Boekbespreking.
C. H. E d e l m a n . „Studiën over de bodemkunde
van Ncdcrlandsch-Indie'.
Publicatie No. 24 van de
Stichting „Fonds Landbouw Export Bureau 1916—
1918" (L.E.B. Fonds), uitgegeven bij H. V e e n m a n 6 Z o n e n , Wageningen, 1941, 416 blz.
Deze studiën .welke 't gevolg zijn van Prof. E d e l m a n s reis naar
Java en Sumatra in 1936, geven een inleiding tot de bodemkundige
literatuur van Nederlandsch Indië, met een aansluitende omvangrijke
bibllographle van ruim 100 bladzijden. Mede terwille van de practische
bruikbaarheid en voor de betere aansluiting bij de bodemkundige literatuur, werd daarbij de origineele opzet gevolgd, om telkens de bodemkunde van een bepaald onderwerp in oogenschouw 1 te nemen. Zoodat
de hoofdmoot van het boek door de afzonderlijke behandeling van den
boschbouw en vele belangrijke gewassen of cultures (zooals rijst, rubber,
enz.) gevormd wordt. Waarnaast, wederom afzonderlijk, de bespreking
van algemeen bodemkundige en speciale onderwerpen plaats vindt, bijv.
de karteering, de regionale bodemkunde, de belangrijke elementen cn
meststoffen, de erosie en bevloeiing, de plantenziekten, de selectie, enz.
Volgens het zelfde indeelingsprincipe vinden we het hoofdstuk „Boschbouwbodemkunde" uitgesplitst naar de onderdeelen van den boschbouw.
zooals cultuuraanleg, bodemverzorging, menging, (groenJbemesting, dunning, flora, inrichting, e.a. Terwijl behalve de djati-bosschen ook andere
boschbouwkundige objecten een aparte behandeling genieten, zooals de
vloed- cn moerasbosschen.
De vanaf 1843 dateerende literatuur deelde de schrijver op practische
wijze in drie tijdperken in. Helaas missen wc — uit den. aard der zaak —
vele niet gepubliceerde rapporten van het Bodemkundig Instituut te
Buitenzorg.
Tusschen de bespreking van de literatuur door, weet E d e l m a n hier
en daar ook eigen inzichten en conclusies heen te vlechten. Z o o valt bij
hem sterk de nadruk op het moderne profielondcrzoek, in 't algemeen' het
veldwerk. Elders onderscheidt hij in verband met het humus vraag stuk een
z.g. humusniveau, waarop „vorming en afbraak van de organisatie stof
elkaar in evenwicht houden".
Ook bepleit de schrijver — terecht — een grootere toepassing van de
bodemkunde bij de boschinrichting, vooral voor de slechtere djati-gronden.
Onder meer wil E d e l m a n een globale grondkarteering op een schaal
van 1 : 50.000, terwille van het grootere regionale verband der bodemtypen ; „gevolgd door een gedetailleerde groeiplaatskarteering, mede
gebaseerd op een groeiplaatsboniteering". Deze groeiplaats- of grondbonlteering zou bestaan „uit het door onderlinge vergelijking van de
groeiplaatsen taxeeren van de bereikbare productiviteit van den grond
voor djati".
Het zou ondoenlijk zijn om den schrijver jn zijn gedegen studie op den
voet te volgen. Als we ons evenwel nog een enkele opmerking mogen
veroorloven, zouden we gaarne een uitvoeriger behandeling hebben gezien van het verband tusschen de natuurlijke vegetatie en den bodem.
Terwijl tevens een korte critiek .op de plantensociologische methoden,
waarvoor M c y e r # D r e c s aandacht heeft gevraagd in den Indischen
boschbouw, welkom zou zijn geweest. Het thans gegeven commentaar:
„Zijn denkbeelden zijn bodemkundig slecht gefundeerd en moeten met de
noodige reserve worden bekeken", behoeft eenige argumenteering.
Buiten alle twijfel heeft E d e l m a i n zeer verdienstelijk werk gedaan
met de uitgave van zijn zoo breed opgezette studie, waarvoor stellig
in de Indische Boschbouw belangstelling zal blijken te bestaan.
v. D.
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14e Jaarboek. 1939. 110 blz. Prijs: ing. f2.60.
In verband met de oorlogsomstandigheden verscheen dit jaarboek 1939
pas in 1941, en is inhoud en omvang kleiner dan anders. Het bevat
de algemeene feiten en de ledenlijst van de vereeniging, verslagen van
vergaderingen, voordrachten en excursies, en eenige korte opstellen.
H. J. V e n c m a
geeft o.a. een herziene en aangevulde lijst van
de in Nederland gekweekte Crataegus-soorten.
W . F. K o p p e s c h a a r schreef een drietal korte bijdragen: over
een Magnolia variëteit met een zeer groote winterhardheid; over een
variëteit of vorm van de linde uit Zweden, voorloopig gekweekt als
,, örebro-linde", waarvan de. schrijver verwacht, dat deze ook voor ons
land van belang zal worden, in het bijzonder als laan- en straatboom,
wegens haar zeer steil groeiende kroon, en over de Populus Wilsonii
Schneid. uit Centraal- en West-China, een zeer fraaie populier, die in
Zweden, en ook noordelijker, uitstekend winterhard is gebleken.
A. M. v a j i E s s e n geeft een lijst van soorten en variëteiten, aanwezig in het pinetura „Blijdenstein" te Hilversum, thans ressorteerende
onder den Amsterdamschen Hortus botanicus.
Tenslotte schreef H. J, V c n e m a een uitvoerig, geschiedkundig
toegelicht, artikel over de Xylotheek van de voormalige Hoogeschooi
en het Rijks Athenacum te Franeker.
Het pleit voor het doorzettingsvermogen van bestuur en redactiecommissie dat zij na alle moeilijkheden en verliezen toch overgingen tot
het publiceeren van dit jaarboekje, dat er in ieder geval getuigenis van
aflegt, dat de Nederl. Dendrologische vereeniging springlevend Is.
J. R. B.
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40 blz. Prijs: ing. f0,75.
„Het doel van dit boekje is het geven van bekendheid aan de Landbouwhoogeschool en; aan de studie te Wageningen. Het bestuur van
het Nederlandsch instituut van landbouwkundig ingenieurs, dat het
initiatief tot deze uitgave nam, beoogt vooral degenen, die in aanmerking komen om landbouwkundigen in dienst te nemen, voor te lichten
over hetgeen van een landbouwkundigen ingenieur op grond van zijn
studie mag worden verwacht en over de eischen, w^lke men zal moeterf
stellen, indien men voor meer gespecialiseerd werk van de diensten van
een landbouwkundigen ingenieur gebruik wenscht te maken", zegt de
inleiding.
'
Gezegd mag worden dat het boekje in zijn opzet geslaagd is. Het geeft
een summier gemotiveerd overzicht van de samenstelling en de splitsingen
van de studievakken en studierichtingen', met korte aanduidingen van
de daarop aansluitende mogelijkheden van latere werkzaamheid in de

