Boekbesprekingen

Joachim Radkau. 1983. Holzverknappung und
Krisenbewusstsein im 18. Jahrhundert.
In: Geschichte und Gesellschaft, Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, 9 (4) 513-543.
Dit is een aangenaam leesbaar en lezenswaardig artikel. Radkau - werkzaam aan de Fakultät für Geschichtswissenschaft und Philosophie van de Universiteit van Bielefeld - doet verslag van een lopend onderzoek naar de technologische gevolgen van de
houtnood in de Nieuwe Tijd.
Op het eerste gezicht brengt het artikel niets opzienbarends. Maar voordat men aan de tweede pagina begint kan men zich niet meer aan de indruk onttrekken,
dat hier oude feiten op een nieuwe wijze worden belicht en gerangschikt. Radkau gaat primair in op de
houtnood als mogelijke oorzaak van maatschappelijke
en/of economische veranderingen, waarbij de nadruk
valt op de achttiende eeuw.
Hij begint met het aanhalen van Sombart's these
over het dreigende einde van het kapitalisme. Deze
these houdt in, dat de ineenstorting van het kapitalistische systeem aan het einde van de achttiende eeuw
voor de deur stond, als gevolg van de alomtegenwoordige ontbossing van Europa, waardoor een bijkans onoverkomelijke houtnood ontstond. Slechts innovatie in
de vorm van het gebruik van steenkool op grote schaal
zou deze dreiging hebben afgewend.
Het zal de lezer niet zijn ontgaan, dat een dergelijke
theorie, ontleend aan een periode waarin een grote
angst voor de toekomst leefde, zonder moeite op de
huidige tijd en maatschappij toegepast zou kunnen
worden. Maar dit terzijde.
Naast de beantwoording van de vraag, of Sombart
c.s. het gelijk aan zijn zijde zou kunnen hebben, is het
voor ons tenminste zo interessant om Radkau's argumenten en onderzoekingen te volgen vanuit een bosbouwhistorische invalshoek. Waar mogelijk en noodzakelijk leggen wij er relevante Nederlandse voorbeelden naast, hetzij als contrast, hetzij ter illustratie.
Het verschijnsel houtnood komt men in nagenoeg alle bosbouwhistorische literatuur tegen. Niet alleen
geldt dit voor de Duitse, maar evenzeer voor de Nederlandse, Belgische en Franse. Bij nadere beschouwing
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- zo betoogt Radkau, en wij kunnen hem hierin volgen
- heeft het er veel van weg, dat de historici in de loop
der tijd enkele opvattingen kritiekloos als vaststaand
en onwrikbaar hebben aanvaard. De bevolking ten
plattelande is uitsluitend erop uit om het bos in zo kort
mogelijke tijd uit te putten, terwijl de lands- en grondheren er alles aan gelegen is, om dit uitputtingsproces
te vertragen of liever nog te stoppen. Hoewel zeer
zwart-wit gesteld is in het algemeen dit de teneur van
de achtergrond van vele bosbouwhistorische publikaties gedurende een lange reeks van jaren. Maar is dit
wel conform de werkelijkheid? Is er geen ruimte voor
twijfel?
Radkau beantwoordt deze vragen met een ontkenning. Hij gaat hierin zo ver, dat hij tot de conclusie
komt, dat er vaak sprake was van houtnood, omdat
hout als schaars produkt een lucratieve houthandel ten
gevolge had, waarvan met name de landsheerlijke
kassen profiteerden. Niet de basis van de samenleving, maar de top ervan als hoofdverantwoordelijke
voor de houtnood, waarbij de beschuldigingen van de
zijde van de landsheren aan het adres van de boerenbevolking niet vrij van hypocrisie genoemd kunnen
worden. Deze constatering van Radkau gaat ook voor
de Nederlandse omstandigheden op. Menig landsheerlijk bos - niet alleen domeinbossen maar ook marke- en andere gemeenschapsbossen waar de landsheer het voor het zeggen had - is door de politiek van
de landsheer ten gronde gericht. Als voorbeeld kan
men aanhalen het Nederrijkswald bij Nijmegen, evenals de grondheerlijke markebossen van de Losser
Marke.
Verschillende vrije markebossen, het Speulder- en
Sprielderbos, de Berghse bossen bijvoorbeeld, hebben de tand des tijds doorstaan. Dit ondanks het feit,
dat de plaatselijke gemeenschap er het beheer over
voerde.
Het volgende punt, dat door de auteur wordt aangehaald, is niet zonder meer op Nederlandse omstandigheden projecteerbaar. Radkau vervolgt zijn betoog namelijk met een uitwijding over de zogenaamde "Holzsparliteratur". Deze literatuur, geconcentreerd rond de
vraag op welke wijze men zo voordelig mogelijk met
hout om kon springen, waarbij met name hout als

brandstof veelvuldig ter sprake komt, kennen wij in Nederland niet in originele vorm, en nauwelijks uit vertalingen. Radkau komt bij zijn bespreking van dit literatuurgenre tot de slotsom, dat gedurende zeer lange tijd
- van de zestiende tot het einde van de achttiende
eeuw - Holzsparliteratur een mode was. De schrijvers
schreven elkaar klakkeloos na, en kwamen niet of nauwelijks tot nieuwe uitvindingen, laat staan tot produkten die innoverend zouden kunnen werken. Uit de
Holzsparliteratur volgt niet, dat er op grote schaal sprake zou zijn van een langdurige houtnood.
Dit brengt ons op een punt, waarop de schrijver de
stelling bediscussieert, dat langdurige houtnood een
contradictio in terminis is. Dit is exact dezelfde stelling,
die Rackham in zijn "Trees and woodland in the British
landscape" (1976) aanhangt (p. 91-92). In gebieden in
Nederland, waar reeds in een vroeg stadium in de geschiedenis weinig of geen bos meer viel te bekennen,
zoals in grote delen van het huidige Noord-Brabant,
konden de plaatselijke gemeenschappen zich goed tot
uitstekend redden met het weinige hout, dat gepoot en
geteeld mocht worden op erven en langs wegen. De
erven en de wegkanten leverden het zwaardere hout,
geschikt voor constructiehout e.d., hakhoutpercelen
verzorgden de brandstofvoorziening, voor zover deze
niet werd gedekt door turfaanvoer. Het is dan ook
onaannemelijk, dat in gebieden, waar gedurende lange
tijd houtverslindende industrieën werkzaam zijn zoals Glashütten - een reële houtnood zal hebben geheerst.
Op grond van vergelijkbare voorbeelden komt Radkau dan ook tot de conclusie, dat er in ieder geval geen
grote Europese houtcrisis bestaan heeft.
Toch valt niet te ontkennen, dat er in sommige gebieden houtnood in de een of andere vorm de kop opstak. Dit was dan niet het gevolg van een alom tegenwoordige houtnood, maar werd veroorzaakt door transportproblemen. Wij kunnen dit voor Nederland
illustreren aan de geweldige hoeveelheden hout, die in
Holland nodig waren voor de scheepsbouw. Het gewest Holland kende geen bos van betekenis. Andere
gewesten, de Veluwe, de Graafschap Zutphen, Twente, Drenthe, en Zuid-Limburg waren te dien tijde beslist
niet bosloos. Toch hebben deze gewesten slechts zeer
mondjesmaat aan de Hollandse werven hout geleverd.
Hout uit Freiburg im Breisgau was immers goedkoper
dan dat uit Doetinchem!
De oorzaak hiervan ligt in de ongunstige volumeprijsverhouding van hout bij vervoer per as in die tijd.
Vervoer per water, of, in latere tijden, per trein, was
veel en veel goedkoper, en dus rendabeler. Men vergelijke de prijzen zoals men die aantreft in A.H.G.
Schaars (Bosbouw in de tweede helft van de achttiende eeuw op Het Entel, 1973), J. F. van Oosten Slingeland (De Sysselt, 1958) en N. W. Posthumus (Neder-

landse prijsgeschiedenis, dl. 2, 1964) met elkaar. Al
was het technisch wel mogelijk, om hout over land
over een aantal kilometers te vervoeren, financieel
was zo'n houttransport niet haalbaar. Hieruit volgt dan
ook een veel reëlere kans op plaatselijke houtnood,
dan uit de - volgens de landsheren - jarenlange systematische uitputting van de lokale bossen.
Radkau komt dan ook uiteindelijk tot de conclusie,
dat een werkelijke houtnood, zoals die ons in de meeste literatuur wordt voorgespiegeld, niet in die omvang
heeft bestaan. Vergelijken wij zijn argumenten met Nederlandse equivalenten, dan kunnen wij hem daarin
goed volgen.
Uit de slotsom, dat er geen houtnood op grote schaal
geweest kan zijn, volgt dan ogenblikkelijk, dat Sombart's these - waarmee Radkau zijn betoog immers
begint - verworpen moet worden. Er is geen reden om
aan te nemen, dat een Europese houtnood bedreigend
zou zijn geweest voor de ontwikkeling van het kapitalisme.
Een interessant en indringend artikel. Een geslaagde poging om tot een synthese te komen tussen "echte" geschiedenis en bos(bouw)geschiedenis. Aanbevolen aan een ieder die geïnteresseerd is in bos in relatie tot de maatschappij.
J. Buis
J. C. G. M. Jansen en W. van de Westeringh. Dat
ging over zijn hout. Overmatig gebruik van bossen
in het zuiden van Limburg van de Hoge Middeleeuwen tot in de 20e eeuw.
In: Studies over de sociaal-economische geschiedenis
van Limburg 28 (1983) 19-63 (Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg; Van Gorcum,
Assen 1983).
Af en toe verschijnen artikelen in het Nederlandse taalgebied, waarvan plaatsing in het Bosbouwtijdschrift
niet zou hebben misstaan. Zo ook nu.
Over de geschiedenis van de bossen in Limburg is
nauwelijks iets verschenen. De bestaande literatuur
geeft weinig aanknopingspunten. Alleen in rechtshistorische publikaties is - vaak terloops - een en ander terug te vinden over de gebruiksrechten van bossen. In
dergelijke publikaties ligt het accent op juridische aspecten. Er wordt nauwelijks aandacht besteed aan sociale en economische achtergronden bij het gebruik
van bos.
De directeur van het Sociaal Historisch Centrum
voor Limburg - zojuist benoemd tot hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Limburg - , prof. dr. J. C. G. M. Jansen, en de Wageningse Bodemkundige ir. W. van de
Westeringh, hebben getracht in de leemte te voorzien.
In hun artikel staan de Limburgse bossen en het gebruik ervan centraal. Bovendien wordt een en ander in
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verband gebracht met de bodemgesteldheid van deze
provincie. De aanwezigheid van Löss-gronden veroorzaakte een bosgebruik in andere vorm en dimensie
dan bijvoorbeeld op zandgronden. Het bosgebruik
wordt in de volgende categorieën verdeeld en achtereenvolgens behandeld:
- Timmerhout;
- Brandhout;
- Eikelrecht;
- Weiderecht;
- Plaggen steken;
- Industrieel gebruik;
- Ontginningen;
- Acties ten behoeve van het herstel van het bos; en
- het recht van bijenhouderij.
Men ziet, nagenoeg het gehele spectrum aan bosgebruiken komt aan de orde.
Als basis voor dit artikel hebben verschillen rechtshistorische bronnenuitgaven gediend, als ook enig
veldwerk in de vorm van archiefonderzoek. Naast deze
primaire bronnen hebben de auteurs als secundaire
bron een grote hoeveelheid literatuur benut. Met name
waar zij bosbouwkundige informatie in het algemeen,
of uit aangrenzende gebieden in het bijzonder benodigden, hebben zij hierop teruggegrepen.
Men kan niet anders stellen, dan dat het artikel aan
de gewekte verwachtingen voldoet. De auteurs volstaan slechts ermee een beeld te creëren van het Limburgse bosgebruik in de loop der eeuwen.
Het artikel geeft dus geen volledige informatie over
dit onderwerp. Dat is te betreuren, maar dit is ook niet
de intentie van de auteurs geweest. Het uitnodigen tot
nader onderzoek, het scheppen van een groter kader,
waarbinnen zo'n onderzoek geplaatst kan worden, en
het geven van een algemeen beeld van het Limburgse
bosgebruik: daarin is dit artikel buitengewoon goed geslaagd.
J. Buis
Michel Devèze. La Forêt et les communautés rurales xvi» - xviil" siècles. Receuil d'Articles.
Publications de la Sorbonnes. Série réimpressions nr.
3. Paris, 1982. xxviii + 500 + 18 pp. FF 140,-. ISBN
2.85.944049.6
In 1979 overleed kort voor zijn 65e verjaardag Michel
Devèze. In Nederland is Devèze voornamelijk bekend
vanwege zijn dissertatie - La vie de la forêt française
au xvie siècle, 1961 - , en het populistische maar degelijk uitgewerkte "L'Histoire des Forêts" (herdruk
1973). Devèze is echter niet de man van slechts één
boek.
Devèze bekleedde vele hoge posities aan de wetenschappelijke instellingen van Parijs, Reims en Nancy.
Daarnaast schreef hij vele studies. Niet alleen de
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bos(gebruiks)geschiedenis interesseerde hem in hoge
mate. Deze historien-pur-sang - geschoold door Braudel c.s., dit voor de historici onder ons - deed ook onder andere studies over het Spanje van Philips II en de
Franse koloniën het licht zien. Naast de 14 boeken van
zijn hand verschenen ook nog ongeveer 45 artikelen.
De helft hiervan, 22 stuks, zijn in de hier besproken
bundel opgenomen.
De artikelen getuigen van zijn grote veelzijdigheid!
In de bundel zijn deze verdeeld over vier groepen: études sur la forêt, sur les communautés rurales, sur la
Champagne, en études diverses. Een blik op de inhoudsopgave leert ogenblikkelijk, dat de titel van de
bundel de lading niet dekt. Mij schijnt het althans wat
moeilijk om een artikel met de titel "la mentalité astrologique au xvii® siècle en France" (een étude diverse)
onder bosgeschiedenis te rubriceren. Wie nu mocht
denken met de aanschaf van het werk veel in huis te
halen, dat geen betrekking heeft op bosbouw, een
geruststelling: 411 pagina's handelen wel over bos en
bosgebruik in de een of andere vorm. Het blijft echter
een omissie, dat door de keuze van de titel de voor
bosbouwers beroepsmatig weinig interessante artikelen aan het oog van de "echte" historici worden onttrokken.
In deze bundel vragen wij speciaal aandacht voor artikelen, waarin Devèze als Fransman zijn visie geeft
op bos en bosgeschiedenis elders in Europa. Zo zijn
35 pagina's gewijd aan een bijdrage aan de Russische
bosgeschiedenis. Voor Nederland van groter belang
zijn echter de artikelen over de Duitse bosbouw in relatie tot de Franse. Met name een vijftig pagina's tellend
exemplaar over overeenkomsten en tegenstellingen
tussen de Franse en de Duitse bossen, bosbouw en de
geschiedenis ervan behoort een ieder nauwkeurig
door te lezen. Een bijzonder interessante hartige kost
staat de lezer te wachten!
Verder komen in deze bundel gebruiken met betrekking tot het bos in Frankrijk, en de visie van enkele 17e
en 18e eeuwse beheerders en wetenschapsmensen
op het bos aan bod.
Over de inhoud slechts waardering. Helaas kan men
die voor de uitvoering en de technisce afwerking van
het geheel nauwelijks opbrengen. De uitgave van de
bundel lijkt in meer dan een opzicht haastwerk, zo niet
broddelwerk te zijn geweest. Wij hebben reeds geconstateerd, dat de titel niet de inhoud volledig weergeeft.
Dat alle artikelen als fotomechanische herdruk in de
bundel zijn opgenomen kan men respecteren. Maar
dat men hierbij zover gaat, dat men ook alle reclames
en advertenties overneemt (bijv. p. 256-257), gaat ons
inziens te ver. Slordig. Het feit echter, dat na p. 102
achttien ongenummerde bladzijden volgen alvorens
men arriveert bij p. 103, slaat alles. De tussengevoegde pagina's waren kennelijk geheel vergeten, totdat

men zich in een zeer ver gevorderd stadium realiseerde, dat deze toch tussengevoegd dienden te worden.
Slordig. En over de index behoeft men zich ook al niet
al te veel illusies te maken. Afgezien van het feit, dat
uiteraard de inhoud van de niet-gepagineerde bladzijden per definitie hier niet in opgenomen kan zijn, treft
men een aantal begrippen en namen eenvoudigweg
niet aan. Een voorbeeld. Op p. 149 is sprake van de
Rijnhandel in hout op Keulen en op "Hollande". De index geeft noch "Hollande", noch het trefwoord "PaysBas", terwijl ook "commerce Rhénane" tevergeefs gezocht zal worden. Slordig. Ook de tijd, dat boeken werden uitgegeven met het doel de eeuwigheid te weerstaan, lijkt met deze bundel definitief achter ons te liggen. Mijn exemplaar viel tot mijn ongenoegen na 2
(=twee) maal gebruiken reeds uit de band. Vervolgens
vonden verschillende bladen het nodig een zelfstandig
bestaan te gaan lei(ij)den. Het verdient dus aanbeveling bij aanschaf van deze bundel voor bibliotheekgebruik, het boek vóóraf opnieuw in te binden.
Het werk en de artikelen van Devèze zijn de moeite
van een heruitgave respectievelijk een bundeling beslist waard. Dit geldt zeer zeker voor de hier besproken
bundel. Ondanks de slechte afwerking ervan: een
"must".
J. Buis
Oliver Rackham. Ancient Woodland. It's history,
vegetation and uses in England.
Edward Arnold, London, 1980. xii + 402 pp.
ISBN 0-7131-2723-6 £ 50.00
Een boek uit 1980 kan men vier jaar later onmogelijk
een recente uitgave noemen. Het belang van dit boek
rechtvaardigt een late bespreking ervan echter alleszins. Ancient Woodland kan in bepaalde opzichten beschouwd worden als een zeer gedetailleerde uitwerking van en een aanvulling op Rackhams "Trees and
Woodland in the British Landscape" (1976). Er zijn
echter enkele beperkingen: de oudere uitgave behandelt met nadruk het Britse landschap, terwijl Ancient
Woodland zich beperkt tot Engeland.
Ancient Woodland kan als voorbeeld dienen van een
integrale historische aanpak. Rackham brengt in dit
boek de geschiedenis van bossen, bosbouw en bosgebruik bijeen, koppelt deze aan de ecologische veranderingen in de loop der tijd, en verbindt het geheet met
een sociaal-economische en maatschappelijke context. Deze aanpak verschaft dit werk de allure van een
naslagwerk. Deze allure wordt volledig waargemaakt,
hoewel er reden blijft voor kritiek.
Rackham begint met het geven van een beeld van
het prehistorische woud. Hij baseert zich hierbij op de
resultaten van pollen-analyse. Vervolgens toont hij de
veranderingen in de soortensamenstelling van het bos

in de loop der geschiedenis. Hij legt hierbij een schakel
tussen deze veranderingen en wijziging van bepaalde
vormen van bosgebruik en -beheer. Hij laat zien, hoe
veel bos er verdween in de Ijzertijd, en ook, hoe in de
Romeinse Tijd belangrijke arealen verloren gingen.
Vanaf de dertiende eeuw, zo houdt Rackham ons voor,
wijkt de omvang en de verdeling van de met houtige
gewassen begroeide oppervlakten nauwelijks af van
de situatie zoals wij die uit de negentiende eeuw kennen.
De auteur ondersteunt zijn relaas met historischecologisch onderzoek. Hierbij behandelt hij individuele
bossen evenzeer als de verschillende bostypen verspreid over Engeland. Archeologisch en archivalisch
bronnenmateriaal vulden de uitkomsten van het onderzoek aan. Langzamerhand veranderende beheersregimes, ten gevolge van wijzigingen in sociale, economische en demografische omstandigheden, worden door
hem zichtbaar gemaakt. De nauwe betrekkingen tussen verschillende vormen van houtgebruik enerzijds,
en anderzijds het beheer en het evenwicht tussen de
oppervlakten hakhout en opgaand hout worden door
de auteur met veel verve beschreven.
Rackham deelt de door hem behandelde stof in 24
hoofdstukken in. Na een introducerend eerste hoofdstuk wijdt hij zes hoofdstukken aan de diverse basisbegrippen en -omstandigheden, die hij in de erop volgende pagina's verder hanteert. Een uitwijding over de
gebruikte bronnen, de problematiek van het typeren
van bossen, bodemkunde, flora en ecologische begrippen komen aan de orde, alvorens het achtste hoofdstuk een begin maakt met de beschrijving van de prehistorische bossen en letterlijk bosgeschiedenis
schrijft. De hoofdstukken 9 tot en met 12 behandelen
de wijze waarop de bossen kwantitatief en kwalitatief
wijzigingen ondergingen. Hoofdstuk 10 gaat in op bosbeheer, bosprodukten en bosgebruik vanaf het midden
van de dertiende eeuw. Het elfde brengt de sociaaleconomische geschiedenis van de Engelse bossen ter
sprake. Op deze pagina's treft men gegevens aan, die
in de bosbouwhistorische literatuur nagenoeg uniek
zijn. De houtprijzen van Eik in Oost-Engeland en in
Cambridge zijn echter helaas in een logarithmische
schaal weergegeven, zodat de seculaire trend van
economische contractie en expansie niet zo duidelijk
uit de grafieken naarvoren komt. Hetgeen niet wegneemt, dat de aan toe- of afname van de houtprijzen
tengevolge van deze trend gekoppelde bosbouwkundige activiteiten wel degelijk uit de verf komen. Hoofdstuk 12 is vervolgens gewijd aan de bosweide en haar
(neven)effecten. De resterende hoofdstukken, 13 tot
en met 24, zijn stuk voor stuk te beschouwen als monografieën over verschillende bostypen. Achtereenvolgens komen bossen aan de orde, waarin Es, Esdoorn
en Hazelnoot het type bepaien, gevolgd door bostypen
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waarin Haagbeuk, Linde, lep, Eik, Els, Berk, Beuk,
Kastanje, Populieren en Hulst aspectbepalend zijn. Tot
slot is een hoofdstuk aan de rosacaeën gewijd. Een
uitgebreide Index en Bibliografie besluiten het geheel.
Ancient Woodland is een imponerend boek, fascinerend van inhoud en stijl. Fraai uitgevoerd, gedrukt op
zwaar papier en goed en functioneel geïllustreerd. Het
is daarom jammer, dat dit naslagwerk op twee wetenschappelijk belangrijke punten slordig zo niet nalatig
is. In de botanische wereld is het niet alleen gebruikelijk, maar zelfs noodzakelijk bij de wetenschappelijke (bi)nomenclatuur de auteursafkorting te vermelden. Rackham daarentegen verzuimt zulks consequent. Op het notenapparaat is eveneens een en
ander aan te merken. De noten staan niet op volgorde
in de tekst. Dit is het gevolg van Rackhams combinatie
van bibliografie en notenapparaat. De bibliografie is in
alfabetische volgorde. De vermelde werken zijn genummerd. Deze nummers worden tegelijkertijd als
noot gebruikt. Aan deze koppeling van bibliografie en
notenapparaat kleven twee consequenties. De eerste:
men blijft bladeren in de bibliografie/noten, indien men
de noten in de volgorde waarop zij in de tekst verschijnen wenst na te zien. Dit is ongemakkelijk, maar niet
onoverkomelijk. Ernstiger is de tweede consequentie.
Daar de in de bibliografie vermelde werken vaak geen
öf een hele reeks paginanummers geven, kan men de
geciteerde tekst slechts met veel moeite achterhalen.
Mutatis mutandis is dit ook het geval bij de door Rackham geciteerde archivalia. Het is duidelijk, dat op deze
wijze de falsifieer- en de controleerbaarheid van Ancient Woodland ernstig wordt aangetast. Het werk is
dan ook moeilijk te hanteren, wanneer men over een
bepaalde passage nadere inlichtingen wenst. Een onnodige misser.
Rest ons nog de vraag, of een boek als dit, hoe briljant van inhoud en uitvoering dan ook, meer dan 250
gulden moet kosten bij aanschaf via een Nederlandse
boekhandel. Voor een Nederlandstalig boek zou dit
niet overdreven zijn. Maar een boek als dit, gesteld in
het Engels, over een Engels onderwerp, uit een land
waar bosbouw en aanverwante zaken beslist geen
noodlijdend bestaan lijden, moet in het land van herkomst een beperkte maar niet zo geringe afzet kunnen
bereiken. Het lijkt er dan ook sterk op, dat de uitgever
gekozen heeft voor een beperkte oplage tegen een hoge prijs in plaats van voor een grotere oplaag tegen
een lagere prijs. Dit is te betreuren. Het boek wordt op
deze wijze in een tijd van inkrimpende boeken-budgetten voor vele instituten te kostbaar, om over geïnteresseerde particulieren maar te zwijgen.
Resumerend: Ancient Woodland is een fascinerend
boek. Hoewel wetenschappelijk niet tot in de puntjes
verzorgd kan het aan mensen werkzaam in de bosbouw, in het milieubeheer en in de historische sector
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warm worden aanbevolen. Het boek is een treffend
voorbeeld van wat interdisciplinaire aanpak van bosgeschiedenis, archeologie, pollen-analyse en ecologie
vermag.
J. Buis
N. D. G. James. A history of English forestry
Basil Blackwell, Oxford. 1981. xii + 339 p. ISBN 0 631
12495 O. £19,50
De plaats van het bos in de Engelse (en niet de Britse!)
geschiedenis trekt steeds weer de belangstelling van
een kleine, maar toegewijde kring van historici, zowel
professionele als amateurs. In het hier besproken boek
van N. D. G. James - oud-president van de Royal Forestry Society - wordt gepoogd de bosgebruiks- en
bosbouwgeschiedenis van meer dan negen eeuwen
(1066-1977) te bestrijken. Elke poging om tot zo'n
overzicht te komen binnen een relatief klein aantal pagina's biedt, begrijpelijkerwijs, mogelijkheden over gelegde accenten en de gegeven details. Alleen al de
moed echter en de ambitie om een poging te wagen
een werk als dit te creëren moet van harte worden toegejuicht.
i
De eerste hoofdstukken van het boek geven duidelijk, zij het niet uitputtend, de uitgangspunten en ontwikkelingen weer van de middeleeuwse bosarealen.
Hierbij wordt ons inziens iets teveel de nadruk gelegd
op de jacht. Andere belangrijke economische waarden
van het bos dreigen hierdoor enigszins onderbelicht te
raken. Deze nadruk op de jacht is wellicht het gevolg
van het nagenoeg alleen behandelen van aan de
Kroon toebehorende of ondergeschikte terreinen,
zoals de Foreesten. Het is jammer, dat James' boek
niet aansluit bij twee algemeen geroemde en vrij uitputtende standaardwerken over bos in het middeleeuwse Engeland: C. Young, the Royal Forests of Medieval England (1979), respectievelijk het aan bos gewijde hoofdstuk in N. Neilsons ongeëvenaarde The
English Government at work (1940, nog slechts antiquarisch te verkrijgen). De door James geschilderde
ontwikkelingen waren dan waarschijnlijk in een relativerender context geplaatst dan nu het geval is. De nadruk, die John Manwoods "Treatise" uit 1598 nu krijgt,
zou dan ongetwijfeld afgezwakt zijn, evenals de nu
haast als absoluut geldend beschreven boswetgeving.
In de eerste hoofdstukken werkt het gebruik van als illustratie gekozen voorbeelden hier en daar enigszins
verwarrend. Relevante hoofdzaken en bijkomstigheden gaan hier zonder onderscheid in elkaar over, zodat de lezer de grote lijn in James' betoog uit het oog
dreigt te verliezen. De hoofdstukken 4 en 5 zijn - als
afsluiting van de middeleeuwen - gebruikt om alle bekende middeleeuwse bossen en hun grenzen op te
sommen. Misschien had een dergelijke opsomming

toch beter in een appendix opgenomen kunnen worden. De kern van het boek bestaat uit hoofdstuk 6: de
beschrijving van de overgang van de "Oude", middeleeuwse wijze van bosbouw en bosbeheer naar "modernere" en "moderne" bosbouw en opvattingen daarover. James is op zijn best in de delen van het boek
die betrekking hebben op de exploitatie en het gebruik
van bossen gedurende de zestiende en zeventiende
eeuw. Met name het gebruik voor scheepsbouwdoeleinden springt er in deze behandeling uit. Dat het bosbeheer sec er ons inziens wat summier vanaf komt is
een kwestie van smaak en prioriteiten stellen.
De laatste hoofdstukken, die de Engelse bosbouw
vanaf ca. 1850 tot heden als onderwerp hebben, nemen relatief wat veel plaats in. Misschien heeft de auteur hier moeite gehad uit de overstelpende hoeveelheid materiaal een keuze te doen. Misschien ook heeft
hij zich hier niet geheel los kunnen maken van de ontwikkelingen in het bos en de bosbouw, zoals die
plaatsvonden tijdens zijn beroepsmatige contact ermee. In ieder geval lijden deze hoofdstukken onder
een overladenheid aan feiten en feitjes, waarvan men
zich kan afvragen, of hiertussen een meer dan slechts
oppervlakkig verband bestaat.
Voor de gehele hoofdtekst geldt, dat deze door James in een prettig leesbare stijl is gehouden. Bovendien verluchten vele, doorgaans uitstekende illustraties het geheel op aangename wijze. De hoofdtekst
wordt aangevuld door een aantal appendices. Een uitstekende lijst van oude bosbouwkundige termen en
een lijst van op bosbouw betrekking hebbende wetten,
proclamaties en dergelijke treft men onder andere hierbij aan. Ook vindt men een chronologisch overzicht
van belangrijke feiten uit de Engelse bos(bouw)geschiedenis als Appendix in het werk opgenomen.
Het werk bevat helaas ook enkele aspecten, waar
men als wetenschapper kritiek op moet hebben. Het
notenapparaat rammelt hier en daar: afkortingen worden niet opgelost, en bij bronvermeldingen ontbreken
alle paginanummers (een euvel dat bij Bèta-wetenschappers overigens zeer vaak voorkomt). Ook worden inventarisnummers bij geciteerde archiefbescheiden niet vermeld, terwijl tevens elke vorm van bronnenkritiek ontbreekt. Jammer is, tenslotte, dat in dit
boek een gedegen op auteursnaam gerangschikte bibliografie ontbreekt.
Resteert nog de eindconclusie over dit boek. Het bijzonder goed leesbare en geïllustreerde werk, bovendien in een handig formaat, geeft een niet in alle opzichten even gelukkig samengesteld beeld van de bosbouwkundige ontwikkelingen in Engeland. Stoort hier
en daar de relatieve oppervlakkigheid en het gebruik
van voorbeelden de meer bij de materie betrokken en
ermee vertrouwde personen, voor niet-specialisten en
algemeen geïnteresseerden biedt het boek een redelijk

tot goede introductie op het onderwerp. Daar er op dit
gebied niet of nauwelijks vergelijkbaars voorhanden is
- afgezien van peperdure en specialistische werken
als Rackhams Ancient Woodland - voorziet James'
boek zeker in een leemte. Ondanks de bezwaren is dit
werk een aanbeveling waard.
J. Buis
Kurt Mantel. Forstgeschichte des 16. Jahrhunderts
unter dem Einfluss der Forstordnungen und Noe
Meurers.
Schriftenreihe der Forstwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Freiburg i. Br. Parey, Hamburg/Berlin,
1980. ISBN 3.490.01790.0 DM 160.-.
Een boek dat niet direct vers van de pers genoemd kan
worden, maar dat in dit Tijdschrift niet eerder ter sprake is gekomen, is het Magnum Opus van de bekende
Duitse bosbouwer en bosbouwhistoricus Kurt Mantel.
Helaas zou dit werk ook wel eens diens Opus Ultimum
kunnen zijn. Een in de bibliografie van het hier behandelde werk opgenomen uitgave van zijn hand, Waldund Forstgeschichte in Bildern, dat voor 1981 werd
aangekondigd, is door hem om gezondheidsredenen
niet voltooid.
Het werk behandelt grosso modo de bosbouw- en
bosgebruiksgeschiedenis van het Duitse Rijk, met nadruk op de zestiende eeuw. Uitgangspunten voor de
studie waren de zogenaamde Wald- en Forstordnungen. Het werk en de invloed van Noe Meurer lopen als
een rode draad door het geheel.
De Nederlandse lezer/gebruiker realisere zich, dat
tot aan de vrede van Osnabrück en de deelvrede van
Münster, die een einde maakten aan de dertig- respectievelijk de tachtigjarige oorlog, de Nederlandse gewesten deel uitmaakten van het Heilige Roomse Rijk
der Duitse Natie, oftewel het Duitse Rijk. Deze constatering houdt in, dat in de door Mantel in hoofdzaak
behandelde periode de Nederlanden nog tot dit Rijk
behoorden. Uit deze Forstgeschichte komt dat ook wel
degelijk naarvoren. In dit werk treft men meerdere verwijzingen naar en aanknopingspunten aan de Nederlandse bosgeschiedenis aan.
De zestiende eeuw kenmerkt zich door een plotselinge vermeerdering van bosgebruiksreguleringen in
allerlei soorten en maten. Niet alleen het uitoefenen
van bosrechten werd door gemeenschapswetgeving
steeds meer beperkt, ook de landsheren deden een
duit in het zakje. Dit verschijnsel, niet typisch Duits,
maar ook voorkomend in de Nederlanden en in Frankrijk, is typerend voor de zestiende eeuw, en met name
het midden ervan. De zestiende eeuw staat dan ook
bosbouwhistorisch gezien in tusen de middeleeuwen,
met uitsluitend op bosgebruik gerichte reglementen, en
de Nieuwe Tijd, waarin naast bosgebruik ook bosbe73

heer en zelfs vormen van "moderne" bosbouw in de
reglementen een intrede doen. Een uitgebreide studie
over deze periode bestond tot dusverre niet, zodat dit
boekwerk in een duidelijke leemte voorziet.
Het 1071 pagina's tellende boek opent met een
slechts twintig bladzijden tellende inhoudsopgave.
Daar het integraal weergeven hiervan iets teveel van
het goede zou zijn op deze plaats een overzicht van de
inhoud. Het werk valt in twee grote delen uiteen. Dit is
inherent aan de oorspronkelijke vraagstellingen: de
eerste hoofdstukken concentreren zich rond de persoon van Noe Meurer en diens invloed, terwijl de daaropvolgende hoofdstukken min of meer het karakter van
een monografie van de zestiende eeuwse bosgeschiedenis van het Duitse Rijk hebben. De hoofdstukken I
tot en met V zijn dan ook gewijd aan de vooruitgang in
bosbouwkundige zin, die geboekt werd aan de verschillende hoven in Duitsland, waar Meurer hetzij
werkzaam was, hetzij zijn invloed direct of indirect kon
laten gelden. De bronnen voor deze hoofdstukken bestaan hoofdzakelijk uit de Forst- en Waldordnungen. In
chronologische volgorde gezet bieden deze ruime mogelijkheden om dergelijke invloed en de ontwikkeling in
de loop der tijden te bestuderen. De hoofdstukken VIIX bieden vervolgens het zwaartepunt van de studie.
Hierin komen de ontwikkelingen in het bosbouwkundige kunnen aan de orde. Hoofdstuk VI behandelt de geschiedenis van het bosgebruik in voornamelijk midden
en zuid Duitsland. Het gebruik van het bos en de bosprodukten wordt behandeld aan de hand van de
Forstordnungen. Dat wil zeggen, aan de hand van de
regels, zoals deze autoritair vastgesteld en vastgelegd
werden. Opmerkelijk zijn in dit hoofdstuk naast de behandeling van de boswetgeving en het bosbeheer de
uitwijdingen over het houtgebruik in het bijzonder en
de nauwe betrekkingen tussen bos en agrarisch landgebruik. Hoofdstuk VII brengt de contemporaine literatuur ter sprake. Deze wordt in een breder kader geplaatst, namelijk in de ontwikkeling in bosbouwkundige
denkbeelden in de literatuur van de Antieken tot aan
het begin van de achttiende eeuw. Met name aan het
werk van Meurer wordt veel aandacht besteed, maar
ook personen als bijvoorbeeld Colerus, Sebizius,
Etienne en Liebault passeren de revue. Daar laatstgenoemden werk publiceerden, dat ook in het Nederlands werd vertaald, biedt dit hoofdstuk bijzonder veel
aanknopingspunten aan de Nederlandse bosbouwliteratuur en de ontwikkeling ervan. Hoofdstuk VIII biedt
ons een monografie over techniek, theorie en praktijk
van het gebruik van dennezaad. Ook hier een teruggrijpen naar de oudste ons bekende literatuur over dit
onderwerp. Duidelijke ontwikkelingslijnen komen uit de
stof te voorschijn. In dit hoofdstuk treft men passages
aan en worden bronnen geciteerd, die ook de introductie van grovedennezaad in Brabant, bij Breda, in de
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juiste historische context plaatsen. Bovendien levert
dit hoofdstuk mogelijk aanknopingspunten op, die zouden kunnen leiden naar mogelijke andere introducties
van dennezaad en dennezaaien in het huidige Nederland, en die dan eerder dan in Breda zouden hebben
plaatsgevonden. Het negende hoofdstuk tenslotte,
geeft een samenvatting van het geheel, gevolgd door
een slotwoord.
Zwaartepunten in dit werk van Mantel zijn:
- de ontwikkeling van de "Forstordnungen" en hun
invloed op de praktijk, vergeleken met de ontwikkeling
van de bosbouwtheorie en die van het bosgebruik;
- de ontwikkeling van de dennezaai-techniek op papier en in het veld, met een historische lijn vanaf de
Antieken tot 1700, en tenslotte,
- het werk en de invloed van Noe Meurer op het geheel.
Hiermee vult de auteur de eerste 800 bladzijden van
het boek.
Als aanvulling heeft Mantel een overzicht van de
verschillende Forst- en Waldordnungen en Weistümer
toegevoegd. Dit overzicht is eveneens van grote
waarde voor de Nederlandse bosgebruiksgeschiedenis. Het toont dat de Noordnederlandse markewetgeving, en in mindere mate de Limburgse wijsdommen,
weliswaar perifeer gelegen voorbeelden zijn, maar
desalniettemin een integraal deel van de Duitse Forsten Waldordnungen uitmaken. Deze aanvulling, die hier
en daar het karakter van een bronnenpublikatie aanneemt, is in de Duitse bosbouwhistorische literatuur
nagenoeg onbekend. Slechts het werk van Hausrath Geschichte des Waldbaus, in deze kolommen besproken (NBT 55 (1983) 5: 222-223) - laat zich hiermee
enigermate vergelijken.
Dankzij een uitvoerig zaak-, plaatsnaam- en personenregister laat zich dit werk uitstekend gebruiken. Uitvoering, opzet en hanteerbaarheid van het werk doen
die van een standaardwerk volledig recht.
i
Helaas laat ook Mantel hier en daar een steekje vallen. Hoewel wij hier van muggezifterij beschuldigd zouden kunnen worden, komt het op ons als storend over,
dat de auteur - óók déze auteur - de fout maakt secundaire literatuur klakkeloos over te nemen. Een
voorbeeld. Bladzijde 738 geeft onder andere een overzicht van de verschillende namen, die in het Hoog- en
Nederduitse en Nederlandse taalgebied in gebruik waren voor "denneappel". "Zur Bezeichnung "Sparappel" in Holland - neben Danneäppel (sic!) - erklärt
Fauth, dass es sich um Zapfen von einem als Balken
verwertbaren Baum ("Spar") handelt". Volgt verwijzing
naar een noot. Afgezien van de onjuiste citaten van de
Nederlandse woorden, haalt Mantel hier geen oorspronkelijke bron aan, maar volstaat hij met een verwijzing naar een publikatie, die nota bene niet op Nederland of België betrekking heeft, maar het Soonwald

im Hunsrück tot onderwerp heeft.
Resteert nog een kanttekening op het notenapparaat, De wijze waarop de noten achterin het boek gerangschikt zijn is bepaald onoverzichtelijk, Daar deze
noten gerangschikt zijn op hoofdstuk en paragraaf, en
deze niet bovenaan de pagina's vermeld worden, is
men verplicht heen en weer te bladeren tussen inhoudsopgave, desbetreffende pagina waarover men
nader inlichtingen wenst, de bladzijde waarop de eerste noot van het hoofdstuk vermeld staat, en de pagina, waarop de gezochte noot uiteindelijk blijkt te staan.
Omslachtig, en ook bij herhaaldelijk gebruik blijft het
opzoeken van de verkeerde noot bij lange na niet
denkbeeldig.
Afgezien van de kleine oneffenheidjes waar men in
het gebruik over zou kunnen struikelen hebben wij met
dit werk van Mantel een bron van onschatbare waarde
in handen. Dit werk bezit alle kenmerken van een goed
en degelijk standaardwerk. Het is dan ook niet te verwachten, dat dit nog geëvenaard zal worden. Een briljant boek, dat voor zijn prijs spotgoedkoop genoemd
moet worden. De conclusie kan dan ook slechts luiden: aanschaffen voordat het is uitverkocht!
J. Buis
Heimans, E.; H. W. Heinsius en Jac. P. Thijsse.
1983. Geïllustreerde flora van Nederland.
22ste druk bewerkt door J. Heimans, J. H. Kern, G.
Kruseman jr., Th. J. Reichgelt en J. Wilcke. Amsterdam, W. Versluys BV ƒ 49,-.
Meijden, R. van der, E. J. Weeda, F. A. C. B. Adema
en G. J. de Joncheere. 1983. Heukels/Van der
Meijden Flora van Nederland.
20ste druk. Groningen, Wolters-Noordhoff.
Nederlands twee belangrijkste, eigenlijk Nederlands
twee enige flora's zijn vernieuwd. Dat is niet gering. De
Heimans, Heinsius en Thijsse {de HHT) en de Heukels
allebei opnieuw uitgegeven, de één wat minder, de anderwat meer ingrijpend gewijzigd.
Ten aanzien van flora's heerst het merkwaardige
idee dat het niet nodig is een nieuwe flora te gebruiken
omdat je oude schoolflora net zo goed is. Die stelling is
zeker niet waar. Je hoeft niet eens een vaste lezer van
Gorteria te zijn om je dat te realiseren: vergelijk maar
eens de behandeling van de Orchidaceae in een oude
en een moderne flora. De veranderingen in namen,
soortsafgrenzingen etc. zijn groot. Nu was die stelling
natuurlijk altijd iets minder onwaar voor personen onder de dertig dan voor die van boven de vijftig, maar op
het ogenblik, nu onze twee nationale flora's vernieuwd
zijn, geldt hij ook voor de jongeren niet meer.
Wat mag men nu precies van een flora ven/vachten.
Twee dingen. Een flora hoort in de eerste plaats een

lijst te zijn van plantesoorten, die in een bepaald, duidelijk omschreven gebied voorkomen. Of dat alleen
van nature voorkomende of ook geïntroduceerde soorten zijn kun je met elkaar afspreken. Verder mag je
verwachten dat er één of meer sleutels in voorkomen
waarmee je plantesoorten kunt determineren.
In de praktijk is op het laatste vooral de nadruk komen te liggen. Op zichzelf is dat prima, maar men doet
er goed aan te bedenken dat de naam die je met behulp van een flora bij een plant vindt, niet de werkelijke
althans wetenschappelijk juiste naam hoeft te zijn. Dat
kan het gevolg zijn van het feit dat taxonomen niet stilzitten en na het uitkomen van de flora ontdekt hebben
dat de plant om wat voor reden dan ook een andere
naam moet hebben of omdat de samenstellers van de
flora bij hun voorbereidingen een publikatie over een
soort, genus of familie over het hoofd hebben gezien.
Daarmee is niet gezegd dat de bewuste flora niet
deugt. Alhoewel er natuurlijk door de samenstellers
van een flora uit alle macht naar moet worden gestreefd een perfecte flora te maken, mag toch in alle
redelijkheid niet van hen verwacht worden dat ze daarin zullen slagen.
Met die welwillende gedachte in het achterhoofd
neem je beide werkstukken ter hand, bladert ze door,
bekijkt ze, besnuffelt ze en gaat ermee aan de slag.
Bespreken is vergelijken, zeker nu in hetzelfde jaar deze twee flora's zijn uitgekomen.
De Heukels heeft altijd een strenger en wetenschappelijker image gehad en dat karakter is nog steeds terug te vinden. In een afslankingskuur, die hem weer
bijna tot zakboekformaat (583 pag., 465 gram) heeft
teruggebracht, hebben de samenstellers van de Heukels zich beperkt tot de wilde flora, aangevuld met
soorten die het landschap bepalen: bomen heesters en
landbouwgewassen. Zo ontbreken nu bijvoorbeeld in
de nieuwe Heukels Buxus (niet wild in Nederland, wel
in België) en Juglans (al 1000 jaar in Nederland, maar
alleen gekweekt). Beide soorten kwamen nog wel voor
in de negentiende druk. De afslanking heeft er voorts
toe geleid dat de Gymnospermae hier nog slechts 9
genera en 24 soorten omvatten. In de HHT heet deze
groep "Naaldbomen" en omvat 19 genera met 47
soorten. Daaronder zijn belangrijke soorten als gingko,
ceder, arve, moerascypres en Sequoiadendron (maar
geen Metasequoia), die in de Heukels dus ontbreken.
In het algemeen zal de leek die in de bebouwde omgeving een interessante plant ziet met HHT meer kans
van slagen hebben want deze flora geeft nu eenmaal
veel gekweekte planten.
Slank is de nieuwe HHT bepaald niet: 1242 pag. en
1060 gram. Uitgangspunt was steeds en is nog dat ook
de leek ermee overweg moet kunnen. De eerste druk
van 1899 deed het zelfs zonder Latijnse namen in de
tekst (wel bij de vele figuren). Het is nog steeds een
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zeer toegankelijk en prettig werk, "gebruikersvriendelijk" avant la lettre; het oblonge formaat met de vele
heldere tekeningen naast de makkelijk leesbare tekst,
is gebleven en het boek legt meer nadruk op Nederlandse dan op wetenschappelijke namen. In taal en opzet veronderstelt het weinig voorkennis. Dit blijkt al uit
de befaamde openingszin van de hoofdtabel, die nog
vrijwel gelijk is aan die van 1899: "Is uw plant een
boom of heestet? Zoo ja, zie dan op blz. 61... Is
't geen boom of heester, lees dan, ook als ge nog twijfelt, hieronder No. 2..."
Ondanks kortere beschrijvingen geeft de HHT op
enkele punten wetenschappelijk meer dan Heukels:
over bloembiologie, en vooral over het areaal buiten
Nederland van zowel inheemse als geïmporteerde
soorten. Daar zit dan ook wel eens een foutje in: de
Europese lariks komt nl. niet uit Noord-Europa, de
banksiaan komt ook uit Canada, de sitka uit het westen
van Noord-Amerika. Maar ook Heukels is verre van
foutvrij: hij laat de lariks ook uit Noord-Europa komen,
de groveden alleen maar uit Midden- en Noord-Europa, en de zeeden zelfs uit Midden- en Zuidoost-Europa, hij beweert dat de groveden in Nederland uitgestorven is geweest en geeft voor de verschillende bomen
curieuze hoogtematen op: Weymouth en Thuja plicata
20 m, Picea orientalis 50 m! En Ulmus procera is niet
de gladde iep. Anderzijds geeft ook Heukels wel eens
aardige aanvullende informatie: alleen hij meldt welke
bomen vure- en grenehout leveren. Hij geeft verder
veel geurkenmerken: Tsuga heterophylla zou naar gevlekte scheerling ruiken, Ts. canadensis naar zevenblad; Chamaecyparis naar peterselie, Thuja naar fruit.
Waar het natuurlijk op aan komt voor het merendeel
van de gebruikers is hoe de sleutels werken. Wat dat
betreft hebben veel mensen met smart op de nieuwe
Heukels gewacht. Met name in het biologieonderwijs
hebben velen slechte ervaringen met een aantal tabellen uit de oude Heukels. Berucht waren met name de
grassen, maar ook de varens, en de schermbloemigen
hadden een slechte naam. Dat wil niet zeggen dat dan
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de gehele sleutel niet deugde, maar bepaalde soorten
waren met geen mogelijkheid uit te sleutelen.
Wat de grassen betreft kan gezegd worden dat hier
zonder meer van een grote verbetering sprake is. Met
deze tabel hadden we al ervaring omdat hij apart was
uitgegeven. Alleen al de uitstekende tekeningen van
Erlof 't Hart doen je verlangen naar de tijd dat de grassen het aanzien weer waard zijn.
Met de andere sleutels zal nog ervaring moeten worden opgedaan, maar vergelijking wekt de indruk dat
ook hier verbeteringen zijn aangebracht.
Tenslotte nog iets over de Nederlandse namen van
onze planten, in beide flora's. Terwijl bij de wetenschappelijke namen soms vele synoniemen gegeven
(moeten) worden, gebeurt het slechts bij hoge uitzondering als bij een soort of geslacht meer dan één Nederlandse naam vermeld staat. In Heukels komt daar
dan, heel loffelijk, de Friese naam bij. Het doel is
duidelijk: standaardisatie van de Nederlandse namen,
en dat is een goed ding. Meestal is er op de gekozen
naam trouwens weinig aan te merken, al lijkt "struikden" voor de kaarsrechte Pinus banksiana niet zo
best, en zouden we voor Abies de naam "zilverden"
verkozen hebben boven zilverspar. Toch is het ook
wat unfair tegenover de Nederlandse taal, die rijk was
en is aan goede en oude (zij het vaak regionale) namen, om maar één enkele naam op te nemen. Zo is er
van de taxus niet één echt Nederlandse naam overgebleven, en Juniperus heet alleen maar jeneverbes. Het
moet mogelijk zijn door het weloverwogen opnemen
van enkele streeknamen iets van die rijkdom te laten
zien zonder daarmee een namenchaos op te roepen.
De twee flora's hebben duidelijk accentverschillen.
De nieuwe Heukels is een ware verrassing, de HHT is
een vertrouwde verschijning in een ietsje gewijzigd
jasje, samen zijn ze een bijna onverslaanbaar duo,
waar ze elders, en dat begint al vlak over de grens,
best jaloers op mogen zijn.
H. M. Heybroek
P. R. Schütz

