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VERSLAG V A N DE LATIJNS—AMERIKAANSE CONFERENTIE
BOSBOUW E N BOSPRODUCTEN 1948.

VOOR

De opperhoutvester I. A. d e H u l s t e r van 'sLands* Bosbeheer te Paramaribo
(Suriname) rond de redactie een verslag van bovengenoemde F.A.O.-conferentie, die
van 19—30 April 1948 te Teresopolis, Brazilië, werd gehouden. Aan deze conferentie
namen — volgens een ander, vanwege de F.A.O. zelf uitgegeven verslag — de vólgende landen deel: Brazilië, Chili, Costa Rica, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Engeland (voor Brits Guyana), Frankrijk (voor Frans Guyana), Guatemala, Honduras,
Mexico, Nederland (voor Suriname), Nicaragua, Paraguay, Peru, Urugay, de Veren.
Staten (voor Puerto Rico) en Venezuela, alsmede als toehoorders: Argentinië, Canada,
Italië en Portugal. Voorts waren vertegenwoordigd: de Verenigde Naties, J N E S C O ,
ILO (Internationaal Labour Organisation), Pan-American (Jnion en Inter-American
Agricultural Institute.
De Midden- en Zuid-Amerikaanse landen richten hun aandacht op de bosbouw,
waar een groot arbeidsveld braak ligt, dat bij juiste exploratie een belangrijke taak kan
verrichten bij het na-oorlogse herstelwerk van dit werelddeel. Tijdens de conferentie
werd in onderling overleg nagegaan welke wegen hier voor dienen te worden gevolgd
en stelde men hiervoor richtlijnen op. Ter uitvoering van een en ander werd aanbevolen
dat de F.A.O. een „Latin American Forestry en Forest Products Working Group"
in 't leven zou roepen, bestaande uit technisch personeel van de F.A.O., bij te staan
door een commissie van afgevaardigden uit alle Latijns Am. landen. Tot dit laatste zal
iedere vertegenwoordiger bij de regering van zijn eigen land een beroep doen op
medewerking tot het bevorderen van de bosbouw in dit internationale verband.
Latijns Amerika beschikt over grote natuurlijke rijkdommen. Van een rationele exploitatie is echter geen sprake ; een geregeld beheer ontbreek^ veelal, zelfs zijn grote gebieden nog niet ontsloten. Ieder land zal, om het vraagstuk te kunnen overzien, moeten
beginnen met na te gaan welke omvang het bosgebied heeft, welke mogelijkheden
dit biedt, alsook hoe een rationele exploitatie kan worden verwezenlijkt. Geadviseerd
werd, dat ieder land de F.A.O, dan hieromtrent zal inlichten, opdat deze coördinerende
leiding aan de ontwikkeling zal kunnen geven. Anderzijds wordt een beroep op de
F.A.O. gedaan om. waar dit gewenst mocht blijken, financiële hulp te bieden bij noodzakelijke kapitaalsinvesteringen.
Ook de houtverwerkende industrieën zullen gerationaliseerd moeten worden. In beginsel zal de capaciteit hiervan in overeenstemming moeten komen met de productiemogelijkheid van het achterliggende bosgebied. Ook het doel, dat deze industrie zal
nastreven, verdient een nader onderzoek. Daarbij zullen de handelsperspectieven moeten bepalen, welke graad van verwerking van de overwegend voor overzeese export
bestemde fabricaten de voordeligste resultaten zullen bieden.
Een nauwkeurig onderzoek naar de aanwezige houtsoorten en hun technische eigenschappen is onmisbaar; de oprichting van een „Latin American Research Center" is
daartoe gewenst. Een verdere belangrijke overweging is het arbeidsvraagstuk.
Daarnaast is het nodig het beheer van de bossen te verbeteren. Behalve invoering van
een boswetgeving is invoering van een doelmatig bosbeheer noodzakelijk, hetgeen
zonder uitbreiding van het thans uiterst beperkte bosbouwonderwljs niet mogelijk is.
Het aantal hoger, middelbaar en elementair geschoolde bosbouwers zal 3 a 4 maal zo
groot moeten worden.
Ook de bescherming van het bos vraagt aandacht. Niet alleen voorkoming van ontbossing, ook bebossing van sommige gebieden is gewenst en voor dit alles zal een
regeling moeten worden ontworpen.
Tenslotte dient het publiek een bosbouwkundige opvoeding te verkrijgen.
v. S.
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Boor en spade, verspreide bijdragen tot de kennnis f a n
de bodem in Nederland. I. Stichting voor Bodemkartering te Wageningen.
Uitgave N.V. A. O os t hoek's
Uitgeversmaatschappij te Utrecht. 1948.
„Boor en Spade I" is het eerste nummer van een nieuwe reeks-uitgave van de Stichting voor Bodemkartering naast de meer uitgebreide en wetenschappelijke publicaties betreffende de bodemkarteringen van die instelling, welke worden verzameld in de reeks
„Bodemkartering in Nederland". Deze nieuwe reeks is bedoeld als een overzichtspublicatie van het werk der stichting waarbij tevens van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om een groot aantal in de literatuur zeer verspreide artikelen en voordrachten^
die voor velen zo goed als verloren moesten worden beschouwd, opnieuw af te drukken. Dit eerste lijvige deel van een kleine 300 bladzijden, geeft, na een overzicht van
de Stichting voor Bodemkartering sedert de oprichting tot en met 1946 door de secretaris
van de directeur, een groot aantal korte bijdragen van de vele wetenschappelijke medewerkers over de uitgevoerde en in uitvoering verkerende karteringen: Bommelerwaard,
Lijmers, Betuwe, Maaskant, Land van Heusden en Altena, Wageningen. Zuid-B eyeland, Walcheren, Tholen, Schouwen-Duiveland, Randgebied van Urkerland, Wests
land en Gendringen,
Hierop volgen dan de herdrukken, waarvan er verscheidene, teneinde herhalingen
zoveel mogelijk te voorkomen, werden verkort. Wij noemen hieruit: Bodemkartering in
Nederland, Bodem en fruitteelt, Overslaggronden, Vernieling van de Rijndijk bij Elden en haar gevolgen. Kwel als oorzaak van dijkdoorbraken, Katteklei, Kuipgronden
in bodemkartering, Bodemkartering in een der oudste Dollardpolders, Tuinbouw heeft
de beste gronden nodig, Resultaten van bodemkartering, Snelle toename van het burgerlijk grondgebruik en de belangen van land- en tuinbouw.
W e hebben geen namen genoemd, daar er te veel personen aan medegewerkt hebben. Uit de aard der zaak zijn er vele artikelen van de hand van de directeur der Stichting Prof. Dr C. H. E d e l m a n , die met zijn pionierswerk school heeft gemaakt, hetgeen uit dit overzichtswerk nog eens terdege blijkt. Het boek besluit met een nog niet
eerder gepubliceerde voordracht van Prof. A. K r u i d h o f : De kartografische grondslag van de bodemkartering.
Het zou te ver voeren om bepaalde onderwerpen hier nader te bespreken, wel dient
hier nog te worden opgemerkt, dat dit boek een uitkomst moet worden genoemd voor
ons bosbouwers om op de hoogte te kunnen komen en te blijven van de stand van het
werk der Stichting voor Bodemkartering, waar wij tot nog toe nog al ver buiten zijn blijven staan, al hebben wij wel eens een voordracht aangehoord en een enkele studie gelezen.
Ofschoon de bosbouw practisch nog weinig rechtstreeks belang bij het werk der Stichting schijnt te hebben, is het toch zaak, dat wij van de voortgang en van de resultaten
der werkzaamheren op de hoogte blijven.
F. W^ B.

