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de Plantensociologie, 326 pag., 37 photo's en 6 fig..
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Gezien de groote belangstelling waarin de plantensociologie zich ook in ons land
mag verheugen, was het te begrijpen, dat er vroeg of laat in onze taal een inleiding
tot deze nog betrekkelijk jonge wetenschap zou verschijnen. Wel hadden! we reeds het
voortreffelijke hoofdstuk van S c h e y g r o n d in „Het Leven; der Planten" (1939),
maar dit was wel wat beknopt.
v
.'
Dit boek sluit zich in opzet nauw aan bij het standaardwerk van J. B r a u n B l a n q u e t : „Pflanzensoziologle" (1928), hetgeen echter niet wil zeggen dat de
schrijvers zich uitsluitend beperken tot de Fransch-Zwitsersche school. Ook de methoden der door hen als Scandinavische school aangeduide richting worden behandeld,
maar bij de behandeling vair het plantendek stellert de schrijvers zich op het standpunt
der Fransch-Zwitsersche school. Toch heeft het boek eeji eigen karakter- Zoo zijn alle
voorbeelden ontleend aan eigen,' onderzoek of aan publicaties van Nederjandsche
plantensociologen. Voorts hebben de schrijvers niet het associatiebegrip als uitgangspunt genomen (zooals B r a u n om didactische redenen gedaan heeft), maar het plantendek. De schrijvers hopen' daardoor de critiek, welke ten onrechte tegen de opvatting
van B r a u n wel geuit is, als zou zijn associatiebegrip' een dogma, zijn, dus niet het
inductief verkregen resultaat van een onbevangen analyse, te vermijden. Dat was
gèen eenvoudige taak!
*
•.• . •
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Bij de beoordeeling van dit boek zal men, goed doen er rekening mee te houden,
voor wie de schrijvers het bestemd hebben. Dat zijn volgen^^het Voorwoord zoowel
liefhebbers als studenten, bij wie kennis van de natuurwetenschappen weinig of niet
verondersteld wordt. Waarom willen de schrijvers toch deze beide groepen vereenigen
in hun doelstelling ? Eenerzijds wenschen zij Scientiam te geven, maar zijn anderzijds
kerinelijk erg bevreesd, dat daardoor het in de biologie voor vel'ed blijkbaar onmisbare
epitheton „amabilis" niet voldoende tot zijn recht zou komen. Zij spreken1 zelfs in hun
Voorwoord van „plantensociologie als vacantie-liefhebberij". Referent kan het zich
anders moeilijk verklaren, waarom in dit boek zoo weinig gewezen wordt op de talJooze problemen, welke nog op een oplossing wachten. Dat moet ook wel de reden
zijn, waarom Hoofdstuk V : Milieufactoren, niet grondiger behandeld is en er in dit
hoofdstuk zooveel wordt „aangepast". Veel beter is echter Hoofdstuk V I : „Ontwikkeling der Plantengemeenschappen", dat het beste van het geheele boek is. Het is
onbegrijpelijk, waarom hun, die zich verder wenschen te verdiepen in de plantensociologie
allereerst aanbevolen wordt, de „Vocabulair der Plantensociologie", een naamlijst waarin
alleen een aantal technische termen en! hun aequivalent in het Fransch, Duitsch en
Engelsch worden verklaard, welke bovendien vrijwel alle behoorlijk in deze Inleiding
besproken zijn. Wel kan deze Naamlijst van nut zijn bij het raadplegen der buitenlandsche litteratuur.
Na gewezen te hebben op de minder gelukkige doelstelling, waardoor dit boek een.
eenigszins tweeslachtig karakter heeft gekregen, veroorlooft referent zich nog de
volgende opmerkingen. Had men niet beter gedaan alleen de wetenschappelijke namen
in den ,tekst te vermelden: en de Nederlandsche namen in een noot onder aan de blad-!
zijden of anders op te nemen in een lijst achter in het boek ? Sommige Nederlandsche
namen zijn bepaald leelijk en zijn kennelijk gemaakt voor de liefhebbers. Zoo bijv.
Groot Laddermos, Gaf feitand, Heideldauwtjesmos, Zandhaarmos, Glanzend Bladmos,
Heide vil twier enz.. Voor Cladonia alcicornis en C. furcata konden de schrijvers blijkbaar gèen Nedërlandschen. naam vinden. Hammerbya palludosa heeft geen Nederlandschen naam gekregen*, maar heet in de Schoolflora van H e u k e l s sinds vele jaren
Malaxis. Op p. 95, 96, 122, 123 en' 127 ontbreken de Nederlandsche namen; op
p. 217 ontbreken de wetenschappelijke hamen. Op enkele plaatsen komen onjuiste uitspraken voor, zoo bijv. op p. 66: „deze bomen (dwz. beuken en naaldboomen) passen
niet in ons klimaat of niet bij de bodem waarop zfj worden aangeplant". Planten-
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geografisch hoort de beuk hier wel degelijk thuis, al vormt hij geen natuurlijke bosschen.
Als reden waarom 09k een bespreking gewijd is aan de Scandinavische school voeren
de schrijvers o.m. aan, dat zij van beteekenis zal blijken/ te zijn bij het bestudeeren van
de dierensociologie. Maar niemand za! kunnen ontkennen» dat ook de Fransch-Zwitsérsche methoden daartoe geschikt zijn, zij het dan 'ook op andere wijze. Beter ware
Tiet te wijzen óp de beteekenis van verschillende Scandinavische methoden voor
detailonderzoek van het plantenkleed, zooals ten onzerüt met. zooveel succes geschiedt
bij het graslandonderzoek. Dat de dominantie van Hippohae Rhamnoides ons weinig
zou zeggen (p. 59), spreken de schrijvers reeds op de volgende bladzijde tegen, waar '
zij schrijven dat deze soort voor schaduw zeer gevoelig is. Op dezelfde bladzijde wordt
gezegd, dat Scandinavië een regenrijk, gelijkmatig koud klimaat en een vochtige atmosfeer bezit: dat geldt toch1 zeker niet voor Zweden! Op p. 63 staat: „Geen enkele
soort groeit echter overal" en even verder op p . 6 5 kunnen we lezen „De Paardebloem
groeit overal". Zeer te loven, valt het, dat de schrijvers getracht hebbeni, vooral in
1
de terminologie geen germanismen op te nemen. Zoo bijv. sprekea zij van „bedekking"
i.p.v. „dekking", maar of de term „sociabiliteit" of „gezelligheid" (dit laatste is toch'
geen germanisme) ooit vervangen zal worden: door „kuddevorming" (p. 67) lijkt referent onwaarschijnlijk. Bij het bespreken van de vraag of we de verschillende etages,
bijvoorbeeld van een bosch, elk als een afzonderlijke associatie moeten beschouwen,
dan wel defe gezamelijk als één gezelschap dienen op te vatten, noemen; de schrijvers •
wel de argumenten van de Amerikaansche en Scandinavische scholen, welke de, eerste
opvatting huldigen; niet echter de argumenten,' der Fransche j school, welke het tweede
standpunt inneemt. Enkele keeren doen de schrijvers het voorkomen, alsof zij in bepaalde kwesties een persoonlijk standpunt innemen (p. 14, 85, 226), wat in werkelijkheid opyattingen zijn, die algemeen gehuldigd worden door de aanhangers der 'Fransche
school. W a t is een „ordelooze chaos", waarover de schrijvers spreken op p. 94 ? De
tçrm „extraregionaal" wordt zonder nadere verklaring door „multireg tonaal" (p. 283)
vervangen. Dat de standplaatseri vân het Querceto-Carpinetum stachyetosum, zoo uitstekend geschikt zijn voor den! akkerbouw, is maar ten deele juist (p. 216) ; in elk geval 1
bestaat een groot gedeelte uit weilanden. Zeer uitvoerig staan de schrijvers stil bij de
klimaxtheorieëji ; naar de m.eening van referent te uitvoerig voor een boek, dat
bestemd is als een inleiding voor liefhebbers. Daarentegen is de behandeling der karteering zeker te beknopt. Gezien het veelzijdig gebruik, dat van sociologische kaarten
gemaakt kan worden, Rad dit onderdeel zeker uitvoeriger besproken moeten worden.
Onjuist is de meening als zouden de beide meidoomsoortenj beschermd zijn tegen vraat .
door hun doornen. Frapante voorbeelden van „Verbiszformen" kan men, bijv. aan den
voet van dem dijk tusschen Wageningen en den Grebbeberg vinden. Bij de bespreking *
van de werking eener catastrophe op de successie had nog gewezen kunnen worden '
op de Wieringermeerpolder, waar als gevolg van de snelle drooglegging én! ontzilting,
zelfs geen of nauwelijks associaties of associatiefragmenten aan te toonen waren.
Zeer geslaagd zijn de gedeelten waarin de schrijvers het maken van een opname
:
en het vervaardigen! van een associatie tabel behandelen. Hieruit merkt men duidelijk .
met onderzoekers te doen te hebben, die veel zelfstandig werk verricht hebben. Uit
\ de vele voorbeelden, welke het boek noemt, krijgt men bovendien) den indruk, dat de
schrijvers ons land sociologisch goed kennen. De toegevoegde afbeeldingen na'ar photo's
> 2ijn alle instructief. De litteratuurlijst bestaat overwegend uit Nederlandsche litteratuur ;
de Bibliographia phytosociologica neerlandica I en II had echter niet mogen ontbreken.
O p p. 281 wordt. P a v i 11 a r d geciteerd, maar niet in de litteratuurlijst genoemd;
trouwens diens voortreffelijke „Eléments de Sociologie végétale'' had ook genoemd
moeten worden. Een met zorg samengestelde inhoudsopgave vormt het slot.
Referent is. van meening, dat een eenigszins uitvoerige bespreking van deze eerste <
inleiding gerechtvaardigd is. Zijn opmerkingen doen niets af, aan zijn waardcering voor .
deze eerste poging. Zonder eenigen twijfel zal een volgende druk aanmerkelijk beter
zijn. '
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V. W e s t h o f f , J. W . v a n D i j k . H . P a s s c h i e r : Overzicht der plantengemeenschappen in
Nederland. 79 blz. Uitgave G. W . B r e u g h e l , '
's-Graveland. Prijs f 1.10.
,
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Gelijktijdig met de „Inleiding tot de Plantensociologie" van M e l t z e r en' W e s t h o f f, verscheen bij denzelfden uitgever bovengenoemd werkje. Nadat V l i e g e r
(1937) zijn „Aperçu sur les unités phytosociologiques supérieures des Pays-Bas",

waarin de hoogere systematische sociologische eenheden van ons land behandeld zijn,
publiceerde en in hetzelfde jaar van T ü x e n uitkwam de „Pflanzengeselschaften
"Nord-West Deutschlands". verschijnt thans een overzicht /van de associaties van ons
land voorzoover deze althans bekend zijn. Deze uitgave is alleszins gerechtvaardigd,
•want. zooals zeer terecht de schrijvers in hun voorwoord opmerken, niet alles wat
voor n.-w.-Duitschland geldt, kan op Nederland toegepast worden. Ook verschillen
de opvattingen der Nederlandsche onderzoekers in raeënïg opzicht van die der Duitsche
:
onderzoekers. .
'
, De volgorde waarin de stof behandeld wordt, is die van de toenemende organisatiehoogte der associaties. Eerst worden besproken de in los verband groeiende onkruidgemeenschappen), die voor een groot deel uit éénjarige gewassen bestaan» terwijl het
slot gevormd wordt door het dicht gesloten, stabiele, uit verscheidene VQgetatielagen
opgebouwde eikienhaag beukenbosch, de hoogst ontwikkelde plantengemeenschap van
ons land. De schrijvers hebben getracht de in ons land bekende associaties zoo volledig mogelijk op te neqjen. Behalve hun floristische samenstelling werd ook hun verwantschap, standplaats ? en verbreiding in Nederland vermeld. Aan het sympathiek gestelde Voorwoord ontleen ik nog het volgende:
' ; '• • ^" >
,,Wij hebben trachten le vermijden, dat deze uitgave den indruk zöu maken, alsof
liet onderzoek der plantengemeenschappen in Nederland een afgesloten hoofdstuk ware.
Niets is minder juist 1 In de eerste plaats begint eerst aan nauwgezet beschreven
plantengemeenschappen de werkelijke studie van hun levensvoorwaardeti, hun seizoenaspecterr, hun ontwikkeling en vdn de dierenwereld, die met hen samen de levensgemeenschappen vormt, de uiteindelijke eenhedei^ der biosociologie I In de tweede
plaats: al' lang mag een hoofdstuk afgesloten; zijn voor den kenner, het biedt dan nog.
rijkelijk problemen aan de amateur-sociologen, die êi* naar streven, hun en niet de
kennis der inzichten in 'dè opbouw van plantenjdek en landschap te vergrooten.
Maar in de derde en niet dë laatste plaats: hoeveel is er in ons land nog* onbekend!
Met nadruk wijst deze uitgave dan ook op de vele groepen van gemeenschapen, waarvan wij nog heel weinig weten. Een groot en dankbaar terrein voor veldstudie ligt
open. De tijd dringt; steeds schrijden de ontginningen verder en daarmede vernietiging
van tal van levensgemeenschappen eri een onherstelbare verarming van ons landschap,
flora en fauna. Laat een verstandiger nageslacht tenminste .weten', wat verlorem is
gegaan!".
* ' v •. "
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Aan het slot betuigen de schrijvers hun dank aan Ir V l i e g e r , die ook over deze
•uitgave zijn kritisch oog liet gaan.
Ongetwijfeld zal hef boekje aanleiding geven tot discussies, maar dat zullen, de
schrijvers gaarne wenschen!
. .. • . ' \
' Deze uitgaven van de N.J.N. toonen hoe intensief in ons land door een, toegewijde
schare jongeren de plantensociologie beoefend wordt. Moge" hun streven niet alleen
tot vermeerdering van onze kennis aangaande" de in ons land aanwezige associaties
leiden;, maar vooral ook tot een verdieping der reeds bekende associaties, voornamelijk
wat betreft hun oecologie en successie.
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< Jubileum-uitgave
van het
JuIi-Augustus-nummer
' van de Schweizerische Zetischrif^für Forstwesen, ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van dé Zwitsersche^boschbouwvereeniging.
" '

' Eene aflevering die ieder ter inzage kan worden aanbevolen;. Behalve een 20-tal
keurige foto's van Zwitsersche bosschen'bevat'ze volgende artikelen:
•
Das bernische Forstwesen door F a n k h a u s e r .
,
v
Das Emmental door F 1 ü c k.
-. Das rechtliche Verhältniss der Kantone zu den technischen Gemeindeforstverwaltern
door W . A m m o n.
* •• / •
!
.•
t
Der Engler Gedenkfeier door K n u c f r e l .
•"' . "
Ergebnisse zu einer Zuwachskontrolle nach Stärkeklassen und Holzarten door
1
R. M. A m m o n . . .
•
".
- • •, .
Daarnaast nog „Etwas aus der Geschichte des Festortes" door M e y e - r .
Langental is n.l. 28 en 29 Augustus het Honderdjarig bestaan der vereeniging gevierd,
terwijl 30 Augustus eenc excursie is gemaakt naar Burgerwald, Sumiswald, Vorderami
en Sperbel bij Wasen, niet ver van Burgdorfi
••
: ,
"M. d e K o n i n g .

