WILGEN
door LEONARD A. SPRINGER.

Bij de kwesties, die verrezen bij het vaststellen der namen
der houtgewassen voor de Ned. Boschbouwvereeniging, werd
meermalen het Woordenboek voor Nederlandsche Volksnamen van planten, samengesteld door de Ned. Nat. Histo~ische
Vereeniging .ter sprake gebracht, alshewijs, hoe het moet
wezen. Toen ik dezer dagen dit boek -nas1oeg om een naam

voor een zekere struik te vinden, viel mijn oog toevallig op het
geslacht Salix, en vond daar tot mijn verbazing twee z.g.
soorten aangégeven, n.m. Salix daphnoides Vi/l. en S. praecox
Hoppe. Voor beiden wordt verwezen naar Salix cinerea L.,
de grauwe Wilg. De sameI)stellers wilden zeker daarmede
zeggen dat deze drie synoniem zijn. Dit is absoluut onjuist..
Salix daphnoïdes Vi/l .. door deze ook S. praecox genoemd,
behoort tot een geheel andere groep. n.m. tot de Pruinosae.
W. Koch, terwijl.S. cinerea tot de Capreae behoort.
Dan is er nog een fout; n.m. dat de samenstellers deze
twee Salix daphnoides Vi/l. en S. praecox Hoppe als twee afzonderlijke soorten beschouwen, terwijl de laatste op zijn
hoogst als een vorm beschouwd moet worden. Cam. K.
Sc h n e i der noemt S. praecox Hoppe, synoniem met
S. daphnoides Vi/l. type = S. daph. var. angustifolia Kerner.
Deze ter onderscheiding van S. daph. par. lalifolia Kerner
met veel breed ere bladeren. Aanverwand met deze is de
S. aculifolia Willd en voor onkundig en gemakkelijk te verwarren, omdat beiden _vroeger onder den naa~ Kaspische
Zand wilg verkocht werden, De Salix daphnoides Viii. mag
men dus absoluut niet grauwe wilg noemen, zooals die commissie opgeeft.
Hoe die commissie zich zoo vergist kon hebben, is mij een

raadsel. In 1907, toen het boek verscheen waren deze drie
wilgen namelijk geen onbekenden, want in mijn leerlingentijd
in 1876 verkocht mijn toenmalige patroon er heel wat stekken
van, die gebruikt werden, voor aanplantingen op zandgronden.
Ook vind ik Salix babylonica L. als de treurwilg aangegeven. Zeker het is een treurwilg, maar niet de eenige. Er
zijn er meerdere, terwijl de echte Salix babylohica L. juist
het minst voorkomt, omdat hij vorstgevoelig is. Wat gewoon. lijk als S. babyloniea verkocht wordt, is deze niet.
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Ook. omtrent Satîx acuminata, die als werveling te boek
staat, was de commissie' mJs. Er zijn drie wilgensoorten, die

deze naam dragen.'
,
, S. acuminata Mill. =S. dásyclados'Wim.
SaUx acuminata Patze = S. cinerea L.
SaUx a'cuminata Smith = S. dasyclados x Caprea.
Men ziet. men moet bij het gebruik van dit woordenboek
zeer voorzichtig zijn en het niet als een evangelie beschouwen, waaraan men niet mag tornen. Wie hebben trouwens die.

Nederlandsche namen gegeven? Meestal zijn zij afkomstig
van ongeoefenden. wat men kan zien uit de namen tweebast-

waarde die zoowel voor Salix capreà als voor S. amygdaUna
aangegeven staAn. Misschien wisten" de heeren sameristelIers

zelf niet. waarom S. amygdalina tweebast wilg cf tweebastwaarde genoemd wordt.
,
Uit bovenstaande ziet men dus. dat met die Nederland~che namen niet steeds een bepaalde soort bedoeld wordt.
In de buurt van Wijhe hoorde ik de .namen van groene.
grauwe en bruine beuk voor S. amygdalina en diens bas-'
ta arden en vormen.
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