Boekbespreking
G. A. S c h e n c k. Fremdländische Wald' und Parkbäume, 3 deeleri>
samen 1900 bladzijden, waarvan 270 bladzijden foto's; uitgave P a u l
P a r e y , Berlin, prijs in Nederland 46.50 RM.
Oorspronkelijk was tot den schrijver het verzoek gericht een. nieuwe
druk te bewerken van het in 1906 verschenen werk vän H e i n r i c h
M a y r : Fremdländische Wald- und Parkbäume.
Dit bleek evenwel niét mogelijk, het boek was te zeer verouderd om
nieuw1 bewerkt te kunnen worden. De schrijver van het nieuwe werk
zegt ervan: Zelfs indien : het door een; genie geschreven was, zou een
boscbbouwkundig-dendrologisch boek van het jaar 1906 na 32 jaren verouderd zijn".
Het boek, dat voor ons ligt, dat uit 3 deelen bestaat met tezamen
1900 bladzijden, is daarom geheel nieuw en vertoont nauwelijks overeenkomst met het oude werk van M a y r .
Laat mij beginnen met enkele 2eer behartenswaardige zinnen uit het,
voorwoord aan te halen. De lezer wordt daardoor ingeleid in den gedach t eng ang van den schrijver en zal uiterst nieuwsgierig worden naar
den inhoud van het werk.
Nadat dan de schrijver zich verontschuldigd heeft, dat hij bij de beschouwingen over de verschillende klimaat-zónes niet alle klimaat-factoren
in beschouwing nam, die invloed uitoefenen op het boomleven, in het
bijzonder de luchtvochtigheid, zegt hij: „Ein Schelm, der mehr gibt, als
er hat I" W a t verder lees ik: ,,Es gibt keine zwei meteorologischen
Stationen mit gleichem klima". En dadelijk daarop volgend: „Dabei bin
ich mir bewusst, dass die Lebensmöglichkeit einer Holzartenrasse im
Urwald nicht durch klimatische Monatsmittelwerte bestimmt wird, sondern letzten Endes durch die Extreme von Hitze und Kälte und Dürre
und Nässe, der sie im Laufe der Jahrhunderte vielleicht nur einmal
ausgesetzt ist", „
.
.
.
Zeer leerzaam is het volgende: „Mein neues Buch ist weniger interessant als de alte „Mayr", denn es ist weniger feuilletonistlsch-erzählend
gehalten; und is vermeidet die belebenden Kontroversen der Wissenschaftler ; und —• das ist vielleicht das Wichtigste —• es sucht nur
Tatrachen zu gebenj. Tatsachen sind langweiliger als Theorien."
Welk een! wijsheid spreekt .uit deze woordenil
In het meer zakelijk gedeelte van het voorbericht zegt de schrijver
o.m.: „Wer dïq Ausländerei grundsätzlich ablehnt, der ist ein •—' sit
venio verbo —1 „Denkfaulpelz", der sich vor Klimastudien und vor Verantwortung drückt". Iets verder lees ik weer:
das die Waldnatur
dem Neuling gegenüber dem Alteingesessenen geradezu begünstigt. Die
Waldnatur is mehr revolutionär als konservativ
"
Op de begrippen oerwoud, climax-stadium en, overgangsstadium wil
sehr, niet ingaan,
und wo findet sich ein Dauerzustand? Nur der
Wechsel ist ewig,"
De verleiding is groot, meer over dit interessante voorwoord te schrijven', b.v. waar schrijver de opvatting van M a y r bestrijdt, dat de
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invoer van een houtsoort niet loonend is, indien reeds een andere soort
van dat geslacht inheemsch is. W a a r reeds zooveel onderscheid bestaat
in houtkwaliteit tusschen rassen binnen één soort, mag men niet aannemen, dat soorten van één geslacht geen verschillen in houteigenschappen zouden vertoonen.
Zoo staan er tal van waarheden in dit voorbericht, die getuigen, dat
voor den schrijver inderdaad feiten waardevoller zijn dan theorieën.
Het spijt mij dat ik bij de bespreking van een werk van 1900 bladzijden niet meer ruimte kan besteden aan een zoo interessant voorbericht
als door S c h e n c k werd geschreven.
Het eerste deel van het werk is getiteld: Klimasektionen und Urwald'
bilder. Het omvat 615 bladzijden waarvan 270 bladzijden zeer fraaie
foto's van oerwoudbeelden. Vooraf gaat een lijst van 486 namen van
personen eri instellingen, die den schrijver behulpzaam waren bij de
samenstelling van het boek.
De tekst, * ~ 345 bladzijden, geeft inderdaad slechts „Tatsachen".
Achtereenvolgens beschrijft S c h e n c k 120 klimaatgebieden (Klimasektionen) van' Noord-Amerika, 20 klimaatgebieden van Azic, 4 idem
van het middellandsche zeegebied, 12 idem van Europa (Nederland is
er één van) en 24 idem meer in het bijzonder van het Duitsche Rijk.
De klimaatgebieden 1 t/m 145 hebben betrekking op de „Herkunftländer"
(Noord-Amerika, Azië en Middellandsche Zee), de klimaatgebieden 146
t/m 181 zijn te vinden in de „Empfangsländer" (Europa, Duitschland).
Van elk klimaatgebied geeft Sehr, van de verschillende metorologische
stations, die in zoo'n gebied gelegen zijn de geografische lengte en breedte,
de hoogte boven zee en van iedere maand den gemiddelden neerslag èn
de gemiddelde temperatuur van dat station. Verder van de temperaturen
het gemiddelde maximum van! Juli en, het gemiddelde minimum van
Januari, benevens het absolute jaarmaximum enj het dito minimum, de
gemiddelde data van de laatste voorjaarsvorst en de eerste najaarsvorst
en de gemiddelde sneeuwval in mm. Van ieder klimaatgebied wordt vermeld of er staatsbosschen in voorkomen, waarvoor de grond gebruikt
wordt (Lage und Bodenbewirtschaftung) benevens een meer of minder
uitvoerige beschouwing naar aanleiding: van de vermelde cijfers, Tenr
slotte worden de belangrijkste boomsoorten van het klimaatgebied genoemd
en de daarin aanwezige arboreta (voor Nederland: Wageningen, Schovenhorst en Doorn).
De honderden oerwoudfoto's zijn i bijna alle prachtig en interessant.
Deze fotoverzameling is zeker eenig in haar soort, temeer aangezien zij
met groote zorgvuldigheid werd samengesteld. Steeds is aangegeven; uit
welk klimaatgebied de foto stamt, hoe het bosch, dat werd afgebeeld is
samengesteld en op welke zeehoogte het zich bevindt.
Aan deel I zijn toegevoegd een drietal eenvoudige kaarten, waarop
de behandelde klimaatgebieden; zijn aangegeven.
Ik geloof hiermede een overzicht te hebben gegeven van de „Tatsachen"
die dit eerste deel bevat, Voor theoretische of fantastische beschouwingen
werd geen plaats ingeruimd. Uitermate reeël en uitermate interessant!
Het tweede deel (645 bldz.) behandelt de naaldhoutsoorten, de geslachten alphabetisch en binnen de geslachten de soorten alphabetisch.
Ik kan niet nalaten uit de „Vorbemerkungen" van dit deel één zinsnede
aan te halen, die volgt op den raad van den schrijver om bij proeven
met exoten vooral parallel-proefvlakten! aan te leggen in verband met
de rasverschillen binnen de soorten. „Wie stände es um unser Vaterland,
wenn wir unsere Pferde und Kühe und Schweine, unseren Roggen und
unsere Rüben so wahllos nachgezogen hätten, wie wir es mit unseren
Waldbaüme taten ?"
Het tweede deel behandeld dan 38 soorten Abies, 4 soorten Cedrus,
6 Chemaecyparis, 1 Cryptomeria. 1 Gingko, 5 Juniperus, 11 Larix, 1 Librocedrus, 35 Picea, 32 Pinus, 1 Pseudolarix, 6 Pseudotsuga, 1 Sciado-
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pitys, 2 Sequoia, 2 Taxoduim, 3 Taxus, 6 Thuja, 1 Thujopsis, 4 Torreya
eri 11 soorten Tsuga.
De behandeling van iedere soort is meer of minder „gründlich" maar
toch altijd gründlich en steeds zakelijk.
Elk der behandelde geslachten wordt eerst uitvoerig beschreven. Daarbij
worden de daartoe behoorende soorten onderscheiden volgens geografische
verspreiding en,' volgens verschillende botanische kenmerken. Bij Ables
b.v. volgens de aanwezigheid van hars aan de knoppen; volgens het
behaard zijn der onderdrukte twijgen, volgens de harskanalen in de naalden, volgens het optreden van sklerenchym in de naalden, volgens den
vorm van den top der naalden, volgens het voorkomen van huidmondjes
en volgens de dekschubben der kegels.
Hierdoor wordt het mogelijk zoowel voor niet-botanici als voor botanici
de verschillende soorten te onderscheiden'.
Bij de behandeling der soorten vindt men voor elke soort dan de volledige, botanische beschrijving ter controle. Naast deze beschrijving wordt
echter veel meer gegeven, dat juist voor boschbouwkundigen van het
allergrootste belang is. In verschillende hoofdstukjes behandeld Sehr. resp.
de synonymen, de botanische beschrijving, de varieteiten, de verspreiding
(in het herkomstland en in Europa), de houtteeltkundige eigenschappen,
de ziekten en plagen, de houteigenschappen en de „Anbauwürdigkelt".
Dus voor elke soort 8 belangrijke hoofdstukken. Talrijke, hoogst interessante gegevens worden hierbij verstrekt, zeer weinig wetenswaardigs
ontbreekt. Deze beschrijvingen moeten het resultaat zijn van enorm veel
litteratuurstudie en van een schat van ervaring.
,
Beknopt zijn overigens deze beschrijvingen niet. Evenmin zijn ze langdradig en nog minder speculatief. Het zijn inderdaad feiten („Tatsachen")
die den lezer geboden worden. Als voorbeeld mag gewezen worden op
de gegevens over den Douglas. Aan het geslacht Pseudotsuga zijn 70
bladzijden gewijd. Sehr, behandelt daarin 6 soorten, maar aan onzen
gewonen Douglas (Ps. taxifolia Britton) wijdt hij 60 bladzijden. Dit is
op zich zelf een voortreffelijke monografie over deze boomsoort, die b.v.
als afzonderlijk boekje, voor onze boschbouwers van zeer veel belang
zou zijn. Vooral wat schrijver zegt over ziekten en; plagen (Forstschutz)
en over de in Europa (ook in Holland) verkregen resultaten is alleen
al zeer de moeite waard. Van 131 proefvlakten in Duitschland worden de
resultaten vermeld, evenals de uitkomsten van proefmetingen in Amerika
en elders. Alleen over dit hoofdstuk zou eeni lang referaat te schrijven
zijn. Ik moet volstaan met een wederom zeer type ererede, uitspraak van
den schrijver, iwaar1 deze de boschbranden| behandelt: „Es gäbe keine
Waldbrände im wichtigsten Douglasien-Gebiet, wenn der Sommer so
feucht wäre wie der W i n t e r : und dann
ja dann gäbe es auch keine
Douglasien!" Gaarne zou ik hier het geheele hoofdstukje over ,,Anbauwürdigkeit" weergeven, maar dit vergt te veel plaats.
Deze laatste* overweging is aanleiding om over het tweede deel van
S c h e n k 's werk nle.t meer mede te deelen om nog een en ander over
het derde deel te kunnen! zeggen.
Dit derdq deel (640 bldz.) is geheel ingericht als het tweede deel,
maar behandelt uitsluitend loofhoutsoorten, t.w. 46 geslachten met 291
soorten. Zoo worderi van de eiken 35 soorten behandeld. Over den
Amerikaanschen eik is sehr, zeer goed te spreken. Tusschen beuken of
grovedenfren (in menging) wordt de stam niet krom. Uit eigen ervaring
leerde de sehr, de duurzaamheid van het hout kennen, terwijl hij er op
wijst, dat de Amerikaansche spoorwegmaatschappijen dit hout prefereeren
voor dwarsliggers. Van 76 proefvlakten van deze houtsoort in Duitschland worden de resultaten; vermeld.
Dergelijke volledige gegevens worden; ook van verschillende andere
exotische loofhoutsoorten gegeven (Carya. Fraxinus, Juglans etc.) en
daardoor doet dit derde deel niet onder voor de beide andere.
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Een alphabetisch register van alle behandelde houtsoorten besluit dit
deel en dus oolc het geheele werk.
Vat ik mijn oordeel over S c h e n c k ' s werk samen, dan heb ik niet
anders dan lof. De botanici mogen nagaan of in de soortbeschrijvingen
wellicht nog vergissingen schuilen, wij boschbouwkundigen vinden zulk
een schat van houttecltkundige en houttechnische gegevens, dat wij feitelijk dit werk niet meer zuilen kunnen missen.
Het werk is door den uitgever keurig verzorgd, in een duidelijk lettertype gedrukt en in linnen gebonden.
Voor velen zal helaas de prijs een bezwaar zijn. Het kost in Duitschland
60 R.M., in Holland 46,50 R.M.. Dit is wellicht veel geld, maar toch is
het boek zeker niet duur, in verhouding tot hetgeen geboden wordt
te

W e c h el.

