Mededeelingën van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
N I E U W LID.
Als nieuw lid werd met ingang van 1 Januari 1944 aangenomen L. M. d e J ó n g
S c h o u w e n b u r g , bezitter van „De Noetselenberg" bij Hellendoorn, Keizersgracht 583» Amsterdam C. *• "
De secretaris der Ned. Boschbouwvereeniging,
F. W . B u r g e r .

Boekbespreking.
x

Snoeien van boomen en struiken
door G. B 1 e e k e r.
In de serie „Weten en Kunnen" van dc uitgeverij K o s m o s verscheen onder
no. 217 de derde druk van bovenvermeld boekje.* Deze uitgave is grootendeels gelijk
- aan de vorige. Er zijn echter aanvullingen betreffende de eigenschappen en levenswijze van boomen en struiken en eenige algemeen e opmerkingen betreffende het knippen
van heggen aan toegevoegd.
Het is reeds de derde druk van dit boekje in vier jaar tijds, waaruit wel blijkt
hoezeer er vraag bestaat naar een deskundig geschreven. handleiding betreffende het
„Waken over dé plant, zoodat re groeien kan onder voor haar meest gunstige omstandigheden !", zooals de schrijver het snoeien formuleert.
- De populariteit van dit werkje schuilt m.i. échter nog ergens anders in. Door, een
deskundige bespreking van de boomen, struiken, hun groeivormen, enz., heeft het
werkje een groote waarde voor de practljk, Immers na elk hoofdstuk waarin het snoeien
van jonge of oude boomen, struiken of klimplanten wordt behandeld, volgt een naamlijst met de voornaamste soorten en daarachter de bijzonderheden) betreffende den
groei en bloei, terwijl tevens wordt verwezen naar de juiste wijze van snoeien, zooals
die in de tekst staat aangegeven.
,V
Dc benaming der behandelde gewassen werd door Dr B. K. B o 04Ï1 uit Nijmegen
"gecontroleerd, hetgeen waarborgt, dat de nieuwste opvattingen, der dendrologische
nomenclatuur in ait boekje zijn verwerkt. Jammer is het, dat de namen onder de
'afbeeldingen om technische redenen niet hiermee in overeenstemming konden worden
gebracht. Een woord van lof komt den heer B 1 e e k e r toe voor de welverzorgde
teekeningen van zijn hand.
Wij twijfelen er niet aan, of dit werkje zal zijn weg weer vinden, naar allen die
uit liefhebberij of door hun beroep met het snoeien van boomen en struiken te maken
hebben en daarin belangstellen.
A. J. K i p p . ,
t
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