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De wetenschappelijke namen

W.H. van Dobben

Het werk van Linnaeus is vooral voor de planten

van grool belang geweest. Hij deed hier een ge-

niale greep door vast te stellen dat voor de ver-

wantschap vooral de bloembouw bepalend is.

Voordien deelde men de soorten weleens in naar

bladvorm. Dan komen de Lotus, de Oostindische

Kers en de Waternavel bij elkaar, ze hebben als

bladvorm ronde schijven, die als parapluutjes op

de bladsteel staan.

Dit zijn soorten die verder niels gemeen hebben.

Het is nu eenmaal zo, dat allerlei aanpassingen

aan het milieu in de bladvorm tot uiting komen.

Als kamerplant ziet men vaak de balletjesplant,

waarvan de bladen kogelrond zijn, een prima

aanpassing aan een droog klimaat. Een kogel-

rond orgaan verliest weinig vocht, doordat het re-

latieve oppervlak zo klein mogelijk is. Als die bal-

letjesplant een keer gaat bloeien, ziet men heel

gewone kruiskruidbloempjes. Hij hoort dan ook

bij het geslacht Senecio (de kruiskruiden).
De verwantschappen die zijn vastgesteld op

grond van de bloembouw, zijn door modern on-

derzoek meestal bevestigd. Overigens mag men

geslachtsnamen wel veranderen, soortnamen

nooit. Die staan voor altijd vast. Nieuw ontdekte

soorten moeten natuurlijk ook een naam heb-

ben. Hierover beslist de taxonoom die voor het

eerst een goede beschrijving ervan geeft. Voor

die beschrijving bestaan vaste regels, het gaat
allemaal ook in het Latijn. De naam die zo gege-

ven wordt, krijgt de Linneaanse status. Men kan

de soort bijvoorbeeld naar zichzelf noemen

maar dat is niet zo elegant. Beter is het een soort

naar een collega te noemen. Die begrijpt dan de

wenk wel en noemt zijn volgende nieuwe soort

wel naar jou. Wederzijdse hulp bij het verkrijgen
van onsterfelijke roem. Nog beter is het om een

naam te kiezen, die iets zegt over de soort, bij-
voorbeeld borealis voor een noordelijke soort,

montana of alpina voor een soort uit het geberg-
te. Geslachtsnamen zijn niet onwrikbaar zoals

de soortnamen en dat is maar goed ook. Een

soort is een duidelijke eenheid; over een

geslacht kan verschil van inzicht bestaan. Als de

Linneaanse naam niet is veranderd, komt achter

de wetenschappelijkenaam een L. te staan (van

Linnaeus). Is de geslachtsnaam later veranderd

dan komt die L. tussen haken (L.).
Als men de Nederlandse flora raadpleegt, valt

het op dat heel veel plantenamen voluit van Lin-

naeus stammen. Dan is dus ook de geslachts-

naam door hem gegeven. Dit alles blijkt, dat hij

een heel goedebotanicus was en dat kunnen wij

ook verklaren door de grote betekenis die de

kennis van geneeskrachtige kruiden in de 18de

eeuw had. Botanicus en medicus was toen vrij-

wel hetzelfde, de geneeskracht van kruiden was

het machtigste middel waarover de arts beschik-

te.

Veel planter! bevatten afweerstoffen tegen vraat

van dieren: maaggiften, zenuwgiften en stoffen

die het hartritme ontregelen. In kleine doses

kunnen die genezend werken. Vingerhoedskruid
(Digitalis),I, Wolfskers (Atropa) zijn voorbeelden.

Dit was allemaal oude ervaringswetenschap.

In ieder geval kende Linnaeus zijn planten heel

wat beter dan zijn vogels, want zo subtiel als hij

de geslachtsnamen bij de planten gaf, zo grot

ging hij te werk bij de vogels. Hij miste daar na-

tuurlijk de steun van de bloembouw, maar het is

evident dat hij gewoon zijn vogels veel minder

goed kende. Hij stelde enorm grole geslachten
in. Alle dagroofvogels kwamen in het geslacht

Falco,>, alle ullen In Strix. Dat gingnog. Erger was

dat hij bijna alle kleine zangvogels samenveeg-

de in het geslacht Motacilla,i, tot de winlerkoning
toe. De zo duidelijk met de Winterkoning verwan-

te Waterspreeuw kwam bij Sturnus. Een duidelij-
ke eenheid als de lijsters liet hij intact, dat wordt

het geslacht Turdus.

Linnaeus permitteerde zich ook duidelijke mis-

sers, zoals het plaatsen van de Alpenkraai bij de

Hop en de Gierzwaluw bij de Boerenzwaluw.

Latere syslematici wierpen zich op die grote vo-

gelgeslachten van Linnaeus en gingen ijverig
aan het splitsen in de hoop hierbij duidelijke ver-

wantschappen tot uiting te brengen. Ze zijn hun

doel echter voorbijgeschoten. Waarvoor was het

nodig om een duidelijke eenheid als de zwalu-

wen (Hirundo L.) te splitsen zodat Huiszwaluw

en Oeverzwaluw een eigen geslacht kregen? De

Gierzwaluw (Hirundo apus L.) moest er natuur-

lijk wel uit, dat is helemaal geen zangvogel. De

meeuwen (Larus L.) vormen voor ons gevoel ook

een duidelijke eenheid. De grote Zilvermeeuw

en Mantelmeeuw zijn heel wat lomper dan de

kleine soorten, maar vooruit!. Daar komt echter

een dwarsligger in de vorm van een Drieteen-

meeuw. Systematic! tellen graag tenen en dan

meet er direct een apart geslacht komen. De

De wetenschappelijkenaamgeving wordt aangeduidals systematiek of taxonomie. De naam systema-
tiek spreekt voor zich, een taxon is een te benoemen eenheid. De noodzaak van zulk een nomencla-

tuur is duidelijk.
Als men iets schrijft over een plant of dier, moet duidelijk zijn waar het precies over gaat, anders blijft

het verhaal in de lucht hangen. Die naam moet overal ter wereld worden begrepen. Vanouds worden

door de geleerdenvoor dit doel de klassieke talen gebruikt. Aanvankelijk was die nomenclatuur nogal

een rommeltje. De man die orde schiep, was Linnaeus. Er bestaat een afspraak, dat namen van vóór

Linnaeus niet gelden. Linnaeus nam van die oudere namen wel wat over, maar ze gelden alleen als

hij ze als het ware legaliseerde. Linnaeus besloot tot een tweeledige naamgeving, iedere soort wordt

ook bij een geslacht ingedeeld. Hij voegde op zijn gevoel soorten samen tot geslachten, die weer wer-

den verenigd tot families. De bi-nomenclatuur is later uitgebreid tot een tri-nomenclatuur, doordat

men binnen de soort soms ondersoorten ging onderscheiden.
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Drieteenstrandloper en de Drieteenspecht zijn

daar ook het slachtoffer van geworden. De ple-

vieren zijn voor ons een duidelijke eenheid met

hun ronde koppen en korte snavels.

Linnaeus stelde het geslacht Charadrius voor,

maar nam daar de Zilverplevier en de Kievit niet

in op. Die kwamen in het geslacht Tringa, bij de

ruiters dus. Dat was zeker onterecht. De ana-

toom Lowe heeft in het begin van onze eeuw

subtiele verschillen ontdekt in de schedels van

plevieren, met als gevolg weer nieuwe geslach-
ten in het Handbook of British Birds.

Heeft dat nu zin, al dat gesplits? Mijns inziens

niet. Wij kunnen ons op een praktisch standpunt

stellen en de indeling in geslachten zien als een

catalogisering, die je snel op weg helpt als het

om een soort gaat.
Als ik hoor dat een Amerikaanse vogel Turdus

migratorius heet, weet ik meteen: dat is een

lijster, Inderdaad, het is net een Merel, maar met

een rode borst.

Bij de naamgeving zijn ook wel vergissingen in-

geslopen. Zo heet de Wintertaling Anas crecca

L. omdat de Zomertaling (het mannetje) een

krrrek-geluid laat horen. De Spotvogel zou eerst

Hypolaïs heten, dat is zoiets als: van onderen

licht gekleurd. De systematicus die het eerst het

geslacht volgens de regels beschreef, kende zijn

oude talen niet zo goed en maakte ervan:,Hippo-

laïs. Dat is zoiets als ’het witte paard' (paard =

hippos). Een minder passende naam voor een

zangvogeltje.

Het is onder biologen een oude mop, dat het

maar goed is dat de systematiek bestaat, dan

hebben ook de minder begaafden iets te doen,

maar die mop is onterecht.

Moderne systematici doen gespecialiseerd ana-

tomised, biochemisch en genetisch onderzoek,

dat nieuw licht kan werpen op de verwantschap-

pen. Men kan zich echter afvragen, of dat nu al-

lemaal in de nomenclatuur tot uiting moet ko-

men.

Die verwantschappen suggereren, dat soorten

op een of andere manier samenhangen via hun

afstamming dus gedachten over een evolutie.

Linnaeus geloofde aanvankelijk, net als al zijn

tijdgenoten, dat de plantesoorten op de derde

scheppingsdag op aarde warden gezel en de

dieren op de vijfde dag,kant en klaar. Later raak-

te hij aan het twijfelen. Hij vertrok in 1734 als

27-jarige jongeman van Uppsala naar Neder-

land, waar hij in Harderwijk promoveerde tot doc-

tor in de geneeskunde. Hij had de stellingen al

meegenomen uit Zweden en was in enkele we-

ken klaar. Vervolgens ging hij naar Hillegom om

als tuinchef in dienst te treden bij een rijke En-

gelsman, Clifford, en er acht jaar te blijven. Een

geniale hortulanus kom je maar weinig tegen en

Linnaeus kreeg van zijn baas ook alle ruimte. Hij

kon reizen naar Engeland en Frankrijk en maak-

te in Leiden kennis met Boerhaave. Hij maakte

ook kennis met de bollenteelt. De Duitse botani-

cus Koelreuter had kortgeleden de bestuiving bij

planten ontdekt en de Hillegomse tulpenkwekers

waren druk bezig om door kruisingen nieuwe tul-

penvormen te maken. De tulpengekte sloeg toe.

Dit bracht Linnaeus tot de gedachte dal de

geslachten met een soort waren geschapen en

dat de grate variatie van soorten later was ont-

staan via kruisingen. De Hollandse dominees

letten gelukkig even niet op en zo kon deze sub-

tiele ketterij passeren zonder ophef. In Hillegom
ontstonden ook zijn hoofdwerken 'Hortus Cliffor-

dianum’ en ’Systema Naturae’ waarmee hij Inter-

nationale bekendheid verwierf. Ik hoop dat dit

verhaal de vogelliefhebbers een nieuwe kijk zal

geven op de wetenschappelijke nomenclatuur,

geen eerbiedige maar een kritische. Ik hoop dat

er binnenkort een systematicus opstaat met de

begaafdheid van Linnaeus, maar dan op de vo-

gelgeslachten gericht. Dit om er de bezem door

te halen.

Professor dr. W.H. van Dobben, Dorskampweg 4, 6704 PB Wageningen.

De Spotvogel zou eerst

HypolaTs worden ge-

noemd. Door onkunde

word dat HippolaTs, dat

’het witte paard’ be-

tekent.
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