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Boekbesprekingen
Strategies and designs for afforestation, reforestation and tree planting. Proceedings of an international symposium, 19-23 September 1983. Ed. K. F.
Wiersum.
Pudoc, Wageningen, 1984. Prijs: ƒ 157,50; voor ontwikkelingslanden ƒ 40,-, 432 pag.
In 1983 bestond de bosbouwopleiding aan de Landbouwhogeschool honderd jaar. Ter gelegenheid van
dit jubileum werd een internationaal symposium georganiseerd met als thema: "Strategies and designs for
afforestation, reforestation and tree planting" met bijzondere aandacht voor de bosbouwkundige problematiek van de Derde Wereldlanden. Terecht, want in die
honderd jaar bosbouwopleiding, is gedurende lange
tijd de nadruk gelegd op de bosbouw in de tropen. En
vooral die tropenopleiding heeft internationaal een
vooraanstaande plaats. De Nederlandse vakliteratuur
over de tropische bosbouw is uitermate uitgebreid en
omvat vele duizenden titels. Geen wonder, dat voor dit
symposium een grote belangstelling bestond. Deskundigen uit meer dan 50 landen, waaronder 30 tropische
landen, namen aan de besprekingen deel. Het symposium betekende een hoogwaardige herdenking van het
100-jarig jubileum.
In 1984 is door Pudoc een boekwerk uitgegeven,
waarin de bijdragen aan dit symposium zijn opgenomen. Op een heldere wijze wordt in het openingswoord
het raamwerk van het symposium geschetst, dat enerzijds de ontwikkeling van strategieën, gebaseerd op
doelstellingen omvat en anderzijds de planontwikkeling. Veel aandacht wordt besteed aan diagnostische
methodieken, die bij beide zaken aan de orde zijn. De
bijdragen van een groot aantal autoriteiten op het gebied van de bosbouw zijn ondergebracht in een vijftal
groepen.
In de eerste groep worden de doelen en doelstellingen van bosbouwontwikkeling behandeld. Er wordt
op gewezen, dat bosbouw in natuurlijke tropenbossen
een beperkte rol zal spelen en dat de voorziening van
hout, voor welk doel dan ook, zal moeten worden verkregen uit aangeplante bossen en beplantingen. Om
echter deze soort bosbouw te stimuleren zullen internationaal middelen ter beschikking moeten worden gesteld. Voor het behoud van natuurlijke tropenbossen
zal de weg moeten worden bewandeld van geïntegreerde landgebruiksplanning. De sociale bosbouw in het kader van plattelandsontwikkeling - wordt aan
een analyse onderworpen, waaruit blijkt, dat deze
vorm van landgebruik gevarieerd en gecompliceerd is,
hetgeen door een case-study nader wordt gedemonstreerd. Het is duidelijk, dat het belang van aangelegde

bossen en beplantingen steeds groter wordt, maar het
gevaar is aanwezig, dat daardoor waardevollere houtprodukten minder beschikbaar zullen komen. Overigens wordt erop gewezen, dat de technologie hiervoor
reeds de nodige oplossingen in petto heeft. De doelstelling van de bosbouw in Derde Wereld-landen is
niet alleen de voorziening van de samenleving met
produkten, maar ook en vaak meer nog het bijdragen
aan een verantwoord bodem- en waterbeheer. Een
uitermate interessante opsomming van de verschillen
tussen industriebossen en schermbossen wordt gegeven. Een belangrijk aspect van aangeplante bossen is
dat deze minder divers zijn dan natuurlijke bossen,
hoewel de betekenis van die verschillen nog lang niet
is opgehelderd. Toch dient bij het ontwikkelen van
strategieën daarmee rekening te worden gehouden.
In de volgende groep van bijdragen wordt de ontwikkeling van verschillende bosaanlegsystemen behandeld. Het grote succes van de grootschalige bebossingen in Zuid-Brazilië, wordt gevolgd door een aantal
minder geslaagde bosbouwkundige activiteiten in de
Sahel. Het succes van de dorpsbossen in Boven Volta
is echter zeker bemoedigend te noemen. In Azië is mogelijk door een zekere traditie - de bevolkingsbosbouw goed op gang aan het komen. Het blijkt dat niet
officiële instanties daarbij een belangrijke stimulans
kunnen zijn. Vooral bij de ontwikkeling van tree gardening zijn reeds goede resultaten geboekt, waarbij in
het bijzonder risicovermindering door diversificatie de
aandacht heeft.
De derde groep van bijdragen betreft diagnostische
methoden voor bosbouwontwikkeling. Een belangwekkende methode is die welke is gebaseerd op de werkwijze van de landevaluatie, waarbij op grond van sociaal-economische en politieke analyse de meest gewenste landgebruiksvormen worden ontwikkeld en
vervolgens de geschiktheid van het land voor dat gebruik wordt vastgesteld. Het grote voordeel van deze
methode is, dat de verschillende vormen van landgebruik - bosbouw, landbouw, veeteelt, tuinbouw etc. met elkaar kunnen worden vergeleken en bij de landgebruiksplanning tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Binnen de bosbouw staan eveneens verschillende diagnostische methodieken ter beschikking, waarvan een voorbeeld wordt gegeven voor grootschalige
industriële bosbouw. Ook technieken als remote sensing worden bij de diagnostiek toegepast. Interessant
is de door ICRAF ontwikkelde Diagnostic and Design
Methodology for Agroforestry welke reeds in de praktijk toepassing vindt.
De vierde groep van bijdragen richt zich op analyses
van specifieke aspecten van bebossingen. Zo wordt
een opsomming gegeven van oorzaken van het mogelijke mislukken van projecten. Een voor de ontwikkelingswerker bekende lijst. Daarentegen wordt een opti181

mistisch beeld gegeven van industriële bebossingen
op verschillende plaatsen in de wereld. Met de economie van zulke activiteiten is het zo slecht nog niet gesteld, a! is het vinden van dekking voor de ontwikkelingskosten niet probleemloos. Vandaar dat veel aandacht wordt besteed aan stimuleringsbeleid en
-maatregelen. Het aanwezig zijn van organisaties, instellingen en instituties is een aangelegenheid van primair belang.
In de laatste groep van bijdragen staan nationale en
internationale acties en inspanningen centraal, zoals
het beleid en de uitvoering van de ontwikkeling van de
bosbouw op het dichtbevolkte Java, of de rol die non
governmental organisations (NGO's) voor dit soort zaken kunnen vervullen. Informatief is in dit kader de opsomming van internationale en nationale organisaties,
die zich met bosbouwontwikkeling bezighouden.
De bijdragen worden afgesloten met een samenvatting van de discussie en de bij een internationaal symposium behorende aanbevelingen. Het boekwerk is
fraai uitgevoerd en prettig leesbaar. Het vertoont de
kenmerken van de verslaglegging van een internationaal symposium. De bijdragen zijn niet allemaal van
dezelfde orde wat inhoud en omvang betreft, hetgeen
nogal eens leidt tot keuzen bij het lezen in plaats van
het volledig doornemen van de gehele .tekst. Desalniettemin zijn de organisatoren en de editor erin geslaagd een zeer lezenswaardig boek te leveren, dat
vooral voor bosbouwers die in Derde Wereldlanden
werken ol van plan zijn te gaan werken van uitermate
groot nut kan zijn. Het wordt hen van harte aanbevolen.
C. P, van Goor

A. Farjon. Pines: drawings and descriptions of the
genus Pinus. Brill/Backhuis, Leiden, 1984. 219 p.
ISBN 9004 07068 0 ƒ 96,-.

Het woord "dendrologie" betekent "de kennis van bomen", en zo wordt het vak dendrologie ook meestentijds verstaan. Bij dit "kennen" van de bomen speelt
het onderscheiden, het herkennen van de soorten een
grote rol, en in de dendrologische boeken krijgt de
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zeldzame soort dan ook vaak evenveel aandacht als
de heel algemene.
Dendrologie gaat echter een stap verder dan de taxonomie en het herkennen van soorten. Het bekende
handboek van B. K. Boom, "Nederlandse dendrologie", bestrijkt eigenlijk maar een deel van wat het in
zijn titel aangeeft: het stelt zich tevreden met herkennen en benamen van taxa, terwijl de ware dendrologie
ook ingaat op aspecten als verbreiding, karakter, ecologie, geschiedenis en gebruik van de soorten.
Dendrologie heeft voorts veelat een element van liefhebberij in zich, in tegenstelling tot de zo abstracte en
emotieloze taxonomie. Dendrologie heeft vaak een
persoonlijke trek, het is nog iets van de scientia amabilis.
In al deze betekenissen is het boek van Farjon een
typisch dendrologisch boek, dat ingaat op morfologie,
anatomie, levensgeschiedenis en indeling van de dennen. De kern van het boek wordt gevormd door een beschrijving en karakterisering van de 92 soorten van het
geslacht Pinus, waarbij vrijwel elke beschrijving gepaard gaat met een forse tekening van boom en onderdelen ervan. Daar zijn heel mooie tekeningen bij, die
ongetwijfeld vaak gecopieerd zullen worden. Verschillen en overeenkomsten tussen de soorten zijn nog
eens samengevat in een reuzentabel aan het einde
van het boek, waaruit ook de indeling van het geslacht
in secties en subsecties duidelijk wordt. In een laatste
hoofdstuk, van de hand van J. van der Burgh wordt
tenslotte de fylogenie en biogeografie van het geslacht
degelijk behandeld.
Het is al met al een aantrekkelijk boek, hoogst
waardevol als inleiding tot en overzicht van het geslacht. Het is prettig van alle soorten, ook de zeldzaamste, een beschrijving en vrijwel steeds een
schets ter beschikking te hebben. Bij de algemenere
en commercieel belangrijke soorten, waarover duizenden boeken en publikaties geschreven zijn, had een
wat zwaardere beschrijving niet misstaan, al mogen in
dit kader geen kleine monografieën verwacht worden.
Een kwistiger gebruik van literatuurverwijzingen zou
praktisch geweest zijn. Het Engels is wel eens wat
Hollands gekleurd. Het boek hoort in vele bibliotheken
thuis, maar ook veel liefhebbers zullen er niet van af
kunnen blijven.
H. M. Heybroek

