Boekbespreking.
Flora Malesiana. Dr C. G. G. J- v a n S t e e n i s.
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Het bovengenoemde werk wordt uitgegeven door 's Lands Plantentuin te Buitenzorg
bij de Noordhoff-Kolff N.V. te Batavia. W i j ontvingen hiervan een proefdruk der eerste
drie delen.
......
'
Het eerste deel geeft een opgave van ongeveer 3000 personen, die in de Maleise Archipel planten verzameld hebben en wier vondsten in de herbaria .zijn verzameld. V a n
hen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, is eert korte biographie met portret opgenomen en 't <zql menig oud-gediende goed doen hieronder veel bekenden te ontmoeten.
• .; "
Het tweede deel is een meer gedetailleerde uitwerking van de resds vroeger verschenen Maleise vegetatieschetsen, Het geeft een beschrijving van de verschillende vegetatie-typen als de savannah —• het secundaire bos en de primaire vegetatie. Dit deel Is
naar de proefdruk te oordelen bijzonder rijk 'geïllustreerd en zal een levendig beeld
geven van de verschillende vegetaties, die de reiziger in de tropen ontmoeten kan.
In het derde deel vindt men verschillende plantengeographische beschrijvingen, verhandelingen over de overeenkomst en de verschillen in de Jlara van Azië door middel
van het Maleise schiereiland en de Philippijnen, met de eilanden van de Pacific cloor dc
Bismarck en de Salomons eilanden en met Australië door Nieuw Guiriea en verder een
analyse der flora's van de verschillende formaties.
'*
Voor zover uit de proefdruk valt op te maken lijkt ons de verschijning van de Flora
Malesiana van bijzonder belang voor allen, die om welke reden dan ook in contact
komen met dc Indische plantenwereld. De jonge houtvester" zal zeker niet in een voor
hem zo'n onbekende wereld komen te staan als' zijn collega van een veertig jaar geleden.
Hij zal 2ich direct voor veel meer bijzonderheden interesseren en. een verklaring vinden
voor tal van verschijnselen die zonder deze gids hem niet duidelijk zouden zijn. \
P. v a n Z o n .

