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Boekbesprekingen 

Prof. dr. J. I. S. Zonneveld. Levend Land, de 
geografie van het Nederlandse landschap. 
Bohn, Scheltema & Holkema. Utrecht. 1985. 
296 p. ƒ 59,50, leden NM ƒ 54,50. 

Het moet geen eenvoudige opgave zijn ge
weest, een beknopt populairwetenschappe-
lijk boek te schrijven dat het onderwerp zo 
volledig behandelt als hier gebeurd is. De 
schrijver heeft echter kans gezien deze schier 
onmogelijke taak in iets minder dan 300 blz. 
tot een goed einde te brengen. 
De tekst is in het algemeen prettig te lezen 
en de hoofdstukken zijn overzichtelijk on
derverdeeld. Het boek begint met een duide
lijke uiteenzetting over het begrip landschap 
en wat er mee samenhangt, een verademing 
na de vloedgolf van landschaps-literatuur van 
de laatste jaren met een nimmer aflatende 
reeks nieuwe en elkaar vaak tegensprekende 
begrippen en definities. Hierna volgen 7 
hoofdstukken over de abiotische en biotische 
componenten van het landschap, zoals geo
logie, bodem, water, planten en dieren, enz. 
Deze hoofdstukken zijn vaak wat overladen 
met veel voor het onderwerp niet strikt nood
zakelijke gegevens. Dit geldt speciaal voor de 
geologie. Sommige figuren zijn in deze 
hoofdstukken voor een leek eerder verwar
rend dan verhelderend, zoals de tabel van li-
thostratigrafische eenheden bij de geologie 
en de altijd al moeilijk te lezen driehoeks
diagrammen van de textuur bij het hoofd
stuk bodem; ook het voorbeeld van de Ne
derlandse bodemprofielen is te overladen en 
te ingewikkeld. 

Na een overzicht van de manieren waarop 
het Nederlandse landschap op basis van de 
voorgaande factoren kan worden ingedeeld, 
volgen drie zeer veelomvattende hoofstukken 
over alles wat de mens tot het ontstaan en de 
huidige situatie van het landschap heeft bij

gedragen. Ze zijn een lust om te lezen door 
de duidelijke behandeling van de stof en de 
grote volledigheid. De schrijver is hier duide
lijk op vertrouwd terrein. Tenslotte besluit 
het boek met een beschouwend hoofdstuk 
over plaats en functie van het landschap en 
een hoofdstuk over het beleid t.a.v. het land
schap. 

De tekst is helaas hier en daar wat slordig, 
met soms storende foutjes. Wat op de ene 
pagina Peelhorst heet, staat elders als Peel-
schol vermeld; de Middeleeuwen duren van 
1150-1250; klei heet plotseling lutum, alles 
verwarrend voor de niet-deskundige lezer. 
Bij de fysisch-geografische landschaps
indeling wordt op pag. 154 en verder nogal 
willekeurig over landschap, landschapstype, 
gebied, dekzandlandschap, zandgebied 
gesproken. De naam Bennekom is afgeleid 
van Beringa-hem en geen heim-naam, Roo-
zendaal is geen dal-naam, maar naar een 
klooster genoemd, enz. Tenslotte zijn ook de 
figuren niet overal correct en vaak te klein. 
De kaartjes stemmen niet altijd overeen met 
de tekst. Dit geldt ook voor sommige legen
da's die ook niet altijd volledig zijn. Hinder
lijk is ook de blijkbaar speciaal bij geologen 
voorkomende slechte gewoonte de figuren 
per hoofdstuk te nummeren. 
Dit alles neemt niet weg dat we hier een 
knap en helder geschreven boek voor ons 
hebben met een zeer compleet overzicht over 
het onderwerp van een bijzonder deskundig 

M. F. van Oosten 

Muurbegroeüng en restauratie. Uitgave 
Werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude 
Stadswijken te Utrecht. 1985. 44 p. ISBN 
90 71283 01 1. te bestellen door overmaking 
van ƒ 10,— op gironr. 5317068 t.n.v. H. de 
Bruijn-Strouken, Alblasstraat 8 bis, Utrecht, 
o.v.v. de titel. 

Onder de restauratiewerkzaamheden aan de 
gracht- en werfmuren in Utrecht dreigde de 
muurvegetatie verloren te gaan. Overleg van 
de Werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude 
Stadswijken Utrecht met de gemeente heeft 
geleid tot het behoud van enkele soorten. In 
het kader van het voorbeeldproject van 'Na
tuur in de stedelijke omgeving' van de afde
ling Natuurbehoud en Openluchtrereatie 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij, 
kon deze eenvoudige brochure worden uitge
geven. Daarin worden niet alleen de ervarin
gen doorgegeven die zijn opgedaan bij het 
herstel in Utrecht, maar er worden nog vijf 
andere projecten in behandeld: boerderij-
dammen, de poorttoren van de ruïne van 
Brederode te Santpoort, de stadswal te Buren 
en de dubbele sluis te Reutum, zodat diverse 
situaties in verschillende delen van het land 
en daarmee het behoud van een vrij groot 

aantal meer en ook wel iets minder specifieke 
muurplanten aan bod komen. Deze planten 
worden genoemd met hun voorkeur voor een 
speciaal milieu en velen worden afgebeeld. 
Het blijkt dat in de meeste gevallen van 
restauraties de technische problemen en de 
kosten meevallen. Waar mogelijk zijn 
bestaande muurdelen gehandhaafd; hoe 
men dit kan doen, wordt aangegeven, even
als het belang van het behoud van het juiste 
microklimaat en hoe dit te realiseren. 
De brochure is begrijpelijk en opwekkend 
geschreven voor ieder die met de restauratie 
van oude muren te maken hebben, van be-
leidsman/vrouw tot metselaar. Wie een 
muur zou willen bouwen die van meet af aan 
geschikt is voor planten en dieren kan uit de 
ervaringen van de samenstellers ook de nodi
ge ideeën opdoen. 

V. d. M. 



159 ^ 

T-^~l^ "~Ï7S*-'-?". 

/ X -

% • 

Reinder Homan. Etsen. Met een inleiding 
van Jan Jaap Heij. Van Soeren & Co., 
Amsterdam. 1984. 199 p. ƒ 79 ,~ . 

Reinder Homan (35) behoort tot een nieuwe 
generatie kunstenaars die door middel van de 
etstechniek uitdrukking geven aan hun liefde 
en bewondering voor de natuur om hen 
heen. Homan weet door een grote beheer
sing van alle technische mogelijkheden en 
een fijn gevoel voor licht-donker effecten een 
boeiend eindprodukt te vervaardigden. Een 
ets van Homan zal niet gauw vervelen, er ligt 
een hele wereld in besloten. Er gaat ook een 
lang proces aan vooraf: verscheidene malen 
bijteken en weer dompelen in het zuur, 
waardoor Homan een grote variatie in de uit
drukking van de lijnen verkrijgt. Bovendien 
weet hij met het aanbrengen van grijsteinten 
een bijzondere sfeer te scheppen. Over de 
toegepaste technieken vertelt Jan Jaap Heij, 
directeur van het Drents Museum in Assen 
dat een vrij uitgebreide collectie van Homans 
etswerk bezit, in een korte inleiding. De per
soon Homan komt daar echter weinig uit te 
voorschijn. Wel benadrukt Heij de grote va
riatie die het etswerk van Homan vertoont. 
Dit komt omdat de etser blijft zoeken en ex
perimenteren, waardoor de afdruk van de 
laatste staat weleens te zwart wordt. 
Het boek bevat reproducties van ongeveer 

honderd etsen, merendeels op ware grootte. 
De uitgever komt lof toe voor de perfecte ver
zorging van dit kunstboek. Homan heeft 
reeds vrij veel bekendheid onder liefhebbers 
van de etskunst. Dit boek zal er toe kunnen 
bijdragen dat degenen die niet geregeld naar 
galeries gaan, zijn werk ontdekken en gaan 
waarderen. Onder hen zullen zeker veel na
tuurliefhebbers zijn. Homan ontleent zijn 
motieven uit de omgeving van zijn woon
plaats, het veengebied in oostelijk Friesland 
en Drenthe. Volgens inleider Heij: "In dit 
door houtwallen omzoomde weide- en akker
land, doorsneden door beekjes en diepjes en 
hier en daar onderbroken door stukken bos, 
voelt hij zich het meeste thuis, omdat het 
landschap er nog relatief veel van zijn vroege
re karakter heeft behouden en nog niet volle
dig door ruilverkaveling en moderne 
landbouwmethodes tot een eentonig, gelijk
vormig geheel is vervormd." Behalve voor 
het landschap heeft Homan ook oog voor de 
schoonheid van het kleine, de berm, een 
plant, een tak, waarin we hem als een goed 
waarnemer herkennen. 

V. de Meester - Manger Cats 

Piet Bakker en Evert Boeve. Stinzenplanten. 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonu
menten, 's Graveland. Uitgeverij Terra, 
Zutphen. 1985. 168 p. Leden NM ƒ 39.90, 
in de boekhandel ƒ 49,50. 

Piet Bakker en Evert Boeve hebben twee vlie
gen in één klap geslagen. Et was tot nu toe 
weinig bekend van de stinzenflora in de 
Vechtstreek èn er bestond nog geen boek met 
kleurenfoto's van onze stinzenplanten. In 

beide lacunes is nu royaal voorzien. Eerst de 
foto's. Ik heb er bijzonder van genoten. Er 
zijn juweeltjes bij, en er is maar een heel en
kele onder die mij iets minder aanspreekt. 
Het is een grote aanwinst dat wij thans over 
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zo'n fraaie serie foto's van de stinzenplanten 
kunnen beschikken. 
Eigenlijk mocht verwacht worden dat stin
zenplanten behalve op de plaatsen waar zij 
hun naam aan ontlenen, ook te vinden zou
den zijn langs de 'zegepralende Vecht'. Tot 
nu toe was daar echter nagenoeg niets van 
bekend. Het onderzoek van Bakker heeft 
veel opgeleverd. Ruim 100 blz. van het boek 
zijn gewijd aan de bespreking van de stinzen
planten van de Vechtstreek en de Westkant 
van het Gooi. Alle soorten komen uitvoerig 
aan de orde en op kaartjes wordt de versprei
ding aangegeven. Er zijn zelfs geheel nieuwe 
soorten aan het licht gekomen. Verschillende 
buitenplaatsen, oude boerderijen en tuinen 
werden minstens driemaal bezocht, in totaal 
133 locaties, te vinden op een overzichts-
kaart. Misschien had hier (pag. 63) een sym-
booltje kunnen aangeven welke terreinen 
mogelijk vrij toegankelijk zijn. 
De achterstand in kennis aangaande de stin-
zenflora in de Vechtstreek is thans geheel in
gehaald. Bakker heeft zich niet willen beper
ken tot een bespreking van de stinzenplanten 
van zijn studiegebied, maar hij heeft het hele 
onderwerp stinzenplanten aan een samenvat
tende beschouwing onderworpen, waardoor 
de titel van het boek volledig is gerechtvaar
digd. 
Alle aspecten van deze boeiende planten 
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worden in de hoofstukken zeer helder behan
deld. Vooral ook het hoofdstuk "Stinzen
planten: planten van kasteelparken en oude 
buitens" vind ik erg duidelijk; had dit 
hoofdstuk misschien nog beter kunnen staan 
vóór het gedeelte over de Vechtstreek? Het 
verschil tussen de categorieën stinzenplanten 
is duidelijk uiteengezet. Dat de term "loka
le" stinzenplant, wordt vervangen door "re
gionale" stinzenplant, lijkt mij een winst

punt. Zo langzamerhand is er toch wel een 
grote overeenstemming in opvatting ont
staan tussen de floristen die zich met deze 
planten hebben beziggehouden. Misschien 
kan er over de status van het Mosbloempje 
(pag. 28) met de auteur van mening worden 
verschild. Waardevol is het slothoofdstuk 
over het beheer van stinzenmilieus. 
Een enkele opmerking nog tot slot om te la
ten zien met hoeveel belangstelling ik het 
boek van a tot z heb gelezen. Op een enkele 
plaats wringt de tekst enigszins, bv. op pag. 
130, waar zonder enige overgang wordt 
gesproken over "deze salomonszegel". De 
legende bij de kaartjes op pag. 29 en 30 had 
iets duidelijker gekund: "sinds 1950" kan 
voor sommige lezers aanleiding geven tot 
misverstand. Drukfouten heb ik nauwelijks 
gezien; op pag. 35 is "macrophylla" ver
minkt, evenals "ranunculoides" op pag. 
166. In de lijst van voetnoten op pag. 160 is 
Ten Klooster gereduceerd tot Ten Koster. 
Verder moest mij wel opvallen dat bij de 
bronvermelding "Stinzeplanten yn Fryslan 
(1972)" niet is opgenomen; het wordt overi
gens wel diverse malen in de tekst genoemd. 
De voortreffelijke verzorging geeft het boek 
een voornaam aanzien, hetgeen geheel past 
bij de inhoud. 
Eindconclusie: een "boppeslach"! 

D. T. E. van der Ploeg 

Vragen en mededelingen 
open dagen Hortus Botanicus der Vrije 
Universiteit 

Wegens het grote succes van de voorgaande 
jaren, bestaat wederom de mogelijkheid om 
de botanische tuin van de Vrije Universiteit 
extra te bezoeken op elke laatste zaterdag van 
de maanden juni, juli, augustus en septem
ber. 

Vanaf eind juni zijn duizenden wilde orchi
deeën in heemtuinen en kassen te bewonde
ren, terwijl vanaf juli onder andere een 
bijzonder grote en veelkleurige collectie cac
tussen en vetplanten te bezichtigen is. 
Daarnaast vormen zo'n 150-200 verschillen
de soorten en hybriden winterharde varens 
een bezienswaardigheid evenals de vele inte

ressante rotsplanten, te vinden in de rotstuin 
en het speciaal voor dit doel ingerichte alpen-
plantenkasje. Ook behoort de veelzijdige 
verzameling vleesetende planten tot de be
zienswaardigheiden. Heemtuinen en kassen 
(inclusief de tropische) zijn vrij te betreden. 
Op 28 september zal de vereniging Lacerta 
aanwezig zijn met een interessante verschei
denheid aan reptielen en amfibieën en ook 
enige kwekers van bijzondere vaste planten. 
De open dagen worden gehouden op de za
terdagen 27 juli, 31 augustus en 28 septem
ber, van 10.00 tot 16.30 uur. 
Adres: Van der Boeschorstraat 8, Amsterdam 
- Buitenveldert. 
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