Boekbespreking.
D E NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ
E N NATUURSCHOON, 1934.
Een album met 29 foto's van royaal formaat, met het doel nog weer
eens de aandacht te vestigen op het mooie streven van de TM. H. M.
In bonte verscheidenheid leggen deze afbeeldingen getuigenis af van
het veelzijdige werk van de maatschappij: boerderij, bebosschingen,
waterloopverbeteringen', enz. Daartusschen ook eenige foto's van bij
zulke werken gespaarde ' prachtige plekjes natuurschoon in den vorm
van zandverstuivingen, plassen en heideterreinen.
De foto's van de door de maatschappij in 't leven geroepen nieuwe
landschapsbeelden toonen dat zij waarlijk ook in hooge mate medewerkt
aan het ontstaan van nieuwe schoonheid (zooals in het korte voorwoord
opgemerkt wordt). W a a r dit hier al blijkt uit foto's van werken van
25 tot 30 jaar geleden, tóen het besef van de noodzaak tot het behoud
ett de schepping van natuurschoon veel minder algemeen was dan nu,
en waar thans welbewust en in stijgende mate aan schoonheidseischen
aandacht geschonken1 wordt, weten wij dat wij de N. H. M. met vertrouwen haar prachtig werk kunnen laten voortzetten. Aan haar danken
wij naast groot nut brengende economische scheppingen, verrijking en
verscheidenheid van natuurschoon. Dat bewijst ten overvloede nog eens
het hier aangekondigde album.
'
Dr. J. R. B.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 2 Mei 1934.
EEN „PROEFPOLDER" IN H E T BOSCHPLAN
V A N AMSTERDAM.
De gronden, benoodigd voor de uitvoering van het groote Boschplan,
zijn nu voor meer dan de helft eigendom der gemeente, voor de overige
terreinen worden nog onteigeningsprocessen gevoerd. De werkzaamheden
kunnen echter, zij het in bescheiden vorm, beginnen, het gereedmaken
van de roeibaan komt al gauw aan de beurt, en ongeveer tegelijkertijd
zal een „proefpolder" in de terreinen worden aangelegd ten einde o.m.
na te gaan, hoe de voor den grooten aanleg bestemde gronden het best
kunnen worden ontwaterd, en welke beplanting het best aan het doel
zal beantwoorden.

Referaten
Tectona,
Deel XXVII, afl. 2/3, Februari/Maart 1934.
Bcdcijfcconomische rcsultatenvcrgelijking bij hc( djaiibedrijf door
A. R i t z. Rationalisatie van het houtproduktiebedrijf moet worden verkregen door toepassing van technische maatregelen en hiertoe moet de
administratie de noodige aanwijzingen kunnen leveren. De splitsing en
groèpeering der baten en' lasten moeten zoodanig zijn, dat de resultaten
vergelijking met andere bedrijven, tusscheiï onderdeelen van het eigen
bedrijf en tusschen overeenkomstige uitkomsten in verschillende tijdvakken; mogelijk wordt. Het meest hiertoe geschikt is de koopmansboekhouding, hoewel erkend moet worden, dat een boschbedrijf eigenaardige
moeilijkheden meebrengt. Zoo worden de verkregen uitkomsten bepaald
door den jaarlijkschen bijgroei aan hout en niet door de toevallig gekapte hoeveelheid. Typische beheersmoeilljkheden kunnen zich voordoen,
voor zoover men van het bosch nog niet als een ekonomisch goed kan
spreken. Eerst wanneer het hout een bepaalden graad - van schaarschtc
bereikt, wordt door den mensch zorg gedragen voor regelmatiger productie. Met rente in den boschbouw werd ongeveer een eeuw geleden
zelfs in West-Europa nog geen rekening gehouden. De ontwikkeling
van : het boschbedrijf heeft meegebracht, dat het in den regel onmogelijk
is, om een intensief toezicht te houden op onwettige vervreemding van
hout. W a a r een', goed beheer in de eerste plaats te zorgen heeft voor
het in stand blijven der aanwezige bezittingen brengerç genoemde omstandigheden extra moeilijkheden voor de boekhouding mede.
Een andere moeilijkheid van de extensieve wijze van exploitatie is,
dat de splitsing van beschikkingsmacht en betalingsbevóegdheid niet behoorlijk plaats kan hebben. Hieraan zou. tegemoet te komen zijn door
volkomen betrouwbaar personeel, maar dat moet helaas bij het djatibedrijf een vrome wensch blijven. Het treffen van de best mogelijke
organisatie en volledige verantwoording van en controle op gelden en
goederen moet daaraan tegemoet komen, maar daarnaast kan een goed
doordachte groepeering der onkosten en het regelmatig vergelijken der
geldsbedragen met voorgaande perioden en met overeenkomstige bedrijfsonderdeelen een belangrijk hulpmiddel zijn. Een goede statistiek der opbrengsten kan de contrôle steun verleenen.
Het exterisieve karakter der bedrijfsvoering eischt dus dat volle aandacht gegeven wordt aan een goede bedrijfsekonomische resultatenvergelijking, zoowel om te komen tot verschillende verbeteringen in het beheer,
als" om eén der krachtigste hulpmiddelen voor de inwendige controle
bij het bedrijf te hebben.
Van fundamenteel belang is het rekeningenstelsel aangevende de boekingshoofden der commercieele boekhouding, waarop verschreven moet
worden. Opmerkelijk weinig wordt in de vakliteratuur over boschbehéer
gesproken over bedrijfsstatistiek, terwijl dit een zeer voornaam middel
vormt ter verkrijging en) voor het behouden van een deugdelijk en ekonomisch beheer.
Het djatibedrijf is verdeeld in 35 beheerseenheden met een opperhoutvester of houtvester aan het hoofd. De oppervlakte dezer eenheden loopt
uiteen van 12940 ha tot 50865 ha, terwijl het met produktief djatibosch
begroeide gedeelte eveneens J n iedere beheerseenheid sterk afwisselt. In
Duitschland wordt voor een doelmatig beheer aan een bedrijfsleider (Forstmeister of Oberförster) in de Staatshoutvesterijen slechts 2000 tot 6000 ha

276
toegewezen. Op Java is dus het oppervlak en het werk per eenheid
zooveel grooter en worden aan de leiding en de administratie uiteraard
hoogere eischen gesteld.
De baten', van het bedrijf bestaan voornamelijk uit ontvangsten door
den verkoop van djatihout, wildljout en andere produkten en als zoodanig
worden deze in de eerste plaats gegroepeerd, terwijl andere ontvangsten
'uithoofde .van huishuur, huur van bedrijfsmiddelen en andere inkomsten
op afzonderlijke boekingshoofden gegroepeerd worden.
De lasten van het bedrijf worden onderverdeeld in exploitatielasten
en kapitaalslasten en beide onderverdeeld in direkte en indirekte uitgaven.
De exploitatiekosten! worden verdeeld over 25 hoofden van uitgaven en
elk van deze in een aantal onderboekingshoofden. Als geheel kan de
kosten verdeeling geschikt geacht worden voor bedrijfsekonomische resultatenvergelijking.
Voor statistische vergelijking komen in de eerste plaats in aanmerking
de direkte uitgaven, en van deze weer voornamelijk de veranderlijke, zooals
kapkosten, verdere bewerking en vervoerkosten, enz. Vergelijking kan
plaats vinden ten opzichte van eenzelfde beheerseenheid of ressort over
twee of meer verschillende tijdvakken, maar zij kan ook plaats hebben
ten opzichte van verschillende onderdeelen van het bedrijf voor eenzelfde tijdvak.
Van belang is de vraag door welke instanties de statistieken aan een
onderzoek onderworpen dienen te worden. Dit is afhankelijk van het
doel dat nagestreefd wordt; de beheerder moet de onderdeelen van zijn
gebied statistisch met elkaar vergelijken en kan daarbij vaak volstaan
met zijn plaatselijke kennis ;.elke inspekteur, die ongeveer 10 houtvesterijen
té kontroleeren heeft, zal het ontvangen cijfermateriaal overzichtelijk
moeten laten samenstellen, om zich het noodige inzicht eigen te maken.
In aansluiting .hiermede kan nagegaan worden, waaraan verschillen der
uitkomsten moeten worden toegeschreven en kunnen hieromtrent besprekingen met de beheerders gevoerd worden.
Het hoofdkantoor van het bedrijf dient op de hoogte te zijn van alles
wat gedaan eni bereikt wordt. Daar kunnen de uitkomsten der verschillende inspekties worden vergeleken, zoodat de opperste bedrijfsleiding een overzicht van het geheel kan verkrijgen. De bedrijfsekonomische
resultatenvergelijking kan zoomede dienstbaar gemaakt worden aan de
verkrijging van een efficient beheer.
De böschboawkiindige beteekenis van enkele op Java ingevoerde Acaciasoorten door Dr. Ir. C h . C o s t e r. Korte mededeelingen van het boschbouwproefstation, no. 11. Volgens schrijver heeft het geslacht Acacia
Willd., fam. Leguminosae, vertegenwoordigers in alle werelddeelen, behalve in Europa. Er moeten ongeveer 700 soorten voorkomen, waarvan
er ongeveer 400 in Australië gevonden worden. Op Java werden herhaaldelijk nuttige Acacia-soorten ingevoerd, waarvan er verscheidene een
gunstige ontwikkeling vertoonen. De ekonomische beteekenis der Acacia's
bestaat in hunne voortbrenging van hout, looistof en andere bijprodukten ;
verder zijn ze vari belang voor grondverbetering middels snoeiselopbrengsten, bij voorbouw .tusschen planting en bovenscherm. Omtrent verschillende andere boschbouwkundige faktoren worden de waarnemingen vastgelegd en van 13 ingevoerde soorten wordt een nadere beschrijving
gegeven.
Boschreserveering en Inlandsche landbouw van overjarige gewassen, op
Java én M\adoera, door Ir. J. Fokking
a. Dit is een prae-advies voor
de algemeene vergadering der Vhabinol in 1934 en het debat hierover
zal in een der volgende Tectona-nummers opgenomen worden.
De aanleiding om het vraagstuk der boschreserveering op Java en dat
van den Inlandschen landbouw van overjarige gewassen in behandeling
te nemen, was de treurige landbouwtoestand in het Tjiloetoeng stroomgebied, gelegen in de regentschappen Soemedang en Madjalengka der
provincie West-Java.
_
Een uiteenzetting van doel en vaststelling der grenzen van de boschreserve wordt gegeven en hierbij aansluitende een bespreking van de
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bestemming van de thans nog aanwezige vrije Staatsdomein grond en.
Schrijver komt dan tot de beteekenis van den Inlandschen landbouw van
overjarige gewassen. Hieruit volgt de noodzakelijkheid van de rechtstreeksche overheidsbemoeiing met den Inlandschen landbouw en wordt
deze bepleit als permanente kuituur op daarvoor aangewezen terreinen.
De bedoeling, die hierbij voorzit, is om gronden, die reeds sterk in
vruchtbaarheid 2ijn achteruitgegaan ert die niet in aanmerking komén,
om in de boschreserve te worden opgenomen, zeer geleidelijk te herstellen en dienstbaar te maken voor de produktie van landbouwprodukten.
Noodzakelijk wordt het daarbij geacht, dat bedoelde terreinen in eigendom komen aan de provincie en dat de bevolking een vast, beperkt, gebruiksrecht daarop verkrijgt.
Uit een verslag van een reis naar Trouwerseiland aan de Zuidkust
van Bantam, door W . C. R. S c h n e p p e r. Het Trouwerseiland heeft
een oppervlakte van rond 600 ha en is onbewoond en bedekt met oorspronkelijk bosch (oerbosch). Bij een vluchtig onderzoek werdeit ruim
60 boomsoorten opgenomen, waarbij zeer waardevolle houtsoorten, zooals marbau = Intsia ambolnensls en sawoketjik = Msnilkara Kauki.
Schrijver geeft een bizonder aantrekkelijke beschrijving van een meerdaagsch bezoek omtrent natuurschoon en de ongehinderde werking der
natuur.
Onder de korte berichten wordt het een en ander medegedeeld omtrent
de gambir oetan in West-Borneo. Deze is afkomstig van den „wilden
gambirboom", Trigonopleura malayana Hook f., die gewoonlijk 25 m
hoog en 20 cm dik is. Deze gambir wordt alleen plaatselijk gebruikt en
is daarom niet onderworpen aan de uitvoerbel^sting sepoeloeh satoe.
Onder de literatuur opgave komt een overdruk voor van het artikel
van Ir. P. W . G o d e f r o y over een nieuwe methode tot het vermeerderen der Oostmoessondebieten van rivieren, Dit artikel wordt uitvoerig
besproken door Ir, J. H. d e H a a n .
De bijgevoegde statistische gegevens doen zien, dat het djatibedrijf
de volgende djatihoutopbrengsten gaf. t
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Op het einde van 1933 was de voorraad timmerhout 3 % kleiner en
de voorraad brandhout 1 7 % kleiner dan aan het begin van dat jaar.
Deze uitkomsten! wijzen op een verbetering van den ekonomischen toestand,
'
F. W . S.
Journal

forestier
Juin 1934.

s u i s se.

Anciennes verrenes ef [orêt, par A u b e r t.
Gewoon glas wordt verkregen door verhitting van een mengsel van
alcalische silicaten en kalk, (zand, potasch of soda en kalkverbindingen).
Tegenwoordig wordt geen potasch maar soda gebruikt, vroeger moest
in Zwitserland, waar geen soda te vinden was, menige boom vallen,
om uit de asch de potasch te krijgen. Glas is sedert de oudheid bekend,
maar in Zwitserland deed het zijn intrede eerst in'de 9de en 10de eeuw.
Men gebruikte liefst beukenhout. Voor 100 kg zuivere potasch moesten
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180 ra hout worden verbrand, waar nog 5—6 m 3 bijkwam als stookmateriaal voor de verdere bereiding. De glasfabriek was primitief en
stond natuurlijk in het bosch. En nog in de 19de eeuw had men 100 m 3
hout noodig om 100 kg glas te bereiden. Wen kan nagaan hoeveel bosch
er door die industrie is verwoest. Men sprak van „verre de forêt" of
„Waldglas".
.
• :
Later heeft men hier een speldje voor gestoken en werd ook steeds
meer soda gebruikt.
Maar de invloed van de oude glasindustrie is in de Zwitsersche bosschen nog steeds waar te nemen.
Utie lot forestière au Brêzil par Z e h n d e r .
In 1921 kreeg Brazilië een boschbouwkundigen dienst, die bij het
ministerie van landbouw, nijverheid en handel werd ondergebracht. „ In
1934 kwam er een b'oschwet. Hierbij is een deel als schcrmbosch aangemerkt. Veel artikelen zijn aan boschbrand gewijd en kaalslag wordt
tegengewerkt door de bepaling dat van een ha niet meer dan % mag
worden weggekapt. Maatschappijen die houtaankap beoogen of eene industrie beoefenen waar veel hout bij noodig is worden verplicht hunne
bosschen behoorlijk te beheeren, (dit misschien met de wantoestanden
in de U.S.A. voor oogen ?)
In ieder geval is het goed dat men getracht heeft het bosch in een
land waar nog millioenen hectaren te vinden rijn, te beschermen.
de K.
Z e i t s chri ft

für Forst- und
Mei 1934,

Jagdwesen.

Prof. Dr. W i t t i c h : Ueber die Kontrollmethode, insbesondece (Are
Anwendung im schlagweisen Hochwald.
Men hoort steeds meer stemmen opgaan om de (inductieve) „Kontrollmethode" van B i o l l e y toe te passen. Gedeeltelijk wordt daarbij geprogageerd de plenterachtige opbouw der bosschen, waarvoor B i ol 1 ë y
zijn methode speciaal samenstelde, maar ook wil men de methode toepassen op bosschen, waarvan men weet, dat de plentervorm niet bestaanbaar is (Noord-Duitsche grove dennen-bedrijf). Hiertegen neemt schrijver
stelling.
Dat B i o l l e y voor het Zwitsersche plenterbosch inderdaad de beste
inrichtingsmethode vond, staat vrijwel vast, maar dat zij ook toepasselijk
zou zijn als beste methode op andere bedrijfsvormen, valt te betwijfelen.
Het is niet de vraag of de Kontrollmethode zich daar laat toepassen,
maar of het doel beter daardoor bereikt wordt, dan door de bestaande
methoden ter regeling van de opbrengst.
Schrijver wenscht niet den dwang van normalen voorraad, normale
ouderdomsklassenverhouding, financieelen omloop. De omloopstijd, zegt
hij, is geen norm, maar een schatting, noodig ter beoordeeling van de
duurzaamheid. Men moet er van af kunnen wijken ; het bedrijfsplan zij
soepel.
Hij pleit voor „Bestandeswirtschaft" en het los worden van den z.g.
economischen voorraad. Geen dwang dus.
Of men inductief of deductief te werk gaat, is niet beslissend, alleen
beslissend is het resultaat.
De Kontrollmethode heeft als hoofdkenmerk de periodieke contrôle
van den loopenden aanwas ; B i o l l e y zegt, dat deze aanwas zoozeer
bepaald wordt door grootte en samenstelling van den, voorraad, dat
men omgekeerd uit veranderingen van den aanwas gevolgtrekkingen kan
maken aangaande de samenstelling van het bosch en kan vaststellen
of de economische voorraad aanwezig is.
. W i t t i c h zegt, dat dit niet voor Noord-Duitschland geldt, omdat
uit de verkregen resultaten der proefvlakken is gebleken, dat alleen reeds
door weersinvloeden de loopende aanwas zeer wisselend is, terwijl in
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Zwitserland door klimaat en neerslag schijnbaar een veel regelmatigere
toestand heerscht; schijnbaar, want ook daar is men in latere jaren
tot andere conclusies gekomen, die de methode B i o l l e y aantasten.
De grootte van den aanwas is de uitkomst van verschillende invloeden,
wier aandeel in het verkregen resultaat in het geheel niet is te schatten
en die gedeeltelijk van uiterlijken aard zijn, gedeeltelijk voortvloeien uit
de samenstelling van den voorraad. Schrijver hecht daarom meer aan
de deductieve methode, een afleiden uit algemeene ervaringen, die men
heeft verkregen uit opmetingen van soortgelijke opstanden als het onderhavige object. Hij geeft daarbij toe, dat de omstandigheden in het plenterbosch, door zijn eigenaardige structuur, grootere moeilijkheden met
zich mede brengen.
Invloeden van klimaat en tijd maken den loopenden aanwas tot een
zoo wisselende grootheid, dat het onmogelijk is uit veranderingen van
den aanwas gevolgtrekkingen te maken ten aanzien van doelmatigheid
en samenstelling van den voorraad; dit is reeds het geval in den gelijkbejaarden opstand, hoeveel te meer in het plenterbosch met zijn in
leeftijd zoo wisselenden voorraad. En zelfs als deze beide factoren te
verwaarloozen waren, dan blijven er zooveel andere factoren over, die van
invloed zijn op den loopenden aanwas, dat ten inductief vaststellen
van den voorraad uit den loopenden aanwas, onmogelijk is.
Om iets te bereiken verlangt schrijver, dat opstanden met gelijke
standplaatsomstandigheden, met ongeveer gelijke verdeeling der houtsoorten, met gelijke verdeeling en gelijke verhouding der dikte-klassen,
maar waarvan onderling de voorraad verschilt, met elkaar worden vergeleken. Daarbij moeten dan nog resultaten uit eenzelfde tijdsbestek worden genomen om aldus klimaatsinvloeden, uit te schakelen. Men voelt
de complicatie van moeilijkheden 1 Men moet geven en nemen en daarmee
verliezen de resultaten aan nauwkeurigheid.
De beste voorraad voor het geheel vast te stellen is niet alleen onmogelijk, maar heeft ook geen zin.
Schrijver stelt tegenover elkaar de bedrijfsklasse van het hooghout en
de plenterbosch-afdeeling. In het hooghoutbedrijf staan de samenstellende
deelen naast elkaar, gescheiden, elkaar niet beïnvloedend, terwijl in het
plenterbosch de componenten van elkaar afhankelijk zijn en elkaar beïnvloeden. Vergelijkende proeven zijn in. het hooghoutbedrijf veel gemakkelijker en zuiverder te nemen, dan in het plenterbedrijf. Waarom
zou men dan de voordeelen uit handen geven, die het hooghoutbedrijf
bezit tegenover het plenterbosch om in plaats daarvan, wellicht uit sympathie voor het plenterbosch, dat bij ons (Norddeutsche Kiefernwirtschaft)
niet aanwezig is, een methode in te voeren, waarvan men: alleen als
voordeel kan opgeven, dat zij in het plenterbosch moet worden toègepast
bij gebrek aan een betere.
Hij wijst speciaal nog op de klimaats-invloeden, die zeer groote veranderingen! in de massa-aanwas te weeg brengen, zoo groot, dat alle
andere factoren daardoor verre worden overtroffen.
Ten slotte zegt hij, dat oogsten van den loopenden aanwas geen
waarborg is voor duurzaamheid, omdat, bij afwijking van de normale
ouderdomsklassen-verhouding, deze aanwas zoo zeer aan veranderingen
onderhevig is, onder invloed van den factor tijd. Daarom is beter te
werken met den gemiddelden aanwas over een bepaalde periode, waardoor men ook minder afhankelijk is van de verschillende bronnen van
fouten.
B. ;

Allgemeine

Forst- und
April 1934.

Jagdzeltung^

Waldwirtschaft im Dritten Reick von Oberförster F ü r c h t e n i c h t ,
Gottingen.
Hoewel het leven van de natuur buiten politieke gebeurtenissen om-
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gaat, heeft volgens schrijver de politiek toch grooten invloed op den
boschbouw van een land. De tot dusver gevolge politiek beschouwde
het bosch te veel als materie, welker ontwikkeling volgens wiskundige
regels opgevat, aan de groene regeeringstafel vastgesteld kon worden.
De boschbouw was te veel op finandeele voordeden ingesteld, zonder
voldoende rekening te houden met den waardevolsten factor, den grond
Schrijver licht dit nog nader toe. Doel van den boschbouw moet de toekomst zijn, met het voortdurend gezond houden van den grond, benevens
een zoo hoog mogelijke opbrengst ten bate van het volk en den nationalen
boschbouw.
lieber die Kennzeichnung von Kiefernherkünften nach anatomischen
Blattmeckmalen> von Ing. H a n s S c h w a r z , Wien.
Onder de organen van een boom, neemt het blad (de naald) een bijzondere plaats in. De naalden moeten als assimilatie organen zich aanpassen aan het klimaat van de natuurlijke standplaats, zoowel in inwendigen- als uitwéndigen bouw. Schrijver interesseert zich v.n.l. vóór
den anatomischen bbuw der naalden, het harsorganen systeem, het aantal
harsgangen, en vorm dier gangen en deelt de resultaten zijner onderzoekingen nader mede.
Das Gesetz gegen Waldverwüstttng, von H, W e b e r .
De Rijksregeering heeft een belangrijke wet uitgevaardigd tegen boschvernieling. Deze wet is 18 Januari 1934 afgekondigd en in werking getreden. Het is thans onder meer verboden, niet kaprijke opstanden te
vellen. Onder niet kaprijk hout wordt verstaan, hout beneden de 50 jaar.
Verder is vastgesteld de te vellen oppervlakte, welke verband houdt
met totale grootte van het boschbezit en het bedrijfsplan. Herbebossching
in gegevea omstandigheden met politie-dwang is wettelijk omschreven.
Mei 1934.
Ökonomischer Vorrat, Bestockungsaufbau und Waldbau, von Forstrat
H a n s W a 1 d b a u e r, Karlsruhe.
Economische voorraad en opstandsvorm zijn begrippen van de theoretische- en; practische boschinrichting. Aan de hand van voorbeelden licht
schrijver toe, dat het begrip »economische voorraad" van een goéde
opstandsvorm niet is te scheiden en direct verband houdt met de boschbouwkundige behandeling. Met nadruk wordt er op gewezen, dat alle
boschbouwkundige maatregelen niet ter wille van den boschbouw gétroffen worden, doch dienen ter bereiking van een boschbouwkundig doel.
Ziel und Richtung der Forstwirtschajtspoütiek im Dritten Reich, ( von
Dr. K u r t M a n t e l .
•>
Bij den opbouw der nationale volkswelvaart kan de staat een onderdeel, dat een kwart gedeelte der Duitsche grond-oppervlakte beslaat,
niet achteloos voorbijgaan.
Volgens de statistiek werkten in 1925 rond 340.000 personen in boschbedrijven. Belangrijk is vooral de rol van den boschbouw, gedurende de
wintermaanden, als werkverschaffing. Sehr, geeft zijn voldoening te kennen over de door de tegenwoordige Duitsche regeering genomen maatregelen, vooral ook inzake afzet van hout, in- en uitvoer, verlaging der
spoorwegtarieven enz.
Aus der Geschichte des hessischen Gerneindewaldes, von H e i n r i c h
S c h ä f e r , Forstassessor.
Dit artikel bevat een studie, inzake de boschgeschiedenis van Hessen,
in het bijzonder van gemeente-bosschen. Men treft hier en, daar punten,
van overeenkomst met de geschiedenis onzer Veluwsche bosschen aan.
Dr.

