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Het Hoofdbestuur van het Genootschap ter bevordering
van den Landbouw in Drenthe biedt bij deze den leden
aan eene voordragt, 11 Febr. 1876 te Hoogeveen door
C. J. M. JONGKINDT CONINCK gehouden over de Drentsche

houtteelt, die hoogst belangrijke wenken bevat en, bij de
meer en meer ontwakende belangstelling in die teelt, van
groot nut kan zijn.
Het Hoofdbestuur verzoekt de leden en alle belangstellen
den

om aanmerkingen en bedenkingén en toevoegingen

aan den secretaris te willen mededeelen, die later op eene
vergadering in behandeling kunnen genomen worden.

Het Hoofdbestuur voornoemd:
II. G. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Voorzitter.
OLDENI1UIS GRATAMA,
Secretaris.

Er waren twee cijfers, zoo ongeveer begon ik de inleiding
van mjjn onderwerp, ontleend aan de statistiok van onzen
bodem, die mij vooral aanleiding liadden gegeven de wenscholijkheid van een doelmatige uitbreiding der houtteelt in Drenthe
tot onderworp to kiezen.
In woorden uitgedrukt komen die twee cijfers hierop neer,
dat Drenthe (na Groningen) van alle provinciën het armst is
aan bosschen en, wat het aantalhoctaren onontgonnen gronden
betreft, bovenaan staat.
Gelderland telt op iedere honderd hectaren 14 heet. bosch,
Noord-Braband
12 »
»•':
I
Utrecht
11 »
»
Limburg
10 »
» v
Drenthe nog geen .. ...... 2»
»
De provincie Drenthe is ruim 260.000 hectaren groot,
waarvan in 1856 nog ongeveer 100.000 hectaren of pl. m.
38 °/0 tot do onontgonnen gronden behoorde, en overtreft met
dit 'cijfer alle hare zustor-provinciën in rijkdom van onontgonnen
grond. Zeeland staat, wat de uitgestrektheid bosschen be
treft, nagenoeg gelijk met Drentho, maar 'tzou eene dwaas
heid zijn dien rijken kleibodem grootendeels voor bosch te
willen bestemmen, even ongerijmd als het zou zijn van den
Erieschen greide-boer te vorderen, dat hij zijne puike wei
landen zou omschouren om zo voor bosch te bestemmen; voor
Drenthe bestaat dat bezwaar niet.
De bodem is niet te rijk voor do houtteelt, maar ook niet
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te arm, zeker over 't geheel te goed om duizende hectaren
voor een minimum opbrengst van schapenweide en plaggenveld
te bestemmen.
Onder de 38 % onontgonnen gronden treft men wel is
waar die schatten- aan, welke niet in menschen leeftijden,
maar door eeuwen en eeuwen her op haren bodem zijn nedergelegd (de veenen), maar het getal hectaren, dat alleen voor
schapenweide, plaggenveld of voor niels bestemd is, overtreft
de eersten verre.
De veenen worden geëxploiteerd. Toenemende verveening
zal tijdelijk (tien-, ja honderdtallen van jaren misschien) schat
ten opleveren, maar 't is eene uitgemaakte waarheid, dat do
veenvorming in geene de minst denkbare verhouding staat tot
de vermindering der veenen.
Drenthe teert dus op zijn kapitaal, terwijl het op het gebied
van gvondaanwinning door indijking van kostbare gronden,
'tzij uit rivieren, meeœn of zee, nagenoeg niets kan doen in
vergelijking vooral met Groningen, Friesland, Zuid- en NoordHolland en Zeeland.
De dalgronden, .waar, kanalen en tal van wijkon gegraven
zijn (zonder welke verveening niet denkbaar is), worden in
den regel benuttigd. .
Of ze voor bouwland, weide of bosch bestemd worden, zal
daar in den regel ieder bezitter-'t best zelf kunnen beslissen.
De eigenaren behoeven geen prikkel om hunne gronden op
den duur productief te maken, 't Voorbeeld van den een wekt
den ander voldoende op om de verdere cultuur door te zetten,
maar ik heb het oog op die duizende hectaren heide, waar
geen veen wordt aangetroffen en die geologisch tot het diluvium
behooren, onze heide (zand-, grind- en leemgronden), die
duizende hectaren, die thans tot schapenweide en plaggenveld
dienen of geheel ongebruikt liggen en dus improductief zjjn.
Deze ook kunnen naar mijne innige overtuiging schatten
voor do toekomst geven, indien alle gronden, die er maar
eenigzins voor geschikt zjjn, voor do houtteelt bestemd worden.
Evenmin als ik mondeling te Hoogeveen deed, zal ik thans
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schriftelijk: uitweiden over de meening van hen, die begrijpen,
dat die uitgestrekte heidevelden onontbeerlijk zijn voor den
Drentschen landbouwer, omdat hij er zijn schapen op moet
bljjven weiden en zonder deze den ondergang nabij is.
Voor hen, die dat beweren, heb ik de pen niet opgevat, maar
ik zal gaarne van hen vernemen, hoeveel voordeel ze op deze
wijze van iedere hectare heide trekken.
Ontginning tot bouw- en weideland op groote schaal acht ik
voor onze Drentsche heidegronden ondenkbaar, tenzij hulpmeststoffen niet voor één jaar, maar op den duur bewijzen,
dat GEORGE VILLE (de beschermer der wetenschappelijke kunstmeststoffen) gelijk heeft.
Ontginning door middel van houtteelt acht ik niet alleen
denkbaar, maar, gegrond op ondervinding, hoogst voordeelig;
mits goed aangepakt en op geen geld gezien, waar die onder
vinding zegt, dat alleen van eene goede kweeking van het
plantsoen, zorgvpldige beplanting en latere behandeling van
het gekweekte hout, maar bovenal van de goede bewerking
van den grond, alles afhangt voor het welslagen der houtteelt
en de voordeelen, die bij goede behandeling, naar mijne mee
ning, met zekerheid kunnen verwacht worden. Hierover
nader.
Gaan wij eerst de houtsoorten na, die naar mijne meening
voor Drenthe van 'tmeeste belang geacht kunnen worden:
a. voor hakhout;
b. voor opgaand hout.
a. Els en berk kunnen voor hakhout alleen in aanmerking
komen, waar de grond ongeschikt is voor eik; lage, min of
meer veenachtige gronden zullen voor de els geschikt zijn;
voor omheiningen van zoodanige kampen zal zij hier en daar
uitmuntend voldoen ; voor cultuur in 't groot acht ik ze daar,
waar de éik groeijen wil, ongeschikt, omdat de opbrengst te
gering is.
Vond de elzenbast een voldoend débouché (in de Maatschappij
van Weldadigheid is gedurende een paar jaren het elzenhout
geschild, 'tgeen uitmuntende resultaten gaf, maar het debiet
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was te beperkt, zoodat ik er mede Leb moeten ophouden), dan
zou do els voor hakhout zeer in aanmerking kunnen komen.
Als hakhout is do els zeer wisselvallig. Goed aangeslagen
en oorspronkelijk goed gegroeide bosschen beginnen na cenige
jaren te kwijnen of te verdwijnen. Voor vorst en insecten is
hij zeer gevoelig, 't Blad verbetert echter den grond en do
els kan als zoodanig dienst doen.
"VVaar do grond te schraal is voor eik kan hier on daar do
berk gekweekt worden, waarvan zoowel het hout (als brand
hout) als do takkebossen meer waarde bezitten dan de els.
Voor hakhout staat do eik echter bovenaan.
b. Voor opgaand hout in onze heidegronden komt in de eersto
plaats do grove den (Pinus Sylvestris) in aanmerking, maar
heb ik als do »boom" der toekomst gewezen óp de Larix (Pi
nus Larix), terwijl do eik bij voldoende goede bewerking op
de besto gronden eene ruime plaats moet blijven innemen.
Achtereenvolgens heb ik toen stilgestaan :
1°. bij de kweeking van het plantsoen tot en met de ver
planting,
2°. bij de bewerking van den grond,
3°. bij de berekening van'voordeel en winst ; om daaruit te be
sluiten tot de rvenschelijkheid voor Drenthe om de houtteelt
met alle kracht uit te breiden.
Het to Iloogeveon gesprokeno over do eerste beide punten
zal ik zoo kort mogelijk resumeren, omdat ook onzo litteratuur
mag bogon op goede werken over houtteolt, waaronder dat
van den kundigen E. W. BOEK, »Bijdragen tot do kennis der
houtteelt", uitgegeven bij TJEENK WILLINK to Zwolle, de eersto
plaats inneemt.
Men vindt daarin eon schat van opmerkingen, dio van eene
.rijko practische ervaring getuigen; geen houtteler zal zich do
geringe uitgaaf voor dat werk beklagen, maar als hij het zich
niet heeft aangeschaft on er mede kennis maakt, na veel leer
geld betaald te hebben, het zelcor betreuren dat hij het zich
niet eerder lieoft aangeschaft.
Ik zal mij dan ook slechts tot die opmerkingen bepalen,
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welke do ondervinding ons in de Maatschappij van Weldadigheid
geleerd heeft,. onder bijna alle omstandigheden als vaste regel
te lcunnen gelden.
Als zoodanig steldo ik, dat voor bijna alle houtgewas de
kweekgrond krachtig moet zijn ; daar toch is het de plaats
waar krachtige wortel- en bladvorming moet plaatsvinden, die
het later te verplanten stek in staat moet stellen, voedsel uit
den grond en do lucht op te nemen.
Zooals mij'na afloop dor vergadering bleek, had deze en gene
mij! Op dit punt'verkeerd verstaan.
•
Of heb ik mij (hoewel ik dit in dezen betwijfel) verkeerd uit
gedrukt ?
•
Men had namelijk begrepen, dat ik do wenschelijkheid had
uitgesprokón, om van zeer vruchtbare op arme gronden tover
planten, terwijl ik gezegd heb of het althans mijne bedoeling
is geweost te zeggen, dat ook zelfs daar, waar de grond minder
vruchtbaar is, toch nog krachtig stek moet worden gekweekt
en dat schraal plantsoen evenmin op krachtigen als op schralen
grond past.
• Krachtig plantsoen zal op schralen bodem beter aanslaan en
meer kans hebben van groei, dan wanneer de eerste voorwaarde
van;'.welslagen ontbreekt en zwak, te oud en slecht gegroeid
plantsoen. don- toch reeds zwaren strijd moet beginnen en vol
houden.
Daarom herhaal ik (en ik geloof bij houttelers van onder
vinding geene tegenspraak to ondervinden): kies voor uw kweek
grond een vruchtbaar plekje.
Het te digi zaaijen en planten op den kweekgrond heb ik
als eeri fout gebrandmerkt, waartegen even algemeen wordt
gezondigd, als tegen de keuze van den grond, waarop menhet
plantsoen kweekt.
?
Door to digto zaaijing of planting (tenzij voor tijdige uitdun
ning gezorgd wordt) verkrijgt men een spilligen boom, zonder
takken en bladeren aan den stam, • hoogstens met een kroontje
takjes aan den top, die geen anderen dienst doen, dan do
ongelukkige zwakko stam zoogen, zwiepig te maken, ofm. à. w.
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onnut zijn voor behoorlijken omloop der sappen en de evenre
digheid , die tusschen wortelvorming en groei van den stam
moet bestaan, geheel verbreken.
Een paar eiken, ter vergadering medegebragt, waarvan de
een goed, de ander slecht gekweekt was, de een gelegenheid
gehad had, in verhouding tot don stam wortel en blad te ont
wikkelen, do ander door gebrek aan ruimte in beiden belet
was, bewezen deze stellingen.
Het wieden cn schoffelen in en tusschen het gekweekte
plantsoen acht ik voor het plantsoen even noodzakelijk als voor
onze tuinbouwgewassen.
Het steken van den penwortel, voor eikenplantsoen onont
beerlijk, kan of in het tweede of in het derdejaar, naarmate
van den groei, geschieden, maar men doe het zoo, dat de pen
wortel volkomen doorgestoken wordt; het steken drie jaar na
de zaaijing zal in den regel het beste zijn, mits aan weers
zijden van de regels door twee arbeiders te gelijk geschiedende.
Aan het rooijen van het plantsoen moet alle aandacht ge-,
schonken worden. Men kan het niet zondor goed toezigt aan
arbeiders overlaten, die er geen begrip van hebben, dat de
wortel bij den plant het orgaan is, dat het voedsel tot zich
moet nemen, en dat het niet de dikste, maar slechts de fijnste
haarworteltjes zijn, die daarvoor dienst kunnen doen.
Deze te sparen en aan den toekomstigen boom er zooveel
van te laten behouden als mogelijk is en ze zoo weinig moge
lijk te schaden moet bij het rooijen van eikenstek voor hakhout,
zoowel als bjj den eikentelg voor opgaand hout, evenals
bij iedere andere houtsoort op den voorgrond staan.
Met een enkel woord heb ik op de voor- en nadeelen van
najaars- en uoorjaars-planting gewezen, om tot deze conclusie
te komen, dat men bij houtcultuur op eenigzins uitgebreide
schaal wel verpligt zal zijn beide tijdstippen te benuttigen.
Voor de najaarsplanting is, dat het plantsoen, waarvan de
sapomloop veel vroeger begint dan men uiterlijk kan ontwa
ren, méér bestand zal zjjn tegen verschillende nadeelige invloe
den , vooral scherpe droogte, die het in 't eerste jaar kunnen
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treffen ; bij de najaarsplanting koint echter in aanmerking, dat
men meer gevaar loopt, dat het plantsoen bevriest, waarvan
de Maatschappij van Weldadigheid één winter de nadeelige
gevolgen ondervond, doordien het in 'tnajaar geplante grootendeels door gestrenge vorst verloren ging.
Verlies van plantsoen, van arbeidsloon en van tijd was daarvan
het gevolg. Zulke winters, die gestreng invallen op het tijdstip,
dat het hout juist geplant en het gevoeligst is, behooren echter
tot de uitzonderingen.
Wanneer het plantsoen niet te lang te voren gerooid behoeft
te worden, niet onder langdurig vervoer behoeft te lijden,
maar als het ware zoo gerooid en zoo gepoot kan worden, dan
kan men het voorjaar voor eikenhout en dennen lang voor
beplanting benuttigen.
Langer dan bij dit punt heb ik stilgestaan bij den afstand
waarop men planten moet.
Als voorbeeld heb ik het eiken hakhout genoemd,,dat door
gaans op minder afstand dan een meter in en uit don regel geplant
wordt; menigmaal zag ik een halven meter als maximum aan
genomen , terwijl in deze gemeente beplantingen kunnen wor
den aangewezen, waarbij de eigenaar van het beginsel schijnt
te zijn uitgegaan, dat hoe meer stekken er op een hectare
geplant worden, de opbrengst des te grooter zal zijn.
De geringste afstand die mag aangenomen worden is de rijen
op een meter, en om verband te houden in de rij iets minder.
Op eenigzins krachtigen grond aal de afstand der rijen minstens
1.10 tot 1.25 meter moeten bedragen.
Als algemeene zonde, zoo tegen de wetenschap als tegen de
practijk, mag gelden, dat in den regel te digt geplant wordt.
Doorgaande wordt ook te diep geplant.
Velen gaan daarbij uit van het denkbeeld, dat men diep
moet planten om het verplante stek of den verplanten boom een
vasten stand te bezorgen.
Door oen paar voorbeelden uit de practjjk heb ik aangetoond,
dat eene te diepe planting wortelvorming tengevolge heeft aan
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dat gedeelte van den stam, 't wolk boven don grond behoorde
te zijn geplant. De natuur redt zich dan wel, maar wreekt
zich door zeer langzamen groei, kwijning of sterven.
Hoeveel zorg er vereischt wordt, om, wanneer op goeden
afstand en niet te diep geplant is, zoodanig to planten, dat de
wortels, de voornaamsto factoren voor don groei, daarin niet
gestuit worden, zal ieder erkennen, die weet hoeveel er van
afhangt, dat de (vooraf ingekorte) wortels bij do verplanting
zooveel mogelijk weder in dien toestand komen, waarin zo
vóór hunne verplanting door de natuur gobragt worden, de
hoofdwortels niet in een geheel onnatuurlijken toestand gera
ken en de fijnore haarwortels door 't langzaam inwerpen van
de beste, losse aarde dadoljjk zooveel mogelijk en zorgvuldig
aangevuld worden.
Kennis, zorg, bijna zou ik zeggen liefde voor, of althans
belangstelling in iedere plant, dio gekweekt is en verplant
wordt, moet bij den arbeider, die daarmede belast is, op den
voorgrond staan.
. Hij moet de plant verzorgen als do schaapherder van do
goede oude type zijno schapen, de flinko veeknecht zijne
koeijen, do paardenliefhebber zijne paarden.
Beloonen deze de oppassing, zorg en moeite, aan hen bosteed, niot minder is dit het géval met de plant, al is 'tmaar
een eiken duimstek, den of larix.
En . . ... . hoe weinig konnis en waarachtige zorg, voor
'tgeen hen niet direct betreft, treft men onder onze arbeiders
aan, hoe veel onkunde en zorgeloosheid staat daar tegen
over ! !
Al laat men in daggeld planten, 'tgeen in den regel do
voorkeur zal verdienen, denkt do arbeider er dan wel aan, dat
van zijne zorg alles afhangt?
Op de vergadering te Hoogeveen citeerde ik een voorbeeld
van zorgeloosheid of onkunde in hot voorjaar van 1875, door
mij nog opgemerkt bij beplanting van een geveld donneboscli
met oikenstok bij een onzor buren.
't Recept luidde aldus :
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De grond, waar de denneboomen dien winter boven den grond
waren afgehakt, zonder eenige voorafgaande bewerking be
planten; geen afstand in aanmerking nemen; stek geplant, dat
vóór jaren herwaarts hier of daar op een hoekje werd gezaaid,
waar niets anders groeijen wilde ; met den schop een stuk uit
den taaijen, sedert jaren door een humuslaag bedekten bodem
genomen, het ongelukkige stekjo in het kleine gaatje geplant,
de plag er weer om heen en ..... nu moest de natuur
verder maar zorgen, dat 'van het vroegere dennebosch een
goed eikenbosch groeide.
Zoo zijn er !
Zonder practische voorbeelden, d. w. z. zonder boomen,
waarop men kan aantoonen hoe men snoeijen moet om do
hoofdtakken (althans bij den opgaanden boom) in den meest
gewenschten spiraalvorm aan den stam te doen' groeijen of
verblijven, is het onmogelijk de gebreken, die bij het snoeijen
zoo veelvuldig voorkomen, in voorbeelden, die nut kunnen
doen, te bewijzen.
Over dit punt dus slechts het'volgende:
Hoe minder men behoeft te snoeijen des te beter en dit
hangt bij het opgaand hout vooral van goede kweeking af ;
't mes laat eene wonde na.
"
• .
In de kweekerij snoeijen wij de voor telgen bestemde hees
ters in het voorjaar en in Augustus, 't laatste om het uitloopen
te voorkomen, zuigers weg te nemen enz., maar ook zoo min
mogelijk.
. • .
Hoe men niet moet snoeijen kan men op vele beplante
Rijksstraatwegen waarnemen.
.
'
'tBezigtigen van de boomen langs dón weg van Steenwijk
naar de Friesche grens o. a. zal in dit opzigt ruim de moeite
beloonen, en zoo zijn er meer boomen langs Rijksstraatwegen,
die van tijd tot tijd eens goed onderhanden worden genomen.
Is do aankweeldng van het plantsoen en de zorg die men
bij het verplanten in acht'neemt van groot belang-, de hoofd-
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zaak ia de doelmatige bewerking van den grond waarin men
hout wil planten.
Bij duinen, zandverstuivingen en daarmede geljjk staande
gronden komt het er op aan den grond vast, bij de heide
gronden, die ik vooral op 'toog heb, den bodem, voor den
groei van 't hout bestemd, los te maken.
Yan de diepte waarop en de wijze hoe hangt veel, ik zou
geneigd zijn te zeggen alles, althans een groot deel van het
welslagen af,
Voor bijna alle houtsoorten, wier hoofd- en penwortels diep
gaan, is eene diepe bewerking van den grond, daar waar die
uit zijn natuur niet los is, noodzakelijk.
Enkele boomen (de esch o. a.) bezitten geen penwortel, maar
ontwikkelen zich sterker in de zijwortels, die zich meer aan de
oppervlakte verspreiden.
Een vasten regel aan te geven, hoe diep gespit moet worden,
is onmogelijk. Een meter diepte zal op de meeste gronden
van Drenthe wel het minimum van bewerking zijn, tenzij
men op minder diepte los, wit of wat rooder gekleurd zand
aantreft.
Het doorbreken van de vaste lagen, 'tzij die uit oer, hard
zand, leem of ook wel uit een voor wortels ondoordringbare
veenlaag (zoogen. Schalter) bestaan, moét bij het diepspitten
als algemeen geldende regel aangenomen worden.
In enkele gevallen zullen die lagen echter tot zoodanige
dikte voorkomen, dat de kosten van bewerking de te^behalen
winst zullen overtreffen.
• Ieder ervaren houtteler zal moeten beginnen den grond, die
door hem met hout zal worden beplant, naauwkeurig te on• derzoeken, en de diepte, waarop hij den grond bewerken
moet, zelf te bepalen.
In den regel zal hij dan vinden:
lp. de humuslaag, in heide de zoogenaamde plag of eerste
steek grond, bij bouwland of grond, die vroeger bouwland is
geweest, den zoogenaamden zwarten grond (teelgrond). In alle
denkbare gevallen is dit de bovenste laag;
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2°. de tweede laag, uit »immer bewerkten grond, 't zij zoo
genaamde grijze grond, wit of ook roodachtig zand, bestaande;
3°. veelal oer of een in hardheid daarmede gelijk staande
zandlaag of ook wel leem, 't zij leemachtig zand, zandige leem
of zware leem, om
"
4°. in de meeste gevallen over te gaan in zacht zand.
Ik hoor door vele lezers protest aanteekenen tegen deze rang
schikking en ik zal de eerste zijn om te erkennen, dat, hoe
wel die lagen voorkomen, de onderlinge rangschikking, ver
houding van dikte der laag enz. zoo oneindig veel verschillen,
dat ook hier weer geen vaste regels zijn aan te geven.
Als algemeene stelling geldt echter voor iederen houtkweeker :
Onderzoek uw grond naauwkeurig, voordat gij hem met
bestemming voor houtteelt gaat bewerken, bepaal dan de
diepte waarop ge spitten wilt, maar bedenk dat te diep
spitten minder nadeelig is in de toekomst dan te ondiep.
Wanneer ge eenmaal op een meter gespit hebt, dan kunt
ge het op elf decimeter (palm) moejjelijk overdoen, wanneer
't later blijkt, dat de doorlatende en voor den wortel toeganke
lijke 'grond eerst dan bereikt ware.
.
Bij het diepspitten, dat door E. W. BOER verdeeld wordt in
spitten, riolen, wenden en zinken, alle welke bewerkingen
ik onder den eersten naam te zamen vat, komt niet alleen de
diepte waarop gespit moet worden in àanmerking, maar ook,
en niet het minst, de verdeeling en vermenging der verschil
lende lagen.
Ik zal ten dien opzigte slechts vermelden, dat zóówel voor
hakhout als opgaand hout (voor 't laatste, iets dieper) volgens
onze ondervinding :
1°. de, bovenste vruchtbare laag, 't zij die uit heide of
meer of min zwarten bouwgrond bestaat, in den regel onge
veer op een halven meter diepte moet worden gebragten voor
alle eenigzins diep wortelende boomen niet de bovenste laag
moet blijven.
Iedereen weet, dat de wortels een tegenovergestelde» groei
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hebben als de stam, met andere woorden, dat ze zich naar
beneden uitspreiden, maar hoèvelen die dit vergeten, wanneer
ze hun grond voor houtbeplanting latert bewerken.
Men hoort dan sóphismen als; de voortel zal den besten
grond wel weten te vinden, al komt die niet op de regie
plaats.
,
Volkomon waar, maar we behoeven het blindemanspelletje,
waar de : geblindoekte zijne kameraden moet zoeken,'die zich
op allerlei mogelijke ën onmogelijke plaatsen verstopt hebben,
niet in te voeren om 't geduld van onze boomwortels op de
proef .te stellen.
Ook deze zullen ten langen leste (en ze hebben werkelijk
een oneindig geduld) wel vindon dat ze lang te vergeefs heb
ben gezocht, maar. bij het blindemanspel geldt het den ge
blindoekte te oefenen in geduld en volharding; de geplante
boom echter, die "4 à 5 jaar zoeken moet naar 't geen gij hem
in één jaar reeds hadt kunnen geven en dat hij voor zijne
groei en ontwikkeling bepaald noodig heeft, straft u door ver
lies aan geld en tijd en in vele gevallen door een onherstel
baar kwjjnend leven. .
2°. De harde grondlaag, 't zij die uit oer, . ijzerhoudend
: zand of leem bestaat, dient verbroken te worden tot men lossen
grónd aantreft, en in dezen regel ligt dus opg3sloten, dat de
diepte, waarop gepeefc moet worden, niet andere dan op het
veld zelf te bepalen is.
Is de te harde grondlaag, die bewerkt cil doorwerkt moet
worden, zoo diep, dat het broken van die laag to veel kosten
zou, dan plante men geen eik, maar den, en bepale zich tot
een minder diepe bewerking.
3°. Heb ik als mijne ervaring te kennen gegeven, dat do
oér of óerachtige zandlaag geheel boven moet worden gebragt,
met dien verstande, dat het een oerlaag, geen oerbodem is.
, Blijft die grond daar waar hij was in den ondergrond, zoo
dat do lucht er niet op kan werken, dan zal men na eonigo
jaren die oerlaag weder ondoordringbaar terug vinden. Onder
in den diepgespitten bodem doet do oer scliado; daar boven
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gebragt zal hij langzaam verweeren en zelfs goed doen.
Als nadeel van liet bovenbrengen van bet losse, mulle zand,
heb it het verstuiven genoemd en als middel daartegen op
grond van ervaring aangegeven:
a. het afzetten van het eikenstek tegelijk met het planten,
zoodat het snoeisel op de plaats van planting blijft;
b. het beleggen met boomtakken, opsnoeisel van eikenhout
(hier kwikken genoemd), en waar het niet anders kan,
c. met heideplaggen, of, als men er gelegenheid voor
vindt, met het raagsel uit de dennebosschen.
Als voorwaarde van goed slagen noemde ik nog eene doel
matige vermenging van de verschillende lagen, die men bij
het diepspitten aantreft.
Ook hiervoor is het onmogelijk vaste regels aan te geven.
Men brenge vooral den vruchtbaarsten grond op die diepte,
dat de 'wortels er het meeste nut uit kunnen trekken.
Hoe meer verscheidenheid van grond men aantreft des te
beter. 'tKomt er dan op aan die verschillende lagen bij het
spitten doelmatig te vermengen.
Veen, zand en leem (in 't vorige jaar werd eene niet onbe
langrijke uitgestrektheid heide op de gronden der Maatschappij
van Weldadigheid gespit, waar die lagen werden aangetroffen)
zullen wel de uitstekendste combinatie geven voor hout en
waar men die drie grondsoorten of twee van de drie vindt zal
men ook op heide met succes eikenhout kunnen plaatsen.
Na de voorafgaande opmerkingen over kweeking van plant
soen, het planten van het gekweekte plantsoen, inzonderheid
wat do eik als hakhout en opgaand hout betreft, ende bewer
king van den grond, moet ik nu nog stilstaan bij het aanleggen
van bosch met den in Drenthe algemeen bekenden den (Pinua
Silvestris) en den minder algemeen voorkomenden Pinus Larix.
Vooraf een paar algemeene opmerkingen.
De definitie van rijk en arm is zeer moeijelijk juist te maken
waar het personen geldt; de man, die voor rijk doorgaat, be
grijpt misschien, dat lijj niet genoeg heeft om in zijn stand
2
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aan zyne noodzakelijkste behoeften te voldoen, terwijl een
ander, die over geen twintigste deel te beschikken heeft, zich
rijk waant of rijk gevoelt.
Den kleibodein van Nederland kunnen wij rijk noemen in
vergelijking met de heide.
.
.
Ook die heidegrond is betrekkelijk rijk of arm.
Een Drentscli landbouwer, die aan zijne (vergelijkenderwijze
gesproken) vruchtbare heidevelden gewoon is en met den Centraalspoorweg een deel van de Geldersche Yeluwe doorgaat, zal
met een zekere »schadenfreude" neerzien op de eigenaren dier
heidevelden, waar zelfs het heideplantje schijnt te begrijpen
dat het er »nog te veel is."
De Drentsche landbouwer zou dan (alweer in betrekkelijken
zin) gelijk hebben, maar de Geldersche landeigenaar zou hem
kunnen toevoegen:
«Hebt gij die honderde hectaren dennen opgemerkt, die
onze zandverstuivingen reeds met een groen tapijt bekleeden?
Zoo ja I Schaam u dan, dat ge uw zooveel betere heidevelden
slechts voor schapenweide en plaggenveld bestemt."
»Schaam u, dat daar, waar ge eikenhakhout met voordeel
zoudt kunnen teelen, ge nog niet eenmaal begonnen zijt met
de dennen-cultuur, die op onze dagelijks door alle Centraalspoorreizigers mot minachting beschouwd wordende zandver
stuivingen. reeds goed groeijen, omdat wij. er zorg en moeite
aan besteden."
Wanneer zoo'n Gelderschman de reis van Meppel naar
Assen deed, zou hij zich teregt verbazen over de onafzien
bare heidevelden, die daar zelfs in de onmiddelijke nabijheid
van kanalen (Beilervaart, Oranjekanaal) sedert jaren bijna on
gebruikt blijven liggen.
Keeren wij terug tot den Pinus Silvestris, die als opgaand
hout wel de eerste plaats zal blijven (ik zeg niet moeten
blijven) innemen van onze heidegronden.
De meest gebruikelijke wijze, om dennebosschen aan te
leggen in heideveld , bestaat in het maken van greppen in de
heide op . een afstand van 4 à 5 meter, ter breedte ongeveer
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van een lialven meter, waarvan de eerste steek dient om de
heide te bedekken met grond, waarin het dennezaad wordt,
gezaaid. 5 kilogram per hectare wordt voldoende geacht en
is ook onder de gunstigste omstandigheden voldoende, maar
we zaaijen hier 7 kilo en bevinden ons er beter bij. Waarde
dennen te digt staan worden ze na 2 à 3 jaren verplant.
De tweede steek dient tot bedekking van het zaad.
Zoo voor het kort maken van de eerste steek, als om het
zaad te bedekken, gebruiken wij dan vooral op ongelijk ter
rein met goed gevolg de ketting-eg (die overigens goede
diensten bewijst voor 't onderbrengen van fijne zaden, maar
vooral ook om het gelijkmatig verspreiden van korte mest over
grasland).
Deze meest gebruikelijke wijze van dennenzaaijen is echter
niet de beste.
Aan dennen kweeken en daarna verplanten geef ik verre de
voorkeur, 't Kweeken kan evenals met den larix en fijnen den
op goed toebereide en onkruidvrije bedden geschieden, waarna
de verplanting op één-, meestal op tweejarigen leeftijd moet
plaats hebben.
De den wordt dan zonder kluit verplant, mits in niet hoog
groeijende heide, maar op gespitten grond.
Behalve in de duinen wordt deze handelwijze vooral in NoordBraband met uitstekend gevolg toegepast.
'tWare te wenschen, dat onze Drentsche grondeigenaren daar
eens wat meer gingen zien , hoe mén dennen moet kweeken.
Menigeen zou er zich toch over verbazen, dat niet één, maar
menigte van dennen (o. a. in de bosschen in de nabijheid van
Breda) daar van f 50 tot f90 per stuk opbrengen, zooals jhr.
Six, administrateur der domeinen, er mij bij menigte aanwees.
De Noord-Brabander begrijpt echter, dat ook de den evenals
iedere andere houtsoort ruim vergoedt, 't geen voor eene goede
behandeling wordt besteed.
Bij het dennenplanlen met den kluit (goedgegroeide driejarige
dennen zjjn voor dat doel het geschikst) kan of van de schop,
maar beter van de

denneriboor gebruik worden gemaakt.
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Wij planten op een afstand van een meter in de rij en de
rijen op een meiter afstand onderling of ook wel de rijen op
. een meter en in de rij op een halven meter; in het laatste
geval moeten de dennen in de rijen na ongeveer 10 jaren voor
de helft gedund worden.
• Dat de den, bij goede behandeling, jaarlijks een schot kan
maken van één meter en meer, weet ieder, die dennen op
goed toebereiden grond gezien of gekweekt heeft; dat ze jaren
kannen staan kwijnen zonder iets vooruit te gaan, om ten
slotte toch nimmer een waardigen boom te leveren, behoef ik
niet te vermelden.
Men zjj dan ook niet tevreden met één decimeter (palm)
schot, waar een meter bereikbaar is, om de eenvoudige reden,
dat men dan tienmaal zooveel tijd noodig heeft om zijn doel
te bereiken. \
Het kwijnen der dennen zal in den regel veroorzaakt worden
door. het stuiten der wortels op grond, die voor hun groei
ongeschikt of ondoordringbaar is.
.Een merkwaardig voorbeeld van wortelgrooi bij dennen, dat
ik met een enkel woord bij mijne inleiding mededeelde, wil ik
ook hier vermelden.
In 't vorige jaar liet ik een slecht groeijend dennebosch
(naar de beste boomen gerekend zeker GO jaren oud) rooijen
om het opnieuw, te laten bewerken.
'
Wat mögt de oorzaak zijn, vroeg ik mij af, dat enkele boo
men in. dat bósch de dikte hebben bereikt, die ze geschikt
maakt voor balken, weinigen voor daksporen geschikt zijn en
aan de ' rest geene andere bestemming kan worden gegeven,
dan om voor slieten (door de vrijboeren gebruikt om er graan
op te bergen in hunne kleine schuren) dienst te doen.
Het afdoend antwoord op die vraag ontving ik, toen ik de
worteleinden (in Drenthe stobben genoemd) dier zoo verschil
lend gegroeide boomen naging.
De slechtst gegroeiden, die niet meer dan het leven hadden
behouden, waren met hunne wortels niet dieper gegaan dan
het bovenste korstje vruchtbaren grond; die wat sterker ge
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groeid waren, hadden het met hunne wortels zoover kunnen
brengen, dat ze . de eerste dunne laag harden grond, die ze
ontmoet hadden, doorboorden en die krachts-inspanning dan
ook met iets beteren groei beloond zagen; maar de dennen,
die de kruin fier omhoog staken, hadden met hunne wortels
een strijd gestreden, die merkwaardig was om in die uitgeroeide
stobben waar te nemen.
Op vele plaatsen waren drie opvolgende harde lagen grond
boven het losse zand en 'twas aan die boomen gelukt die drie
lagen te doorboren, maar ...... niet zonder zwaren strijd. Dat
getuigde de wortelvorming, die zich eveneens in drie opvolgende
kronen van wortels deed onderkennen.
Als curiositeit heb ik een 50tal dier worteleinden laten op
stapelen. Zij kunnen dienst doen voor hen, die meenen, dat het
er voor den den niet op aankomt, of de grond goed of slecht
of in 't geheel niet bewerkt is.
Bij die worteleinden ziet men duidelijk, dat, toen de penwortel
op de eerste harde laag stuitte, de fijnere wortels zich over die
harde laag hebben verspreid en eene eerste kroon van wortels
gevormd hebben; de penwortol is doorgegaan en weder gestuit
op een harde laag, waar zich weder eene kroon van zijwortels
vormde, die evenals de eerste horizontaal over de eveneens
horizontaal gelegen harde aardlaag gingen; bij velen heeft dit
zich tot drie en meermalen toe herhaald, zoodat men bij die
worteleinden één hoofdwortel aantreft, die steeds naar beneden
is gegroeid, met drie à vier kronen van dikkere en dunnere
zij wortels.
Waar het aan den penwortel eindelijk gelukt was alle harde
lagen door te boren (want dat is het woord) tot op den lossen
grond, is de boom blijkbaar gaan groeijen en heeft zich als
een reus onder de lilliputters verheven.
Hoe hard de grond was bleek later bij het diepspitten,
waarbij meestal van 't houweel gebruik moest worden gemaakt.
'tGeen de arbeider niet met de spade kon doorboren, was na
jaren door fijne worteltjes verrigt, die primitief slechts uit
eene weeke cel bestaan.

m
Van iedere 100 boomen in bedoeld bosch waren er echter
naauwelijks 10, die het' zoover hadden gebragt; 90 % had de
strijd opgegeven of niet ten einde kunnen brengen..
Had de aanlegger van dat bosch dat resultaat voorzien, of
het spreekwoord: après nous le déluge, m. a. w., die na mij
komt, moet het maar zien te redden, toegepast?
Ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dit, dat ook
in Drenthe veel hout gekweekt is of wordt, waarbij meer
aan het tegenwoordige dan aan de toekomst wordt gedacht.
En toch is do houtteelt goene zaak, waarbij de tegenwoor
dige, maar de toekomende tijd in aanmerking moet worden
genomen.
Op den Larix heb ik bij mijne inleiding van het onderwerp
houtteelt gewezen als de »boom der toekomst" voor vele gron
den iri Drenthe, als snel groeijend, in zandgrond, mits goed
bewerkt, te huis béhoorende, terwijl de waarde van het hout
verreweg grooter is dan die van den den en voor bepaalde
doeleinden zelfs hooger staat dan die van eikenhout.
Waar die voordeelen zich vereenigen, heb ik de vraag ge
daan, waarom aan den Larix geen ruimere plaats wordt inge
ruimd, en het antwoord daarop was, dat de Larix bij 't kweeken
dikwjjls mislukt door scherpen zonneschijn, vorst en andere
nadeelige invloeden, in één woord een zoo teere juffer is, dat
men beter doet er niet mede te beginnen.
De traditie, waarbij mij hier vroeger zelfs de verzekering
werd gegeven, dat zekere heer L. te de L. alleen 'tgeheim
kende van Larixen te kweeken, had mij vroeger, toen ik nog
niet de overtuiging had van de waarde van dien boom, weer
houden zelf de proef te nemen om hem te kweeken en op
eenigzins groote schaal te planten.
"Wij zijn nu echter tot de overtuiging gekomen, dat,'hoewel
de Larix meer zorg vereischt dan de grove en fijne den, de
kweeking (goed zaad als eerste voorwaarde gesteld) niet zoo
moeijelijk is.
Wij zaajjen het Larix-zaad in de kweekery op goed toebe
reiden grond. Bij 't ontkiemen kan de jonge plant noch zon
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neschijn, noch scherpen wind verdragen, waarom wij nu het
zaad op smalle bedden uitzaaijen, die 'met bremtakken bedekt
worden, terwijl de bedden aan weerszijden met boogstam
erwten worden beplant. Ook in den winter moet voor deze
planten voor behoorlijke bedekking worden zorg gedragen.
't Eerste jaar moeten zo verplant worden, 't zij direct op den
afstand, waarop ze, gerooid wordende, ter plaatse verplant
kunnen worden, of zóó, dat ze na twee jaren voor de helft
uitgedund worden.
Het herstellingsvermogen (ik weet er geen anderen term voor)
van den Larix is buitengewoon groot. In 't Sterrebosch alhier
had ik eene partij kleine Larixen geplant, die zooveel aantrek
kelijkheid schenen te bezitten voor de konijnen,' dat er geen
enkele gespaard bleef en ik bijna besloten was ze te laten uittrekken en door nieuw en grooter plantsoen te vervangen. De
koppen waren geheel afgevreten en de konijnen hadden den
bast evenmin gespaard, zoodat het vormelooze boompjes waren
geworden.
Ik liet ze echter staan, omdat ik in de nabijheid over vol
doend snoeisel van doornen heggen kon beschikken, die ik om
de jonge boompjes liet leggen.
De konijnen vonden dit minder aangenaam en spaarden den
Larix. 't Eerste jaar begonnen zich reeds enkelen te herstellen,
't tweede jaar meerderen en nu in het derde jaar hebben bijna
allen (in zeer schraal zand geplant) een nieuwen kop gemaakt,
waaronder velen van een meter en meer lengte.
Over den fijnen den (Pinus Abies) heb ik wei nigf gezegd,
niet omdat die boom in vele gevallen geene uitstekende dien
sten bewijzen kan (duizende fijne dennen zijn hier geplant
tusschen opgaande eiken telgen),' maar omdat ik dien boom
voor de groote cultuur minder aanbevelenswaardig acht.
Den Larix daarentegen meen ik te mogen aanbevelen als den
boom, die zeer zeker meer en meer gewaardeerd zal worden.
Van het exemplaar, dat ik op de vergadering te Hoogéveen
had medegebragt, hebben wij in do kweekerij een paar duizend
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ter verplanting geschikt. Die gemist kunnen wórden, zijn reeds
voor goeden prijs verkocht.
Tot mijn leedwezen bemerkte ik eerst na afloop der ver
gadering, dat er onder de leden waren, die misschien vrij wat
meer over het kweeken, planten en de deugd van den Larix
in het midden konden brengen dan ik.
De mededeeling hunner ervaring zou op die vergadering zeer
veel nut hebben kunnen doen, omdat ik bij ondervinding weet,
dat er door het auditorium dikwijls meer waarde wordt ge
hecht aan hot gesprokene door iemand, die eigenaar is van
bosschen en zelf hout kweekt.
Dat een bestuurder van gronden ze toch ook wel eens kan
beschouwen uit het ware oogpunt, namelijk alsof het zijn eigen
grond betreft, dat wordt te veel over het hoofd gezien, niet
begrepen of uit het egoïstisch standpunt van den opmerker
niet in aanmerking genomen.
De verslaggever van do Iloogeveensche Courant, wier redactie
de beleefdheid had mij een exemplaar te zenden, waarin 't ver
slag der vergadering opgenomen is, geeft zeer juist 't slot mijner
mededeelingen terug, waar hij zegt:
»Het antwoord op do vraag : waarom bïjjft zooveel grond
onontgonnen, lost zich op in deze :
»wat geldelijk voordeel geeft de boschcultuur?"
Beschouwen wij de houtteelt thans uitsluitend uit dat oogpunt.
Houtteelt kan een punt van weelde zijn, waar men bij aan
leg van buitenplaatsen, openbare pleinen enz. den grond door
't aanbrengen van vruchtbare aarde of bemesting dwingt om
die boomen te doen groeijen, die er eigenlijk niet behooren,
terwijl 't omgekeerde eveneens 't geval kan zijn.
"Wil de bewoner van de zware kleigronden des winters genot
hebben van het steeds frissche groen onzer fijne dennen, dan.
dient hij bij den boom ook het zand te bestellen, waarin de
den, die zich in kleigrond niet schikken kan, wil groeijen.
Maar die soort houtteelt ligt buiten onze beschouwing.
Voor hem, die bosschen wil aanleggen, blijft eenvoudig do
kwestie over, of hij eene goede rente kan maken van het kapitaal
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dat hij in don grond steekt, en do vraag kan volgens mijne
ondervinding en vasto overtuiging in 90 van do 100 gevallen
niet alleen toestemmend worden beantwoord, maar ik ga
verder en bowoer dat daar, waar de omstandigheden niet te
ongunstig zijn, in de meeste gevallen goede rente gemaakt
en kapitalen verdiend kunnen worden, en ik sta in deze
bewering niet alleen.
Het Genootschap ter bevordering van den landbouw in Drenthe
heeft voor eenigen tijd borigten verzocht van verveeners, om
de vraag te beantwoorden, wat voordeeliger is: nieuw aange
maakte dalgronden als bouwgrond te gebruiken of met akkermaals- of ander hout te beplanten.
De heer J. WESSELS BOER te Hoogeveen berekende, dat aanleg
tot dennebosch, berekend naar rente op rente, eene winst zou
geven van 8 °/0.
De kosten van aanleg tot eikenbosch, na den dalgrond drie
j aren bemest en bebouwd te hebben, werden door hem berekend
op f 550 per hectare ; de opbrengst van den eersten hak op f 600,
terwijl die bij eene'tweede en derde kapping steeds toeneemt.
De heer D. JIPPES te Kloosterveen berekende de kosten van
aanleg tot eikenbosch na-twee jaren bemesting en bebouwing
op f 020.50 en de waarde van dien met hout beplanten grond
op f 1000;
die van aanleg tot dennebosch, met inbegrip van 15 jaren
rente, het planten der dennen enz., op f 979, terwpvolgens
zijne berekening de dan nog overblijvende 1500 dennen spoedig
eene waarde van f.3000 bedragen.
Wanneer ik voor het woordje »spoedig" nog eens 15 jaar
neem en intrest op intrest gerekend de f 979opf2000breng,
dan nog zelfs blijft er f 1000 zuivere winst per hectare over >
behalve de grond, die dan uitmuntend geschikt is voor eiken"
hout.
Men heeft dus in dat geval en aannemende, dat die cijfers
juist zijn, rente op rente gemaakt, f 1000 gewonnen, zonder
den grond te rekenen, waarvan do waarde dan toch wel ruim
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schoots zal opwegen tegen de kosten van bewerking van het
uitrooijen der dennen en het met eikenhakhout beplanten van
dien grond.
De heer H. L. VAN DER LELIJ had de welwillendheid mij de
berekeningen toe te zenden, hem door wijlen den heer J. C.
BAIIDER te Valkenheim bij Hoogeveen omstreeks 1865 afgestaan.
Ter wille van het groote belang, zal het wel niet indiscreet
zijn, wanneer ik ook die berekeningen van een ervaren en
kundigen boschkweeker mededeel.
De heer BAIIDER berekende de onkosten van-aanleg totdennebosch in heidegrond op f 200 en de opbrengst na 30 à 35
jaren op f 1600.
Stel zelfs 40 jaren, dan zullen de f 200, rente op rente
berekend tegen 4 %, een kapitaal van f950 uitmaken en blijft
dus voor winst, ongerekend de vermeerderde waarde van den
grond, f 650.
Voor berk en els rekent de heer BAIIDER de grondwaarde
en onkosten van aanleg op ƒ 300 en de opbrengst van iederen
lOjarigen hak op f 400.
. De berekening van kosten voor eikénhakhout is aldus:
grondwaarde
f 60
diepspitten 10 à 12 palm
.
.
.
.
» 240
eikenstek
» 55
arbeidsloon .
» 20
administratie .
.
.
.
» 15
onvoorziene uitgaaf
» 40
Totaal f 440.
Om de 10 à 12 jaren gekapt wordende kan de opbrengst
gemiddeld van f 700 tot f 900 per bunder gerekend worden.
Tot zoover de berekening van wijlen den heer BAIIDER.
Uit eigen ervaring heb ik ,de volgende berekening mede
gedeeld.
Een breede houtwal, ter grootte van een hectare, is in het
afgeloopen jaar voor 't eerst gehakt en heeft opgebragt :
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47500
3 7
44
34
telgen
den

64 mud schors van 65 kilo . .
f 361.—
st. zoogen. Geldersch hout à f 4.10
» 194.—
v i m bosjes h o u t & f 2 . . . .
» 74.—
» takkebosschen à ƒ 1.40
. .
» 62.—
»
idem
» » 0.80
. .
» 28.—
die gevoegelijk uit het bosch gedund kon
worden
» 40.—

Totaal opbrengst f 759.—
Waarvan af do onkosten van rooijen, hakken,
schillen, scheeps- en wagenvracht enz. ...
f 140.—
bleef netto opbrengst f 619.—
of per jaar en per hectare f 61.90.
Nu moet ik echter op den voorgrond stellen, dat dit stuk
land slecht is bewerkt.
't Is een der eerste stukken, die hier beplant zijn, en toen ik
hier kwam, werd diepspitten weelde geacht (6 decimeter was
het diepst), werd aan vermenging van verschillende grond
soorten niet gedacht, in een woord werd ook hier de houtteelt,
als er nog iets aan gedaan werd, 'tgeen trouwens van weinig
beteekenis was, gebrekkig uitgeoefend, 'tGeen toen voor
weelde aangezien werd, wordt nu eenvoudig als onvermijdelijke
noodzakelijkheid beschouwd.
De grond, waarvan ik hier boven de berekening meedeelde,
was dan ook niet behoorlijk diepgespit, 'tgeen merkbaar was
aan de vele slecht groeijende gedeelten tegenover enkele uit
muntende plekken.
De opbrengst van dit stuk land beschouw ik dan ook als
minimum opbrengst, die bjj goed groeijende bosschen en bij
de tegenwoordige hooge prijzen, zonder eenige overdrijving,
minstens een derde of de helft hooger kan worden gerekend.
Wanneer de boven medegedeelde opbrengst dan ook tot basis
van berekening strekt, zal teleurstelling wel ondenkbaar zijn.
De onkosten bereken ik als volgt:
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Den aankoop " van grond stel ik per hectare op .
voor welken prijs de beste heidegronden, verlaten
bouwland enz. gemiddeld zullen kunnen aangekocht
worden.
" ' '

f 150.—

Voor kosten ' van spitten, variëerende tusschen
/' 175 en f 250, stel ik 't maximum van .... » 250.—
Voor plantsoen '(zelf gekweekt) . ' . . . . . » GO.—
Plantloon, onkosten van hot tegengaan dor verstuiving enz. » 40.—

Totaal

f 500.—

l)e kosten van afzetten na vier jaren stel ik gelijk
met de opbrengst der takkebossen. Interest 'op
interest, berekend ad 4 pet., zal het kapitaal van
f 500 aangegroeid zjjn tot f 869, zeg . . . . . f 900;—
Na 14 jaren volgt de eerste hak, dien wij nu
maar zullen stellen op
. . . . . » G00.—
hoewel die veel meer kan bedragen.
Blijft

.

.

f

Nu moet weder 10 jaren gewacht worden voor
dat de tweede hak verkregen wordt.
Van het nu tot f '.ÎOO gereduceerde kapitaal zullen
wij over die 10 jaren weder ad 4 °/0 interest
op interest rekenen, zoodat de hectare dan bij den
tweeden hak eene waarde vertegenwoordigt van . f
Ik reken de onkosten van plaggen of spitten tus
schen het hout na den eersten hak hoog en wel op »

Te zamen

,

f

300.—

440.—
00.—

500.—
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Wanneer de'tweede liak nu ook maar . . . . f 000.—
opbrengt, reeds als minimum voor den eersten hak
gerekend, dan verkrijgt men na 24 jaren dit resul
taat :
1°. dat men eene overwinst heeft, die volgens
bovenstaande minimum-rekening van opbrengst . . » 100.—
zou bedragen.
2°. heeft men al die jaren interest op interest
van zijn kapitaal genoten à 4 pet.
3°. heeft men het land geheel vrij en trekt er
minstens ƒ 00.— per jaar en per hectare van.
Behaalt de landbouwer jaar in jaar uit die netto opbrengst
van zijne bouwlanden ? zijne eschgronden ? althans wanneer hij
de veelvuldige mislukking van boekweit en naar 't mij voor
komt verminderende opbrengst zijner roggelanden -in aanmer
king neemt en daarbij vooral niet vergeet, dat hij den voor de
rogge benoodigden mest alleen verkrijgt door duizende bunders
heide onontgonnen te laten liggen, omdat hij er zijne §chapen
op moet weiden of er plaggen op moet steken?
Drentsche landbouwers ! rekent eens goed ! !

Ik voor mij geloof, dat, wanneer op het particulier initiatief
van de landbouwers in Drenthe (de bewoners van veen- en
dalgronden zonder ik geheel uit) gewacht moet worden, het
niet jaren, maar eeuwen zal duren voordat de treurige bodem
statistiek, die mij aanleiding gaf tot het inleiden van dit onder
wérp, voor Drenthe eene werkelijk gunstige verandering zal
hebben ondergaan.
Daarom bragt ik ten slotte weder het denkbeeld ter sprake,
om door vereeniging van kapitaal spoediger en beter resultaten
te verkrijgen, en gaf ik als mijne meening te kennen, dat daar,
waar bij goede exploitatie niet alleen rente gemaakt, maar
kapitalen verdiend kunnen worden, eene Maatschappij i die
zich ten doel stelt: ontginning door hontteelt, mits goed
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geadministreerd door een bekwaam practiscli bosclikweeker,
zeer zeker zou slagen.
Die zekerheid van welslagen biedt (mits aan de genoemde
voorwaarden voldaan werd) de houtteelt pok in een verschiet
aan.
De veenen verminderen, maar ook de bosschen verminderen
op schrikbarende wijze in de hout voortbrengende landen van
Europa niet alleen, maar ook in het vroeger bij uitnemend
heid houtrijke Amerika.
Qoedkooper houtprijzen zijn dan ook voor de toekomst on
denkbaar.
Nu vraag ik of de eenige poging, die vroeger aangewend
is om eene maatschappij als door mij bedoeld tot stand te
brengen en toen mislukt is (waarom is mij onbekend), 't eenige
motief moet blijven om niet nogmaals eene poging te wagen,
of verwachten zij, die misschien beter met Drentsche toestan
den, vooroordeelen en bestaande of in de verbeelding bestaande
bezwaren bekend zijn, meer van het particulier initiatief,
zooals de heer Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA kortelijk als zijne
meening te kennen gaf?
Ik zou er vrede mede kunnen hebben, wanneer slechts dit
resultaat werd verkregen, dat, wanneer de wereld weder een
paar geslachten ouder zal zijn, of (om behoorlijk tijd te geven
voor de verwezenlijking van onzen wensch) wanneer bijv. in
;t jaar 1976 iemand uitgenoodigd zou worden om een onder
werp in te leiden op eene vergadering van het, dan zeer zeker
voor goed gereorganiseerde, Genootschap ter bevordering vari
den landbouw in Drenthe, hij er niet op zal behoeven te
wjjzen, dat in Drenthe 100,000 hectaren grond bestemd worden
om weinig of niets op te brengen, terwijl die 100,000 hectaren,
of laten wij maar eens aannemen de helft, dus 50,000 hectaren,
over eene eeuw eene meerdere waarde zouden kunnen ver
tegenwoordigen van f 25,000,000 (zegge van vijf en twintig
millioen gulden), als wij de hectare bosch dan maar op f 500
per hectare aanslaan, terwijl de verhoogde waarde gerust op
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het dubbele en meer gerekend kan worden, in aanmerking
nemende, dat dan duizende hectaren met opgaand hout zouden
bezet zijn.
Mannetjes in de maan, luchtkasteelen, denkbeelden van een
ongesteld brein, hoor ik vele lezers uitroepen !
De bedoeling moge goed zijn, maar practisch uitvoerbaar
zijn ze niet!
Ik ontken dit ten sterkste, hoewel het ook mijne innige
overtuiging is, dat we over eene eeuw nog niet heel veel
verder zullen zijn, als we op dezelfde wijze voortgaan. Maar
we mogen naar mijne meen'ng op dezelfde wijze niet voort
gaan.
Hg, die in 'tjaar 1776 gesproken had van verveening op
zoo groote schaal als thans in onze noordelijke provinciën wer
kelijk plaats vindt, zou ook maar niet dadelijk ingang voor
zijne denkbeelden gevonden hebben en 't zal nog lang duren
voordat goede kanalen de nog onaangeroerde veenen voor
verveening geschikt zullen maken, maar zoowel als daarbij
vereeniging van kapitaal moet plaats vinden om een groot
doel te bereiken, geloof ik, dat ook bij de houtteelt het krach
tig initiatief van een goed bestuurde »maatschappij van ont
ginning door houtteelt" wenschelijk en noodzakelijk is.
Men vergete toch niet, dat zoodanige maatschappij, over
kapitaal kuniiende beschikken, den kundigste onder de kundige
boschkiveekers zou kunnen engageren om aan 't hoofd der zaak
te staan en dat het ook zelfs over eene eeuw ondenkbaar zal
zijn, dat al onze Drentsche landbouwers, die grond bezitten, en
alle landeigenaren, die hun grond zelf bebouwen of verhuren,
en onder die gronden bevinden zich dan toch de 100.000 hec
taren onontgonnen grond, de noodige kennis zullen hebben
van houtteelt.
En toch is die kennis, wetenschappelijk, maar vooral door de
practijk verkregen, onmisbaar.
Ook daarom blijf ik, de opmerkingen van den lieer OLDENHUIS GRATAMA waarderende, bij mijn gevoelen, dat door eene
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maatschappij de stoot moet worden gegeven, die dan ongetwij
feld door particulieren "gevolgd zal worden.

De lozers, die, lietgeen ik te Hoogeveen sprak, volgden,
zullen in dit geschrift de leidende gedachte van het gespro
kene terugvinden.
Wageningen, Julij "J877.
C. J. M. JON(ilvINDT CONINCK.

