kunnen bieden o m te komen tot c o m p e n s e r e n d e
kostenbesparingen. D e belangstelling voor s a m e n werking bleek echter bij de onderzochte bedrijven
slechts gering te zijn.
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Gent
Beste Marcel,
Voor me ligt je indrukwekkende boekwerk " V a n
bomen en b o s s e n " , bijna 1200 bladzijden tekst,
tekeningen, foto's en tabellen in een prachtige, zeer
verzorgde uitgave.
Je hebt met het schrijven van dit omvangrijke
standaardwerk, dat nagenoeg het hele vakgebied
van de bosbouw bestrijkt, een grote dienst bewezen
aan al diegenen binnen het Nederlandse taalgebied,
die het bos een w a r m hart toedragen of de b o s b o u w
als vak beoefenen of kiezen.
Terecht heb je je afkomst uit de Zürichse school,
hoe zou je ook kunnen, niet verloochend en de
denkwijzen van o n z e leermeester H a n s Lelbundgut
weten uit te d r a g e n waardoor je zijn gedachtenwereld overal in het boek tegenkomt. In zoverre zie
ik dit werk tevens als een hommage aan een groot,
bewogen bosbouwer.
Wel moet mij daarbij van het hart, dat d e technieken en teeltsystemen die in het M i d d e n e u r o p e s e
bosgebied mogelijk zijn, niet zonder meer overdraagbaar zijn o p de praktijk van de b o s b o u w zoals
die in Nederland en België ontwikkeld is.
Dat geldt met n a m e voor bossen o p a r m e groeiplaatsen, die vaak slechts in monocultuur tot enige
produktiviteit komen. Deze specifieke problematiek
wordt mijns inziens te gemakkelijk als niet in je
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gedachten patroon passend, niet behandeld. Opvallend vind ik ook, dat je in het geheel niet ingaat op
de toch voor Nederland en België belangrijke populierenteelt. Zolang populieren nog tot de bomen
gerekend kunnen worden vind ik het wel op zijn
plaats aan de teelt daarvan in een boek over bomen
aandacht te besteden.
Wanneer je schrijft op blz. 170, dat er slechts één
populieresoort voor de b o s b o u w in België van betekenis is, vermoedelijk bedoel je daarmee de van
nature voorkomende P o p u l u s nigra, dan ben ik
haast geneigd deze bewering op te vatten als een
ontkenning van het belangrijke werk dat o p het
gebied van de popullerenveredeling in België en in
Nederland is verricht. De grote betekenis van de
populier als pionierhoutsoort bij de aanleg van
nieuwe bossen had je mijns inziens toch ook wel
m o g e n bespreken.
Maar afgezien van deze opmerkingen vind ik de
aandacht, besteed aan het b o s als ecosysteem en de
duurzame Instandhouding daarvan, zeer verhelderend. Je hebt ruime aandacht besteed aan verjongingssystemen en kapregelingen en zij die nog
steeds niet weten wat een plenterbos is, kunnen hier
uitstekend terecht.
Het is mij uit het hart gegrepen dat je beweert, dat
een goed behandeld bosbestand nooit minderwaardig is ten opzichte van de natuurtoestand. M a a r
merkwaardig vind Ik dat je bewering - mijns inziens
een juiste bewering - dat de functionele opbouw
evenwichtiger, de potentiële waarde hoger en het
genetisch patrimonium rijker is (pag. 428) in tegenspraak is met je beweringen driehonderd bladzijden
verderop (pag. 726) waar je bestrijdt dat doorge-

dreven selectie in opeenvolgende generaties tot
verbetering van het genetisch patrimonium van het
bosbestand leidt. Ik wil daarover nog wel eens met je
op de vuist.
Je hebt in je boek wel naar volledigheid gestreefd
en daarvoor een geweldige hoeveelheid literatuur
geraadpleegd, maar je bent daarbij de Nederlandse
literatuur kennelijk vergeten, want in de lijst komen
slechts drie Nederlanders voor. Indien je dat wel
gedaan had, dan zou je daarmee zeker een aantal
missers hebben voorkomen.
Bijvoorbeeld zou je dan weten, dat de iepeziekte
veroorzaakt wordt door Ceratocystis ulmi (Ceratostomella is de oude naam en Graphium ulmi, blz. 757,
is de imperfecte vorm) en zeker zou je dan niet
beweerd hebben (blz. 222) dat het in Nederland
gelukt was een resistente bastaard te maken, de
Ulmus glabra hollandica, want de door jou genoemde iep bestaat helemaal niet. Ook zou je zeker naast
het hoofdstuk over schimmelziekten een hoofdstuk
over bacterieziekten opgenomen hebben om daarin
de toch voor België en Nederland belangrijke ziekten als populierenkanker (Aplanobacter) en de watermerkziekte van de wilg (Erwinia salicis) te behandelen.
Je opmerking, dat tegen Armillaria mellea preventief moet worden opgetreden door de uitbreiding van

homogene bestanden tegen te gaan en de menging
te bevorderen (blz. 286) Is In zijn algemeenheid
onjuist. In het bericht nr. 90 van "De Dorschkamp"
"De werkelijke betekenis van de honingzwam bij het
afsterven van bomen" door J. Gremmen, had je
kunnen lezen, dat het afsterven van bomen niet
primair veroorzaakt wordt door de honingzwam. Met
je uiteenzetting over de organisatie van het Staatsbosbeheer in Nederland loop je een jaar of zes
achter. Nu is het natuurlijk wel lastig om in het
weergeven van organisatiestructuren actueel te blijven maar de recente gegevens had je zeker van me
kunnen krijgen.
Beste Marcel, afgezien van deze omissies en
stekeligheden, vind ik het een belangrijk boek, dat
de aandacht verdient waarmee het is geschreven. In
je voorwoord noem je dat schrijven het gevecht met
de engel en Je laat dan ook niet na de strijdbijl op te
graven en je teweer te stellen tegen de eenzijdige
houttelers. Dat zijn dan toch niet de engelen tegen
wie je te velde trekt, want dan zou het wel teleurstellend zijn te bedenken, dat engelen onsterfelijke
wezens zijn.
Met de beste wensen voor het nieuwe jaar, groet
ik je,
Ton van der Poel

75 jaar "Dienst van de hout, de plantsoenen en
begraafplaatsen", Haarlem
Een receptie voor het personeel in de Gravenzaal op
4 januari betekent het startschot van tal van activiteiten die worden ontwikkeld ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van de Haarlemse gemeentelijke
dienst van "de Hout", de plantsoenen en begraafplaatsen". De dienst verzorgt met haar bijna 250
personeelsleden 330 hectare openbare plantsoenen,
tuinen bij scholen en woningen en de gemeenschappelijke tuinen bij woningcomplexen in de nieuwe
stadswijken.
Dat jubileumjaar zal voor de Haarlemmers niet
onopgemerkt voorbijgaan, want het gehele jaar door
zullen er tentoonstellingen worden gehouden, activiteiten worden ontwikkeld en is er een boomplantactie.

Onder het motto "Haarlem, bomenstad" wil de
dienst een actie op touw zetten, met als doel de
Haarlemse bevolking en het bedrijfsleven te interesseren voor het groen in de stad. Via het al langer
bestaande "Bomenfonds" zal worden getracht gelden in te zamelen voor het planten van bomen.
Het is slechts één van de activiteiten. De tentoonstellingen op de kwekerij aan de Kleverlaan zijn een
ander onderdeel van de viering van het jubileum. Zo
is er onder meer een beeldenexpositie in de tuin van
de kwekerij in samenwerking met het Frans Halsmuseum en in mei de tentoonstelling Zocher/Springer.
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