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Defee dissertatie verdient niet slechts vermelding omdat zij valt onder
de niet veelvuldige, welke op - boschbouwkundig gebied liggen, maar ook
ómdat zij duidelijk blijken geeft, gedragen te zijn door een groöte liefde
voor ons vak. De schrijver vermeldt, door tijdsomstandigheden niet in
staat te zijn geweest zich in, verbinding, te stellen met het hoofd van
den dienst van het. boschwezen in 'Nederlandsch-Indië, maar te veronderstellen, dat er geen bezwaren bestonden tegen gebruikmaking van eenigè
in zijn dienst verzamelde gegevens. Ieder boschbouwer, die zich voor de
tropen interesseert, zal hem hierin bijvallen, doch het werk van V a n
D ij k verdient ook , gelezen ien bestudeerd tè worden door niet-vakgenooten,
die zich voor de taak, zien1 gesteld mede telwerken a^n. het, vaak feoo
smartelijke, contact tusschen verschillende volken eh verschillende cultuur-,
toestanden op agrarisch gebied. Het probleem van de opheffing van onontwikkelde streken beperkt zich niet tot enkele gebieden, maar heeft,
in verschillende vormen, wereldbeteekenis en kan niemand, die in Welke
hoedanigheid dan bok met dit onderwerp in aanraking komt, "onverschillig
lateit J
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Het boschwezen; in de tropen heeft zich sinds ongeveer een eeuw in
de eerste plaats belast gevonden, om gebieden,. die door het ingrijpen
van het particulier-economische bedrijfsleven reeds een zekere economische
ontwikkeling bereikt hadden, van een doelmatig boschbeheer te voorzien.
Dr v a n D i j k beschrijft aan de hand van een dienstreis naar NoordNieuw Guinea het probleem om streken, die nog bijna volkomen buiten
het moderne economische verkeer gebleven zijn, doof middel van een
boschjjedrijf tot ontwikkeling te brengen, en stelt daartoe het concrete
voorbeeld van hét eiland Japèn en de mogelijkheden van de boschciiltuur
met Agathis, een conifeer, die een waardevol hars levert, en welks
hout voor triplex, celluloser, en timmerhout te gebruiken 4is. De buitengewoon gecompliceerde en, op velerlei gebied liggende moeilijkheden van
het tot ontwikkeling brengen van juist zulke primitieve streken, worden
belicht. Een systeem van onder actieve leiding van de Staat te ontwikkelen landschapsbedrijveri (dit zijn bedrijven van de overheid van de
streek), die op verplichte arbeid van de inheemsche bevolking zouden,
moeten rekenen, wordt aanbevolen. Daarbij komt het er op aan, de
deelnemende bevolking mee te laten profiteeren van de voordeel én van
de bedrijven en de ontwikkeling, en op iedere manier hun belangstelling
• voof het bedrijf te bevorderen. . " •
'
••
Het bedrijf "zou zich, plaatselijk plooibaar, aan de veranderde omstandigheden moeten aanpassen en ;zich in de richting van vrije arbeid dienen
.te ontwikkelen. Aan J e arbeidsplicht moét een opvoedende waarde toegekend worden. „Het zwaartepunt is, dat bij de • uitvoering uitwassen
zorgvuldig .vermeden worden. Een verandering van de primitieve geestes-'
gesteldheid van de bevolking is onvermijdelijk en op de juiste wijze ten
uitvoer gebracht, zou het ontworpen economische systeem, dat 'ook in
andere werelddeelen groote mogelijkheden bezit, een nuttige schakel in
de keten der geschiedenis kunnen vormen. ; . • ' "'..
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Het schijnt niet doenlijk, om hier een uitvoeriger overzicht te geven
van de schets van het behandelde"5 stelsel, dat alleen voor daartoe geschikte streken ontworpen is, als handvat tot aanzwengeling van het
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economische leven. Er kan wellicht vrees gekoesterd worden, dat d£
kritiek op het stelsel zal beweren, dat men de bevolking wil veroordeelen
tot eeuwigdurende heerendiensten en koelie-arbeid. Men komt hier op
een terrein, dat zich bij uitstek leent voor eindelooze doctrinaire debatten
en. beschouwingen. Het is te hopen, dat bij de verdere uitwerking dezer
maatregelen, en vooral bij de, praktische uitvoering daarvan, eenzelfde
realistisch idealisme zal worden, betracht als spreekt uit dit geschrift.
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' Dit boekwerk bedoelt een voorloopig overzicht te geven, doch het
bestuur zegt zich niet te ontveinzen, dat aan deze uitgaven nog verschillende feilen kleven, die typeerend zijn voor een eerste poging, mede door
ongelijkwaardigheid der verschillende bijdragen, terwijl er ook leiders van
instellingen waren, die het belang van de uitgaven niet wilden, inzien en
geen bijdrage zonden. W i j noemen nu in het kort enkele instellingen, die
ook voor den boschbouwer reeds hun put hebben bewezen. Zoo wordt
een duidelijk over2icht gegeven van de werkzaamheden van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen met het eraan verbonden Bodemkundig
Instituut en Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek (rubriek Chemie),
Na de rubrieken Natuurkunde, Mechanica, Scheikunde en Pharmacie,
treffen we onder Zoölogie bij de instituten aan het Comité ter bestudeering en bestrijding van Insectenplagen in Bosschen. Hiervan zijn ons de
publicaties welbekend; er worden nog onderzoekingen vermelcT over de
levensgemeenschap van den boschbodem, o.a. in verband met de mieren
en de muizen van onze bosschen. Het doel hiervan is na te gaan, in
hoeverre de fauna als weerstand tegen de in dea,bodem overwinterende
, insecten beschouwd moet worden en wat deze met het strooisel doet. De
bestudeering der oecologie van een groot aantal boschbeschadigers wordt
voortgezet. Bestudeering van het wild en zijn vijanden is ook in het plan
van de onderzoekingen opgenomen. Bij de onderzoekingen van het Laboratorium voor Entomologie der Landbouwhoogeschol te Wageningen
ontbreken thans de zuiver boschbouwkundige, waarvoor de taak blijkbaar
is overgenomen "door voormeld Comité; de meeste onderzoekingen, zijn
systematisch-faunistisch.
«•
W i j gaan de af deeling en Diergeneeskunde en Geneeskunde stilzwijgend
^voorbij tot die van de Botanie. Het Anatomisch-Systematisch Laboratoruim der Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam kondigt bij zijn plantengeógraphische onderzoekingen een studie aan over het eiland' Vlieland
en de voortzetting van de vroegere onderzoekingen over de Nederlandsche venen. Hierbij aansluitende onderzoekingen vinden we vermeld bij
die van het Laboratorium voor bijzondere Plantkunde en Plantengeographie. Botanisch Museum en Herbarium der Rijksuniversiteit te Utrecht:
plantensociologische onderzoekingen in Nederland, .terwijl bij het pollenanalytisch onderzoek van Nederland een verhandeling over het Peelgebied
wordt aangekondigd. Het Plantenphysiologisch Laboratorium der Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam vermeldt oecologische en sociologische
problemen, verband houdende met den plantengroei op de Zuid-Hollandsche eilanden en onderzoekingen omtrent het verband tusschen plantengroei en pH van den bodem voor verschillende plantengezelschappen."
Het Laboratorium voor Technische Botanie der Technische Hoogeschool
te Delft vermeldt onderzoekingen over de vorming van lignine in celwanden, de oxido-reductie potentiaal in verhoutende cellen, de verandering in de samenstelling van de naalden van Pinus austriaca Link. en
de creosoteering van beukenhout. Voorts o.a. plannen voor onderzoekin-

gen over de sapvlocd, over een nieuw verstuivingsapparaat, over lignine,
over grondstoffen voor papierfabricage, over invloed van stoffen op den
groei van celwanden en over vervaardiging van kunstzijde uit tropische
houtsoorten. Voorts dient nog vermelding het feit* dat de hoogleraar-"
beheerder zich heelt toegelegd op het reproducêeren van verhandelingen
op verkleinde schaal en het construecren van apparaten voor het lezen
daarvan. Er rijn thans ruim 900 verhandelingen als „microprints" aanwezig. ,
Aan het Laboratorium voor Agronomie der Rijksuniversiteit te Groningen 'werden onderzoekingen met kunstmatige groeistoffen verricht. Aan
het Laboratorium voor Plantkunde der Landbouwhoogeschool te Wageningen werd onderzoek! gedaan over wortelvorming, transport van groeistof,
werkzaamheid van cambium onder invloed van groeistof, ; invloed van
uitwendige omstandigheden op de vorming van thyllen, bepaling van de
kiemkracht met behulp van dinitrobenzeen en met seleen- cn telluurzouten, invloed van den grondwaterstand en werd de anatomie van het
hout bestudeerd. De Stichting Het Nederlandsch >> Biologisch Station te
Wijster vermeldt haar welbekende onderzoekingen over Calluna vülgaris
(L) HuH en die over het heide-podsolprofial en zijn vormintjswijze, alsmede de bestudeering van de insecténfauna van het Drentsche heide- en
veengebied ih samenwerking met verschillende specialisten. De NèderJandsche Phaenologische Vereeniging onderzocht tot nog toe den invloed
van het klimaat op verschillende ontwikkelingsphasen van planten, zooals
bloei, bladontwikkeling, blad val en vruchtvorming, welk onderzoek zich
zal uitstrekken ook over de cultuurgewassen. Voorts insectenphaenologie, v
voornamelijk ter bestrijding van insectenplagen. Zoo oök vogelphaenologie.
Voorts wordt gestreefd naar centralisatie voor wat betreft het verwerken,
der waarnemingen, met medewerking van het Nederlandsch Meteorologisch
Instituut.
y ^
De rubriek der Landbouwwetenschappen bevat nadere gegevens over
het Instituut voor Boschbüuwkundig Onderzoek der Landbouwhoogeschool
te Wageningen. Van de meeste te Wagenïngen verrichte onderzoekingen,
vermelden we van de eerste afdeeling slechts de minder bekende determinaties, die steeds worden verricht om den naam van ingezonden houtmonsters vast te stellen en de adviezen die* werden verstrekt omtrent het
gebruik van bepaalde houtsoorten voor bepaalde doeleinden. Ook kennen
we geen publicaties van het aan de 2-de afdeeling verrichte onderzoek
naar den bijgroei in grove-dennenopstanden (voortzetting van jarenlange
onderzoekingen aan het boschbouwproefstation} en van de aan de derde
afdeeling verrichte onderzoekingen over de verteering van het, lariksstrooisel, over de vatbaarheid voor parasitaire aantastingen van Pseudotsuga Douglasii Carr. van 35 verschillende herkomsten, van Pinus silvestris
L. van een aantal verschillende herkomsten en Larix deeïdua Mill, en
Larix occidentalis Nutt. eveneens van eenige herkomsten en naar den
invloed van verschillende bemesting met anorganische meststoffen, op den
groei en de verteering van het strooisel,, van> door zaaiïng aangelegd
boSch van: Pinus maritima Poir. Het voortgezette programma van de
eerste afdeeling vermeldt vooral het duurzaamheidsonderzoek naar de
technische eigenschappen van hier te lande gegroeid Iariks- en douglashout, in verband met de grondgesteldheid, enz. Het programma voor de
andere twee afdeelingen is volkomen lusteloos en het doet onze gedachten
met weemoed teruggaan naar het m.i. te vroeg ontslapen boschbouwproefstation.
.
Van de onderzoekingen aan het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer der
Landbouwhoogeschool vermelden die over de cytologie van Populus en
van met cplchicine behandelde planten en kruisingen van UImus-soorfen
ter verkrijging van tegen iepènziekte resistente iepen. ."•
Onder het hoofdstuk Microbiologie zijn de onderzoekingen van het
Phytopathölogisch Laboratorium Willie Commelin Scholten ons uit de
vele publicaties al goed bekend.'In verband met het populieren-kanker
onderzoek zij vermeld, dat hieraan is verbonden een onderzoek naar de
resistentie van verschillende populierensoorttn en variëteiten, hetwelk
geschiedt op de proefterreinen van de Nederlandsche Heide Maatschappij
te Keppel cn te Baarn en van het^Provinciaal Waterleiding Bedrijf van
Noord-Holland te Castricum, Van de nieuwe onderzoekingen vermelden

we die over bodemontsmetting en bodemontsmetting smiddelen, 'die naar
de verwekkers van verschillende kankers en anthracnosen op wilg en takken,
die naar éen methode om die parasitaire schimmels in den grond aan te
toonen, welke planten eerst op lateren leeftijd aantasten, zóoals Verticillium en die naar symptomen van ziekten op verschillend bemeste perceeltjes in den proeftuin.
.
'
De onderzoekingen op het Laboratorium voor Mycologie en, Aardappelonderzoek der Landbouwhoogeschool zijn gedeeltelijk wel reeds bekend : de vatbaarheid van populieren ten opzichte van DothicHiza populea,
het parasitisme van Armillaria, mellea in verband met het bestaan van
verschillende rassen van dezen schimmel, hun' herkomst en het laatst
genoten voedsel en de invloed van den vochtigheidstoestand van de
aarde op de aantasting, Brunchorstia op dennen werd bestudeerd en het;
voorkomen van twee verschillende Melampsora-soorten bij populieren,
Als een van de hoofdproblemen van het tegenwoordig onderzoek is wel
de resistentie van verschillende gewassen'tegen bepaalde ziekten. Van
dit standpunt bezien zijn in bewerking de studie van populieren ,tegen
Dothidhiza 'en Melampsora, van Pinus Strobus tegen! Cronartium. Een
nauwkeurige bestudeering van het geheele ziekteproces is echter, noodzakelijk, wil men de problemen van de gewassen leeren kennen; In verband hiermede worden bestudeerd: Fomes, Armillaria, Melampsora,
Cronartium en Dothichiza.
v
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Aan het Laboratorium voor Microbiologie der Landbouwhoogeschool
missen we helaas alle boschbouwkundig onderzoek. Blijkbaar is hier nog
steeds niet in de leemte voorzien van een boschbouwkundig ingenieur.
Onder de rubriek Geologie, Mineralogie, Ertskunde en' Bodemkunde
treffen we aan hét Laboratorium voor Regionale Bodemkunde, Geologie
en Mineralogie der Landbouwhoogeschool, In de laatste jaren is hier
gewerkt aan het tot stand brengen van de grondslagen van een regionale
bodemkunde van Nederland; hetgeen moet leiden tot een bodêmkar teering
van Nederland. Bijzondere aandacht wordt besteed aan -de mineralogie
der zanden, waaromtrent reeds talrijke publicaties zijn verschenen. Ei
is een omvangrijke documentatie groeiende over de" geschiedenis van den
Nederlandschen -bodem, teneinde op die wijze het fundament van de
regionale bodemkunde van ons land te verstevigen.
^
Behalve bij de afdeeling scheikunde vindt hier nadere vermelding plaats
van het Rijkslandbouwproefstation, Bodemkundig Instituut en Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek, te Groningen: s
Bij de rubriek Geophysica vindt men een uitvoerige uiteenzetting over
de werkzaamheden van het Nederlandsch Meteorologisch .Instituut te
De Bilt. We" vermelden hier, dat sedert 1937 op ongeveer 15 plaatsen
jn Nederland waarnemingen werden gedaan met dicht bij den grond
opgestelde minimum-thermometers om gegevens te verzamelen betreffende
de plaatselijke verschillen in het optreden van nachtvorst. Voorts vindt
vermelding het onze leiers reeds bekende lysimeteronderzoek te Castricum.
De contréle op en de bewerking van de meteorologische waarnemingen
berust bij het instituut. Zij moeten diénen om op den duür tezamen met
de lysimeterwaamemingen de bijzonderheden van den kringloop van het
water; neerslag ,dauw, verdamping en drainage vast te stellen, Een
speciaal verdampingsonderzoek is in voorbereiding. Tenslotte, deelen wij
hier nog mede, *dat sedert . 1936 door uitbreiding van het aantal windmeterstations een onderzoek ter hand werd genomen betreffende de
plaatselijke Verschillen van de windsnelheid in Nederland.
Via de Geomorphologie komen we bij de Gaodesie. Hier vermelden
we- de nieuwe nauwkeurigheidswaterpassing in Nederland, welke reeds
is voltooid, doch nog op de afwerking van berekening" en vereffening
wacht. De rubrieken Astronomie en Wiskunde besluiten het werk. Hierbij
zij nog slechts vermeld, dat in 1935 van de hand van Prof. v a n U v e n
verscheen: "Mathematicalƒtreatment of the results of agricultural and
other experiments". Dit werk geeft een- samenvatting van een reeks
mathematisch-statistische methodes,' die deel uitmaken van de mathematischstatistische stof, welke aan de Landbouwhoogeschool wordt gedocfeerd.
Deze methodes hebben fn talrijké publicaties op landbouwkundig gebied
toepassing gevonden.
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