Boekbespreking.
L A N D B O U W V E R S L A G 1936.
Het Verslag over den Landbouw in Nederland over 1936 komt, wat
de indeeling betreft, in hoofdzaak met dat van vorige jaren overeen.
In dit verslag is wederom door de Directie van den Landbouw een
overzicht gegeven van den toestand van den akkerbouw, van de verschillende onderdeelen van de veehouderij, van de zuivelproductie en
van de verschillende takken van den tuinbouw, terwijl ook weer aandacht
is besteed aan de werking den verschillende crisismaatregelen.
Evenals het vorige jaar is in dit verslag opgenomen het kaartje van
Nederland, dat de indeeling der provinciën in landbouwgebieden aangeeft,
en de lijst van gemeenten, gerangschikt naar de landbouwgebieden.
Verder is het tabellarisch gedeelte van het verslag eenigszins aangevuld en uitgebreid. Zoo werd bij de vermelding der opbrengsten voor
de onderscheidene landbouwgebieden de opbrengst in kg per ha aangegeven en werd de tabel „Opbrengst der verschillende landbouwgewassen" uitgebreid met de voornaamste landbouwraden.
Omtrent den boschbouw wordt o.m. medegedeeld, dat de dennenbladwesp veel schade deed. In de provincies Gelderland en Utrecht werden
ccnige duizenden ha door de larve van dit insect kaal gevreten. Ter
bestrijding van de iepenziekte werden1 30.000 iepen voor veiling aangewezen. Er kwamen slechts 160 bosch- en heidebranden voor (1935:
256), waarbij een oppervlakte van 95 ha bosch (1935:200 ha) verloren
ging. De houtprijzen stegen in de tweede helft van 1936, t,w. voor
grovedennenpaalhout van f5.— tot f7.— per m 3 , welke stijging tenslotte
opliep tot f 15.— per m:t. Ook de andere houtprijzen stegen. Zoo werd
het zware eikenwerkhout op het einde van het seizoen betaald m£t
f 40.— tot f 45.— per m 3 op stam. Er konden 5600 ton Canadapopulieren naar Duitschland worden uitgevoerd tegen f 19.— per ton.
De bebossching van woesten grond door particulieren was van geen
beteekenis. Het Staatsboschbeheer beboschte 1107 ha domeingronden en
545 ha voor gemeenten met renteloos voorschot.
Enkele gemeenten in Noord-Brabant legden in werkverschaffing nieuwe
canada-bepantingen aan, terwijl door Rijk, Provinciën en Gemeenten
betrekkelijk veel werd gedaan aan beplanting van nieuw aangelegde
wegen.
Dit nummer der Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den
Landbouw is tegen betaling van f 1.— per exemplaar verkrijgbaar
bij de Algemeene Landsdrukkerij te 's-Gravenhage en kan ook besteld
worden bij de plaatselijke postkantoren.
t. W .

Tivènter Laand en Leu en Léven, door Mej. C. E l d e r i n k . Uitgave
N.V. voorheen fa. M. J. v a n d e r L o c ff te Enschede. 1937.
Het is ongetwijfeld een goede gedachte geweest van Mej. E l d e r i n k
in haar omvangrijk werk over het „Twenter Laand" ook eenige hoofdstukken te wijden aan de Twenter marken en het Holtink, de Markeinstellingen en de Twenter markebosschen en boomen.
De liefde van bosschen en boomen van den Twentschen bosch- en
grondbezitter is algemeen bekend en het is de Twentsche schrijfster zeer
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wel gelukt den lezer in deze goed verzorgde uitgave te boeien met haar
mededeelingen. Een stukje boschgeschiedenis van het oostelijk deel van
Iemand, die zich interesseert voor de geschiedenis van de markebosschen
ons land.
moet niet verzuimen deze studie te raadplegen. Tevens zal hij dan allerlei
mededeelingen aantreffen over oude boomen en een in den tekst verwerkte
opgave van literatuur.
•
P. J. Dr o s t.
Verslag van den dienst var\ het 'Boschtvezert in Nederlandsch
Indtë
over dc jaren 1933 tot en met 1936. (Vervolg.) *)
Omtrent het boschbouwproefstation kan het volgende vermeld worden.
De afdeeling technologie had in onderzoek het kunstmatig drogen van
hout, een vergelijking van Burma-, Sïam- en Java-djati, het bewaren
van hout, de houtverduurzaming, de paalworm-aantasting, de geschiktheid voor kistenhout, de verbranding swaarde van hout. Voorts hield zij
zich bezïg met werkzaamheden voor tentoonstellingen, verzamelingen,
voorlichting, enz.
De afdeeling boschexploratie ging door met inzamelingen en ontving
in de verslagjaren ongeveer 6300 nummers herbarium en 3750 bijbehoorende houtmonsters. Voorts werden de proefbaanopnamen betrekking
hebbende op ongeveer 10 millioen ha bosch op overzichtelijke wijze
verwerkt. In 1933 is ten begin gemaakt met het harsonderzoek, waaraan
verschillende diensten meewerken en waarvoor* het technisch onderzoek
in Amerika plaats heeft in het laboratorium der Hilton Davis Company
te Cincinnatie. In de besproken periode werden rond 1450 harsmonsters
ontvangen, waarvan rond 6 5 % met bijbehoorend herbarium van den
betreffenden boom. Dit onderzoek is voorloopig nog niet beëindigd. Het
rotan-onderzoek vorderde slechts weinig ; er werden rond 80 herbarium
nummers ontvangen. De kaartsystemen op Inlandsche en wetenschappelijke namen met bij behoor end e gegevens, omvattende rond 50.000 kaarten
worden geregeld bijgehouden. Naast diverse andere werkzaamheden werd
in 1936 een groote kollektle ten behoeve van het onderwijs aan de
landbouwhoogeschool te Wageningen verzonden.
. De afdeeling opbrengst onderzoek deed in de besproken periode 222
opnamen van proefperken, in hoofdzaak djati = Tectona grandis, maar
ook var*, grootblad mahonie — Swletenia macrophylla, klein blad mahonie = Swietenia Mahagoni, sonokeling — Dalbergia latifolia, rasamala = Altingia excelsa, damar = Agathis Dammara, balsa = Ochroma spec. div., djohar = Cassïa siamea, nangka = Artocarpus integra,
baros = Michelia velutina en djeundjing = Albizzia falcata. Voor de
djatiperken zijn wind worp en wïndbuïging, bliksem en inger-inger de
meest voorkomende beschadigingen en ziekten. Teneinde de gegevens
der proefperken gemakkelijk bereikbaar te maken is een kaartsysteem
ontworpen. Diverse andere werkzaamheden hadden plaats; voor onderwijs-doeleinden aan de boschbouwkundig e fakulteit der landbouwhoogeschool werden 4 stel monsters van grondprofielen met beschrijvingen voor
typische gronden van het djati-boschgebied gezonden. Verschillende publikaties zagen het licht. ~ De afdeeling kultuuronderzoek hield zich bezig met verschillende vraagstukken. Hier mogen genoemd worden:
de invloed van in de boschkuituren geplante veldgewassen op den
groei van den djati;
de kultiveering van slechte boschgronden;
de kultiveering van' djati van verschillende herkomst;
kiemingsonderzoek voor den djati ;
kieming van een honderdtal kuituurhoutsoorten op verschillende hoogte
boven zee ;
*) Correctie. Door misstelling werden in het November-nummer de
eerste 8 regels van bldz, 441 verkeerd geplaatst. Zij hooren thuis aan
het hoofd van bldz. 440.
Red.
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vorm en uitbreiding van het wortelstelsel van de voornaamste houtsoorten ;
volume en gewichtsbepalingen van verschillende vrucht- en raadsoorten ;
de verdamping van verschillende vegetatie-vormen:
de metingen van 43 industrie- en edelhoutsoorten te Gadoengan;
het verzamelen van de gegevens van de looibastleverende houtsoorten ;
het verzamelen en ordenen in een kaartsysteem van de gegevens
der voornaamste kuituurhoutsoorten ;
de bemiddeling in zake de zaadvoorzicning aan den eigen dienst en
aan partikulieren, zoowel in Nederl. Indië, als elders.
De afdeeling hydrologisch' onderzoek heeft een groot proefterrein te
Tjiwideh, waaraan ook de opsporingsdienst van den mijnbouw en het
bodemkundig instituut te Buitenzorg hun medewerking verleenen.
In het Tjisoeloeheungebied boven Madja (Cheribon, prov. W . Java)
zijn een drietal waarnemingsgebieden, elk ongeveer 50 ha groot, ingericht, waaraan de provinciale dienst der irrigatia, de opsporingsdienst
van den mijnbouw ,de afdeeling hydrometrie van het departement van
verkeer en waterstaat en het Koninklijk magnetisch en meteorologisch
observatorium te Batavia medewerken.
In Midden Java wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaken en de
bestrijding der erosie.
De oppervlakkige afstrooming bij verschillende begroeiingstoestand en
de doorsijpeling in den bodem werden op zeven plaatsen, over geheel
Java verspreid, gemeten.
Verschillende rapporten werden opgesteld en adviezen uitgebracht over
landstreken, welke sterk van erosie, afschuiving en lahars te lijden hebben.
Bij den produkten-oogst voor Java en Madoera heeft men de hoofdvoortbrengselen (timmerhout, brandhout en houtskool) en de boschbijvoortbrengselen (alle andere produkten). Voor het eerst zijn de houtopbrengsten omgerekend tot onbekapt hout en de herleidingsfaktoren zijn
als volgt:
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De produktie aan timmer-, brandhout en houtskool in onbekapten vorm
op Java en Madoera was als volgt (bijlage 4c.)
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m3
828613
1055276
59055

1932
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%
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54
3

327089
395682
22379

44
53
3

376188
513213
57183

40
54
6

1942944 ' 100

745150

100

946583

100

Bi] het djatibedrijf is de gemiddelde jaarlijksche leegkapvlakte volgens
de bedrijfsplannen 6340 ha voor de periode 1929/36 en in deze 8-jarige
periode is de kapachterstand 16494 ha = 2,6 maal de gemiddelde jaarlijksche kapvlakte.
Staat 35 blz. 66 doet zien dat de gemiddelde timmerhoutopbrengst per
ha bij het djatibedrijf van 44 m 3 in 1929 geleidelijk terugliep tot 28 m 3
in 1936, terwijl de gemiddelde taxatie-opbrengst per ha volgens de bedrijfsplannen 33 m 3 bedraagt. Dit wijst op een sterke houtverkapping in
het bosch.
Voor de Buitengewesten was de gckontrolcerde houtval (zie staat
40 blz. 69) ;

4S2
omschrijving
timmerhout in m 3
brandhout in sm
houtskool in ton

929
1326000
1474000
101000

1932
593000
837000

1936
997000
544000
63000

60000

Een zeer belangrijk aandeel in deze produktie werd geleverd door het
panglongbedrijf in Bengkalis en Rlouw,
O p Borneo kwam de exploitatie geleidelijk tot ontwikkeling. Een groote
Japansche houtonderneming verkreeg in 1934 te Sangkoelirang een boschkonccssie van 50000 ha. In 1935 begon een Nederlandsch syndikaat eën
proefbedrijf op Noenoekan. De Philippine cutch Corporation verkreeg een
vloedbosch-kapperceel voor het oogsten van mangrove-bast.
Voor de Groote Oost is de exploitatie op het eiland Moena van belang.
Voor Manado moet de uitvoer van ebbenhout genoemd worden en voor
Timor die van sandelhout.
Ten aanzien van den produktenafzet wordt nog medegedeeld, dat de
distributie van het djatihout aan den verbruiker, behoudens enkele uitzonderingen, door den partikulieren handel zal geschieden.
Deze uitzonderingen betreffen:
B. de leveringen van dwarsliggers aan de staatsspoorwegen ;
b. de leveringen van brandhout aan alle spoorwegen en aan garnizoenen,
hospitalen en gevangenissen ;
•
c. de leveringen van afgekeurd exploitatie-timmerhout, zwak dunningshout en brandhout ter voorziening in de behoefte van de in de onmiddellijke nabijheid der bosschen wonende bevolking en van bizondere sortimenten voor scheepswerven e.d.;
d. de verstrekkingen van hout voor werken; in Inlandschen gemeentedienst uit te voeren, zoomede? voor werken van algemeen nut, liefdadige instellingen en bij rampen van hooger hand.
De overdracht van het djatihout aan den partikulieren handel heeft
plaats door:
a. leveringen, aan de houders van verkoopplaatsen;
b. voorverkoopen en exporthoutleveringen aan op Java gevestigde erkende
groothandelaren (zes in aantal) ;
c. venduties ten behoeve van den groot- en kleinhandel.
De jaarlijksche djatihoutval zal in overleg met den groothandel worden
vastgesteld. De afzet voor Java en Madoera is in de volgende staat
voor enkele jaren aangegeven.
1929
werkelijke hoeveelheden
•
djatitimmerhout in m a
419894
djati brandhout in sm
1445587
wildhout timmerhout in m 3
13134
wildhout brandhout in s m . . . 255888

•
200928
237428
644540
651099
5232
24628
167551 * 317288

omgerekende
hoeveelheden
djati timmerhout in m 3
625835
djati brandhout in m 3
722791
wildhout timmerhout in m 3 ... 20490
wildhout brandhout in m a ... 127943

271842
322272
7474
83775

320998
325549
33710
158644

4768672
1660579
59764
178776

3414461
996512
162140
243149

totaal opbrengst in gld.
djati timmerhout
djati brandhout
wildhout timmerhout
wildhout brandhout
opbrengst in gld.
werkelijke hoeveelheden
djati timmerhout per m 3
djati brandhout per sm
wildhout timmerhout per m 3
wildhout brandhout per s m . . .

15632397
4053182
255027
489715

37,23
2.80
19,42
1,91

1932

1936
.

23,73
2,58
11,42
1,07

14,38
1,53
6,58
0.77

483
3

opbrengst in gid per m
omgerekende
hoeveelheid
djati timmerhout
djati brandhout
wildhout timmerhout
wildhout brandhout

24,98
5,61
12,45
3,83

17.54
5,15
8,00
2,13

10.64
3,06
4,81
1.53

gemiddeld per m 3

13.65

9.73

5.74

De financieele resultaten waren in de verslagperiode niet gunstig, doordat de inkomsten in het algemeen sterk terugliepen, terwijl de uitgaven
zich eerst geleidelijk daarbij aanpasten. Het jaar 1936 geeft voor den
Javadienst weer een klein batig saldo en men mag verwachten, dat het
jaar 1937 een veel gunstiger beeld ral opleveren.
Gaat men de uitkomsten der afgeloopen 10 jaar na, dan blijkt dat de
saldi gemiddeld per jaar als volgt waren:
hoofdkantoor
— 174000
boschbouwproefstation
—- 170000
dienst Java en Madoera + 1332000
dienst Buitengewesten ... -j- 249000
dienst boschwezen

+

1237000

Hierbij wordt aangeteekend dat de raming voor 1936 een voordeelig
saldo aangaf van f4663 {in werkelijkheid een negatief saldo van f 160.209
opleverde) ; de raming voor 1937? becijferde een negatief saldo> van
f 12276, maar de ekonomische toestand is sedert dien zoo verbeterd, dat
de verwachting van een voordeelig saldo alleszins gewettigd is. De raming voor 1938 Is hier nog niet bekend.
Het personeel van het boschwezen onderging in de periode van dit
verslag een sterke inkrimping als gevolg van den ongunsügen ekonomischen toestand, hetgeen blijkt uit het volgend overzicht:
groepen der betrekkingen.
1929
Leiding en inspektie
15
Hooger beheerspersoneel
124
Middelb. + lager beheerspersoneel ... 512
Boschpolitiepersoneel
1545
Opname- en teekenpersoneel
202
Overig lager technisch personeel
113
Administratief personeel
312

1932
15
119
499
1627
232
89
501

1936
14
95
451
1436
162
135
581

De organisatie van den dienst der Buitengewesten is onvoldoende,
waarin binnen kort zal worden voorzien.
Ten aanzien van den geheelen dienst van het boschwezen leverden de
jaren 1931 t/m 1936 een'nadeelig saldo en ten aanzien van Java en
Madoera gaven de jaren 1930 t/m 1935 een ongustige uitkomst. Voor
Java en Madoera moet men teruggaan tot 1875 om een nadeelig saldo
tegen te komen. Zoekt men naar een verklaring voor dien ongunstigen
toestand, dan ligt deze voor een aanzienlijk deel aan de ongunstige
ekonomische verhoudingen en aan de onmogelijkheid, om op zeer korten
termijn een behoorlijk boschbeheer prijs te geven met de zekerheid daardoor een chaos in het leven te roepen. M^aar deze ongunstige toestand
ware evenmin in die mate ingetreden, indien het boschwezen zich beperkt had tot het beheer der djatibosschen en de rest van Java en
Madoera aan zijn lot had overgelaten, ten nadeele van land en volk.
De dienst der wildhoutbosschen moet er voor zorgen, dat de landbouw
en de waterbouwkundige belangen onder gunstige omstandigheden komen
en blijven en die taak is een zeer kostbare, omdat maar al te vaak de
daarvoor bestemde gronden eerst ter beschikking van het boschwezen
kunnen komen, als ze reeds waardeloos zijn geworden voor den landbouw en de hydrografische toestand alles te wenschen overlaat. Een
herstel van die gronden gaat met groote geldelijke offers gepaard, die

onttrokken werden aan de opbrengst der djatlbosschen. Zoolang de
wildhoutbosschen niet onder het volledig beheer van het boschwezen
waren, bleven ze ten prooi aan de bevolking, die ze gebruikte voor de
voorziening in haar houtbehoefte, het aan de natuur overlatende het verbroken evenwicht te herstellen. Slechts uiterst langzaam komt er verbetering in den toestand der wildhoutbosschen en het hier besproken
verslag laat doorschemeren, dat het oogenblik niet meer ver af kan zijn,
dat de inkomsten uit de wildhoutbosschen de daarvoor noodigè uitgaven
zullen dekken.
Sedert dz 1910 heeft de dienst van het boschwezen de zorg op
zich genomen voor de bosschen in de Buitengewesten en „ ook daar
maken zich ongunstige faktoren. ten zeerste voelbaar. Daar is een strijd
gaande tusschen de direkt belanghebbenden, het boschwezen en het
bestuur. De inkomsten uit die bosschen worden veelal te goed geschreven van de plaatselijke kassen, terwijl de uitgaven ten laste komen
van den dienst van het boschwezen. Een behoorlijk beheer, wordt om
allerlei gezochte redenen zoolang mogelijk tegen gehouden, waarbij door
het bestuur de rechten van de plaatselijke bevolking op den grond en
op het bosch naar voren worden geschoven en waarbij het algemeen
belang eerst op de tweede plaats komt. Slechts schoorvoetend wordt
het laatste erkent en daarmee de zeggingschap der bevolking op de
bosschen ingetrokken. In veel gevallen moet grond en bosch eerst verwoest zijn alvorens de hulp van het boschwezen wordt ingeroepen en
een regelmatig boschbeheer mogelijk wordt. Bovendien verkeeren vele
varf die bosschen in ekonomisch ongunstigen toestand, waardoor eerst
grootc uitgaven noodig zijn, om daarin verbetering te brengen, alvorens
er uitzicht komt, dat de bestede zorg aan die bosschen door een behoorlijke opbrengst zal worden beloond. De bosschen der Buitengewesten
zijn een zeer waardevol bezit, maar daar moet eerst orde geschapen
worden en de natuuroogst moet eerst omgezet worden in een stelselmatige oogst overeenkomend met »de blijvende produktie-mogelijkheid dier
bosschen. Daarvoor zijn groote ikapitaalsuitgaven noodig, terwijl de invoering van een regelmatig beheer gedurende de- beginjaren éveneens
hooge kosten meebrengen. Voor de toekomst is het O verheidsplicht voor
het behoud van een behoorlijk boschbezit te zorgen en daarvoor Is een
behoorlijke organisatie noodig en wad het onmogelijk die in de krisis^
- jaren prijs te geven, met de zekerheid dan weer jaren achterop te komen
en in de komende betere jaren verplicht te zijn opnieuw te beginnen
met den opbouw eener organisatie voor de Buitengewesten, die weer jaren
voor haar ontwikkeling noodig zou hebben. Tot de opheffing der organisatie is men gelukkig niet overgegaan en het hier besproken verslag
wijst alweer op de vereischte verbetering der organisatie in het vertrouwen,
dat de uitkomsten daarvan zich' betaald zullen maken.
Het geheele verslag van het boschwezen ademt een geest van vertrouwen in de toekomst, die zeer gerechtvaardigd voorkomt.
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F. W. S n e p v a n g e r s .

