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betuigen. Hij is begraven in de omgeving, die hem zo lief was en die hem menig¬
maal tot arbeidsveld is geweest.
Wij, die het genoegen hebben gehad om met hem te mogen samenwerken,
hebben veel van hem kunnen leren en hebben hem ook leren hoogachten.
Een Ere Doctor. Een Doctor met Ere.

De Nederlandse naam der Oribatei (Acari)
door
G. L. VAN EYNDHOVEN
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De Oribatei vormen een groep van mijten, die, ofschoon zij op verschillende
plantaardige substraten voorkomen, toch in hoofdzaak leven van mossen en korst¬
mossen. Van de talrijke mijten, welke men in mosvegetaties vindt, maken zij het
hoofdbestanddeel uit.
Het is gewenst voor deze diergroep een algemene, Nederlandse naam te heb¬
ben. Hiervoor worden tot dusverre naast elkaar gebruikt de woorden „mosmijten”
en „hoornmijten”.
Beide namen kan men beschouwen als een vertaling van de Duitse woorden
„Moosmilben” en „Hornmilben”. In vroeger tijd bezigde men ook nog de aandui¬
ding „Käfermilben”, doelende op de vaak sterke chitinisering die de dieren het
uiterlijk van kleine kevertjes kan geven, doch die naam is gelukkig verdwenen,
omdat hij verwarring gaf met het begrip „Käfermilben” als mijten welke op ke¬
vers voorkomen.
Het woord „Hornmilbe” duidt ook op het chitine-pantser, maar de vertaling
in het Nederlands tot „hoornmijt” acht ik nogal geforceerd. Daarbij komt nog,
dat vele soorten slechts zwak gechitiniseerd zijn, zoals nu eenmaal in de natuur
weinig dingen zonder uitzonderingen bestaan.
De naam „mosmijten” duidt op de hoofdzakelijke biotoop dezer dieren, kan
geen verwarring geven, en is tevens in overeenstemming met het Duitse woord
„Moosmilben” en met de Engelse benaming „moss mites”. Op grond hiervan wil
ik daarom voorstellen ons in Nederland te beperken tot het woord „mosmijten”
en de benaming „hoornmijten” te laten vervallen.
Summary
The author proposes to use in the Netherlands language the word ’’mosmijten”
for the Oribatei, in accordance with the German ”Moosmilben” and the English
’’moss mites”.
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