Boekbespreking.
Verslagen over 1936 van het Comité inzake bestudeering en bestrijding
van de Iepenziekte, alsmede het uitvoerige rapport over het desbetreffende werk aan het Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin
Scholten" te Baarn. Mededeelingen 23 en 24.
In het verslag van den secretaris wordt natuurlijk het verscheiden van
de zoo zeer gewaardeerde onderzoekster Dr. C h r . B u i s m a n gememoreerd. In haar werk werd zij vervangen door mej. Dr. J. C. W e n t ,
terwijl het op erfelijkheidsgebied liggende onderzoek, dat zij had zullen
aanvatten, werd ter hand genomen door mej. Ir. N. K r ij t h e. Dit laatste onderzoek is thans omschreven als volgt: Het zal omvatten de typen
boomen welke reeds bestaan, toevallig voorkomende kruisingen en tot
stand gebrachte nieuwe kruisingen. V a n de eerste categorie zullen zaadleverendd boomen moeten worden gezocht, waarmee tevens kruisingen
kunnen worden uitgevoerd. V a n de tweede categorie zullen de vertegenwoordigers moeten worden opgespoord en zal gepoogd moeten worden er zaailingen van te verkrijgen. In verband met het feit, dat dit werk
te Wageningen zal geschieden, heeft nu ook prof. dr. J. A. H o n i n g
zitting in het Comité genomen.
Het toezicht op de „soort"-echtheid van den door de boomkweekers
vermeerderden iep nr. 24 werd aan den Nederlandschen Algemeenen
Keuringsdienst te Wageningen overgedragen. Dit is de iep die thans, ter
nagedachtenis aan Dr. B u i s m a n , Dr, Christina-Buisman-iep is geheeten. Aan de Forestry Commission in Londen werden eenige exemplaren ervan toegezonden voor demonstratie en derhalve als propagandamateriaal voor dezen resistenten vorm.
De inkomsten van het Comité gaan .geleidelijk achteruit, doch doordat
in de vorige jaren een zekere reserve is gevormd is het mogelijk het
werk nog eenigen tijd voort te zetten. Een gift van f500.—> kwam binnen van het Löhnisfonds voor de onderzoekingen te Wageningen.
De onderzoekingen te Baarn leverden in 1936 weinig nieuws op ; enkele
onderzochte soorten konden weer uitgeschakeld worden, oudere vondsten vonden opnieuw hun bevestiging en van nieuw ingeschakelde zaailingen en enten moeten begrijpelijkerwijze de resultaten in de eerstkomende jaren nog komen. Nader vastgesteld werd, dat de snelheid waarmee
Ceratostomella ulmi zich verbreidt, boven de inoculatie-plaats grooter is
dan er onder. Bij het nagaan van de horizontale groei bleek, dat dit
slechts in een klein gedeelte van het aantal onderzochte gevallen plaats
vond en dat nog zeldzamer uitwendige ziektesymptomen waren te constateeren, welke feiten er{ weer Hoe hebben bijgedragen de meening te
versterken, dat de infectie zelden vanuit den stam of de takken in nieuw
uitgegroeide takken doorloopt.
Bij het verzamelen van zaad voor de onderzoekingen te Wageningen
werd een indruk verkregen van de verhouding tusschen in de natuur
aanwezig loos z a a d : goed zaad en wel 10,470 g r . : 0,820 gr. (tusschen
10 en 470 staat een p u n t ; ik neem aan dat dit een komma moet zijn),
d.i. ongeveer 0,3% goed zaad (Ulmus. scabra horizontalis). Vóór het
uitzaaien werd soms een groep „vrij-goed-zaad" afgescheiden; daarna
bleek het kiempercentage van dit zaad veel lager te zijn dan van het
goede zaad, bijv.: 2 4 . 4 % tegen 85.5% (Ulmus hollandica var. belgica).
Verder werd gestudeerd en voorbereid voor het onderzoek in het komende
j a a r ; er zijn ongeveer 1500 zaailingen die dan al op vatbaarheid onderzocht moeten worden.
V a n het laboratorium voor Entomologie mankeert het verslag voor het
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eerst daar de onderzoekingen aldaar zijn gestaakt. Het eindverslag van
de daar verrichte onderzoekingen staat ons nog te wachten.
Het aandeel van het Staatsboschbeheer in de bestrijding van de ziekte
heeft wederom in de eerste plaats bestaan uit de voorjaarscontröle op
de uitvoering. Hier en daar hapert er nog wel wat ten aanzien van de
uitvoering der voorgeschreven maatregelen; in Zeeland waar reeds veel
in voorgaande jaren werd gecontroleerd was de toestand ideaal.
Het bestrijdingsgebied is met het hier en daar sterk achteruitgaan der
belangrijke opstanden wat ingekrompen. Er werd niet meer stelselmatig
gewerkt in Zeeuwsch Vlaanderen, gedeelten van Walcheren, ZuidBeveland, Schouwen en Duivenland en Westelijk Noordbrabant, de duinstreek tusschen Leiden en Bloemendaal, het plassengebied bij Nieuwkoop en ten Noorden vai^ Kamerik, Wieringen, eenige gemeenten in
Zuidelijk Utrecht, Zwollerkerspel en Z . O . Groningen.
De ziekte heeft zeer sterk voortgewoekerd in Groningen, doch ook
overigens was* de algemeene indruk wat minder gunstig dan in 1935.
Overal werden echter minder boomen met twee kruisen gemerkt dan voorheen, doordat van af het vorig jaar meer boomen op grond van het toen
gewijzigde Iepenbesluit mochten worden gemerkt, zoodat de infectiebronnen zooveel beter dan voorheen konden worden weggenomen. Een overzichtje met cijfermateriaal verduidelijkt dit, alsmede een grafiekje.
F. B.

Jaarboek der Nederlandsche
Dendcologische
Vcrecniging
1935—1936.
Het aardige jaarboek van de Nederlandsche Dendrologische Vereeniging is weer verschenen. Elk jaar ziet men er weer verlangend naar uit
en ook nu weer biedt het een veelheid van dingen die belangwekkend
kunnen zijn. In de voorrede wordt het wat eenzijdig genoemd, doch dat
kon ik, althans wat den inhoud betreft, niet onderschrijven. Naast verslagen en korte mededeelingen, komen er eenige nomenclatuur-artikelen en
een uitgebreide literatuur afdeeling in voor die het boek niet minder belangrijk maken.
Er is echter een eigenaardigheid met dit jaarboek. In Juni 1924 werd
de vereeniging opgericht en, einde 1925 verscheen het eerste jaarboek
geheeten het jaarboek 1925. Z o o geschiedde jarenlang, totdat prof. V a 1c k e n i e r S u r i j n g a r overleed en daarmee de belangrijkste medewerker aan het jaarboek afviel. Het bleek toen moeilijk te zijn het jaarboek op de gewone tijd klaar te krijgen. De jaaroverzichten, vóór dien
steeds per vereenigingsjaar verschenen, zakten af tot „Vereenigingsnieuws" en in het jaarboek van 1933 ontbreekt het jaarverslag geheel. In
de voorrede van dat jaarboek wordt gezegd, dat de publicatie van het
jaarboek wordt verschoven naar Juli; dat wil zeggen, dat het een jaar
na het afloopen van het vereenigingsjaar, waarin het behoorde te verschijnen, uitkwam. Jaarboek 1934 kwam pas in November van het daaropvolgend jaar. Het herstelde het jaaroverzicht, maar nu van een jaar
later: 1 Juli 1934—1 Juli 1935. En nu heet het jaarboek listig van van
1 Juli 1935—30 Juni 1936 en bevat het overeenkomstige jaarverslag. Z o o
is men weer „bij", maar in plaats van het 12de beleven we nu het 11de
jaarboek.
N a een verslag van de vergaderingen der sub-sectie voor nomenclatuur
van het zesde Internationale Botanische Congres te Amsterdam en een
overzicht van wat de boomkweekers moeten weten van de besluiten der
Internationale Nomenclatuur Commissie tijdens het Internationale Tuinbouw Congres te Rome in September 1925 genomen, beiden samengesteld door H. J. V e n e m a , volgen van dezelfde persoon een drietal mededeelingen over het geslacht Crataegus. En na een aantal aardige mededeelingen over conifeeren van verschillende schrijvers, komt V e n e m a
weer terug met een drietal overzichtjes, in de eerste plaats een van door
de missionaris D e l v a y in China van 1883—1896 verzameld herbariummateriaal van houtige gewassen, dan een van de houtige gewassen in

400
Mei 1921 uit den academietuin van Harderwijk verkocht en ten slotte
een van de op de eilanden der voormalige Zuiderzee voorkomende
houtige gewassen. Dit zijn van die eenvoudige mededeelingen, die ook
in den tijd van S u r i n g a r het jaarboek zoo aardig maakten, temeer
omdat zij gepaard gaan met korte opmerkingen van den schrijver. Zeer
veel uitgebreid is echter de rubriek boekbesprekingen en referaten, ook
alweer door V e n e m a bewerkt, die een ruime schat van gegevens bevat
van blijvende waarde. De vereeniging kan zich ten aanzien van haar
jaarboek met dezen ijverigen medewerker gelukkig prijzen.
F. B.

UIT DE DAGBLADEN.
N.R.Crt., (Avondblad), 22 Juli '37.
DE LANG VERBEIDE

NATUURSCHOON-WET.

Men schrijft o n s :
Door het uitvoeren van allerlei werken, die ingrijpen in het landschap
wordt dit in steeds versneld tempo „geëconomiseerd". W i j denken daarbij
aan de heidevelden, moerasgronden en vennen, die tot bouw- en grasland
worden ontgonnen, aan kronkelende beken, die keurig recht worden
gelegd, aan onze prachtige duinen, die worden afgegraven of met landhuisjes bezaaid, aan de vele prachtige bosschen en schilderachtige houtwallen, die in ons boscharme land in eentonig bouwland worden omgezet.
Sedert vele jaren zijn onze natuurbeschermers, die langzamerhand tot
een groot leger zijn aangegroeid, tegen dit alles in het geweer gekomen
en onvermoeid zetten zij hun strijd in woord en geschrift voort. Met klem
hebben zij sedert jaren aangedrongen op de invoering van een Natuurbeschermingswet en groote vreugde heerschte in de betrokken kringen,
toen in de Troonrede van, naar ik meen, 1929 de indiening van een
Ontwcrp-Natmirbeschermingswet werd aangekondigd, waarnaar toen reeds
sedert geruimen tijd reikhalzend werd uitgezien. Zooals elke natuurbeschermer weet en ook al meermalen is gebleken, liggen op dit terrein
vele voetangels en klemmen. Dikwijls zijn de gronden, die uit een oogpunt
van landschappelijk schoon of wel botanisch of faunistisch voor de wetenschap van groote waarde zijn, juist zeer geschikt om te worden ontgonnen
tot bouw- en grasland, waaraan onze landbouwbevolking voor de stichting van nieuwe bedrijven behoefte heeft. Ook wenscht de Nederlandsche
grondbezitter ongaarne en in elk geval niet zonder behoorlijke schadevergoeding, in zijn rechten te worden gekort.
Het is in de kringen, die zich met de behartiging van het natuurschoon
bezighouden, een „publiek geheim", dat de heeren P. V i s s e r , administrateur b. h. departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
en E. D. v a n D i s s e l , directeur van het Staatsboschbeheer, eenigen
tijd geleden van de vorige Regeering opdracht hebben gekregen te zorgen,
dat zoowel de ideeële als de oeconomische belangen, die hier op het
spel staan, in het wetsontwerp zoo goed mogelijk tot hun recht komen.
N a a r verluidt zouden beide heeren met hun zeer verantwoordelijke en
verre van gemakkelijke taak gereed zijn en het ontwerp aan de pas
opgetreden Regeering hebben aangeboden.
•Moge deze de gelegenheid hebben zich spoedig aan deze urgente
kwestie te wijden 1

