Boekbespreking.
Prof. D r G. L. F u n k e : Experimenteels, planten'
sociologie. 1943. V I I I en 224 blz. met 17 fig., waarvan. 16 buiten tekst. Prijs f4.25.
Noorduijn's
Wetenschappelijke reeks No. 10.
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W i e als plantensocioloog zich afvraagt, wat hij zelve onder cxperimenteele plantensociologie zou verstaan, kon wel eens tot andere opvattingen komen dan Prof. F u n k e
in dit boekje verkondigt. Dat verschil zou dan waarschijnlijk terug te voeren zijn tot
verschil van inzicht, wat men onder plantensociologie dient té verstaan. Volgens de
meening van Prof. F ü n k e dient de cxperimenteele plantensociologie na te gaan:
„welke invloed de stoffen, door planten uitgescheiden, uitoefenen, op anderè planten,
in gunstige of ongustige z i n ; era vervolgens of die stoffen in de vrije natuur beteekenis
hebben voor de samenleving, van de flora enl zoo ja, Welke." Daarbij beperkt de
schrijver zich zooveel mogelijk tot de chemische invloed van de planten op elkaar.
Experinienteele sociologie is eert nieuwe naam, al zijn er reeds 'eerder pogingen gedaan
om dezen stof onder één gezichtspunt té, vatten. Z o o spreekt B o a s (1937) van „Dynamische Botanik".
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Prof. F u n k e heeft de stof over een vijftal hoofdstukken verdeeld: I, Inleiding
(waarin o.m. de uitscheiding der planten behandeld wordt) ; II,, D e werking van
lagere planten op elkaar; I I I , D e werking van hoogere en lagere planten op elkaar
(o.m. symbiose, de verschillende vormen van mycorrhiza en, bacteriorhiza, de Leguminosae- en Bacillus xadicicola, parasieten en hun gastheerplanten), het behoud; der aarde
door _schimmels en bacteriën) ; I V , D e werking van hoogere planten op elkaar (de
uitscheiding door de cuticula, de remstoffext van zaden en hun oecologlsche beteekenis,
toxische uitscheidingen door de Wortel, rem- en- groeistoffen in den bodem enz.) ;
V , Slotbeschouwingen (waarin o,m. de toekc^nst der experimentcéle plantensociologie
besproken wordt). A a n het slot is een lijst van.meer dan vierhonderd litteratuurnummers
opgenomen. 1
In de eerste plaats heeft schrijver een overzicht gegeven van het feitenmateriaal
waarover wij thans reeds beschikken. Prof. F u n k e moge. dan spreken van het
fragmentarische, van- dit materiaal, velen! zullen ongetwijfeld verbaasd zijn, over 'dc
hoeveelheid die er reeds gekend is erï die hier voor het eerst van een bepaald gezichtspunt uit, samengevat is. Is het verzamelen van zoovele, zeer verspreide gegevens,-reeds waardevol, * het boekje heeft nog belangrijk aan beteekenis gewonnen
door dc stimulans die er van uit gaat. Vele vrager! worden gesteld, menige suggestie
wordt gegeven. Veel hulp bij het oplossen van de tallooze, problemen, verwacht de
schrijver van de practische beoefenaren'1 der landbouw- en boschbouwkunde.
Behalve door de kleine kring van plantensociologen, dient het boekje vooral bestudeerd te worden door de groote schare van landbouwkundigen-, diè met cultuurproblemen
in aanraking komen'. O o k hier ligt eeix terrein braak, waar biologen en landbouwkundigen
gemeenschappelijk kunnen! arbeiden aan actueele vraagstukken.
'
.
V a n sociologisch standpunt acht Ref. het boek daarom vooral van belang, omdat
hier een poging gedaan wordt het begrip „concurrentie" natuurwetenschappelijk te analyseeren. D e wensch van den Schrijver dat het boekje spoedig moge verouderen,
deelt ook Ref. Moge de nieuwe druk ons dan menig nieuw gezichtspunt brengen.
H . J. V e n e m a.
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H . H e u k e 1 s.1 Geïllustreerde Schoolllora
voor
Nederland, bewerkt door W , < H . W a c h t e r . 12e,
geheelomgewerkte druk, 892 p., 1022 afbeeldingen.
Prijs gebonden f5.50. P. N o o r d h o f f N . V . , 1942.
Groningen—Batavia.
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Deze 12e druk wijkt in verschillende opzichten af van haar voorgangers. Z o o zijn
de beschrijvingen van een groot aantal adventieven, waarvan er jaarlijks eenige tien-

tallen in ons land gevonden worden, weggelaten. Enkele geslachten zijn opnieuw bewerkt en een aantal siergewassen meer opgenomen. Aankomende planteiisociologen
.zulleri dankbaar zijn voor het vermelden van de kensoorten der orden, verbonden en
associaties. Een aantal fig. zijn door andere, betere, vervangen. De nomenclatuur der
wilde gewassen is zooveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de door
M a n s v e l d samengestelde „Verzeichnis der Farn- und Blütenpflanzen" des Deutsches
Reiches", daar de namen van dezq lijst in overeenstemming zijn met de Internationnale
nomenclatuurbesluiten. Al deze wijzigingen hebben bijgedragen om het oorspronkelijke
karakter van deze flora, ri.L van een schoolfiora, waarbij het belang van het onderwijs
dus op de voorgrond staat, onaangetast té laten, eerder nog nader te bevestigen.'
Dit is de eerste herdruk welke door W . H. W a c h t e r in het licht gegeven: wórdt,
nadat W a c h t e r reeds in' zeer 'ruime mate zijn medewerking verleend had aan de,
nog door H e u k e l s verzorgde vorige uitgave. Deze uitgave opent met een sympathiek gestelde biografie van H e ü k e l s , d o o r . W a c h t e r geschreven. Daarop
volgt een overzicht van de plantengeografische districten van "Nederland, toegelicht
met een kaartje, door v a n S o e s t . Een beknopt overzicht betreffende het onderzoek
der flora van Nederiand is eveneens, van de hand van , W a c h t e r. Aan de determinatietabellen gaan nog vooraf „Het systeem der plantenassociaties" door v a n D ij k
enj W e s t h o f f èrn de „Verklaring der voornaamste termen". De bruikbaarheid van
deze flora, ook voor kringen buiten het onderwijs, wordt in belangrijke mate verhoogd,
doordat bij verschillende geslachten en soorten verwezen1 wordt naar speciale litteratuur,
welke betrekking kan. hebbénw zoowel op de systematiek als op de biologie. *
« Eert werk waarvan de eerste druk in 1900 verschenen is, is uit den aard der zaak
reeds vele malen aan veelvuldige herzieningen onderworpen geweest. Zonder eenigen
twijfel zal dan ook deze nieuwe druk met' zijn belangrijke wijzigingen en aanvullingen
een waardige plaats ihnemen naast' zijn voorgangers. Zouden in de volgende druk de
„Tabel der Nederlandsche plantennamen" en- de „Tabel der Latijnsche plantennamen"
niet weer vexeenigd kunnen worden tot écn tabel ? De bruikbaarheid der index zou
er in belangrijke mate door stijgen.
.
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Boomenspicgel voor den Wandelaar, door W . L.
L e c l e r c q . (P. N.- van Kampen, Amsterdam; 204
blz„ 95 foto's f,6.90). •
. • f
' •

Jaren geledén is er- eeh commissie gevormd voor de samenstelling van een boekje
„Het Nederlandsche Bosch": Ik heb vergeefs getracht in het Boschbouwkundig Tijdschrift na
gaan, wanneer deze commissie is geïnstalleerd, maar het, doet er ook
weinig toe, want het' boekje is er blijkbaar nog" niet. O p pag. 416 van dén jaargang 1940
van ons tijdschrift lees ik althans, dat de berichten omtrent deze commissie spaarzamer
zijn dan van: een andere commissie én de voorzitter is zoo bescheiden dé commissie nog
eens aan haar bestaan te herinneren. O p p&g 312 'van den jaargang 1941 heet" het,
dat de commissie uitstel1 vroeg tot. na het gereedkomen van de boschstatistiêk. al lijkt
het voor een buitenstaander nog wél mogelijk eea goed boek over het Nederlandsche
bosch samen te stellen, zonder volledige statistische gegevens. En volgens pag. 259
van den jaargang 1942 wacht de commissie nog steeds op deze statistische gegevens,
maar aangezien alle gegevens daarover vóór het einde van 1942 bijeen zullen zijn,
behoeft zij dus niet lang meer te wachten met het begin van haai- werkzaamheden.
Op'pag. 490 heet het tenslotte „Wij leven in afwachting".
;
" Maar nu is dezer dagen bij P. N. van Kampen eén boek verschenen. „Boomenspicgel
voor den Wandelaar" door W . L. L e c l e r c q . Volgens den inleider, Dr. J a c. P.
T h ijs se, is dit boek het werk van" een geestdriftigeri, erïistigen leek. En nu acht ik
dit werk van den teek L e c l e r c q zoo uitstekend, dat, zoo deze dommissie van deskundigen haar arbeid nog niet heeft begonnen, ze er wel van kan afzien, want dit
prettig leesbare boek zal moeilijk te Verbeteren ^ijn. De inhoud is" gesplitst in 3 hoofdafdeelingen n.1. 1 Bosschenl II Boschboüw en III Boomeiu
>
'
\
In '1 geeft de, schrijver een duidelijk overzicht van het ontstaan en de verspreiding
r
der bosschen, de functie van het bosch '— het verschil tusschen oerbosch eir cultuurbosch»— de sociologie en de statistiek. Hij heeft een eenigszins overdreven vrees voor
exoten, hoewel hij toch duidelijk heeft doen uitkomen aan welk toeval het eigenlijk te
wijtén is, dat er in Amerika zooveel meer soorten van boomenj zijn dan iiti MiddenEuropa. In het hoofdstuk de functie der bosschen wijst hij erop, dat het bosch als
zoodanig reeds de moeite waard is' om bewaard tè worden en hij slaat de spijker op den
kop, wanneer hij uitroept: -„Wat zijn we toch eigenlijk1 stakkers, dat'vele z.g.n. on-

nutte dingen uit den weg geruimd worden, omdat ze geen geld in het laadje brengen
en wat is het droevig met ons gesteld, dat het bestaansrecht van zoo iets prachtigs als
een mooi bosch verdedigd moet worden met argumenten van nut en voordeel. Laten we
trachten het bosch buiten deze miserabele centen sfeer te houden.*'
' •
. Ook onlangs nog bij het geschrijf in ons tijdschrift over de boschwallen viel het me
op, dat men het meer had over het nut! en het nadeel ervan, dan over het bijzonder mooie
dier houtwallen en het karakteristieke element in het oude landschap dat we nog maar
in enkele streken hebben mogen behouden.
In hoofdstuk II behandelt hij het boschbeheer van de negentiende eeuw én den nieuwe|i
tijd, waarbij vooral de monocultuur van dennen een knauw krijgt, de bodembewerking,
zaaien en planten, de dunning, het resultaat, de aesthetiek en de recreatie.
Het besté hoofdstuk is echter dat van de verschillende boomsoorten. L e c l e r c q
blijkt een buitengemeen goed waarnemer te zijn; zijn karakteristiek van èlken en populieren is kortweg meesterlijk. N a het gevoelige gedicht van A d e m a v a r i S c h e i t e m a *) over populieren is waarschijnlijk dit gedeelte over de jjopulier het aardigste,
wat ooit over deze boomsoort geschreven is.
Het boek is fraai geïllustreerd, waarbij schrijver ruimschoots heeft mogen putten
uit het fotoarchief van het Staatsboschbeheer,- maar er zijn ook een groot aantal foto's
van hem zelf, van K e e s H a,n a, van V a n G ij z e n en van A g t e m a a l .
,. In geen; enkele bibliotheek der middelbare scholen zal dit werk mogen ontbreken.
Maar ook voor ons, al bevat het uit dèn aard der zaak niet veel nieuws, heeft het
zijn waarde, al was het alleen maar om ons nogmaals te doen. gevoelen, welk een
onwaardeerbaar voorrecht het is, houtvester te mogen zijn/
v. Z .
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Boschbouw, door Ir J. H. J a g e r G e r l i n g s ,
no. 14 van Noordijn's Wetenschappelijke Reeks,
Gorinchem 1943.
. •
Het is een gelukkige gedachte der redactie van Noord uijn's wetenschappelijke reeks
geweest, in deze uitgave een plaats in te ruimen voor den boschbouw, die
ook bij
den ontwikkelden leek — nog maar al te vaak als een uitsluitend practisch vak wordt
gezien. Evenzeer is het een goede keuze geweest, dat de redactie als schrijver voor
dat werk Prof. J a g e r G e r l i n g s heeft-aangezocht, die uit zijn vroegeren werkkring over een rijke practische ervaririg beschikt en daaraan, als hoógleeraar aan de
Landbouwhoogeschool in den boschbouw, een wetenschappelijke'visie paart.
/
De Nederlandsche boschbouwliteraiuur is niet uitgebreid en naast dè weinige leeren handboeken over boschbouw of een bepaald onderdeel er van en enkele onlangs
verschenen populaire boeken over bosschen en boomen is dit wetenschappelijk goed
gefundeerde boekje zeer welkonu De belangstellende Nederlander kan er uit ervaren,
welke problemen de boschbouwer heeft op te lossen, om zijn zoo veelzijdige taak tot
een -goed einde te brengen, en de" bóschbouwer zelf kan er zijn kennis van deze problemen ddor opfrisschen en verdiepen. "
(
De schrijver heeft zich bij de uitvoering van zijn opdracht beperkt tot den eigenlijken
boschbouw in de gematigde luchtstreek. Dit acht ik geen bezwaar; 'een volledige behandeling van alle onderdeelen der boschbouwwetenschap zou het boekje „topzwaar"
en meer of minder tot een leerboek hebben gemaakt. Dat wil het niet zijn en men
zal er dan ook tevergeefs gegevens of wenken voor de practische toepassing van den
boschbouw in zoeken. .
*
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Omtrent den inhoud valt het volgende op te merken:
;In de inleiding (zet schrijver uiteen, hoe het natuurbosch door 's menschen toedoen
in verband met de voorziening in de behoefte aan hout geleidelijk in cultuurbosch is
overgegaan en hoe zich als gevolg hiervan een boschbouwwetenschap heeft ontwikkeld,
die uit de ons welbekende onderdeelen "bestaat
*
Vervolgens wordt de lezer vertrouwd gemaakt met het begrip „bosch", een levensgemeenschap, die meer is dan enkel een verzameling boomen. Dit wordt nog verder
verduidelijkt in het volgende hoofdstuk over de verbreiding van de bosschen op' de
aarde. Uit de beschrijving der verschillende boschformaties, waarvoor de indeeling van
Rubner is1 gevolgd, kan'de lezer ervaren, waar ter wereld en in welke hoschformatic
bepaalde houtsoorten te vinden zijn. Een groot aantal en zeker de belangrijkste van de
samenstellende soorten is bij de bosch formaties vermeld.
Na deze algemeen orienteerende beschouwingen komt de schrijver tot het bosch in
*) A d e m a v a n S c h e l t e m a

„Eenzame liedjes".

'
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Nederland en volgt hij de ontwikkeling, die het bqsch in de achter ons liggende ;
geologische tijdvakken heeft doorgemaakt, zoomede in den l?istorischen tijd,, dus onder
invloed van den mensch. Enkele qijfers en beknopte gegevens ovér de boschpolitiek
in Nederland besluiten dit hoofdstuk. • • .. - .
'
'V
Zeer uitvoerig "wordt de boschbouwkundige groeiplaats behandeld en wel vooral
de edaphische- en de biotische groeiplaatsfactoren. Knap is de behandeling van de
omzetting van het strooisel mét als ideaal den gesloten kringloop van de voedings- '
stóffen bij een boschvorm, dié plantensociologisch gesproken, een climax vormt? en waar
zelfs het humide klimaat geen seculaire uitlooging v a n ' plantenvoedingsstoffen zou
toelaten (bl. 73). Bij dit onderwerp, dat steeds des schrijvers liefde had, is hij op zijn
best. D e vraag,, of alles door iederen boschbouwer wordt onderschreven, >moet in deze
boekbespreking 'buiten behandeling blijven.. Mogelijk geven deze beschouwingen nog
aanleiding tot discussies.
-.-..;• i
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t In de laatste vier hoofdstukkenbóschaanleg- en verjonging, de opleiding van deii
opstand, de bedrijfsvorm en de gevaren, die de bosschen bedreigen, wordt de eigenlijke. boschbouw behandeld. Na' een korte jmededeèling over de, natuurlijke verjonging,
die aansluit bij de in een/later hoofdstuk te behandelen bedrijfsvormen* volgt een beschouwing ovér de kunstmatige verjonging. De wijzen van grondbewerking, voorheen
en thans, worden uitvoerig belicht en gevolgd door een zeer beknopte behandeling van
de wijzen van böschaanïeg en ten v sïotte door de, beteekenis der; herkomst van het
zaad. De eigenlijke boschaanleg eh de voor ons land zoo belangrijke' vraagstukken,
die zich daarbij voordoen, zijn eenigslzins stiefmoederlijk behandeld. , • > '
,
Ook over het aanbrengen van onderzaaiihgen en onderbeplantingen, al of niet als
grondslag voor een volgende generatie, tegenover dë herbebossching na kaalslag is
slechts weinig vermeld. D i t is jammer, daar de leek zich zeker voor deze vraagstukken,
waarvan hij in deskundig behandelde'boschbedrijven vele voorbeelden kan zien, cal
interesseeren. V
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Meer ruimte is gegeven, aan de opleiding^ van den opstand: de cultuurverpleging,
de zuivering yan den jongen opstand e n d e dunning, alsmede het snoeien. In het hoofdstuk over de bedrijfsvorm vinden wi; de in ons land algemeen gebruikelijke bedrijfsvormen behandeld, waarbij zich uit den aard der .zaak de wijzen van verjonging en
exploitatie" aansluiten. Een hoofdstuk over dë gevaren, die de bosschen bedreigen,
vormt het sluitstuk van dit bock. ' • "...
: .
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Als' wij het geheel overzien, wordt het gemis gevoeld yan een hoofdstuk over de
exploitatie. Daardoor zou „het bosch" meer in zijn geheel zijn behandeld, doch aan
den anderen kant zou deze uitbouw minder passen in den opeet om bij den eigenlijken
boschbouw te blijven. -' ,
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• Ondanks deze dësiderator verdient het boek onze volle belangstelling en wij bevelen
het dan ook gaarne in de belangstelling van leekên, boschbe'pitters en boschbeheerders
aan. ' ;• ...
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' r ' D e uitvoering draagt helaas de kenmerken van den oorlogstoestand ; het papier is*
niet, zooals wij het gaarne zouden zien, en de foto's, waarvoor wel goed papier is
gebruikt, zijn niet alle even fraai afgedrukt, ' V
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