Boekbespreking
Handboek voor de populierenteelt, 4e geheel herziene druk, onder hoofdredactie van H. A. van der
Meiden. Arnhem. Kon. Ned. Helde Mij, 1976.304 blz.
ƒ60,ln najaar 1976 verscheen de vierde druk van het
handboek voor de populierenteelt. De derde druk
was na vijftien Jaar verouderd.
Het boek ziet er voortreffelijk uit. Het Is gebonden
in een stijve band met een sober titelblad in groene
letters en een silhouet In zwart van een mannelijke
btoeiwi]ze van de cultlvar Serotina op een lichtgrijze
achtergrond.
Op deze degelijke wijze uitgevoerd zal zelfs de dagelijkse gebruiker het in vijftien jaar niet verslijten.
Of echter de inhoud ook een gebruik van vijftien jaar
zal toestaan valt stellig te betwijfelen, gezien de grote
veranderingen in onze kennis van de populier en zijn
functie In onze maatschappij.
Op elk gebied, zoals dit In de verschillende hoofdstukken wordt behandeld, is deze verandering
merkbaar. Niet alleen is het aantal cultivars waarover
we beschikken belangrijk vermeerderd, maar ook
op het gebied van de teelt, de ziekten en plagen en
de bestrijding daarvan, de eigenschappen van het
hout en de economische gegevens zoals kosten en
baten en de groe) van de verschillende populieren, Is
vee) nieuws in dit boek te vinden.
Ook nu weer werd de eindredactie verzorgd door
ir. H. A. van der Melden die nu al ruim twintig jaar, in
het voetspoor van de eerste redacteur prof. dr. G.
Houtzagers, de fakkel draagt voor de populier in Nederland. Het is hem ook nu weer gelukt om uit zijn
mede-auteurs die specialistische kennis te putten
waarover zij beschikken.
De indeling, de letter en de afbeeldingen zijn dui-

delijk, goed leesbaar en fraai uitgevoerd. Achter ieder hoofdstuk vindt men de betreffende literatuur
vermeld. Iets nieuws geeft hoofdstuk XIII in zijn algemene Informatie, waarin gegevens te vinden zijn
over rijks- en publiekrechtelijke organisaties, evenals Inlichtingen over wetten en regelingen die op de
bosbouw betrekking hebben. Deze informatie wijst
de telers van populieren de weg in een voor hen
vaak onbekende materie, waar zij echter vroeg of
laat toch mee te maken krijgen. Een opsomming van
verenigingen en stichtingen en van tijdschriften die
de populierenteelt behartigen en behandelen volgt
hierop.
Met een volledige index wordt het boek afgesloten. Deze maakt het mogelijk om snel datgene na te
slaan wat men op een bepaald moment wil weten.
Het boek kan verder voor de Nederlandse bosbouw dienen als een voorbeeld, hoe men te werk
moet gaan om de kennis van onze boomsoorten te
verbreiden. Nog steeds bestaat er geen boek over
grovedennenteelt, geen over eiken- of douglasteelt,
laat staan over beuken- en larlksteelt. Toch zou het
van groot belang zijn voor de Nederlandse bos- en
landschapsbouw wanneer we binnen enkele jaren
over een aantal van deze boeken zouden kunnen beschikken. Nu moet de praktijkman maar zien dat hij
zijn gegevens bij elkaar zoekt uit een moeilijk toegankelijke literatuur.
Overigens Is het niet zo wonderlijk dat dit boek
over de populier al zo vaak is herdrukt, want nog
steeds is met deze boomsoort geld te verdienen en
daar heeft elke grondgebruiker belangstelling voor,
vanaf de kweker tot aan de landinrichter toe.
Het boek Is uitsluitend te verkrijgen door overmaking van ƒ 60,— op girorekening 2604301 ten name
van de Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij te Arnhem, onder vermelding: Handboek
Popullerenteelt.
J. F. Wolterson

Veerastere bij de kerk
In het artikel: Wildwallen en houtwallen, op p. 336
van het novembernummer van dit tijdschrift Is enige
twijfel blijven hangen over het aardse nut van de
wildrasters zoals men die bij de Ingang van kerk en
kerkhof in Havelte aantreft. Want, zeggen auteurs,
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het vee liep niet hier, maar in het beekdal. Naar
aanleiding hiervan schrijft de heer Pellnck, "dat er
wèl vee In de dorpen rondliep, namelijk de varkens.
Die moesten van het kerkhof geweerd, opdat ze de
graven niet zouden omwoelen. Het verhaal van de
duvel Is inderdaad j u i s t . . . " .

