Boekbesprekingen
Handboek voor de Populierenteelt, onder redactie van ir H. A. van der Meijden,
Derde herziene druk. 1960. Uitgave van de Nederlandse Heidemaatschappij met medewerking van de Stichting Bosbouwproefstation „De Dorschkamp".
Dit handboek in nieuwe veel verbeterde vorm verschenen, waarop we 6 jaren hebben
gewacht, heeft zeer gewonnen aan actualiteit. Het bevat een zeer levende stof, die vooral
in die 6 jaren sterk in ontwikkeling is geweest door de grotere aandacht, die ook in
ons land aan deze houtsoort werd gegeven. De algemeen-redacteur wijdde zich reeds
een aantal jaren geheel en uitsluitend aan de populier en een van de medewerkers,
voorheen de rechterhand in dezen van G. Houtzagers, eveneens ten aanzien van de
soorten- en vormenbeoordeling van dit geslacht.
Het voornaamste onderdeel van het boek, dat blijkens het geleidewoord van Hendrikx betreft de „voor onze nationale houtproductie zo waardevolle populier" is uit de
aard van de zaak de teelt als zodanig, geschreven door de redacteur zelf. Na duidelijke
vaststellingen in het algemeen, passeren de voor de houtproduktie belangrijkste vormen
— soort, kloon, cultivar — de revue, waarbij slechts ware aan te merken, dat men het
herstellen van een foutieve menging, kwalijk een selectie kan noemen {Keppels glorie).
De schrijver beperkt zich hier terecht tot een klein aantal verschillende populieren.
Uitvoerig behandelt hij dan de groeiplaats, nadat hij eerst een niet geheel compleet
overzichtje geeft van de mening hierover van Houtzagers en Joachim naast elkaar (ik
had hier de niet eerder door hem genoemde regenerata maar weggelaten of hadden we
h:er serotina erecta voor moeten lezen?). Zijn eigen goed objectief gehouden oordeel
vindt men in het verdere verloop van het prettig leesbare verhaal, waarin hij duidelijk
waarschuwt tegen in de praktijk dikwijls gemaakte grondleggende fouten. Nieuw is
het bladonderzoek als methode om stikstofgebrek in jonge beplantingen te constateren,
voorlopig alleen voor het onderzoek. Conclusie voor de praktijk is wel, dat in de eerste
jaren stikstofbemesting dient te worden toegepast.
Er blijven natuurlijk altijd vragen over. Z o trof mij dat serotina erecta (regenerata)
goed voldoet ,,op enigszins droogtegevoelige gronden", terwijl men in sommige kringen
zeer bang is voor deze kloon. Ook, dat de gelrica sterk van de wind heeft te lijden,
terwijl naar de ondervinding de marilandica de meeste windbreuk toont na een storm.
Het deed mij goed bij de behandeling van de aanleg als oordeel te vernemen dat individuele menging van cultivars als „te lastig, ongewenst en onnodig", werd afgeraden.
Er waren vroeger wel eens andere geluiden. Alles op één kaart is natuurlijk ook niet
goed, maar geen mengelmoes.
Interessant zijn de beschouwingen over het plantverband. De praktijk blijft dus nog
wel bij wijde beplantingen, wisselend naar soorten en rassen. Altijd, zo ook hier, worden
de verschillende opvattingen duidelijk tegenover elkaar gesteld. In het hoofdstuk over
het onderhoud wordt vooral bij de snoei goed aangegeven het voor de houtproduktie
grondleggende werk van de teler ten bate van houtkoper en -verwerker, een principe
dat door ons bosbouwers jarenlang te weinig in het oog werd gevat. Dit, naast landschapsverzorging en natuurschoon belangrijke verband, is trouwens in het gehele boek
duidelijk waarneembaar, daar aan de fouten in het hout door beschadigingen en ziekten, alsmede aan het hout en zijn toepassingen uitgebreid aandacht werd besteed door
medewerking van een groot aantal specialisten (D. Doom, G. van den Ende, mevrouw
H. C. Beis-Koning en H. van Vloten, alsmede mevrouw G. M. C, Koning-Vrolijk en
mej. H o f ) . In zekere zin haast een wat erge grote aandacht, daar vooral bij de insecten en ziekten een iets beperkter — eenvoudiger — behandeling naar verhouding van
het geheel een grotere evenwichtigheid van het hele werk tot gevolg zou hebben gehad.
Dit laatste is zeer zeker ook het geval ten opzichte van het eerste hoofdstuk, dat
klaarblijkelijk uit grote piëteit voor de te vroeg gestorven pionier en oorspronkelijke
schrijver, voor het grootste deel in dezelfde vorm van de vorige uitgave van 1940 (de uitgave van 1941 is geheel gelijk aan die van 1940) is gehouden. Houtzagers met zijn
uitgesproken voorliefde voor de dendrologie, heeft veel meer soorten en vormen beschreven, dan voor de cultuur van ons land van betekenis zijn. W a a r , zoals ik reeds eerder
opmerkte, Hendrikx in het voorwoord sprak van de ,,voor onze nationale houtproduktie
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zo waardevolle populier", daar was het toch niet nodig geweest om bijvoorbeeld van
de sectie Leucoïdes beschrijvingen te geven van twee soorten, waarvan de ene alleen
als sierboom zal kunnen worden gebruikt en de andere zelfs alleen maar geschikt is
als sierheester. En zo zijn er bij de sectie Aigeiros zeker 2 en bij de sectie Tacamahaca
ook enkelen, die we eenvoudigheidshalve beter hadden kunnen missen. Dat is wel iets
voor de volgende druk.
Ons boezemen veel belang in de beschrijvingen van de bewerker omtrent de verschillende bij ons bekende klonen. In de eerste plaats de herkomst van de Heidemi] -kloon,
die heel anders is gebleken te zijn dan oorspronkelijk werd aangenomen. D e serotina
erecta, die zoals we al wel weten feitelijk als vrouwelijke bloeier een regenerata is. Het
is jammer, dat nu nog in dit boek wordt vastgehouden aan de foutieve naam; zo komen
we nooit verder. Het is bovendien verwonderlijk om nu ook de mannelijke kloon Keppels
glorie, die „vermoedelijk" indentiek zou zijn met Serotina de Champagne, niet afzonderlijk, maar steeds weer (zie ook de Rassenlijst 1958) in verbinding met de serotina
erecta = regenerata te zien behandeld, een kloon waar hij niet het minst mee te maken
heeft. Om het voor de praktijk, waarvoor het boek is geschreven, nog verwarrender te
maken, wordt nu onder het hoofd regenerata = serotina erecta verteld, dat de vroeger bij
ons een aantal jaren gebruikte regenerata geen regenerata is, maar dat er nog een andere
regenerata is, genaamd Harff. Neen, deze voorstelling van zaken brengt geen duidelijk
beeld voor de praktijk. Hier had toch meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt dienen te worden de zaken duidelijk naast elkander te zetten. Het is wetenschappelijk misschien wel goed, maar praktisch onmogelijk te hanteren. Bij robusta is duidelijk verteld
hoe zich daar enkele variaties voordoen, maar weer is het jammer, dat de Zeeland
niet afzonderlijk is genoemd, alleen door het feit, dat botanisch weinig onderscheid is te
vinden. Hier speelt weer doorheen de oude tegenstelling bosbouwpraktijk tegenover
biologisch inzicht, zoals we dat kennen bij de Pinus nigra corsicana tegenover P.n. calabrica, die bosbouwkundig wel degelijk verschillen.
Het classificatie-overzicht zou m.i. aan waarde winnen met tekentjes van het geslacht der klonen, vooral nu we missen de overzichtelijke systematische classificatie van
Houtzagers, waarin mogelijk de bewerker teveel fantasie heeft opgemerkt, zoals trouwens
wel blijkt uit de beschrijvingen. W e l is nieuw opgenomen een geografische classificatie,
maar ook dit gaat mij voor een niet-dendrologisch boek voor de praktijk te ver. Naar
mijn smaak zou een verdere uitwerking van de „vergelijkende opstelling van de hoofdkenmerken van enkele in Nederland veel voorkomende populieren van de sectie Aigeiros"
als hoofdschotel van het gehele hoofdstuk, met zeer veel toelichtende schetsjes van bladvorm, bladvoet, bladrand enz., iets zijn voor dit als praktische uitgave bedoelde boek.
W a t we dan nog missen is een herziene uitgave van kwekerij-kenmerken; de vroegere
losse uitgaven, aardige pogingen van Houtzagers, voldoen niet meer en nu de nadere
kennis in dit opzicht door Broekhuizen zoveel verder werd verrijkt, heeft dit tot praktischer mogelijkheden geleid. W e zijn in afwachting!
Het tweede hoofdstuk over de waarborgen voor raszuiverheid, rasechtheid, kwaliteit
en gezondheid van de hand van E. C. Jansen, is een korte en heldere uiteenzetting over
deze stof. Het jaartal bij het Reglement voor de keuring van laanbomen zal echter wel
1938 moeten zijn. W a t het onderschrift op bladzijde 90 betreft, is met „Drakenburg"
de Rijkskwekerij Drakenburg te Baarn bedoeld. Dit zou verwarring kunnen stichten met
de benaming van de wilgenkloon Drakenburg. Daar de wilgen thans met de populieren
in de aandachtsfeer van de Nationale Populieren Commissies zijn getrokken, zou de
behandeling daarvan in een volgende druk in overweging kunnen worden genomen.
Het derde hoofdstuk van E. Teerink is geheel omgewerkt. Allicht was in 20 jaren tijd
in de opvattingen van het kweken van plansoen wel heel veel veranderd. Trouwens is
de verdere cultuur, zoals we zagen, na dc kwekerij, nu niet meer door hem behandeld,
maar door van der Meiden onder de titel van de teelt.
Al met al is het zeer gelukkig dat dit boek thans weer algemeen bereikbaar is in
verjongde vorm. Een hulde aan redacteur en medewerkers, alsmede aan de uitgeefster,
is hier als goed slot zeker op zijn plaats.
F. W . Burger.
Veranderingen in de bladvorm van enige populierenklonen gedurende de vegetatieperiode. J. T . M. Broekhuizen. Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek (I.B.O.).
Mededeling 3. 1961 (3—35).
D e vaststelling van soort en ras van de populier is van grondleggende betekenis.
Het blad is een belangrijk onderdeel voor de determinatie. De vorm van de volgroeide
bladeren is echter afhankelijk van de plaats van het blad aan de tak. Doel van de schrij-
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ver was om na te gaan hoe men deze wetenschap nu zou moeten hanteren om een bruikbaar gegeven te vinden.
Gevonden werd, dat er nogal verschillen kunnen zijn binnen een kloon in de bladvorm der eerstgevormde bladeren. Pas na het 20ste blad is een grotere uniformiteit
bereikt en dan doet het er weinig toe of men nu het 20ste of nog latere bladeren ter
vergelijking gebruikt. Als beste tijd dient men de 20ste juli af te wachten en dan moet
men er nog aan denken goed gegroeide planten onder gelijke omstandigheden te kiezen.
Voor de vergelijking werden verschillende maten van het blad en verhoudingen
daarvan gebruikt, zoals ook reeds in ons tijdschrift, zij het met andere letters, duidelijk
is aangegeven in het nummer „De Populier", 32(5/6) 1960 (168) in het artikel „Het
probleem van cultivar en kloon" van van der Meiden en AVolterson.
Of deze wijze van identificeren bruikbaar is voor de man van de praktijk, dienen we
nog af te wachten. N a a r wij hopen zal een en ander nog iets eenvoudiger zijn aan te
geven.
F. W . Burger.
Teelt, economie en bemesting van naaldhout en populieren in Nederland. Stikstof. 2
(23) 1959 (361—408). Mededelingen van het Landbouwkundig Bureau der Nederlandse
Stikstofmeststoffen Industrie, Alexanderstraat 22, 's Gravenhage.
Een aardig rijk geïllustreerd mooi uitgevoerd nummer, waarin 5 van onze leden hun
zeer lezenswaardige artikelen hebben geschreven, is te weinig bekend geworden, want
moeilijk voor ons bereikbare lectuur. Daarom vestig ik er hier nog eens de aandacht op.
Na een kort inleidend woord van de redactie komen hier de navolgende artikelen in voor:
De bosbouwkundige verhoudingen in Nederland door A. F. ten Bruggencate {363—375)
De naaldhoutteelt in Nederland door C. P. van Goor (376—384)
Rentabiliteit van naaldhout door J. S. van Broekhuizen (385—390)
De teelt van Loofhout, in het bijzonder van populier door H. A. van der Meiden (391—
402)
De financiële aspecten van de populierenteelt door J, L. F. Overbeek (403—408).
F. W . Burger.

Referaat
Die forstliche Situation Indonesiens. Prof. dr Fritz Loetsch, Reinbek. Allgemeine Forstzeitschrift (41) 1960 (591—594). .
[904]
Prof. Loetsch, die voor de F.A.O. reizen heeft gedaan in Malakka, Siam, Laos, Kambodja. Burma en Indonesië, toont veel waardering voor het werk door de Nederlanders
in het laatste land op bosbouwgebied verricht. Hij wijst daarbij vooral op het hoogontwikkeld cultuurbedrijf in de djatibossen op Java. Maar hij heeft het toch mis, wanneer
hij beweert dat „die grossen Areale von Plantagenwäldern unter klimatisch und bodenkundlich extrem günstigen Bedingungen entstanden sind". Integendeel, het grote areaal
van djaticulturen omvat zeer arme gronden, bijna dc armste gronden van Java. Alleen
de economische omstandigheden (dichte bevolking, gebrek aan landbouwgronden, waardoor er altijd veel animo was voor het tijdelijk gebruik van bosgronden) maakten het
mogelijk jaarlijks een dergelijk groot areaal te herbebossen. M.i. is het ook minder juist
hier van Plantagenwälder te spreken; wij verstaan daaronder, meen ik, bosculturen van
snelgroeiende houtsoorten op vruchtbare landbouwgronden, waarbij een individuele verzorging der jonge bomen plaats heeft (snoei). Het vochtige jaargetijde is ook niet van
mei tot oktober, integendeel, dit is voor Midden- en Oost-Java juist de uitgesproken droge
tijd.
Het nieuwe cultuurplan, dat voor 10 jaren werd opgesteld, rekent met een jaarlijkse
verjongingsvlakte van 36.600 ha; dit werd in de jaren 1956 en 1957 ook nagenoeg uitgevoerd.
Schrijver wijst op de naar verhouding slechts geringe opbrengsten van de oerwouden
buiten Java en de nadelige gevolgen van de ladangcultuur (shifting cultivation). Vooral

