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Boekbesprekingen

In het eerste hoofdstuk „Wat zijn slinseplanten?" verwijst de auteur naar zijn omschrijving in

De Levende Natuuruit 1953 van het begrip stinseplant,waarnahij in het tweede hoofdstuk duidelijk

stelt, dat de stinseflora in Nederland niet tot Friesland beperkt blijft. Na een kort overzicht van de

studie van de Friese stinseplanten en uitgebreidere hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de

volgende vragen worden beantwoord: „Waar zijn ze te vinden? Wanneer zijn ze hier gekomen?

Hoe zijn ze hier gekomen?" wordt eenvijftiental Friese stinseplantenuitvoerig beschreven, vooral

met betrekking tot hun Friese historie. Ook een aantal soorten, die in het algemeen niet tot de

stinseplantenworden gerekend, maar inhet stinsemilieu wel worden aangetroffen, wordt besproken.

Na van diverse stinseplanten in Friesland enige achteruitgang te hebben geconstateerd, besluit de

auteur zijn boekjemet eenvolledigoverzicht van Friese vindplaatsenvan de behandelde soorten en

eenuitgebreideliteratuurlijst, diebeide veel informatie verschaffen over eengroep planten, die ook

buiten Friesland alle aandacht verdient.

Daarom blijven wij het betreuren, dat deze belangrijke bijdrage tot de Nederlandse floristiek niet

voor een groter taalgebied is geschreven. Bovendien zou de prijs van het boekje, die ondanks de

steun van het Frysk Utjefte-Füns aan de hoge kant is, dan door een grotere oplage minder hoog

zijn geweest, waardoor dit aantrekkelijke boekwerkje de plaats had kunnen krijgen, waarop het

gezien zijn inhoud recht heeft: in de boekenkast van een ieder, die de Nederlandse flora eenwarm

hart toedraagt. M.

M. JACOBS, Schets van de activiteiten van het Rijksherbarium te Leiden anno 1973.

Dit geïllustreerdedrukwerkje van 14 pagina's, dat een beeld geeft van het werk op de verschillende

afdelingenvan het Rijksherbarium, wordt op aanvraag gratis toegezonden. M.

D.T.E. VAN DER PLOEG, Stinzeplantenyn Fryslân, mei foto’s fan Ytsen Kooistra; Fryske Akade-

my, Ljouwert, 1972, 110 pag., 71 ôfb., f 24,50.

Het heeft in mijn voornemen gelegen om de StinzeplantenynFryslân in het Fries te recenseren

om op deze wijze aante geven, hoe ik het betreur, dat ditwerk, dat van meer dan Friese betekenis is,

voor vele (andere) Nederlanders zo ontoegankelijk is. Daar het lang duurde alvorens ik mijn Fries

kon laten corrigeren, had ik voldoende tijd om op dit slechte voornemen terug te komen. Immers,

nu kan wellicht via een korte bespreking in het Nederlands de inhoud van het boek toch aan een

groter publiek deelachtigworden.


