wetenschappelijke namen. werd door de vergadering
zeer gewaardeerd. In het vaststellen van deze namen ligt de
groote verdienste van het rapport. Het is dan ook noodig.
dat deze namen inderdaad worden gebruikt. waarop de heer.
W. H. de Be a ufo r t en Mevrouw van V lot e n-v a n
den B erg h den nadruk legden. De gevreesde verwarring
bij het gebruik van gewone namen zou zooveel mogelijk kunnen worden ondervangen door de latijnsche namen te gebruiken.
De uitvoerige discussie. die zich over het rapport ontspon
•

1) Dit rapport, dat den leden in drukproef was toegezonden, is op
blz. 217 e.v. van dit tijdschrift opgenomen, in den vorm, zooals de Corn
missie het. gehoord de discussie van de vergaderlng. gemeend heeft te
J

moeten vaststellen.
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had dan ook in hoofdzaak hetrekking op "de gewone naam"
der houtsoorten en wel in het hijzonder op de door de Commissie voorgestelde namen "pijn" of "pijnboom" voor het ge~
slacht Pinus, "spar" voor het geslacht Picea en "den" voor
het geslacht Abies.
_ Door den heer 0 ver d ij kin k en Dr. Th. C. 0 u d eman s werden bezwaren ingebracht tegen het streven van
de Commissie om de gewone namen te willen vaststellen en

voorschrijven. Dit moeten door het gebruik in den loop der
tijden gevormde· namen zijn, zonder, wetenschappelijke pre,..
tentie. die niet ..van boven af" mogen worden vastgesteld.

Mede op grond van een historische beschouwing komen sprekers tot de conclusie dat voor de geslachten Pinus, Picea
, en Abies de meest gebruikte namen ,,(grove) den", "fijnspar"
en "zilverspar" zijn en deze behouden behooren te blijven.
Bezwaren worden voorts ingebracht tegen de naamsverandering van tamme kastanje in gewone kastanje en wilde
kastanje in gewone paardekastanje, alsmede tegen die van
acacia in robinia en van lariks in lork. De bestrijders zijn
van meen ing. dat, ook al zijn de thans gebruikte namen mis-

schien minder juist, deze thans zoodanig zijn ingeburgerd,
dat verandering verwarring zal scheppen.
Voor de volledige beschouwingen van de heeren 0 v e rd ij kin k en 0 u d erna n s zij- verwezen naar bladzijden
260 e.v. en bladzijden 266 e.v. van dit tijdschrift.
Verschillende leden sluiten zich aan bij de bezwaren, die
tegen de door de Commissie voorgestelde namen worden ingebracht. Voorts wordt gewezen op het veelvuldig voorkomen
van de toevoeging, "gewone" voor den Nederlandschen naam,
vooral daar, waar zulks ter onderscheiding van andere soorten
overbodig schijnt.
De Commissie betoogt dat aan een juist afgeleide "gewone
naam", die algemeen in boschbouwkringen wordt gebruikt,
veel waarde is te hechten en niet voor toenemende verwar-

ring behoeft te worden gevreesd, temeer daar bij het gebruik
dezer namen op scholen en cursussen het jonge geslacht er
spoedig geheel mee vertrouwd zal raken en de leeken zich
dan ook gaandeweg van deze namen zullen bedienen. Men
moet trachten fouten uit de spreektaal weg te nemen. Een
groot bezwaar tegen de namen groveden, fijnspar en zilverspar voor de geslachten Pinus, Picea en Abies is, dat er meer
soorten van deze geslachten zijn. waarvoor dan geen gewone
namen zijn. Het woordje "gewone" is gebruikt als het noodig
is om de soort aan te duiden. Het behoeft in de spreektaal
niet steeds te worden gebruikt .
. Op een vraag van den heer We ss els, hoe de docenten
en hoogleeraren op verschillende scholen (b.v. Universiteiten)
tegenover de nomenclatuur staan deelt Prof. Val c ken ier
S u rin ga r mede, dat de docenten zich over het algemeen

280
niet veel met nomenclatuur inlaten en de namen uit een

buiten-

landsch werk overnemen. Spreker acht dit niet juist en vindt
het noodig. dat wij zelf de namen vaststellen. Dit kan. voor
wat betreft de wetenschappelijke namen. volgens de .internationale regels. verschillend gebeuren. zoodat: hoewel de'
meeste namen. die de Commissie thans voorstelt wel juist
zullen zijn. er ook bij zijn. die niet overeenkomen met de
namen, die thans aan de universiteiten worden gebruikt.
Nadat nog verschillende leden over de namen het woord
hebben gevoerd. sluit de Voorzitter de debatten en verzoekt
aan de Commissie in een te houden pauze te willen overwegen of de gevoerde gedachtenwisseling mogelijk aanlei- .
ding kan zijn haar standpunt te herzien. b.v. door de gewone
namen. die de Commissie verwerpelijk acht. in de lijst te '
vermelden. Voorts vraagt de Voorzitter een v·oorste] van de
Commissie over de wijze. waarop verder met het rapport ware

te handelen.
Prof. Dr. Val c ken ier S u rin g a r deelt als antwoord op deze vragen. namens de Commissie mede. dat de
Commissie meent haar rapport in hoofdzaak ongewijzigd te
moeten laten. doch bereid te zijn in de kolom .. Opmerkingen"
den thans veelal gebruikte. doch door .de Commissie verwerpelijk geachten naam te vermelden. met verwijzing naar het
rapport.
Ten aanzien van de verdere behandeling 'van het rapport

adviseert de Commissie dit te laten drukken en op ruime
schaal te verspreiden al of niet v.oorzien van een bijschrift
van het bestuur.

Het bestuur wordt vervolgens door de algemeene vergadering gemachtigd het rapport. zooals het door de Commissie
zal worden aangevuld te laten drukken. met een bijschrift.
waaruit zal kunnen blijken hoe de vergadering tegenover de
enkele der door de Commissie voorgestelde gewone namen
staat. Dit geheel zal aan lichamen en vereenigingeri. die daarvoor in aanmerking komen worden toegezonden en voorts

verkrijgbaar worden gesteld voor belangstellenden.
In. het tijdschrift zal een verslag van de vergadering worden
opgenomen.

De Voorzitter dankt vervolgens den heer Ho u t zag ers
voor zijn inleiding en de Commissie voor de vele moeite. die

zij zich heeft getroost om een voor den Nederlandschen
boschbouw zoo belangrijk werk tot stand te brengen.
Hierna krijgt Prof. A. teW e c hel het woord voor het
houden van zijn inleiding over de taxatie van de landgoederen Warnsborn en Vijverberg . Spreker geeft een beschrijving van de landgoederen en zet uiteen. dat door tal van
omstandigheden (wijze van bebouwen. aanleg van straten.
riolen e.d.) de waarde. die het terrein heeft als bouwterrein.
niet grooter is dan die als landgoed. Deze inleiding zal volledig worden opgenomen in dit 'tijdschrift.
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EXCURSIE NAAR W ARNSBORN EN VI}VERBERG.
In den voormiddag van Zaterdag 28 Mei werd een excursie gemaakt naar de landgoederen Warhsborn en Vijverberg.
De overdracht van deze landgoederen aan de Stichting .,het
Gèldersch Landschap" heelt op 28 'April jJ. plaats gehad,
waardoor deze complexen. die als recreatie:oord voor de om:"

geving van Arnhem een groote beteekenis hebben, zijn behouden.

Warnsborn. Klein Zwitserland.

Poto OvcrdiJkiok

De deelnemers aan deze excursie. die onder leiding stond

van Prof. A. teW e c hel en den heer G. Hou t zag ers,
hadden gelegenheid zich te overtuigen van het natuurschoon,
dat deze landgoederen bieden, waarbij tevens technische bijzonderheden over de instandhouding en verbetering van verschillende boschgedeelten werden besproken. Zoo trok de
aandacht, een sterke achteruitgang in groei van een grovedennenbosch nabij de Noordgrens, waar in de lagere gedeelten, zeer grofkorrelig en grindhoudend materiaal tot een
dikte van ongeveer 40 cm, waarschijnlijk door water, is afgezet op een steenharde, donkerbruine bank. De hoogere
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deelen (waarschijnlijk opgestoven heuvels) bestaan uit stuifzand.
Het gedeelte ten Zuid-Westen van het huis "Warnsborn".
waar het terrein meer geaccidenteerd is en waar een goede
grondgesteldheid en een gunstige watervoorziening een goeden boomgroei mogelijk maken. is zeer rijk aan natuurschoon.
Zoowel de loofhoutsooiten (eik en beuk). als de naaldhoutsoorten (lariks. fijnspar. weymouth) hebben zich hier zeer
goed ontwikkeld en vormen een gemengd bosch. waarvan
de evenbeelden in ons land zeer schaarsch zijn .Duidelijk
bleek hier de overheerschende groei van den beuk. waardoor
zonder deskundig ingrijpen. de bij gemengde houtsoorten. die
voor dit terrein uit een oogpunt van natuurschoon van zooveel
waarde zijn. in den loop der tijden verdrongen dreigen te
'worden.

Het landgoed "Vijverberg" dankt zijn naam aan de vele
sprengen, die in dit geaccidenteerde terrein. dank zij de aan-

wezigheid van weinig-doorlatende lagen. op verschillende
plaatsen voorkomen en die tot een stelsel van' waterloopen

en vijvers zijn uitgebouwd. Dat het natuurschoon door de
combinatie van bosch en water is gebaat. behoeft wel niet
gezegd.
De Secretaris,

F. MALSCH.
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ONTVANGEN BOEKWERKEN.
Jaarverslag 1931 van de Vereeniging van Rentmeesters.
Jaarverslag 1931 van de Vereeniging "het Grondbezit".
"La Milizia Forestale Nell Anno .IX". een rapport over
de werkzaamheden van de ltaliaansche Boschpolitie over
1931. Na een beknopten tekst. waarin behalve het doel. de
organisatie en de werkwijze van de boschpolitie. o.a. ook
de boschbescherming. boschaanleg en boschverbetering worden behandeld. volgen een groot aantal fraaie foto's over
het Italiaansche Boschwezen.

ONTVANGEN UITNOODlGlNG.
EINLADUNG ZUR TEILNAHME AN DER DIESJÄHRIGEN
TAGUNG DES DEUTSCHEN FORSTVEREINS.

Vom 28. August bis 3. September 1932 findet in Stuttgart die diesjährige Tagung des Deutschen Forstvereins statt.
Die ersten drei Tage werden wissenschaftlichen Diskussionen
gewidmet sein. während die darauffolgenden Tage für Ausf1üge in verschiedene Reviere des Schwarzwaldes vorgesehen
sind. Es würde dem Deutschen Forstverein eine besondere

Freude sein. bei dieser Gelegenheit auch möglichst zahlreiche
ausländische Forstleute begrüssen zu können. Anfragen und
Anme1dungen bittet man an den Aus1andsausschuss des
Deutschen Forstvereins, z. Hd. d. Herrn Forstmeister Dr.
v 0 n M 0 n r 0 y, Berlin SW. 11. Dessauerstr: 26/IÜ zu senden, wo sämtliche näheren Auskünfte erteilt werden.

PERSONALIA.
Bevorderd tot Houtvester bij het Staatsboschbeheer H. W.
S c hen ken b erg van Mie rop te Zeist.

Rectificatie
Op bldz. 205 van dezen jaargang wordt. onder het op
bId:. 203 voorkomende. hoofd: .. Gemeenten. Vereenigingen
en Stichtingen. die een bijdrage ingevólge art. 12 der Boschwet 1922 krijgen ...... enz .... ook genoemd .. het Roode Koper
te Ermelo. toebehoorende aan de Vereeniging, tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland.
'

Van de zijde dezer Vereeniging wordt er ons op gewezen
dat voor den aankoop slechts éénmaal en wel in 1928. een
kleine bijdrage is verleend. doch dat verder geen subsidie
voor dit. terrein werd ontvangen.
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