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Dit boek, dat als ondertitel draagt „Lehrbuch für den Forstbetriebsdienst", is in hoofdzaak een. leer- en handboek voor het practische boschbeheer. Volgens het voorwoord van den schrijver beoogt het werk in
de eerste plaats te zijn een leerboek zoowel voor de leerlingen-boschwachter alsook voor de toekomstige middelbare en hoog ere boschbeheerders
gedurende hun eerste studiejaren : daarnaast moet het den in de practijk
werkzamen boschbouwer een trouwe metgezel bij zijn werk zijn, terwijl
het tenslotte ook als leidraad bij het onderwijs op boschwachterscursussen e.d. moet dienst doen.
Het is zeker geen gemakkelijke taak om een boekwerk te schrijven,
dat aan al deze doelstellingen kan beantwoorden'. Want als de schrijver
zich te veel beperkt tot de leerstof voor lager boschpersoneel, mag hij
niet verwachten, dat het boek „ein treuer, zuverlässiger und nie versagender Begleiter der gesamten (cursiveering van mij — Ref.) Betriebsbeamtenschaft" kan worden. Behandelt hij daarentegen de stof belangrijk
uitvoeriger dan bij de opleiding voor boschwachters gebruikelijk is, dan
moet het werk daardoor als leerboek bij de opleidingen van lager boschpersoneel aan bruikbaarheid inboeten.
In hoeverre de schrijver er met zijn medewerkers — de onderscheidene
leervakken zijn door verschillende auteurs bewerkt —1 in zijn geslaagd
den gulden middenweg te vinden, zullen we na afloop van de bespreking
der afzonderlijke onderwerpen zien.
1.

H'. W e b e r, Forstliche Standorfslehre
und
Holzartenkunde.
a. De leer van de groeiplaats deelt schrijver op de gebruikelijke wijze
in in klimaat en grond ; beide onderdeelen omvatten; samen 24 bladzijden.
Van belang is vooral de behandeling van de eischen, die de verschillende
houtsoorten aan klimaat resp. grond stellen, alsmede de invloed van het
bosch — en hiermede ook van de verplegingsmaatregelen — op de
groeiplaatsfactoren. In dit verband valt vooral de meer uitvoerige behandeling van de humusvorming te noemen.
Jammer is het, dat schrijver bij de inleiding tot de bodemkunde wel
de mineralogie en de petrologie, doch niet de geologie behandelt; het
geheel wordt daardoor eenigszins onbevredigend.
Het hoofdstuk over de groeiplaatsleer eindigt met een. behandeling van
de belangrijkste mossen, varens, grasseri en kruidachtige planten in hun
betrekking tot de standplaats.
b. De kennis der houtsoorten omvat, naast een zeer beknopte inleiding
over anatomie, morphologie en physiologie een opsomming van de belangrijkste eigeiischappen van de voornaamste houtsoorten, de struiken
hieronder begrepen. Evenmin als elders in dit boek worden de wetenschappelijke namen vermeld. Opmerkelijk is, dat Duglasie met een „u"
wordt geschreven. Zal men in de Nederlandsche vakliteratuur binnenkort
ook het woord „doeglas" kunnen tegenkomen?!
2.

H. W e b er, Samengewinnung
und
Pflanzenzucht.
In tegenstelling tot het vorige onderdeel is hier de stof uitvoerig behandeld. Schrijver begint met te wijzen; op de beteekenis van de herkomst en
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bespreekt vervolgens de wettelijke maatregelen, die in Duïtschland zijn genomen om gebruik van goed zaad te waarborgen en van minderwaardige
rassen tegen te gaan. Daarna volgt het oogsten en bewaren, van zaad,
waarbij de houtsoorten' afzonderlijk zijn behandeld. Deze overzichtelijke
indeeling naar de houtsoorten is ook het daaropvolgende onderwerp, het
zaaien en verder kweeken van het plantenxnateriaal, doorgevoerd.
3. Fr. B a u e tr.
Waldbaulehre.
In 112 blz. behanledt de schrijver op zeer overzichtelijke wijze de geheele
leerstof van den „boschbouw in engeren zin". Duidelijk zijn de verschillende vaktermen gedefinieerd.
De behandeling van de theoretische grondslagen kan men het beste kenschetsen met de woorden „volledig en beknopt". W a a r noodig zijn teeke-ningen en foto's gebruikt om de verschillende begrippen te verduidelijken.
Uitvoeriger is het hoofdstuk over den practischen boschbouw. Betreffende het planten vindt merf b.v. niet alleen een groot aantal methoden
beschreven, doch ook is van iedere houtsoort het meest gebruikelijke plantverband vermeld. De natuurlijke verjonging behandelt schrijver meer in
groote trekken ; alleen de belangrijkste verjongingsmethodes worden nader
besproken.
De opstandsverzorging heeft in den laatsten tijd een zeer vooraanstaande
plaats in den boschbouw verworven ; daarbij is de nadruk vooral op vroegtijdig ingrijpen gelegd. Geen wonder, dat B a u e r dan ook niet minder
dan 21 blz. aan de „Jungwuchspflege" wijdt, terwijl ook de ..Läuterungen"
in verhouding tot de „Durchforstungen" zeer uitvoerig worden behandeld.
Het hoofdstuk over de dunning, dat op zich zelf vrij beknopt is, eindigt
met „Die Durchforstungstechnik der höchsten Werterzeugung", waarbij het
kiezen en uitteekenen' van toekomststammen op zeer jeugdigen leeftijd (n.l.
reeds na beëindiging van de „Läuterungen", dus nog vóór het begin van
de eigenlijke dunningen) als alleen-zalig makend beginsel wordt gehuldigd.
Voor een leerboek acht ik zooiets absoluut fout; er had althans vermeld
moeten worden, dat vele vooraanstaande boschbouwers het niet hebben
begrepen op een dunning smethode op profetisch-intuïtieVen grondslag en
daarom niet al hun hoop willen vestigen op bepaalde boomen, die later
wel eens erg zouden kunnen teleurstellen, als andere ze overvleugelen.
4. H. W e b e r und H. K ö h l e r ,
Forstschutz.
K ö h l e r behandelt de beschadigingen', die door de anorganische en
organische natuur worden, veroorzaakt. Bij de eerste categorie is vooral
veel aandacht aan boschbrand geschonken1, terwijl de organische beschadigingen op overzichtelijke wijze zijn ingedeeld. Overal is de bestrijdingswijze kort aangegeven,
W e b e r schreef het tweede gedeelte, dat handelt over de schade door
den mensch aan het bosch toegebracht. Dit onderwerp ligt geheel op het
gebied van het Duitsche strafrecht, zoodat hierop dezerzijds niet nader
wordt ingegaan.
5. H. W e b e r ,
Naturschutz.
Dit onderdeel van „Der Forstbetriebsbeamte" bestaat uit twee hoofdstukken, waarvan het eeirste handelt over de wettelijke bepalingen, die in
Duitschland de natuurbescherming regelen. Het tweede; hoofdstuk gaat
over de practische zijde van dit onderwerp, waarmede de boschbeheerder
uiteraard het meeste te maken; heeft. Vooral aan de beschermde vogels is
veel aandacht geschonken.
6. H. W e b e r ,
Forstmitzung.
56 bladzijden voor een zoo belangrijk onderdeel van den boschbouw als
de boschexploitatie Ss niet veel, ook niet wanneer het boschtechnischc
gedeelte buiten beschouwing blijft (dit is bij de arbeidsleer ingedeeld).
De technische eigenschappen en gebreken van het hout, alsmede de
belangrijkste gebruiksdoeleinden, omvatten dan ook niet meer dan 25
pagina's; de rest handelt over de houtsorteering en -verkoop, een en
ander in verband met de wettelijke voorschriften betreffende de Duitsche
marktordening.
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7. E. B a r t h . Die
Waldarbeit.
Dit goed verzorgde onderdeel omvat het geheeie terrein van den arbeid
in het bosch ; men kan er zoowel algemeenheden betreffende de arbeidsleer
alsook de organisatie van het werk bij de velling, bij den aanleg van
nieuwe cultures, in de kweekerij enz. in vinden. De schrijver heeft vooral
veel aandacht aan de gereedschappen en werktuigen geschonken.
8. W . v o n L a e r ,
Holzmesskunde.
De geheeie houtmeetkunde wordt in 14 bladzijden behandeld. Slechts
4 hoogtemeters worden genoemd, n.l. Vorkampf-Laue, Christen, Weise en
Blume-Leiss. Over de massabepaling wordt eveneens weinig gezegd:
slechts de meest eenvoudige methodes, die alle1 uitgaan van bestaande
tabellen, worden besproken.
9. H. W e b e r,
Flächenmesskundc.
Ook hier Is de leerstof beperkt tot de eenvoudige methodes. Zoo wordt
b.v. de foutenvereffening niet behandeld, terwijl evenmin gewezen is op
het gebruik van logarithmen in de landmeetkunde. Ook de theodoliet wordt
b.v. niet besproken.
10. O. F a b e r ,
Waldstrassenbau.
H . A . W i II o m i t z e r, Ries- und
Triftanlagen,
12. A. W i l l o m i t z e r , Wildbach- und
Lawinenvcrbauung.
„Der „Waldstrassenbau" von F a b e r ragt über den Rahmen dieses
Buches heraus. Er wurde jedoch im wesentlichen ungekürzt übernommen, damit die reichen Erfahrungen des um die Entwicklung des Waldstrassenbaues über die badischen Gaue hinaus hochverdienten Verfassers
nach seinem Tode erhalten, blieiben", zegt Oberlandforstmeister O r t h
in het voorwoord. Geen wonder, dat dit een der meest geslaagde gedeelten van dit boek is. De beide andere bouwkundige onderwerpen
sluiten hierbij, wat hun verzorging betreft, geheel aan en zijn eveneens
met duidelijke afbeeldingen verlucht
13. H. W e b e r, Jagdkunde rrdt einer Einführung in die Fischerei.
Dat aan jacht en visscherij in dit boekwerk niet minder dan negentig
bladzijden worden gewijd, is wel zeer kenmerkend voor de plaats, die
de jacht In den Duitschen boschbouw inneemt. Dat dit echter is geschied ten koste van andere, naar Hollandsche opvattingen' veel belangrijkere onderdeden van den boschbouw, valt zeer te betreuren.
14. H. W e b e r , Gesetz^ und Berufskunde.
Dit is het laatste onderdeel, waarin de Duïtsche staatsinrichting, alsmede
de voornaamste wettelijke nict-boschbouwkundlge bepalingen, waarmede
de boschbouwer in de uitoefening van zijn beroep te maken kan krijgen,
worden behandeld.
W e zien dus, dat „Der Forstbetriebsbeamte" in geen geval op volledigheid aanspraak kön maken; daar b.v. de boschbedrijfseconomie in
zijn geheel is weggelaten. Blijkbaar is na de ter dood veroordeeling van
de „Bodenreinertragslehre" de boschrenterekening mede ten grave gedragen !
Meer verwondering wekt het echter, dat een vak als de boschbedrijfsregeling, die in Duitschland altijd een zeer vooraanstaande plaats heeft
gehad, ook buiten beschouwing is gebleven.
Met de reeds genoemde gebreken zijn de laatste beide feiten wel een
voldoend bewijs, dat de schrijver er niet in geslaagd is een werk samen
te stellen, dat ook voor de hoogere boschambtenaren een ,,nie versagender Begleiter" zal zijn. Dit neemt niet weg, dat velen het om zijn
voortreffelijke behandeling van sommige onderwerpen toch gaarne zullen
aanschaffen. Vooral echter geloof ik, dat studeerenden in den Kolonialen en Nederlandschen! boschbouw er veel aan zullen hebben.
De prijs bedraagt in den Hollandschen boekhandel ± f8.60.
Bennekom, Jan. '41.
J. v a n S o e s t
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„Bottende takken", door A. J. L. L o o i j e n
en Dr. Ir. J. J. F r a n s e n , met plaatjes en
teekeningen van A. B e e f t i n k, uitgave van
„ R i n g e r s ' cacao- en chocoladefabrieken",
112 pag., 123 gekleurde plaatjes en verschillertde teekenïngen. Prijs zonder plaatjes f0,90.
Dit fraaie album heeft als ondertitel: „Nederlands bosch en wat daarin
leeft". Deze ondertitel is ontegenzeggelijk juister dan de reeds vermelde
hoofdtitel „Bottende takken". Het is n.1. zoo, dat men wel enkele plaatjes
met bloeiende of vruchtdragende boomtakken aantreft en ook hierover
in den tekst wel wat vérmeid vindt, maar dat, eigenlijk gezegd, het
geheele boek handelt over het Nederlandsche bosch en over datgene,
wat men daarin kan waarnemen. Naar onze meening zou het boekwerk
het beste getypeerd zijn indien de titel eenvoudig zou lulden: „Het
Nederlandsche Bosch". En daarom doet de inhoud ons dan ook zoo
sympathiek aan. Hier is een poging gedaan om de Nederlanders op
onderhoudende eii populaire wijze nader tot het vaderlandsche bosch
te brengen en ik ben volkomen overtuigd, dat deze poging zal slagen.
Alle tien hoofdstukken zijn even genoegelijk te lezen. De inhoud
vermoeit den lezer niet en is dikwijls boeiend en vlot geschreven. De
schrijvers brengen den lezer inderdaad in het bosch en vertellen hem dan
van boomen en struiken, van zwammen, en bakteriën, van zoogdieren,
vogels enf insecten, van boschbrand en- storm en van de poëzie, die in
dat bosch te beleven: valt in de verschillende jaargetijden.
Een bespreking van den inhoud heeft voor de boschbouwkundige
lezers van ons tijdschrift minder zin, aangezien voor hen geen nieuwe
feiten naar voren gebracht worden- Niettemin zal iedere boschbouwer
zich in het bezit van dit album verheugen; en dit niet het minst om de
fraaie plaatjes, die daarin kunnen worden1 verzameld door de gebruikers
van R i n g e r s producten. Fraai zijn deze plaatjes vooral door compositie en nauwkeurigheid van teekening eru meestal ook door kleurenharmonie. Het wil ons echter voorkomen|, dat het onderwerp „bosch"
derij schilder in zooverre wat al te erg geïmponeerd heeft, dat hij in
sommige gevallen van een al te groote voorkeur voor groen en geel
doet blijken. Vooral de groengele of blauwgroene achtergronden kunnen
mij persoonlijk niet steeds bekoren. Gelukkig echter vraagt het object
veel meer aandacht dan de achtergrond en slechts in zeer enkele gevallen
schijnt mij het object zelf of de voorgrond wat al te groen.
Al met al. niet het minst wat de plaatjes betreft... een prachtig album.
t. W .

