Boekbespreking.
Dr. G. H o u t z a g e r s en M. d e K o n i n g : De boomsoorten.
Korte beschrijving van de in onze bosschen, /anen, parken en tuinen meest
voorkomende boomsoorten. 3e. verbeterde druk; Uitg. Ned. Heide Mij te
Arnhem, 1938. Prijs f 1.25.
De Redactie verzocht mij een bespreking van dit boekje te willen geven,
waarvan de eerste 2 drukken in 1923 en 1927 verschenen zijn onder den
minder juisten titel: De Houtsoorten. Het komt mij voor, dat dit boekje
met veel vrucht gebruikt kan worden op de zoo nuttige cursussen der
Ned. Heide Mij. Allerlei bijzonderheden omtrent de botanische kenmerken,
cultuurvoorwaarden, gebruik enz. der verschillende voor den boschbouw
van beteekenis zijnde boomen worden vermeld. Het is geen dor verhaal
geworden ; afgezien, van een aantal germanismen en enkele taalkundige
slordigheden laat het zich vlot lezen. Het feit trouwens, dat dit boekje
thans den derden druk beleeft, bewijst voldoende dat er behoefte aan
bestaat en het zich een plaats verworven heeft aan bepaalde onderwijsinrichtingen, De schrijvers zullen echter goed doen hun doel scherp voor
oogen te houden; hun werk kan er slechts door in waarde stijgen!
Dit geschrift echter aan te kondigen als „Handboek en als Leerboek
voor Middelbare scholen, land-, tuin- en boschbouwcursussea en -scholen"
lijkt mij niet goed gezien. Aan een Handboek, een leerboek voor Middelbare scholen en een boek voor land-, tuin- eii boschboucursussen worden
zeer verschillende eischen gesteld, waaraan onmogelijk een en hetzelfde
boek kan voldoen.
De schrijvers zeggen in hun voorwoord, dat de benoeming der planten
geheel aangepast is aan de internationale regels voor nomenclatuur. Men
kan dit streven niet genoeg waardceren. Bij een volgenden druk zullen
de schrijvers meer zorg dienen te besteden aan de schrijfwijze en interpunctie van verschillende wetenschappelijke en auteursnamen, (zoo bv.
op blz. 129 r. 11, v.o.: UImaceën moet zijn Ulmaceëen; blz. 146 r. 17
v. o . : Celastrinaceëen moet zijn Celastraceëen; blz. 151 r. 6 v. b . : Eleagnaceëen moet zijn Hlaeagnaceëen; idem r. 14 v . o . : Papilonaceëen moet
zijn: Papilionaceëen.)
Het verdient aanbeveling in een volgenden druk ook den klemtoon
aan te geven bij de wetenschappelijke benamingen. Ook enkele onjuistheden op het gebied der systematiek en morphologie moeten herzien
worden, al storen dergelijke fouten meer den vakman dan den leek. Z o o
worden in een indeeling stabel de Gymnospermae verdeeld i n : Ginkgoineëen, Cycadineëen (vertaald door Palraachtigen; wanneer men dit
woord beslist vertalen wil ware dan niet beter te spreken van Grafkranspalmachtigen en! Pinaceëen ? De Pinaceëen worden verdeeld in Coniferen
en Taxaceëen. In elk elementair leerboekje der plantkunde vindt men
vermeld dat de Pinaceëen tot de Coniferen, behooren. Volgens dezelfde
tabel worden de „Araucarineëen" gerekend tot de „Pinusachtigen", onder
meer gekenmerkt door het bezit van naaldvormige bladeren. Ook de tabel
der Phanerogamen dient zorgvuldig herzien te worden, temeer daar de
schrijvers zelve op blz. 9 vermelen dat zij een „plantkundige indeeling"
beoogen te geven. V a n de morphologische onjuistheden signaleer ik alleen
het volgende geval, voorkomende op blz. 4 5 : ten onrechte wordt hier
gezegd, dat aan de voet der kortloten van Pinus enkele schroefvormig
geplaatste steunblaadjcs staan, die in het voorjaar als de kortloten pas
uitkomen, een soort scheede vormen. In werkelijkheid staat den voet van
elk kortlot slechts één steunblaadje. De overige, later vliezig wordende
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bladeren zijn dc eerste van het kortlot en vormen een kokertje. Deze
voorbeelden mogen voldoende aantoonen dat voor den vierden druk dit
boekje nog eens kritisch herzien moet worden.
Ook moet op de volgende tegenstrijdigheid nog de aandacht gevestigd
\yorden. W e vinden op blz. 45 betreffende Pinus silvestris de volgende
uitspraak: „Hoe betere groeiplaats, des te beter hout I" Dat is in strijd
met wat op blz. 32 vermeld wordt, waar van Pinus-soorten gezegd wordt,
dat de snelle groei ten koste van de kwaliteit van het hout gaat. De
eerste uitspraak is onjuist, de tweede goed. Referent is geen houtspecialist,
maar toch trof hem de uitspraak, dat het hout van de gewone Amerikaansche eik minder duurzaam zou zijn, dan dat van de inlandsche eiken.
Daar deze soort eerst sedert ± 1825 in ons land ingevoerd is, lijkt mij
dit oordeel omtrent de duurzaamheid ongemotiveerd. Dat het hout van
Liriodendron Tulipifera slechts de rol van ons populierenhout vervult is
zeker onjuist, al raag dan in Amerika de naam van dezen boom ook
Ycliow Poplar luiden.
Nog een enkel woord over de vele teekeningen, waarmede het boekje
geïllustreerd is, en wier vervaardiger we niet vermeld vonden. Over het
algemeen zijn het vlotte, oppervlakkige impressies en mankeert het aan
een exacte weergave der objecten, terwijl zulks 'toch het voornaamste
doel dient te zijn. Z o o is aan het juiste verloop van de nerven der bladeren
vrijwel' steeds onvoldoende aandacht geschonken, terwijl ieder, die wel
eens gedetermineerd heeft volgens de steriele kenmerken weet, hoe belangrijk de kennis der nervatuur is. Ook geloof ik niet, dat iemand bij machte
is om in fig. 5a en 5b van fig. III de schors te herkennen van resp. Abies
alba en Picea excelsa. Weinig fraai zijn ook fig. l a en 8 van plaat XVI.
Voorts missen' fig. 8, 9 en 10 van plaat X X V I I elke didactische waarde.
Een goede uitzondering maken de afbeeldingen van plaat XXI, die bovendien een geheel andere teekentechniek vertoonen.
Ik ben van meening, dat aan een werkje, bestemd om naast allerlei
practische kennis ook de theoretische basis te leggen bij een belangrijke
schare van jonge menschen, die op een of andere wijze met den boschbouw in aanraking komen, strenge eischen gesteld mogen worden. Voor
velen is een dergelijk boekje een bezit, waarnaar zij hun geheele leven
zullen teruggrijpen. Men onderschatte de werkingssfeer toch vooral niet 1
Z o o beschouwd moet men het initiatief der heeren Dr. H o u t z a g e r s
en d e K o n i n g waardeeren. Mogen zij voortgaan met het boekje
steeds meer op hooger peil te brengen.
Wageningen.
H. J. V e n e m a .
Twaalfde Jaarboek der Nedcrlandsche Dendcotogische Veceeniging. 1937.
Uit den inhoud van dit jaarboek zij in de eerste plaats gewezen op dc
levendige beschrijving van de kweekerscentra te Oudenbosch en Zundert,
waarbij aardige gegevens uit de geschiedenis worden vermeld. Het zijn,
met het landgoed „De Utrecht", de oorden door de vereenigïng op haar
zomerbijeenkomst bezocht. Hierop volgt nog een korte belangwekkende
beschrijving van een aantal conifeeren in het Park Tervueren, waarheen
de excursie in 1936 werd gehouden.
Het jaarboek wordt voor een groot deel gevuld door de verdere publicaties aangaande het werk van de Crataegus-commissie, geleid door
H. ]. V e n e m a, en later nog gevolgd door diens studiën over de
vruchten en! de winterkenmerken der Crataegus-soorten en variëteiten.
Met alle waardeering voor dit werk, laten we de iqhoud ervan rusten,
doch willen even nader stilstaan bij het artikel van denzelfden schrijver,
samen met J. V l i e g e r , over de groeiplaats der beide inheemsche
Crataegussoorten: C. monogyna Jacq. en C. Oxyacantha L.
De Crataegus wordt in verschillende plantengezelschappen gevonden,
maar toch alleen in die van de klasse der Querceto-Fagetales. Zij komt
hier voor in de duinboschjes der kalkrijke duinen en in fragmenten op
de kalkgronden in Limburg, behoorend tot het Quercion pubescentissessiliflorae van Midden- en Zuid-Europa ; hier dus in de (armste) meest
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noordelijke verspreiding. Voorts treffen wij haar aan in bosschen op
vruchtbaren niet te natten grond, voornamelijk behoorende tot het QuercctoCarpinetum, alsmede in de iets vochtiger sub-associaties: Q.-C. stachyetosum en -filipendilètosum. Bij ons is dat, vooral rondom oude buitenplaatsen en behalve in Limburg op de rijke lössgronden, ook op vochtige
voedselrijke gronden in het gebied der groote rivieren, langs de beken in
Noordbrabant, Geldersche Achterhoek, Twente en in de Noordelijke provincies ; in een iets armeren yorm op de tamelijk rijke prae-glaciale
zandgronden van de Veluwe. Crataegus is dus geen karaktersoort van
een associatie, maar van een geheele klasse. Dit stempelt de soort tot
een met breede sociologische amplitude, waardoor zij op zeer verschillende groeiplaatsen kan worden geteeld en ook gemakkelijk is te gebruiken
J
voor hagen.
Uit de veelheid van artikelen en mededeelingen zij voorts nog gewezen
o p : Bolrobinia's door A. d e W e v e r ; De Boomkweekerij in ons land,
ruim een eeuw geleden door H. V e e n d o r p ; enkele mededeelingen
van S. G. A. D o o r e n b o s over kruisingen van iepen en de minder
vatbare variëteit U. campestris L. var. Dampieri; een van V e e n d o r p
omtrent een vermelding van 1827 over het toen snel afsterven, na spintkeveraantasting, van een fraaie iepenbeplanting bij Leeuwarden ; ten slotte
een aardig verhaal van V c n e m a bij de Naamlijst van de houtige gewassen, aanwezig in de Xylotheek van het Landbouwmuseum te W a g e ningën. De xylotheek is dus een verzameling van houtige gewassen in
doozen. Precies vertelt V e n e m a dit hier! niet, daar hij er elders al
mcdedeelïng van heeft gedaan, maar het prikkelt des te meer om een en
ander .eens te gaan zien, niet om die xylotheek-inhoud zelf, maar vooral
om de historische waarde ervan. In Kassei in Duitschland en in Bohemen
zijn nog exemplaren van deze verzamelingen bekend. Die in Kassei bevat
340 boeken van uitgehold hout, soms van verschillende deelen van den
boom, met op de rug de schors en erin voor de soort schadelijke zwammen, karakternstieke mossen enz., alsmede aanteekeningen omtrent de
technische eigenschappen van het hout e.d.
Jammer, dat voor clicheering enkele slechte foto's werden opgenomen,
want voor het overige zijn de reproducties zeer fraai.
F. W . B.

