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In den beginne ........
(What's in a name)

Koos van Vliet

Er is dan al heel wat veranderd. Niet alleen zijn er soorten en namen

verdwenen en verschenen. Ook de titel is aangepast. De tweede druk

van de Mossentabel uit 1944 is de Determinatietabel van de Neder-

landse bladmossen, levermossen en de grote korstmossen! Behalve

een voorwoord heeft dit boekje tevens een voorrede, waarin Dr. R. van

der Wijk onder andere meedeelt, dat er weer een Bryologische Kring is

opgericht.
Uit het voorwoord citeer ik: "

Bij een keus tussen gelijkwaardige

namen gaf echter de NJN-traditie de doorslag. Aan de andere kant

kunnen namen als Baggermachienmos voor Frullania dilatata en

Platgeslagen Sinterklaasmutsmos voor Lophocolea bidentata rustig in

de NJN-overlevering blijven leven; de bestaande en hier gebruikte

namen zijn handiger, mooier en evenzeer typisch
"

Toen tenslotte na al het voorafgaande werk de schitterende groene

veldgids verscheen: Beknopte Flora van Nederlandse Blad- en Lever-

mossen (Wim D. Margadant, Heinjo During) stonden gelukkig de NJN-

namen alsnog vermeld, inclusief verklaring. Baggermachienmos, Wim

Meijermos, Platgeslagen Sinterklaasmutsmos, Snijbonenmos, Mospest

en de afkorting hkp voor heel klein pestmosje.

Voor me liggen drie tabellen getiteld: Voorlopige tabellen Beknopte
blad- en levermosflora van Nederland, maart 1973. Algemene tabel

door Wim D. Margadant. In maart 1976 verschijnt aflevering 2 onder

redactie van Wim D. Margadant, nu met medewerking van Heinjo

During. Het gaat om de Algemene tabellen Bladmossen. Aflevering 3

met de Geslachtstabellen verschijnt drie maanden later, juni 1976.

Ze zijn het vervolg op de derde geheel herziene en vermeerderde druk

van de Mossentabel 1959 (Drs. W.D. Margadant), een Determineertabel

van de Nederlandse Blad- en Levermossen voornamelijk op grondslag

van veldkenmerken.
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Maar... De tijd staat niet stil. Twee nieuwe schitterende boeken: De

Nederlandse Bladmossen (A. Touw, W.V. Rubers) en de Nederlandse

Levermossen en Hauwmossen (S.R. Gradstein, H.M.H. van Melick).
Maar waar zijn die prachtige namen gebleven?! Dat in de Pohlia

annotina-groep ook de geur van snijbonen voorkomt So what! Wat

nu Geelsteeltje in plaats van Wim Meijermos?? Wat in vredesnaam is

een Gedrongen kantmos?

Als ouwe sok roep ik alle NJN-ers op te protesteren. Schrijf naar de

voorzitter van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep.

Trouwens, willen de politiek enigszins onderlegde leden a.u.b. dezelfde

voorzitter dringend verzoeken om de naam Groot laddermos te venwij-
deren. Het ding heette en heet: PSP-mos.

Laten we waakzaam blijven. Wie het Overzicht van de paddestoelen in

Nederland of de Veldgids Korstmossen inziet, begrijpt waarom. Er zijn
3 soorten mosoortje, 21 soorten spikkelschijfjes, 5 soorten keutelschijf-

jes, voorwaar geen wissewasjes. Om maar niet te spreken van het

Vliegestrontjesmos, de Rode heidelucifer, het Patatzak-bekermos, het

Melige takmos of het Lichtvlekje.
Komt er straks een speciaal Groen Boekje?
Ik ga alvast wat psilocybereren met een stel kaalkopjes.
Wie weet krijg ik wat sterretjesmos te zien

Oproep

Als beginnend bryologe wil ik graag een exemplaar kopen van de

"Nieuwe atlas Nederlandse blad mossen" door Koos Landwehr.

Tot nu toe zocht ik er tevergeefs naar.

Heeft of weet iemand een exemplaar te koop neem dan s.v.p. contact

met mij op:

Ineke Priestnall-Kempenaar
tel. 075-6873575


