Boekbespreking,
Het Fricschc Boeren/iiem door G. J. P a nn e k o e k cn J. J. S c h i p p e r . Uitgave van
het Th. van Weideren Rengers-Fonds 1941.
Het is een goede gedachte geweest van de Commissie van Beheer van
het Th. van Weideren Rengers-Fonds tot de uitgave van dit geschrift
over te gaan. Terecht wordt in het voorwoord gewezen op de vooraanstaande plaats, dfe de boerderijen in het Friesche landschap innemen ;
de boerderijen vormen in Friesland, dat arm is aan bosschen en geboomte
een belangrijk deel der stoffeering van het landschap. -,,Ontbreekt daarbij
, een passende beplantïnfj". zoo wordt opgemerkt, ,,dan liggen de boer„derijen kaal en kopd in het vlakke land. Is een goede beplanting aanwezig dan verschaffen ze de gewenschte warmte aan het Friesche
,, landschap".
Aan de verzorging van het boerenheim wordt niet meer de aandacht
geschonken, welke haar toekomt, terwijl daarnaast de iepenziekte een
bres heeft geslagen in vele fraaie beplantingen van Friesche boerderijen.
Het werd dan ook gewenscht geoordeeld een poging in het werk te
stellen hierin verbetering te brengen.
Aan de ixtgave is alle zorg besteed. Aan de hand van talrijke fraaie
foto's wordt door de schrijvers het karakter van het Friesche boerenerf
in verschillende streken aan een beschouwing onderworpen. Ter verduidelijking zijn van een aantal der besproken typen beplantingschetsen
opgenomen waardoor het mogelijk werd den aard ervan nauwkeurig te
beschouwen.
De schrijvers hebben zich niet beperkt tot het ontleden van beplantingen van bestaande erven, maar hebben daarnaast een 5-tal plannen uitgewerkt nl. voor een boerderij van het kop-hals-romptype in het Friesche
polderlandschap (2 ontwerpen voor hetzelfde erf), een' ontginningsboerderij in Frieslands Zuid-Westhoekhoek, een in den bouwhoek gelegen
boerderij van het kop-hals-romptype en een boerderij in de Woudstreken.
In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op het verkrijgen van
beschutting door beplantingen. Het zijn juist deze beplantingen, die de
meeste invloed oefenen op het karakter van het landschap. De verfraaiing
van het erf, die ermede wordt bereikt, is van meer beteekenls voor de
bewoners zelf. Het wekken van belangstelling voor een goeden en zoo
nuttig mogelijken aanleg van het eigenlijke erf is het hoofddoel van de
brochure. Daarmede wordt dan tevens bereikt, dat het Friesche landschap
zijn grootè aantrekkelijkheid behoudt.
De beplantingschetsen zijn ongetwijfeld zeer verdienstelijk en er blijkt
duidelijk uit, welke mogelijkheden aanwezig zijn. Toch zouden naar mijn
smaak de randbeplantingen, welke voor het landschap in het bijzonder
van belang zijn, nog eenvoudiger kunnen zijn gehouden ; te veel afwisseling doet aan de forsche lijnen van het geheel afbreuk. In het voor
tuin bestemde gedeelte wordt reeds voldoende afwisseling verkregen.
Er wordt terecht op gewezen, dat, indien het boerenhiem aan de eïschen.
welke hieraan mogen worden gesteld, wil voldoen dit van behoorlijke
grootte dient te zijn. De plannen A en B. zijn in dit opzicht krap genoeg
zooals de schrijvers4 ook zelf opmerken. Vooral de windsingels mogen
— om volledig aan het doel te beantwoorden — niet te smal (zljn. Ook
de onderlinge plantafstanden van de boomen zullen op de ten volle aan
den wind blootgestelde standplaatsen niet te ruim mogen worden geno-
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men, ten einde te bereiken, dat de boomen door onderlinge beschutting
behoorlijk tot ontwikkeling komen. Er moet m.i. dan ook de voorkeur
.worden gegeven aan een korteren afstand dan 10 m; door dunning kan
de plantafstand al naar behoefte geleidelijk worden verruimd.
De plannen zijn wat de soortenkuze voor de „appelhoven" en de
siertuinen tot in details uitgewerkt. Het is m.i. jammer, dat dit niet op
een zelfde wijze is geschied voor de randbeplantingen. Dit is in het
algemeen toch minstens even belangrijk als de overige beplantingen.
Naast het vele, dat gegeven wordt, zou het m.i. aanbeveling verdiend
hebben, de lijst van de plantennamen te splitsen in soorten voor de randbeplanting en die voor de siertuinen, gescheiden naar de grondsoorten.
De opsomming zou daardoor overzichtelijker geworden zijn, en dientengevolge veel in waarde hebben gewonnen.
De populierensoorten zijn er met de verzamelnaam Canadeesche populier eenigszins stiefmoederlijk afgekomen. Eenige verdere aanwijzing
van aanbevelenswaardige soorten zou niet overbodig geweest zijn.
Dit geldt ook voor de wilgensoorten bij de heesters ; alleen de waterwilg wordt genoemd, terwijl de soorten, die als stek in de windsingels
kunnen worden gebezigd, onvermeld zijn gebleven.
De opmerkingen zijn niet zoo zeer als aanmerkingen bedoeld, maar
wellicht is nog eens een herdruk noodig, waarbij"aan de geuite wenschen,
tegemoet zou kunnen worden gekomen.
Bovendien wordt in de samenvatting en gevolgtrekkingen terecht er
op gewezen^ dat hoewel de brochure voor menigeen! een leiddraad zal
kunnen geven voor het ontwerpen van een beplanting het niettemin toch
het beste zal zijn, dat ter zake vakkundig advies wordt ingewonnen.
, Bepleit wordt in aansluiting bij het bestaande Bouwbureau van de
Friesche Maatschappij van Landbouw een technische beplantingscommissie
in te stellen, waar belanghebbenden alle gewenschte inlichtingen zouden
kunnen krijgen.
De brochure is, èn door 2ijn inhoud ên door de keurige verzorging,
niet alleen aantrekkelijk, maar ongetwijfeld ook belangrijk. De uitgave
ervan is een prijzenswaardige poging om het fraaie karakter van het
Friesche landschap te behouden.
G. A. O v e r d ij k i n k.

Mitfeilungen der Dcutschen Dendeologischcrt
Gesellschatt (Jahrbuch), no. 53, 1940.
Dezer dagen verscheen het 53ste Jaarboek der Duitsche Dendrologischc
vereeniging. In meer dan een opzicht was dit een verrassende verschijning. Nog in September jl. ter gelegenheid van den derden dendrologendag, meende Prof. H ö f k e r, dat de uitgifte volkomen onzeker was ;
maar men had goed vertrouwen en: was alvast begonnen met de
samenstelling van het Jaarboek voor 1941. Was deze dus vrij onverwachte publicatie een verrassing, niet minder geldt dat voor den omvang.
Het Jaarboek telt ditmaal 352 pagina's. Dit is aanmerkelijk meer dan
de laatste 3 jaren het geval geweest is. Bladeren wij het rijk geïllustreerde
bock door, dan vallen ons de namen op van een aantal bekende, trouwe
medewerkers zooals B ö r n e r ,
Höfkcr,
Küster,
Morton,
S c h n e i d e r e.a., maar ook die van nieuwe medewerkers. Onder deze
laötsten treft ons een bijdrage van onzen landgenoot H e r m a n J.
G r o o t e n d o r s t , . waarover straks meer.
Het Jaarboek opent met een artikel van P o d h o r s k y over de beide
Sequoiasoorten. S. sempervirens en S. gigantea en hare beteekenis voor
het vaderland, Californië, en voor midden-Europa. Het ts een. literatuurstudie. Tot 1918 behoorde geen enkele Sequoia-stam aan den staat.
Het gelukte T h e ö d o o r R o o s e v e l t door het stichten van nationale
parken, deze zeer merkwaardige boomen te reserveeren. Thans nemen
aan dit mooie beschermingswerk deel de Nat. Geogr. Soc., de staat
Californië, de Vereenigde Staten en voorts de „Save the Redwoods
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League", welke laatste in 1918 gesticht is en o.m. 990 ha bosch van
deze boomen bezit. Er zullen nog 5000 ha aan dit complex toegevoegd
worden. Het aantal leden van deze League bedroeg in 1926 meer dan
5000. Ook wordt het wetenschappelijk onderzoek van deze bosschen
krachtig door haar gesteund.
S c h r ö d e r vervolgt zijn bijdrage over de „Vegetation im westlichen
Mittelmeergebiet mit besonderer Berücksichtigung der Gehölze". In dil
tweede deel worden de belangrijkste tuinen en parken in het Middellandsche Zee-gebied (uitgezonderd die van Frankrijk) besproken. Het slot
wordt gevormd door een beknopt overzicht van de belangrijkste botanische
tuinen in dit gebied, te weten : Padua, Pisa, Genua, Palermo, Algiers,
Lissabon, Ajuda en Valencia.
Van M o r t o n zijn een drietal sociologische publicaties opgenomen:
De Moswouden bij Hallstatt, de Pinus cembra bosschen in het Bachsteingebied en de Juniperus Sabina complexen in hetzelfde gebied. De plantenlijsten bij deze artikelen zijn belangwekkend, doch omtrent de successie,
de climax, de bodemgesteldheid enz. van de beschreven gebieden, vernemen wij niets. Het geheel draagt dus nog maar een zeer oriënteerend
karakter.
In 1890 stichtte Prof. P e t e r op den Broeken in den. Harz een Alpentuin, uit ongeveer 5000 nummers bestaande. B ö r n e r geeft een overzicht over de lotgevallen dezer planten, waaruit blijkt, dat de tuin vele
jaren verwaarloosd geweest is en thans weer in eere wordt hersteld.
K n e i f f deelt het een en ander mede over zijn ervaringen tijdens
zijn zestigjarige loopbaan als dendroloog verworven. Over Toona sinensis
(A, Juss.) M. Roem. ( = Cedrela sinensis Juss.) geeft Prof. H a r m s
een zeer gedetailleerde studie.
G r o o t e n d o r s t geeft een overzicht van de langzaam groeiende
Juniperus-vormen, waarbij de meeste aandacht geschonken is aan de
kleine systematische eenheden, welke voor den kweeker en liefhebber
juist van zoo bijzondere beteekenis zijn. Of de beschrijving van alle
behandelde vormen toereikend is, m.a.w. of elk dezer vormen scherp
genoeg gekarakteriseerd is, vermag ik niet te beoordeelen. Het lijkt mi]
echter in sommige gevallen, dat de beschrijvingen wel wat erg beknopt
zijn. Zeer waardevol zijn de tallooze synoniemen met literatuur-verwijzingen. Voorts is opgenomen de Latijnsche diagnose van een zestien-tal
variëteiten en vormen.
S c h n e i d e r schrijft over Malonia, een dendrologisch paradijs in
Slowakije.
Over den invloed van den strengen winter 1939—1940 handelen niet
minder dan een viertal artikelen. Reeds vaker heb ik er op gewezen,
dat dergelijke min of meer statische opgaven zeker niet van belang ontbloot zijn, doch dat zij onze kennis omtrent vorst-resistentie nauwelijks
verdiepen.
Zeer gedocumenteerd is het reisverslag van V o n
Magdeburg
betreffende een studiereis van Duitsche Boschbouwers naar Noord-Amerika
in 1938. Van de vele bijzonderheden in dit verslag noem ik alleen de
drastische maatregelen, welke men neemt ter bestrijding van de iepenziekte, waaraan vooral Ulmus americana te lijden heeft. Voor het onderzoek van deze ziekte werd in New-)ersey een afzonderlijk laboratorium
gesticht. Tot 1937 waren meer dan V/2 inillioen zieke boomen opgeruimd
en was 11 millioen dollar uitgegeven voor de bestrijding. Voor de jaren
1938 tot 1943 is een bedrag uitgetrokken van 15 millioen dollar.
Ook ditmaal mogen de vele interessante afbeeldingen genoemd worden.
Deze vormen als altijd, een der grootste attracties van dit Jaarboek,
welks uitgave ook dit jaar verzorgd werd door Prof. H Ö f k e r.
Wageningen.
H. J. V e n e m a ,

