Boekbesprekingen
G. Houtzagers. Houtteelt der gematigde luchtstreek. Deel I I : Het Bos. Zwolle,
W . E. J. Tjecnk Willink, 1956. 438 blz., uitvoerig geïllustreerd. Prijs M l .
11+2]
Men kan zeggen, dat dit tweede deel op zichzelf weer in twee onderdelen uiteenvalt:
de ecologie en de eigenlijke bosteelt. Anders gezegd, de fundamentele boskunde naast
de technische toepassingen daarvan, o f : de natuurlijke bosproei naast de onder menselijke invloed staande bosbouw. Met de behandeling van de boomsoorten in het eerste
deel is daarmede de logische opbouw van de gehele stof verkregen, welke men ook in
de Oxford-indeling terugvindt. Slechts de plaatsing van de bostypologie in het praktische gedeelte is hiermede niet in overeenstemming.
In tegenstelling tot de „neutrale" materie van deel I vergt de behandeling van dc
doelbewust gerichte bosbouw een stelling kiezen, een aangeven van de taak welke dc
bosbouwer heeft te vervullen. Hij zal, in het bijzonder in onze streken, een aanzienlijk
hogere produktie moeten nastreven dan waartoe het natuurbos in staat is. Doch hij
moet dit doen in het bewustzijn dat het dc natuurkrachten zijn, welke het bos doen
groeien en dat de mens deze groei hoogstens kan leiden, echter zeker niet dwingen.
Een gedegen kennis van de groeiprocessen van het bos als levensgemeenschap van
bomen, struiken, kruiden en lagere planten alsmede dierlijke organismen is dan ook
nodig om de praktische bosbouw te kunnen beoefenen, dat wil zeggen deze groeiprocessen zodanig in te leiden en te doen verlopen, dat de menselijke samenleving duurzaam
het meeste profijt ervan trekt.
Met deze leidende gedachte neemt Houtzagers de lezer mee door dc uitgebreide
leerstof, welke begint met de bosformaties. Dit gedeelte is onder meer met een vijftal
geslaagde kleurenkaarten geïllustreerd.
Bij de behandeling van de groeiplaatsleer komen achtereenvolgens de klimatologische,
edafische, orologische en biotische groeiplaats factoren ter sprake. De klimaatsfactoren
nemen hiervan met precies 100 bladzijden de meeste ruimte in, daar in dit verband
tevens de fysiologie.in de beschouwingen wordt betrokken. In het bijzonder hierop
slaat wel de juiste opmerking, dat er in de bosbouw nog grote behoefte bestaat aan
fundamenteel onderzoek. Dit blijkt ook uit de uiteenlopende opvattingen van fysiologen,
waarvan dit boek getuigt en waardoor dit hoofdstuk wat minder gemakkelijk leesbaar
is. Minder interessant is dit onderdeel daarentegen zeker niet, gezien bijvoorbeeld de
er in opgenomen theorieën van Thornthwaite en Penman over de evapo-transpiratie
of een weer iets meer praktisch vraagstuk als de ontwikkeling van het grondonderzoek.
Overigens laat dit tweede deel van „Houtteelt" zich gemakkelijk lezen. In het bijzonder geldt dit wel voor het technische gedeelte, dat handelt over bosaanleg, bosverjonging en bedrijfsvormen. Aan het eind is bovendien nog een belangwekkend hoofdstuk over het Nederlandse bos opgenomen. Merkwaardig genoeg zal men daarentegen
tevergeefs zoeken naar een hoofdstuk over de veredeling.
O p verschillende plaatsen draagt het geschrevene de kenmerken van persoonlijke
opvattingen van de schrijver, waar tegenover andere opvattingen kunnen worden gesteld, welke misschien ook niet steeds vrij zullen zijn van subjectiviteit. Dat Professor
Houtzagers zich een warm voorstander toont van menging is wellicht eerder een reden
tot lof dan tot kritiek, maar indien deze menging zo sterk op de voorgrond treedt als
in „Enkele schema's voor veel voorkomende beplantingen" op de bladzijden 244 tot
246, wordt daarmede de indruk gewekt, dat er in Nederland nauwelijks meer ongemengde bossen worden aangelegd. Een ander voorbeeld in dit verband vindt men op
blz. 221, waar van een boskwekerij wordt gezegd, dat deze in een goed geleid bosbedrijf
eigenlijk overbodig zou moeten zijn. Een uitvoeriger afwegen van de voor- en nadelen
van zaaien tegenover planten {blz. 241) zou hier waarschijnlijk tot een minder positieve
uitspraak hebben geleid, althans indien ook de economische aspecten in de overwegingen
waren betrokken.
Anderzijds mag niet worden verzwegen dat dit boek veel biedt, waarnaar men in
andere leerboeken over de houtteelt vergeefs zal zoeken. Dit betreft niet alleen de gehele
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opzet van dc logisch opgebouwde leerstof en de uitvoerige wijze waarop deze is geïllustreerd, doch evenzeer vele afzonderlijke gedeelten. Naast de reeds genoemde voorbeelden uit de groeiplaatsleer moge in dit verband worden gewezen op de uitstekende
verzorging van de bostypologie met niet alleen de klassieke voorbeelden van de Finse,
doch vooral ook die van de later ontstane Amerikaanse school. En tenslotte kunnen
er ook details worden genoemd, waarvoor hetzelfde geldt, zoals de wenselijkheid om
westranden sterker dan normaal te dunnen (blz, 123) en de noodzaak om het bos tegen
de heersende windrichting op te bouwen (blz. 124). Hoe vaak zondigt men in ons
winderige klimaat niet tegen deze op zichzelf zo eenvoudige regels!
De stijl is doorgaans goed verzorgd, hetgeen tot op zekere hoogte ook van de woordkeus kan worden gezegd. Naast goede uitdrukkingen als dïep-open gronden en bosverzorging ontmoet men echter ook wel minder gelukkig gekozen termen als diepgrondige bodems (57), bosverpleging (123) of bijvoorbeeld lichtstelling als statisch begrip
(110), vrijstandsexemplaar (55), schermslag (301). Het kan zijn dat dergelijke uitdrukkingen te vervangen zijn door beter klinkende Nederlandse woorden, althans voor
bosbouwers geven ze de begrippen, waarvoor ze zijn gebruikt, goed weer. Het laatste
geldt mijns inziens in mindere mate voor het woord takbemesting, dat op blz. 62 kennelijk in de zin van takbedekking (passief) is gebruikt. Buitenstaanders zouden uit de
tekst van blz. 251 ten onrechte kunnen opmaken dat spreikoppen en dubbelstammen
twee woorden zijn voor dezelfde abnormaliteit.
Afgezien van een te ver doorgevoerde schematisering van de afbeelding op blz. 70
— waardoor er geen zichtbare verschillen zijn tussen capillair water en grondwater —
en het ten onrechte wegnemen van boom nr 6 bij de laagdunning in de tekening op
blz. 260, kan men niet anders dan enthousiast zijn over dc talrijke illustraties, welke de
drukker uitstekend heeft weergegeven. Ook de typografische verzorging van de tekst
laat niets te wensen.
Het verschijnen van Houtzagers' Houtteelt betekent meer dan een moderne visie van
Gayer, Dengier, Troup of Toumey and Korstian. Het houdt in dat de Nederlandse bosbouw de mijlpaal der volwassenheid heeft bereikt en daarmee kunnen "wij uiteraard
allereerst de schrijver en de uitgever doch daarnaast ook onszelf als bosbouwers oprecht gelukwensen.
Onlangs kwam in een ontmoeting met een collega uit dc praktijk dc wenselijkheid
van bijscholing van houtvesters ter sprake. Voor wat betreft de houtteelt staat het voor
mij wel vast dat „Houtteelt der gematigde luchtstreek" in deze behoefte volledig kan
voorzien, naast het normale gebruik als leer- en handboek door studenten en anderen
die willen (of moeten !) weten wat bos en bosbouw is. Het is een origineel en uitstekend boek.
Van Soest.

Het Bosbeheer in Nederlands Nieuw-Guinea.
[904 (95)]
Aan het „Vademecum van Nederlands Nieuw-Guinea", een zeer handig „naslaan"
werkje, dat uitgegeven is door het Nieuw-Guinea Instituut te Rotterdam, ontlenen we,
dat thans op het Nederlandse deel van het eiland werkzaam zijn een achttal houtvesters.
Een ervan, met de titel van inspecteur, is te Hollandia als hoofd van dc Dienst geplaatst. De standplaatsen der bosafdelingshoofden zijn Hollandia, Biak, Sorong, Fak
T a k en Merouke. Behalve deze acht academische krachten, zijn er nog een vijftal bosarchitecten werkzaam.
Voorlopig legt de dienst zich vooral toe op de verkenning en inventarisatie der meer
belovende complexen om de Geelvinkbaai, waarvan tot nu toe 18.000 ha intensief
werden geïnventariseerd, terwijl een 60.000 ha, van belang voor dc bevolkïngskap en
de inzameling van bosproducten, meer globaal werden verkend.
T e Manokwari is thans een zagerij in aanbouw, die men in 1957 in bedrijf denkt tc
kunnen stellen.
De totale zichtbare kap bedroeg in 1955 rond 18.000 m:! ruw hout en bekapt hout
en 8.600 m:{ zaaghout.
P. van Zon.

