Boekbespreking
LANDBOUWVERSLAG 1932.Hct „Verslag over den Landbouw in Nederland over 1932", welke
publicatie door werkzaamheden in verband met de crisis in land' en
tuinbouw wederom ten zeerste is vertraagd, is thans verschenen..
De Directie van den Landbouw geeft in dit verslag een overzicht van
den toestand van den akkerbouw, van de verschillende onderdeden der
veehouderij, van de zuivelproductie en van de verschillende takken van
den tuinbouw. Tevens bevat de publicatie gegevens omtrent de werkzaamheden op het gebied van ontwatering, ontginning en ruilverkaveling,
alsmede omtrent de uitkomsten van den boschbouw.
Een beknopt overzicht werd gegeven, met betrekking tot den stand
van het vereeriigïngsleven in land- en tuinbouw, terwijl een afzonderlijk
hoofdstuk werd gewijd aan den economischen toestand van den landbouw. In de eerste plaats bevat dit hoofdstuk een bespreking van de
bedrijfsuitkomstén in den landbouw over het boekjaar 1931/'32; voorts
is het verloop van de indexcijfers van den landbouw in dit hoofdstuk
behandeld, terwijl bijzondere aandacht is geschonken aan de crisis in het
tuinbouwbedrijf ^n aan de belemmerende maatregelen welke de afzet van
Nederlandsche tuinbouwproducten naar het buitenland in de laatste jaren
heeft ondervonden. Ten slotte is nog een overzicht gegeven van de door
de Regeering getroffen steunmaatregelen ten behoeve van akkerbouw,
veeteelt en tuinbouw.
W a t speciaal den boschbouw betreft, zoo lezen we o.m. dat de aantasting van jonge dennen door het schot zeer ernstig was en dat de
oppervlakte bosch en héide, welke door brand verwoest werd,, grooter
was dan in 1931. De duhningen bleven in verband met de buitengewoon
lage houtprijzen tot een minimum beperkt. De handel in inlandsch hout
was zeer ongunstig, vooral wat betreft tweede soort eikenhout en alle
beukenhout. Ook was de vraag naar populieren en wilgenhout nog verder
terug gegaan. Voor den afzet van mijnhout was de toestand buitengewoon
ongunstig. De prijs was 5 0 % lager dan in 1913. Land- en tuinbouw betrokken slechts zeer kleine hoeveelheden dunningshout. Ook voor het
griendhout waren de opbrengsten 25 tot 5 0 % lager dan de reeds lage
prijzen voor 1931. De griendcultuur moest dan ook van rijkswege gesteund worden.
Alles tezamen genomen was 1932 voor den Nederlandschen boschbouw
en houthandel zoo buitengewoon ongunstig als sinds menschengeheugenis
niet het geval is geweest.
Het Landbouwverslag is voor den prijs van f l . — verkrijgbaar bij
de Algemeene Landsdrukkerij te 's Gravenhage en kan eveneens worden
besteld bij de plaatselijke postkantoren.
t. W .

De Nederlandsche Landbouw, door Dr. Ir. G. M i n d e r h o u d .
Uitgave Volksuniversiteitsbibliotheek, Erven F. B o h n , Haarlem, 1935.
Prijs gebonden f 1.90.
Dit boekje, in het bekende volksuniversiteitsformaat, omvat 257 bladzijden; de stof is verdeeld over 12 hoofdstukken, het geheel is met duidelijke letter gedrukt, terwijl verscheidene tabellen, enkele grafieken er
een register zijn opgenomen. Dit, wat het uiterlijk betreft.

67
W a t den inhoud aangaat moge in de eerste plaats worden opgemerkt,
dat het den schrijver op voortreffelijke wijze gelukt is taal en stijl zoodanig te kiezen, dat het geheele boek zich prettig laat lezen. Beknoptheid
en duidelijkheid gaan hier samen en houden de belangstelling gedurende
het leren gaande.
Nadat de schrijver in een inleiding een overzicht heeft gegeven van
hetgeen de Landbouw (met hoofdletcr L) omvat, worden achtereenvolgens behandeld de factoren, die de inrichting van het landbouwbedrijf
bepalen, de ontwikkeling van den landbouw in de periode 1900—1930,
het gebruik van den bodem door den landbouw omstreekts 1930, de tuinbouw, de boschbouw, de rundveehouderij, de varkenshouderij, de pluimveehouderij, de paardenfokkerij, de schapen- en geitenhouderij, het vereen! gingsleven en de coöperatie in den landbouw en ten slotte de huidige
landbouwcrisis.
Een ieder die belang stelt in de wijze waarop onze nationale bodem
bijdraagt tot de productie van goederen zal geen van de 12 hoofdstukken
willen overslaan. Mij moge men echter ten goede houden, dat ik in dit
boschbouwkundig tijdschrift slechts de bijzondere aandacht vraag voor
hoofdstuk V, de boschbouw en hoofdstuk XII, de huidige landbouwcrisis.
Aan den boschbouw zijn 28 bladzijden gewijd en is dus ook hier beknoptheid betracht. In dit korte bestek weet schrijver een zeer goed
overzicht te geven van de beteekenis van den boschbouw in ons land.
Als grondslag diende voor een belangrijk deel het werk van Dr, S p r a n g e r s over de economische beteekenis van het bosch voor Nederland.
Verder werden belangrijke gegevens ontleend aan de werken van Prof.
B l i n k en Dr. v a n S t e ij n, aan het verslag van het congres van
de Ned. Heide Maatschappij in 1928 en aan de inaugurale rede van
Prof. J a g e r G e r l i n g s . Bepaald nieuwe gegevens zullen wij boschbouwers in dit hoofdstuk dus nauwelijks vinden, maar aan den landen tuinbouwer wordt hier de mogelijkheid geboden zich een idee te vormen
van de beteekenis van den boschbouw en van de problemen, die zich
hierbij voor doen.c
Op blz. 123 maakt schr. een vergelijking tusschen den boschbouw en
den land- en tuinbouw en zegt daaromtrent: „Op onze betere gronden
is voor boschbouw geen plaats. Als deze betere gronden gebruikt worden
voor akkerbouw, veeteelt of tuinbouw, leveren zij bruto veel meer op,
terwijl zij dan ook aan veel meer handen arbeid verschaffen- Daarom
is uit een maatschappelijk oogpunt exploitatie van onze betere gronden
als bosch niet te verdedigen."
Mij (ref.) schijnt deze stelling aanvechtbaar en m.i. moet in bijna alle
gevallen de nerto-opbreögst den doorslag geven. Schr. wijst er trouwens
op dat voor den grondeigenaar, na den oorlog b.v., de exploitatie als
bosch, ook van betere gronden, in vele gevallen voordeeliger geweest
zou zijn dan gebruik voor den landbouw. Een en ander als gevolg van
de zeer hoog gebleven loonen.
• Moge dit enkele voorbeeld den lezer de overtuiging geven, dat Prof.
M i n d e r h o u d ook in het hoofdstuk over den boschbouw punten
naar voren weet te brengen, die tot nadenken stemmen.
Een van de best geslaagde hoofdstukken is ontegenzeggelijk het laatste,
over de huidige landbouwcrisis. Dat er werkelijk van een ,.crisis" gesproken moet worden blijkt uit een tabel waaruit men kan zien dat graanprijzen in ons land in 1931 ongeveer 7 5 % lager waren dan in 1920.
Zoo daalde de roggeprijs van f22.— tot f4.76 per 100 kg. Deze verschijnselen hebben de Regeering tot ingrijpen genoopt. Als oorzaak van
de prijsdaling noemt schr. o.a. de veredeling van. het tarweras in Amerika
en Rusland, vooral het kweekeiv van snelrijpende rassen en verder de
uitbreiding die aan de graanteelt kon worden gegeven door toepassing
van „dryfarmïng", waardoor tal van droge gebieden in Amerika, Rusland en Australië voor de cultuur geschikt zijn gemaakt. Ook voor andere
landbouwproducten is de prijsdaling dikwijls te verklaren door verbeteringen in de techniek (koeltechniek etc.). Dan wijst schr. op het streven
naar autarkie in verschillende landen waardoor de afzet van typische
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Nederlandsche producten belemmerd wordt, en op de vermindering van
loonen in bet buitenland waaraan Nederland bij handhaving van den
gouden standaard zich moeilijk kan aanpassen. Prof. M i n d e r h o u d
somt dan de verschillende steunmaatregelen op, en geeft daarmede een
helder overzicht over hetgeen de Regeering tot nu deed, om ten slotte
aan te toonen hoe geweldig groot de verantwoordelijkheid, die de Overheid thans op zich genomen heeft, is. Schr, verzuimt niet er op te wijzen,
dat hieraan groote gevaren verbonden zijn. De toelaatbare omvang van
het boek liet niet toe het voor en tegen van deze buitengewone verzwaarde verantwoordelijkheid van de Overheid tegenover elkaar te
stellen. Hoewel beschouwingen daaromtrent zeker interessant zouden zijn
geweest, is het misschien, om aan de objectiviteit van het geheele boek
niet te kort te doen, toch geen nadeel dat bijvalsbetuigingen en critiek
inzake overheidsmaatregelen in dezen moeilijken tijd achterwege zijn
gebleven. De omstandigheden veranderen thans zóó snel, dat men maar
al te dikwijls gedwongen wordt zijn oordeel over regeeringsmaatregelen
te wijzigen.
Vat ik mijn oordeel over het geheele boek samen, dan kan dat niet
anders dan zeer «gunstig zijn: helder, beknopt, aangenaam te lezen, en
voor zoover de omvang het toeliet, volledig. Daar wij boschbouwers
uit den aard der zaak belang stellen in den Landbouw met een hoofdletter,
hoop ik, dat velen zich het werk zullen aanschaffen. De prijs behoeft
geen bezwaar te zijn! .
t. W .

Beoordeeling van de waarde van fungicide stoffen voor houtconserveering door J. v a n d e n B e r g e . Dissertatie Technische Hoogeschool. N.V. J. W a l t m a n Jr., Delft.
Het is een verheugend feit, dat juist in dezen, tijd, nu de vraag naar
de bruikbaarheid van inlandsch hout voor spoorhout in het brandpunt
van onze belangstelling staat, een zoo gedegen werk verschijnt over den
invloed, die impregneering met voor schimmels giftige stoffen op de
duurzaamheid van het hout heeft.
Schrijver van dit werk heeft getracht langs streng wetenschappelijken
weg methoden te vinden, waardoor het mogelijk wordt op korten termijn
in het laboratorium te onderzoeken welke uitwerking verschillende houtconserveerende middelen hebben.
Het heeft voor de lezers van dit tijdschrift weinig nut den onderzoeker
op den voet te volgen. Deze bespreking zou daardoor trouwens te uitvoerig worden, daar het 185 bladzijden omvattende werk den gang van
het onderzoek zonder eenigen omhaal weergeeft en bij een volledige
bespreking dus weinig zou kunnen worden weggelaten.
Beter schijnt het mij daarom enkel op de belangrijkste zaken iets nader
in te gaan. Zoo laat ik de eerste 65 bladzijden, die overigens een zeer
interessant, en naar ik meen geheel volledig overzicht geven van vroegere
onderzoekingen op dit gebied, buiten beschouwing. In hoofdstuk II wordt
dan de in 1930 voorgestelde standaardmethode voor het onderzoek beschreven. Het voorstellen van een standaardmethode was het uitvloeisel
van een conferentie in Berlijn in 1930, waaraan werd deelgenomen door
vertegenwoordigers uit Oostenrijk, Denemarken, Duitschland, Engeland,
Nederland, Noorwegen, Zwitserland en de Vereenigde Staten. De methode
komt daarop neer, dat kleine geïmpregneerde houtblokjes in glazen schalen
worden blootgesteld aan de inwerking van houtaantastende schimmels
en dat na ongeveer 3 maanden wordt nagegaan hoe sterk de aantasting
bij verschillende concentraties van de impregneervloeistof is geweest,
door te wegen, welk gewichtsverlies de blokjes leden. De concentratie,
Waarbij het hout juist niet wordt aangetast, noemt men dan de giftgrenswaarde. Na voorloopige proeven werd besloten, de onderzoekingen met
een viertal schimmels te verrichten op blokjes van 5 X V/2 X \XA cm.
Dè schimmel wordt op moutagar geënt en hierop worden op glazen
staèfjes de te onderzoeken blokjes gelegd. Ir. v a n d e n B e r g e begon
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met deze standaardmethode op haar betrouwbaarheid te toetsen en doet
hierover verslag op bldz, 74—92 van zijn boek. Tegelijkertijd werd door
een aantal buïtenlandsche onderzoekers hetzelfde gedaan. Zoowel in Delft
als in het buitenland bleek, dat goed reproduceerbare uitkomsten werden
verkregen inzake de giftgrenswaarde.
' In verband met het feit» dat het onderzoek volgens de standaardmethode
altijd nog 3 of meer maanden vergt, onderzocht schr. ook de deugdelijkheid van de methode R h o d e s en G a r d n c r , waarbij in plaats van
blokjes houtslijp, tot plaatjes geperst, wordt gebruikt, en. waarbij de
aantasting niet door weging maar door beschouwing wordt beoordeeld.
Deze methode zou slechts één maand eischen om tot resultaten te komen.
De door schrijver gevonden uitkomsten bleken niet bevredigend te zijn.
Schrijver wijst er trouwens herhaaldelijk op in zijn boek, dat de proeven
zooveel mogelijk overeen moeten komen met hetgeen in werkelijkheid
in , de praktijk bij de houtaantasting door schimmels geschiedt en in verschillende opzichten trachtte hij bij zijn proeven de natuurlijke omstandigheden, waaronder geïmpregneerde dwarsliggers e.a. houtwerken plegen
te verkeeren, zoo goed mogelijk na te bootsen. Zoo heeft hij het afwisselend natregenen en uitdrogen door de zon trachten te imiteeren door
afwisselend eenige dagen spoelen in stroomend leidingwater en eenige
dagen drogen bij 30" C.
Schrijver heeft dari voor een aantal impregneermiddelen de giftgrenswaarde bepaald, in het bijzonder voor verschillende teeroliefracties. Daarbij
bleek o.m. dat dc neutrale koolwaterstoffen praktisch dezelfde conserveerende werking hebben als de oorspronkelijke creosoot. Van belang
is, dat deze fractie een zeer lichte kleur heeft en daarmede geïmpregneerd
hout wellicht geverfd kan worden.
Een nader onderzoek, op ingenieuze wijze ingesteld naar de wijze
waarop «de houtaantasting door schimmels feitelijk plaats heeft (aantasting
van cellulose en van houtstof) gaf geheel onverwachte uitkomsten, maar
verhelderde helaas het inzicht in deze kwestie nog niet
In het laatste hoofdstuk van het boek wordt de bruikbaarheid van de
onderzoekmethode voor de beoordeeling van de waarde van houtconserveeringsmiddelen voor dc praktijk besproken. Met loffelijke bescheidenheid
wijst schr. op de onvolmaaktheden,, die ook aan deze methode nog kleven.
Evenwel is het mogelijk gebleken vergelijkingen te maken tusschen de
beschermende werking van verschillende oude en nieuwe conserveeringsmiddelen.
Ik ben mfj bewust dat bovenstaande bespreking zeer summier of eigenlijk veel te onvolledig is. Het geldt hier evenwel een boek, dat zich
niet recht leent voor een bespreking. De opzet is zoodanig en zoo goed,
dat een verkorte weergave daarvan op onoverkomenlljke moeilijkheden
stuit.
Velen zullen zich met mij verheugen over het feit, dat er wederom
een werk verschenen is, dat uitsluitend concrete gegevens bevat over
een aangelegenheid, die op hout. betrekking heeft. Het ware wel zeer
te wenschen, dat dit voorbeeld navolging vindt en dat steeds meer wetenschappelijke werkers het hout tot object van onderzoek kiezen. Juist wat
het hout betreft bestaat er een zeer groote behoefte aan concrete gegevens.
t. W .

