Boekbespreking.
Het verslag over hei Rijksgriendproefvcld te Langbroek en de andere
griendproefvelden van 1931 tot 1938. *)
Nadat W i s b o o m v a n G i e s s e n d a m in 1878 in antwoord op
een prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij t van Landbouw een
beschrijving gaf van de „'griendcultuur hier te lande en in Vlaanderen,
verscheen een "uitgebreide beschrijving van deze cultuur en aanverwante
industrieën van de hand van E, Hë s s e 1 i n k, houtvester bij het Staatsboschbeheer. gepubliceerd' in de „Verslagen eri Mededeelingen van de
Directie van den Landbouw no. 6 1907",
In het Tijdschrift van de Nederlandsche Heidemaatschappij verscheen
in 1911 en 1912 een overzichtelijke verhandeling over de griendcultuur
van Meelker, hoofdambtenaar der Nederlandsche Heidemaatschappij,
terwijl tenslotte in het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift {1934 nos. 9,
10, 11 en 12) een serie artikelen van P. J. D r o s t , houtvester bij de
Nederlandsche Heidemaatschappij, werd opgenomen, eveneens over de
Nederlandsche griendcultuur.
De literatuur oveif dit onderwerp is nu verrijkt door Ir. W . D. J.
T u i n z i n g met het hierboven vermelde verslag, waarin de resultaten
worden bekend gemaakt van griendproeven, welke vooral belangrijk werden na de opheffing van het Rljksboschbouwproêfstation.
De heer D r o s t heeft in een van zijn reeds genoemde artikelen terecht .
opgemerkt, dat de,griendcultuur hier te lande voornamelijk op ervaring
en overlevering berust. Het is daarom een gelukkige' gedachte geweest
dat de heer T u i n z i n g , zijn verslag heeft doen voorafgaan door een
overzicht van de vormen, waarin de griendcultuur hier te lande wordt
beoefend, door de vermelding van de voornaamste binnen- en buitenlandsche Hteratuiir en door een beschouwing over enkele vraagstukken,
de technische zijde van de cultuur betreffende; Bij deze beschouwing
worden achtereenvolgens behandeld: de grond (soort, waterstand, bewerking), de wilgensoorten, de aanleg (leeftijd en kwaliteit van het
poothout, standruimte, steklengte, het poten), het onderhoud (bestrijding
van onkruid, inboeten!), het oogsten, de bemesting, ziekten en beschadlgingen. • , ,
•
Aan hen, die een inzicht willen verkrijgen in de griendcultuur hier te
lande, wordt in de eerste negen hoofdstukken, daartoe een goede gelegenheid geboden. Ook de practische griendteler kan daarmede zijn voordeel
doen, daar de bestrijding van onkruid, ziekten én beschadigingen en de
wijze van oogsten over het algemeen nog zeer veel te wenschen overlaten.
Het verslag kan worden onderscheiden in een uitgebreid verslag over
het Algemeene Griendproéfveld te Langbroek en een verslag over de
verschillende proefvelden in de provinciën Utrecht, Gelderland, ZuidHolland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel.
Op het (Algemeene Griendproefveld werden snijteen- en hakgriendvariëteits- en standruimteproeven genomen, benevens ,een grondbewer-r
kingsproef. De snij teen variëteits- en standruimteproeven waren samengevoegd en lieten zien, dat de verschillende soorten zoowel in opbrengstvermogen als in de productietoe- en afname groote verschillen vertoonen.
Daar ieder der* soorten bijzondere eischen stelt t.a.v. de grondsoort,
waterstand e.d., zal m.L, meer dan tot nu toe het geval was, ieder
griendcentrum een eigen variëteitsproefveld moeten hebben. Voor het
benoodigde stekmateriaal kan dan een keuze worden gedaan uit het
materiaal, dat op het Algemeene Griendproefveld aanwezig is.
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De opbrengstcijfers van de snijgriendstandruimtenproef lieten zien,
dat de betrekkelijke opbrengst over vier jaren bij een ruimen stand
grooter was dan bij een nauwen stand. In het eerste jaar na den aanleg
werd echter een hoogere opbrengst verkregen bij een nauwen stand.
Na enkele sneden echter zijn de voordeelen van een nauwen stand in
een nadeel veranderd. Mede door de hoogere kosten' van aanleg, bood
de nauwe stand tenslotte geen voordeelen. Wel wordt er de aandacht
op gevestigd, dat er in de richting van een betrekkelijk geringe standruimte van b.v. 50 X 20 cm verder dient te worden gezocht, daar bij
dezen stand een betere kwaliteit teen zal worden verkregen, n.1. mindere
kromvoetige en geringere vertakking daarvan. Bovendien bleek bij het
Lichtgrauw en Donkergrauw en enkele andere soorten, dat de waarde
per bos bij nauwen stand hooger was dan bij ruimen stand.
Uit de cijfers van de grondbewerkingsproef konden nog geen gevolgtrekkingen worden gemaakt.
Uit de hakgriendvariëteitsproef, bleek, dat zoowel bij de Grauw- als
bij de Katsoorten stammen van den heer M e y e r i n k n.1. S W 52,
S W 51, S W 22 en S W 16 de hoogste opbrengsten gaven, doch bij
de Grauwsoorten. ( S W 22 en S W 16) vertoonden deze niet de eigenschappen van de overige soorten n.1» om direct een weinig vertakt
gewas ,met bijzonder taai hout te leveren.
De cijfers van de hakgriendstandruimteproef gaven een afnemende opbrengst te zien bij vergrooting van de standruimte. Bij de afstanden
van 50 X 50 en van 50 X 60 cm werden de hoogste opbrengsten
verkregeiju Vooral uit de variëteitsproeven.' op de proefvelden in de
verschillende provinciën, kunnen voor ?lke streek afzonderlijk gevolgtrekkingen worden gemaakt.
Na de proefveldverslagen zijn korte algemeene aanwijzingen betreffende de teelt opgenomen, waarbij nieuwe inzichten worden gepropageerd.
Mede uit het hierboven besproken verslag blijkt, dat zich een ordening
in de griendcultuur voltrekt. Andere symptomen waren de oprichting van
de „Algemeene Vereeniging voor de Griendcultuur", het verschijnen van
haar orgaan „De Griendcultuur" en. het tot stand komen van de griendkeuringen van den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst. Hierbij
mag niet onvermeld blijven dat te La g e-Z wal uwe de eerste griendteeltcursus werd georganiseerd door de „Vereeniging tot ontwikkeling van
den landbouw in het rentambt Niervaart", waaraan wordt deelgenomen
door 30 personen, bestaande uit beheerders, eigenaren en pachters van
grienden.
Deze vermeerderde belangstelling voor de griendcultuur kan van groote
sociaal-economische beteekenis zijn, daar deze een cultuur betreft, waarbij
vele handen werk vinden, vooral in tijden waarin de landbouw weinig
werkgelegenheid biedt.
Van Leenhoft
*) Verkrijgbaar bij den Rljkslandbouwconsulent te Utrecht.
„Boschbrand", door M. d e K o n i n g : uitgegeven door de Nederlandsche HeidemaatschappijMet de uitgave van dit boekje heeft de Nederlandsche Heidemaatschappij, die zich vooral de laatste jaren zeer beijvert voor de bestrijding
van bosch- en heidebranden, een zeer nuttig werk gedaan, dat in een
behoefte voorziet.
Houtvester: d e K o n i n g , die zich door zijn talloos vele lezingen
en voordrachten op dit gebied groote bekendheid heeft verworven, heeft
op zijn bekende vlotte wijze het onderwerp bosch- cn heidebranden
populair behandeld.
In de Inleiding wordt vermeld, dat het werkje niet zoozeer is bestemd
voor den vakman, doch ook hij zal deze uitgave, waarin gestreefd is
naar volledigheid omtrent hetgeen in ons land op het gebied van bestrijding en voorkoming van bosch- en heidebrand wordt gedaan, stellig
gaarne raadplegen.
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De omslag toont ons een teekening van A. B e c f t i n k, waarop de
stichters van boschrand zijn afgebeeld. De tamelijk onschuldige sigaar
had wellicht beter door de in kwaderen reuk staande pijp kunnen worden
vervangen.
Bij het doorbladeren van het boekje valt de duidelijke druk op en de
goede kwaliteit papier waarop de vele foto's en reproducties uitstekend
uitkomen. Vooral de foto's op bldr. 50, 51 en 53 zijn buitengewoon goed,
terwijl het valt toe te juichen, dat ook in dit boekje de bekende geestige
teekening van L o u i s R a e m a k e r s is afgedrukt.
Het moet echter worden betreurd, dat bij de foto's de namen van de
vervaardigers daarvan niet zijn vermeld.
Het geheel maakt een prettigen indruk; de inhoud is technisch juist
en zal ongetwijfeld ook gaarne door de jeugd worden gelezen.
Het is voorts een goede gedachte geweest in het werkje de verschillende in den loop der jaren in het buitenland verschenen plaatwerken
op het gebied van boschbrandbestrijdlng te reproduceeren. Daarbij valt
op het geestige onderschrift van de plaat van de Joego-SIavlsche Boschbouwvereeniging : „Eén boom kan een millioen lucifers leveren, maar
één lucifer kan een millioen boomen; vernietig ett".
Ook de uitgave van de Reichsarbeits Gemeinschaft Schadenverhütung
en die die van de U.S.A. Forest Service trekken de aandacht.
Het werkje is in 14 hoofdstukken verdeeld. In het tweede hoofdstuk
wordt de beteekenis van bosch en heide in onze samenleving behandeld,
waardoor de noodzakelijkheid van boschbrandbestrijdlng nog beter tot
haar recht komt. Er wordt vervolgens een inzicht gegeven in den omvang
en het ontstaan van branden en van de schade welke er door kan worden
veroorzaakt, 'waarbij 'de statistische gegevens als grondslag dienen.
Bij de oorzaken van het ontstaan van branden had o.i. meer aandacht
kunnen worden geschonken aan „het vuurtjes stoken door kinderen",
een euvel waaraan vele branden moeten worden toegeschreven.
Het is nuttig en juist, dat de boschbezitter ook in dit werkje nog eens
opmerkzaam wordt gemaakt op de maatregelen, die hij ter voorkoming
van brand dient te nemen. Maar al te zeer worden die maatregelen de
laatste jaren verontachtzaamd.
In hoofdstuk 12 wordt een overzicht gegeven van de verzekeringsmaatschappijen, de verzekerde oppervlakten bosch en de tarieven.
Het trekt daarbij de aandacht, dat slechts ongeveer 38000 ha bosch
is verzekerd, derhalve slechts ongeveer 24 % van het in ons land aanwezige naaldhout.
Het boekje besluit met een hoofstuk over de boschbrandweervereenigingen en de wettelijke maatregelen, welke in ons land zijn getroffen.
Wanneer wij deze uitgave kritisch beschouwen, een beschouwing, die
bij een bespreking* niet achterwege mag blijven, dan dient te worden
opgemerkt, dat er een paar leemten zijn, die aan de volledigheid van
het boekje afbreuk doen.
'
In de eerste plaats is bij dit meer omvangrijke werkje een inhoudsopgave gewenscht.
Voorts — em dit is belangrijker —• is geen melding gemaakt van
de samenwerking op het gebied van bestrijding van bosch- en heidebranden, welke sedert eenige' jaren tusschen de Nederlandsche Heidemaatschappij en het Staatsboschbeheer bestaat. Daardoor zijn niet vermeld de waarschuwingen, die deze diensten door middel van de radio
in brandgevaarlijke tijden doen uitzenden en de zoo gewaardeerde medewerking, die in deze door het Algemeen Nederlandsch Persbureau
(A.N.P.) wordt verleend.
Ook is geen gewag gemaakt van gezamenlijke waarschuwingen door
genoemde diensten in dé pers.
Vervolgens moet het emstig worden betreurd, dat In deze uitgave
een aantal zeer storende fouten zijn geslopen, die gemakkelijk hadden
kunnen worden voorkomen. Zoo zijn bijv. in sommige gevallen de onder'
schriften bij de foto's onjuist (bldz. 24: „spandoek over den weg in
Noordbrabant" moet zijn: „over den weg bij het Uddelermeer" ; bldz. 44:
„brandtoren bij Laag-Soeren" moet zijn: „bij Hoog-Soeren").
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Verder is op bldz. 52 in plaats van „onderlinge gemeentelijke boschbrandverzekering" vermeld: „onderlinge gemeentelijke bosschenverzekering". Ook is die maatschappij niet ia 1925 doch in 1915 opgericht
Bij de bespreking van de boschbrandweervereenigingen is in de eerste
plaats vermeld het Comité voor boschbrandweren op de Vel uwe". Deze
naam is echter 2 jaar geleden veranderd in: „de Veluwsche Boschbrandweer". Het betreft hier ook geen vereeniging doch een organisatie.
Bij de Utrechtsche 'Boschbrandweer Vereeniging is een contributieregeling vermeld, die reeds 4 jaar geleden ingrijpend is gewijzigd, bovendien zijn de gegevens van die vroegere regeling niet juist. Eenige meerdere gegevens over deze vereeniging zou o.i. wenschelijk zijn geweest.
Op bldz. 57 is artikel -429, van het Wetboek van Strafrecht, wat de
strafmaat betreft, niet juist vermeld; de maximum boete bedraagt niet
f25.—, doch f 100.—, terwijl bovendien M dagen hechtenis als straf
kan worden opgelegd.
Dit zijn enkele voorbeelden, doch er zijn er helaas meer aan te wijzen.
Aan taal en stijl had hier en daai' ook wat meer aandacht kunnen
worden geschonken. Dit alles is buitengewoon jammer, omdat de waarde
van het werkje er door wordt geschaad.
Inmiddels neemt dit niet weg, dat het gestelde doel, het wekken van
meer belangstelling voor de bestrijding van bosch- en; heidebranden in
den ruimsten zin, door deze uitgave zeker zal worden bevorderd. Dit is
een verdienste welke voorop dient te worden gesteld en die iedere boschbouwer naar waarde zal weten te schatten.
Moge daarom voor deze uitgave groote belangstelling bestaan en
moge zij op ruime schaal worden verspreid.
De Nederlandsche Heidemaatschappij stelt op aanvrage dit werkje
kosteloos beschikbaar.
S. v. M.
BOSCHBRANDPLAAT.
Ongeveer tegelijk met de uitgave „Boschbrand" heeft de Nederlandsche
Heidemaatschappij een nieuwe gekleurde boschbrandplaat uitgegeven,
geteekend door den heer A. B e e f t i n k .
Vermoedelijk is de ontwerper geïnspireerd geweest door het duiveltje
van de bekende teekening van L o u i s R a e d e m a k e r s , welke eenige
jaren geleden in de Telegraaf werd afgedrukt.
De plaat toont een vuurduivel, die een bosch In zijn greep heeft omvat
en in vlammen doet opgaan.
Wij hebben waardeering voor deze knappe teekening.
De keuze van de kleur van den achtergrond lijkt ons niet geheel geslaagd, maar over smaak valt niet te twisten en er moet worden toegegeven, dat de vlammen en het naaldhout er goed op uitkomen. De
uitdrukking van het gelaat van den vuurduivel hadden wij liever iets
duivelscher gezien.
Een rake slagzin is onder de teekening geplaatst. Moge deze zin ter
harte worden genomen en moge deze plaat bijdragen tot vermïnderiing
van het aantal bosch- en heidebranden.
Met de uitgave van dezè plaat, welke kosteloos voor belangstellenden
verkrijgbaar is, heeft de Nederlandsche Heidemaatschappij wederom nuttig
werk verricht, dat algemeen waardeering verdient.
S. v. M.
Ons Reewild door H'. M i c h e 1, Domeinbeheerder te Ommen. Uitgave
AE, E. Kluwer te Deventer,
In het voorbericht zet de schrijver de bedoeling van dit boekje uiteen:
de bevordering van de kennis omtrent ons mooie reewild ten einde te
komen tot een goeden reestand.
Hij begint met een algemeene beschrijving van dit wild en van de
levenswijze; het blijkt telkens hoe weinig hieromtrent bij het groote
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publiek bekend is en zelfs bi] degenen» die erover schrijven in dagbladen,
waardoor voorstellingen worden gegeven, die geheel van de werkelijkheid afwijken.
Als tweede onderdeel wordt het gewei behandeld: bouw ( afwerpen,
opzetten van het nieuwe gewei, leeftijd waarop het beste gewei wordt
gedragen, goede en slechte geweien en in verband daarmede het afschot.
Vervolgens worden de verschillende jachtwijzen op het ree behandeld,
waarbij zeer terecht een: lans wordt gebroken voor het uitsluitend schieten van dit wild met den kogel. Helaas geschiedt, dit in ons land nog veel
te weinig. Het schieten met hagel heeft tot gevolg, dat veel reeën worden
ziek geschoten en ellendig verkommeren. Gelukkig is op dit gebied verbetering bemerkbaar.
Van de jachtwijzen zegt de schrijver, dat „helaas" de drijfjacht in ons
land de meest gebruikelijke i s ; deze is aanleiding, dat alles wordt geschoten wat voor de geweren komt met als gevolg, dat vaak' slechte
stukken, die zeker hadden moeten worden afgeschoten, blijven en goede
stukken worden omgelegd. Met klem wordt betoogd, dat dit niet de
wijze is om een reestand op te bouwen, doch dat dit slechts mogelijk is
door den jager, die kennis van zaken hebbend, het wild aanberst en
die stukken wegschiet, welke voor de toekomst geen waarde hebben.
Hiertoe behoort naast kennis en ervaring veel geduld en toewijding. Maar
de tropheeën zullen na eenige jaren ook uitwijzen, dat deskundig te werk
werd gegaan tot vreugde van den jachtheer, zijn gasten en zijn personeel.
N a eeri enkel woord gezegd te hebben over de verzorging na 'het
schot komt in behandeling de verzorging van het wild, dus de eigenlijke
bestaansvoorwaarden. Goede geweien zijn slechts mogelijk waar een
goede verhouding bestaat tusschen mannelijk en vrouwelijk wild, waar
veel natuurlijk voedsel voorhanden is en waar doelmatig wordt bijgevoerd in het slechte jaargetijde. Een voorname factor voor het wild is
verder rust, rust en nog eens rust. Dit wordt veel te weinig geweten.
Ten slotte worden gegevens verstrekt omtrent den ouderdom van het
reewild, die het beste wordt vastgesteld uit het gebit. Het geheel is verlucht met goede teekeningen.
Uit het boekje spreekt veel liefde voor het wild en de verschijning van
een werkje op jachtgebied in de Nederlandsche taal is toe te juichen.
Moge het „onbekend maakt onbemind" ten aanzien van het reewild
erdoor verminderen,
W . B.
DANIËL

F. MACDOUGAL:
Tree Growth. Published by the Chronica
Botanica Company. Leiden, Holland. 193S.

JULIÜS

GRANT:

Wood Pulp. Published by the Chronica Botanica
Company. Leiden, Holland. 1938.

De beide hierboven aangekondigde boeken zijn de eerste twee deelen
van een nieuwe reeks werken, welke verschijnt onder den titel: „New
Series of Plant Science Books'. Voor 1939 wordt o.m. ook aangekondigd : B a 1 d w i n, Forest Tree Seeds. Het komt mij voor dat alleen
reeds de opsomming van deze drie titels voldoende is, om de belangstelling van den beeldhouwer voor deze nieuwe reeks botanische werken
te vragen.
Dr. V e r d o o r n , de uitgever van verschillende handboeken, de
Chronica Botanica, de Annales Bryologici, bezorgt ook de uitgave van
deze reeks. Zij beoogt de monografische bewerking van actueele botanische onderwerpen in den ruimen zin des woords, dus niet alleen van
zuiver wetenschappelljken, maar ook van technischen aard. Zooals in de
Chronica Botanica zeer doelbewust de vermeende tegenstelling: zuivere
en toegepaste wetenschap, niet aanvaard wordt, zoo draagt deze reeks
de alles omvattende naam vari Plant Science. De reeks is niet in de
allereerste plaats voor den gespecialiseerden vakman bestemd, al zal in
vele gevallen ook voor hem een samenvatting der nieuwste resultaten,
aangevuld door uitvoerige literatuuropgaven van groote beteekenis zijn,
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maar voor ieder die zich interesseert voor botanische en botanischtechnische onderwerpen. De deelen zijn royaal uitgevoerd, geïllustreerd,
tellen 240 blz. en kosten per deel f7.00.
Het ligt niet op mijn weg een critische bespreking te geven van deze
boeken, maar ik wensch er alleen de aandacht op te vestigen. Een beknopte inhoudsopgave van beide boeken moge daarom hier nog volgen.
M a c D o u g a l vangt zijn boek aan met een inleiding en historisch
overzicht, beginnende met de onderzoekingen van R. H a r t i g en H u g o
v o n M o h l . Daarop volgt een hoofdstuk, waarin de methoden uiteengezet worden waarmee de groei der boomen bestudeerd kan worden. Het
ligt voor de hand, dat daarin vooral de door den schrijver geconstrueerde
dendrograaf en dendrometer besproken worden. Bij de beoordeeling van
den groei is het van belang ook de andere verschijnselen, die van invloed zijn op de afmetingen en niet door groei veroorzaakt worden, te
kennen. Aan deze verschijnselen is een apart hoofdstuk gewijd. Vervolgens wordt uitvoerig gesproken over den groei van verschillende
boomen in verband met klimaat en leeftijd. Het zijn vooral diverse Pinus-,
Picea- en Abiessoorten, Taxodium distichum, Pseudotsuga mucronata,
Sequoia sempervirens, S. gigantea, Cupressus macrocarpa e.a. spec, maar
ook loofhoutsoorten, zooals verschillende soorten van Fraxinus, Ulmus,
Acer, Plataan, Fagus, Quercus, Juglans, Populus, Salïx en enkele andere minder bekende soorten, welke uitvoerig besproken worden. Afzonderlijke hoofdstukken zijn voorts gewijd aan de activiteit van de
wortels en de beteekenis van de bladen voor de houtproductie. De groote
beteekenis dezer onderzoekingen moet vooral gezien worden in de exacte
waarnemingen van M a c D o u g a l en zijn medewerkers.
J u l i u s G r a n t begint zijn boek ook met een algemeene uiteenzetting, gevolgd door een: historisch overzicht. Vervolgens gaat de schrijver over tot een beknopte bespreking van cellulose, houtvezels en de
identificatie van hout, om daarna zeer uitvoerig stil te staan bij de verschillende wijzen, waarop houtpulp vervaardigd wordt ( ± 120 blz.) ; de
rest van het boek behandelt de producten, welke van houtpulp vervaardigd kunnen worden, (papier, viscose, benzine, alcohol, explosiestoffen, bouwmateriaal, textielproducten, sponzen,- zakdoeken, watten, enz.).
Dit laatste gedeelte was voor Ref. wel het interessantste deel.
Moge deze zoo aantrekkelijke nieuwe serie ook in ons land de belangstelling trekken, waarop zij ten volle aanspraak maakt. De steeds
aangroeiende stroom tijdschriftartikelen, doet in stijgende mate de behoefte gevoelen aan samenvattingen. Wanneer deze dan ook nog zoo
smakelijk samengesteld worden, als de beide hier aangekondigde deelen,
dan zal dit tevens de belangstelling voor de besproken onderwerpen opwekken van een breede schare natuurwetenschappelijk geïnteresseerde
lezers. De beteekenis van dit laatste onderschatte men vooral niet!
Dr. V e r d o o r n zij daarom ook voor deze bijdrage tot „good-will"
en „international cooperation" hartelijk dank gebracht,
H. J. V e n e m a .

