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Veenman's Agrarische Winkler Prins, deel I (compleet 3 delen). U i t g a v e v a n H .
Veenman en Zonen te Wageningen. 1954.
Dit fraaie werk geeft een geheel met de tijd bijgewerkte alfabetische voorlichting
omtrent de landbouw in de ruimste zin. T o t zelfs het Bosschap en het Deltaplan komen
er reeds in voor. V o o r ons bosbouwers is het v a n belang te weten, dat prof. te Wechel
in de redactie zitting had en nog veel voor dit boek heeft kunnen doen. Hij werd opgevolgd door prof. Becking. D e andere hoogleraren treffen wij aan onder de medewerkers.
N a a s t personen werd ook veel medewerking ondervonden v a n tal van instellingen, ook
in het buitenland. D e opzet in Benelux-verband bracht mede, dat ook onze zuiderburen tot hun recht konden komen en aan de verklaring v a n de 25.000 trefwoorden
mede konden werken. Z e l f s veel studenten, die in de oorlog waren ondergedoken, hebben aan de totstandkoming belangrijk veel stenen bijgedragen o p zoek naar trefwoorden.
E r zijn velerlei zaken, behorende tot de landbouw in engere zin en tot de tuinbouw,
die ook voor ons bosbouwers bij de cultuuruitoefening van belang kunnen zijn. Het is
daarom des te gemakkelijker om in een algemeen omvattend werk, waarin ook ons eigen
onderdeel zijn plaats heeft gekregen, de gewenste aanknopingspunten met de zusterculturen aan te kunnen treffen, waarin wij minder thuis zijn. D a t zal v a a k uitvoerige
naspeuringen in minder overzichtelijke ons vreemde werken kunnen besparen.
E r is als inleiding van dit werk een ongeveer 100 bladzijden groot algemeen artikel
gegeven over de landbouw en de functies die hij in de wereld vervult. D e heer Maltha
heeft alle eer van dit mooie overzicht, alleen vind ik het jammer, dat hierbij de bosbouw niet goed tot zijn recht komt, want in het alfebetische gedeelte treedt wel degelijk de opzet, dat ook de land- en tuinbouwers v a n hun kant de bosbouwkundig e aanknopingspunten kunnen vinden, duidelijk naar voren. In dit voorartikel komt België
goed tot zijn recht; trouwens ook in het alfabetische deel, zoals bij de fraaie behandeling
van de boerderij, om maar een voorbeeld te noemen.
Prof. Minderhoud, die in een voorwoord het tot stand komen van het boek schetst,
maar van zichzelf niets zegt, zodat hier ongetwijfeld een belangrijke schakel ontbreekt,
heeft als voorzitter, met zijn redactie, succes met de door de firma Veenman en Zonen
(met medewerking v a n Elsevier) gedurfde uitgave van dit werk, dat o p kunstdrukpapier met vele uitmuntende afbeeldingen, gestoken in een stevige band en typografisch
prachtig verzorgd, mede door de gedegen inhoud een sieraad in iedere handboekenreeks
zal zijn. Het ómslag- en bandontwerp zijn van de oud-Wageningse student J. F. Doeve.
Bosbouwkundig vinden wij in dit gedeelte, dat nog niet eens helemaal de 4 eerste
letters v a n het alfabet omvat, reeds heel wat, daar de grondwoorden bos en boom
hierin reeds hun plaats vonden. Al bladerend vallen op: A a n w a s , Abies, Acer, Adelgidae (dit is om het gemakkelijk te maken weer eens een nieuwe naam voor de Chermesiden, maar gelukkig is er goed aan gedacht om bij Chermes naar de nieuwe naam
te verwijzen), Aesculus, Agaricus (m.i. niet voldoende uitgewerkt). D a n interesseren
ons bijvoorbeeld Agrarische geschiedenis, ^-planologie en -politiek, waarbij echter niet
veel over de bosbouw is gezegd. Voorts Aira (met verwijzing naar Deschampsia),
Bajonetvorming (hierbij zou een eenvoudige bajonet wel demonstratiever zijn geweest),
Bebossen en Bebossingstoestand (Prof. Houtzagers schermt hier weer met zijn pijnboom; ja, ja, de zéepijnen o p onze eilanden zullen de badgasten wel aantrekken!), Berk
( 1 H kolom), Beuk (3 regels) en enige samenstellingen met beuk, waarbij aan Beukenootkoek als oorlogsartikel wel naar verhouding veel aandacht is besteed, en Beukenverjongingsbedrijf wel gemist kan worden.
Bij Bloemencorso werd alleen de bollenstreek behandeld; Aalsmeer en Zundert werden nota bene geheel vergeten. Vooral het laatste corso interesseert ons, daar onze bosplantsoenkwekers hieraan krachtig meewerken en dit corso zeker kan wedijveren met
de beide anderen. O o k in verband met het feit, dat België aan deze encyclopedie meedoet, is Zundert v a n belang, daar half België er naar. toe trekt. Bij Bodembedekkers had
ook wel iets over de bosbouw gezegd kunnen zijn, of komt dat later bij vulhout? Boom
wordt met vele samenstellingen uitvoerig behandeld. Bij boomhoogte is de nieuwste
hoogtemeter afgebeeld. Bij boomzaden werd onze uitgave „Boomzaden" ook aangegeven. Bij Bordeauxse p a p is het gebruik in de bosbouw niet vermeld.
E r zijn vele samenstellingen met B o s behandeld in wel 30 kolommen, w a a r v a n w e
dan Boskoop, Bospeen en de heren van den Bosch dienen af te trekken; trouwens

generaal v a n den Bosch, de stichter van „Frederiksoord" werd niet vermeld. Men kan
er natuurlijk over strijden, en de redactie zal er het hoofd zeker ook vele malen over
gebroken hebben, welke woorden in een encyclopedie moeten worden opgenomen, maar
het is geen geschiedenisboek, zodat bijvoorbeeld Bosraad wel kan uitvallen, maar er
had natuurlijk wel iets over Bosgeschiedenis als zodanig kunnen worden opgenomen;
dat missen we nu geheel (zie ook hiervóór onder Agrarische geschiedenis). Bosbrand
als zodanig missen we, maar vinden we later bij Brandbestrijding en Brandgevaarlijk
(van Boerderijbrand vinden we hier niets). T e n slotte zijn er een aantal woorden in
combinatie met Den.
En hiermede is het eerste deel voorlopig bekeken tot en met Didymopanax, een Braziliaanse houtsoort, want de tropische bosbouw en -cultures zijn ook behandeld. W e
zien met belangstelling de volgende delen tegemoet. Bij inschrijving voor het geheel zijn
de delen per stuk goedkoper.
F. W . Burger.
U . D . C . 087.2 : 635
Tuinbouwgids 1955. U i t g a v e van de Directie van de Landbouw, f 5 . — (er staat nergens hoe men dit boek door een eenvoudige girering kan bestellen). D a t deze gids goed
is, behoeft niet meer te worden gezegd. Meer zin heeft het daarom enkele zaken van de
inhoud te noemen. O p blz. 33 is het nieuwe proefstation voor de boomkwekerij te Boskoop vermeld, met de werkzaamheden. O p blz. 40 is een aardig overzicht gegeven van
onze 12 botanische tuinen. O p blz. 45 is het Staatsbosbeheer vermeld, maar hier staan
alle houtvesters van de houtvesterijen in bonte mengeling dooreen en zonder standplaats
of ambtsgebiedvermelding, zodat elke buitenstaander, die hen nodig heeft, er geen bruikb a a r antwoord ontvangt. Dat moet dus wel anders, wil het zin hebben. O p blz. 73 staat
een overzicht van het weer van het afgelopen jaar van M . Scharringa. Deze rubriek
is heel nuttig en zou elk jaar dienen te worden opgenomen om op terug te kunnen
grijpen, maar zou nog wat overzichtelijker kunnen worden uitgewerkt. O p blz. 80 zijn
de eerste en laatste vorstdata opgenomen, wat belangrijk is in verband met mogelijke
nachtvorstkansen.
Op blz. 82 wordt men aan het schrikken gebracht door een demonstratieve voorstelling van de snelheid waarmede de mens zich vermenigvuldigt. O p blz. 85 ziet men weer
als vroeger het bos vermeld als oerbos. O p blz. 106 zou men de veldkeuring en certificering van de Iaanbomen wat verder gespecificeerd willen zien dan alleen populier, eik
en andere laanbomen, waarbij juist de eik ons niet interesseert, daar de veredelde eik
voorlopig nog niet aan de markt komt. O p blz. 112 mist men de bosbouwzaden; daar de
tuinbouw die heeft geannexeerd, dienen ze hierbij toch te worden vermeld. Z o missen
we ook nog altijd, bijvoorbeeld op blz. 117, een uiteenrafeling van boomkwekerijproducten in sierteelt, fruitbomen, laanbomen en bosplantsoen. Mogelijk, dat het Bosschap
in dezen in de toekomst iets zal kunnen bereiken, het Bosschap, dat in deze gids nog
niet is vermeld, terwijl het toch maar enkele dagen later dan het Landbouwschap (blz.
186) werd geïnstalleerd.
Zeer bruikbaar is de rubriek „wettelijke bepalingen" (171-—210) en van 254—274
die over motoren, machines en werktuigen, waarbij de afschrijving en de technische gegevens van trekkers, motorspuiten en ook een en ander van kleinere hulpmiddelen worden behandeld. Voorts nachtvorstbestrijding (275). Het hoofdstuk grond van 278—318,
waarbij ook de waterhuishouding is behandeld, is zeer de moeite waard. E r wordt niet
meer zo opvallend voor gebruik v a n bosgrond gepleit, ofschoon er nog wel iets v a n
•wordt gezegd bij de potgronden (309).
D e ziektebestrijding (320—388) is weer heel fraai behandeld en ook voor ons van
grote betekenis, daar dc tuinbouwgids de enige mooie handleiding in ons land is, die
duidelijk de weg wijst in het huidige doolhof van bestrijdingsmiddelen en die elk jaar
weer geheel ,,bij" is. Ik wijs daarbij ook nog op de rubriek onkruidbestrijding {369—
374), waaraan hoe langer hoe meer aandacht wordt besteed, maar die met de hele ziektebestrijding, tot allerlei onverwachte consequenties kan leiden.
Groente, fruit, bloembollen, sier- en zaadteelt kunnen w e overslaan. Bij de boomkwekerij valt een goed overzicht van het geslacht Amelanchier op (elf vormen). Bij de
samenstelling van de zaaitabellen is een dankbaar gebruik gemaakt van ons boek
„Boomzaden". Bij de herziening van dit laatste, waar we haast weer aan toe zijn, kan
een en ander weer eens worden gecoördineerd. Ook het stekken, enten en het probleem
van onderstammen (546—552) blijft onze aandacht boeien, daar we bij de bosbouw
o p dit gebied p a s aan het begin van ontwikkeling staan.
Als particulier interesseert ons natuurlijk de slotrubriek. voor hovenier en particulier
ten aanzien van tuin- en kamerplanten (650—-69b).
F. W . Burger.
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[242.1 : 242.51 : 566 ( 4 8 9 ) ]
Thinning problems and practices in Denmark. C . M . Möller, J. Abell, T . J a g d en F .
Juncker. State University of N e w York, College of Forestry at Syracuse. Techn. Publ.
76, 1954.
Het is zonder twijfel een goede gedachte geweest van H . H . T r y o n , gepensioneerd
Amerikaans houtvester, om het initiatief te nemen tot deze publicatie over een voor de
Amerikaanse bosbouw steeds belangwekkender wordend onderwerp. Het behoeft ons
niet te verwonderen, dat hiertoe enige prominente Deense bosbouwers zijn uitgenodigd,
gezien de grote ervaring welke men in Denemarken op het gebied van de dunning
heeft.
N a een inleiding van S . O . Heiberg, hoogleraar in Syracuse, beschrijft Möller de
talrijke proeven die men in verschillende Europese landen betreffende de dunning heeft
genomen en tracht daarbij een bepaalde tendenz te ontdekken. Dit is niet eenvoudig,
aangezien volgens sommige onderzoekers de dunning geen, volgens andere weer wel invloed heeft op de totale productie, waarbij dan nog in het ene geval een positieve, in
het andere geval een negatieve correlatie is gevonden, Möller meent dat in het algemeen o p zandige gronden, zoals in Denemarken, het grondvlak per ha kan worden
verminderd tot de helft van het maximaal mogelijke (zoals dit in ongedunde opstanden
voorkomt), zonder dat de totale productie hierdoor wordt aangetast.
In het tweede hoofdstuk geeft hij interessante ecologische beschouwingen over het
waarom van dit verschijnsel, waarbij onder meer wordt vermeld, dat zwak en sterk gedunde opstanden een even grote bladmassa bezitten. Overigens zijn deze beschouwingen
zeer hypothetisch en verklaren hoogstens de door Möller opgestelde, hierboven weergegeven, algemene groeiwet, doch geenszins de tegenstrijdigheden die men in de literatuur o p dit gebied ontmoet.
T e r inleiding v a n de bijdragen v a n de overige schrijvers zegt Möller onder de titel
„Denmark as an international testing a r e a " dat er in Denemarken reeds lang een sterke
dunning bestaat die zich in twee richtingen heeft ontwikkeld: de Funense school, waarvan Abell een vertegenwoordiger is en de actieve dunningswijze v a n J a g d en anderen.
Beide zijn ontwikkeld uit de dunningswijze die Reventlow sinds 1811 heeft gepropageerd. D a a r n a a s t is Juncker voorstander v a n een uitkapdunning, welke van veel jongere
datum is.
Abell beschrijft zijn, door Mcrk-Hansen in het leven geroepen, dunningswijze als de
„wait and see' method. Hij toont aan, dat er tot omstreeks 40-jarige leeftijd geen verschil is in de groeiprestatie van alle bomen bij een „actieve" sterke dunning en een
precies even groot aantal heersende bomen bij zijn meer behoudende jeugddunning. Het
behouden v a n beheerste bomen doet derhalve geen afbreuk aan de diktegroei van de
heersende exemplaren, die voor de eindopbrengst moeten zorgen. Z o d r a echter de heersende opstand een voldoende takvrije lengte heeft bereikt, g a a t men over tot een veel
krachtiger ingrijpen. Hoewel deze werkwijze voornamelijk is ontwikkeld voor beuk en
eik, acht Abell haar ook aanbevelenswaardig voor b.v. douglas, met het oog op de
takkigheid.
J a g d propageert daarentegen, ook in eik en beuk, reeds van het begin af krachtig
in te grijpen en rechtvaardigt dit met de opmerking, dat men dan zo spoedig mogelijk
slechts voorlopers kan wegnemen, echter eerst o p het ogenblik, dat zij een betere buurman daadwerkelijk gaan hinderen. Hij wijst voorts op het merkwaardige feit, dat meer
dan de helft van de bruto opbrengst der Deense bossen uit dunning afkomstig is.
Juncker onderscheidt bij zijn uitkapdunning een extensieve en een intensieve vorm.
D e extensieve is gerechtvaardigd, indien er geen markt voor lichte sortimenten aanwezig is; de intensieve indien deze markt wel bestaat en snel groeiende opstanden beneden
50 j a a r langs de2e weg worden gedund. Het voordeel van deze methode is een technisch aspect (opruimen van voorlopers) en een economisch (bekorting van het onproductieve en verlenging v a n het productieve gedeelte v a n de omloop). Merkbare aanwasverliezen heeft men bij uitkapdunning niet geconstateerd, doch — evenals trouwens
bij de andere Deense methodes — staat een zeer geleidelijk dunnen ook hier op de voorgrond. Z o schrijft hij imperatief voor, dat de uitkapdunning jaarlijks wordt uitgevoerd,
waarbij uiteraard nooit meer dan de lopende jaarlijkse aanwas wordt weggenomen.
V a n Soest.
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