Boekbespreking.
W . J. H e n d r i k s : Onze Loof houtgewassen.
Uitgave van H. V e e n m a n en Zonen te Wageningen. Verschijnt
in 12 afleveringen' a f 1.50, elk bevattende plm. 48 blz.
De dendrologie mag zich de laatste jaren in een steeds groeiende
belangstelling verheugen. Na het boek van Dr. B. K. B o o m : Nederlandsche Dendrologie, dat in 1933 verschenen is, komt thans de heer
H e n d r i k s met een werk voor den dag, dat in vele opzichten als
een aanvulling van de Nederlandsche Dendrologie beschouwd mag
worden. Het boek van B o o m is in de eerste plaats een determinatie
werk; in het boek van H e n d r i k s is op de beschrijving van de\
soorten, en variëteiten de meeste nadruk gelegd. Daar het echter veel
meer soorten bevat dan het boek van B o o m (zelfs soorten opneemt,
welke bij ons nog niet in cultuur zijn, maar wier verspreiding zeer aanbevelenswaardig genoemd mag worden), kan men het zeker betreuren,
dat het werk van H e n d r j i k s geen determinatie tabellen bevat. De
illustraties in beide werken vullen elkaar ook op gelukkige wijze aan.
Geeft B o o m 'een groot aantal teekeningen van winterkenmerken en
bladeren, H e n d r i k s heeft zijn boek geillustreerd met tallooze afbeeldingen naar foto's van boomen en heesters in parken en met detailafbeeldingen van bloemen, vruchten en bladeren.
Wat de opzet betreft, de schrijver volgde het systeem van wijlen
Prof. Dr. J. V a k k c n i c r S u r in g a r. De schrijver heeft dus een
meer wetenschappelijke behandeling verkozen boven een alfabetische
behandeling der soorten. Op de beschrijving van elk geslacht volgt die
der soorten. Behalve de wetenschappelijke naam, worden ook de meest
gebruikte synoniemen gegeven. Achter de soortbeschrijving volgt die
der variëteiten. De gebruikswaarde van het boek wordt nog aanmerkelijk
verhoogd, doordat de schrijver allerlei bijzonderheden" vermeldt omtrent
de beteekenis der diverse houtige gewassen voor de tuinarchitectuur;
voorts aanwijzingen verstrekt omtrent de cultuur.
De Nederlandsche dendrologische literatuur is met een. prachtig boek
vermeerderd, dat vele jaren toonaangevend zal*zijn. Ook al zijn er hier
en daar drukfouten blijven staan, ook al is het schema der beschrijving
niet altijd even straf doorgevoerd en mag er hier en daar een enkele
onjuistheid staan, dat vermindert niets aan de beteekenis van dit werk.
Onder de tallooze afbeeldingen komen vele mooie illustraties voor,
zoowel van solitaire exemplaren als van details. Is het boek voor de
boomkweeker en tuinarchitect onmisbaar te noemen, ook de boschbouwer,
die vreugde schept in de groote rijkdom onzer houtige gewassen, zal
dit boek vaak en met vreugde ter hand nemen.
Ik kan niet nalaten te wijzen op de bijzonder mooie typografische
verzorging. De lettertypen, welke voor de verschillende onderdeelen
gebruikt zijn, zijn met zorg gekozen. Ondanks de veelheid maakt het
geheel .een aangename en rustige indruk. De afbeeldingen zijn evenwichtig
over de pagina's verdeeld en komen over het algemeen zeer goed tot
hun recht.
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Mpgen de Uitgevers, die de moed hebben in deze tijden met een
dergelijk werk voor den, dag komen, dat de vergelijking met vele soortgelijke buitenlandsche uitgaven glansrijk kan door staan, succes met
hunne uitgave hebben.
J. V c n e r a a .

