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Boekbespreking
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Al kan er in een bock van bijna 500 zeer dicht bedrukte bladzijden veel worden
medegedeeld, toch staat men. bij het verschijnen van een. eéndeelig boek over een dusdanig veel omvattend vak er eenigszins sceptisch tegenover, te meer als men dan ziet,
dat een uitgebreid overzicht is opgenomen over de mycologie, zoowel als over de
entomologie. Men is dan geneigd om te denken, dat men weinig zal hebben aan dergelijke uit den aard der zaak niet anders dan oppervlakkige kost, waarover veel meer
kan worden gevonden in uitgebreide mycologische en entomologische werken. Toch
komt men bij nadere beschouwing van dit werk tot ander inzicht.
Het streven van den welbekenden schrijver is geweest geen handboek, maar een
leerboek te geven, waarin juist de afzonderlijke deelen, waarin het vak in de practijk
van studie en onderwijs uiteen is gevallen, weer te vereenigen. Naast de bestudeering
van die onderdeelen door botanici, mycologen, entomologen, meteorologen, chemici en
bódemkundigen, is het noodig het vak boschbescherming als een. de onderdeelen overkoepelden eenheid in het onderwijs en de studie van den boschbouw te behouden, met
als grondslag echter het bosch als zoodanig. Eerst daardoor komt de beteekenis van
de boschbescherming als gelijkwaardig vak naast de houtteelt duidelijk tot zijn recht;
de kennis dus van het zieke bosch tegenover die van het gezonde. Daarom is het niet
meer voldoende om alleenj maar op te sommen alle oorzaken en gevolgen van de
schade, alsmede de daartegen mogelijk te nemen maatregelen, zoóals dat tot nog toe
feitelijk geschiedde, maar een en ander dient te worden aangevuld met een algemeen
gedeelte, waarin het vraagstuk ten opzichte van het bosch als één geheel moet worden
behandeld,
In dit nieuw op te nemen gedeelte, dienen ten aanzien van het bosch en van .de
veroorzakers der schade de noodzakelijke voorwaarden te worden nagegaan, die leiden
tot het uitbreken van de ziekte en het optreden van de schade. Dan dienen daarbij
tevens te worden behandeld het verloop van die ziekten en hun biologische en bcdrijfstechnische gevolgen. En tenslotte behooren de maatregelen van den mensch ter voorkoming (boschhygiene) en bestrijding (boschtherapie) dier^ schaden te worden nagegaan. Men kan daarom beter spreken van de leer der boschziekten, waarbij dan als
onderdeel de boschbescherming kan worden beschouwd. De behandeling van de vroeger
gebruikelijke stof —• oorzaken en gevolgen van de schaden, alsmede de daartegen te
nemen maatregelen ten aanzien van de afzonderlijke houtsoorten •— is in dit boek nog
geschied volgens het natuurlijk systeem der organismen en niet volgens het rechtstreeksche belang dier verschillende organismen; voor het bosch. Mogelijk zal dit later
eens kunnen geschieden bij verdere ontwikkeling in de moderne richting van dit v a k ;
'nu volgt aan het einde van het boek als tegemoetkoming een overzicht van de schadeveroorzakers volgens houtsoort en onderdeelen: van den boom, zooals we dat al wel
eerder in de verschillende gespecialiseerde werken aantroffen (bijvoorbeeld N e g e r
cm N ü s s 1 i n).
•
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Het boek van S c h w e r d t f e g e r , geeft in overeenstemming met het hiervoor
uiteengezette, als eerste hoofdstuk een overzicht der grondslagen der behandelde stof
(1—7). In het tweede hoofdstuk worden behandeld de niet-biologische ziekten, zooals
die tengevolge van brand en rook, klimatologische factoren en fouten van den grond
(8—67). Als derde hoofdstuk komt dan de systematische behandeling der organismen,
die schade aan het bosch kunnen toebrengen, achtereenvolgens: virusziekten, bacteriën,
zwammen, wieren, dicotylen, onkruiden, sporozoen, wormen, spinnen, duizendpooten,
insecten, amphibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Aan het slot van dit hoofd worden
dan afzonderlijke beschouwingen gegeven over de massale ontwikkeling der aantastingen — plagen —, voor zooveel het betreft de zwammen en de insecten (67—298),^
Een vierde hoofdstuk behandelt dan de vatbaarheid en de resistentie van boom e n '
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bosch (299—317) ; het vijfde het verloop van de ziekten en de de ziekteverschijnselen
van boom en bosch, alsmede een behandeling van enkele bijzondere ziekten (Ackersterbe, Fichten-, Tannen-, Larchen-, Eichen- en Erlensterben) (317—348). Het zesde
hoofdstuk behandelt de uitwerking van de ziekten op • de technische bedrijfsvoering
(348—354). Tenslotte volgt het belangrijke zevende. hoofdstuk (354—451), waarin
de hygiëne en de therapie worden uitgewerkt.
Het geheele boek moet worden beschouwd als een overzichtswerk, dat in de eerste
plaats voor het hooger onderwijs moet dienen (bij ons geschikt voor de*°candidaats- '
studie), doch dat zeer zeker zijn nut kan hebben voor den, practischen boschbouwer,
die weer eens „bij" wenscht te zijn met de huidige stand van dit onderdeel van de
boschbouwwetenschap. Ook de personen, die zich met de speciale onderdeelen van
het vak bemoeien, is het een boek, dat goed aan het werk van de specialisten der andere
onderdeelen, aansluiting zal kunnen geven. Soms is het boek niet meer dan een leidraad,
maar het biedt door steevaste vermelding bij alle onderdeelen van vrij veel literatuur
van na flen vorigen wereldoorlog, een goede prikkel tot voortgezette studie. De illustraties zijn uitstekend, het boek heeft wel een oorlogsband, maar is op goed kunstdrukpapier zeer helder leesbaar, maar we móeten toch wel bedenken, dat het een Duitsch
boek is, zoodat het veel bevat, dat voor Nederland niet geldt. Voor ons land zitten
we nog met verscheidene verouderde of zeer primitieve werken op ons vakgebied,
terwijl we voor andere gedeelten nog steeds verstoken zijn, zelfs van eenig leerboek.
Moge hierin in den na-oorlogschen tijd spoedig verandering komen. Dat is noodzakelijk.
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