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Boekbespreking

een steekje is gevallen. Storend is dit echter niet.'
Dat het boek aantrekkelijk Is voor Iedere natuurliefhebber, zoals op de achterzijde staat vermeld, hoeft
geen betoog. Daarnaast kunnen vele nog-nietnatuurliefhebbers juist door dit boek geboeid worden
door de schoonheid van de boom, hetzij in het bos, als
solitair, in parken of In rij- en weg beplantingen. Het is
bijzonder geschikt om ook op scholen zijn weg te vinden. Alle foto's zijn genomen op plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. Bij de meeste foto's staat dan
ook de plaats genoemd.
Ons Bomenland, prijs ƒ 17,50 tot 1 april 1976, daarna
ƒ 24,50, is een grote verspreiding waard.

Berk, G. L. Ons bomenland. Uitgegeven door De
Haan, Bussum, 1976.176 blz., formaat 22,5 x 29,5 cm.
Bomen zijn in. Dit werd onlangs nog weer eens duidelijk door de verschijning van een nieuw boek over
bomen onder de titel "Ons Bomenland". Men behoeft
daarbij niet te vrezen dat dit boek een duplicering Is
van reeds eerder verschenen werken op dit gebied, in
Ons Bomenland staat de boom in het landschap centraal, niet de onderscheiding van soorten.
De schrijver, In wiens eerder verschenen werk het
landschappelijk gebeuren een grote rol speelt, blijkt
ook een uitmuntend fotograaf. Aan de hand van ruim
driehonderd foto's, waarvan een twintig In kleur, neemt
hij de lezer/toeschouwer mee op reis in bomenland. De
lezer krijgt zodoende een goed beeld van de belangrijke functie die bomen hebben in de aankleding van
ons landschap.
De auteur laat eerst zien hoe het Nederlandse landschap is ontstaan. Hij vertelt hoe de oorspronkelijke
oerwouden successievelijk werden opgeruimd, hoe akkers en wegen langzamerhand met bomen werden omzoomd, boerenerven en dorpsbrinken beplant. Het
agrarisch bedrijf vergde verschillende toepassingen
van bomen in de vorm van houtwallen en hagen,
boomgaarden en bosjes; men gebruikte bomen als
rlchtbakens, ais parasol voor het vee en als vergaderplaatsen.
Bij het maken van polders, de bouw van steden en de
aanleg van buitenplaatsen en parken gingen bomen
een steeds belangrijker rol spelen, terwijl door grootscheepse herbebossingen in de vorige eeuw talrijke
delen des lands weer een boomrijk karakter kregen.
De tekst is makkelijk leesbaar en geeft veel informatie. Zowel In het fotomateriaal als in de tekst zijn wel
geslaagde grapjes verwerkt. De kritisch wetenschappelijke lezer zal bemerken, dat hier en daar wel eens
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