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STELLINGEN.
1. De door RTTBNER, TSCHERMAK en H I L F ontwikkelde oerboschtheorieen
gelden niet voor het tropische bosch.
2.' Het is geldelijk voordeelig, bepaalde gedeelten van het djati-boschareaal op J a v a te bestemmen voor den aanleg van wildhoutaanplantingen zonder bijmenging van dja t i (Tectona grandis L.F.).
3. De vervaardiging van gebogen houten voorwerpen berust op het
beginsel, dat sommige houtsoorten onder bepaalde omstandigheden
inzeersterkematesamendrukbaarzijn, zonder dat zichtbare drukbreuken optreden. Uitrekking der vezels heeft hierbij niet plaats.
4. De vindplaatsen van Santalum album L. ( s a n d e l h o u t ) o p Java wettigen de veronderstelling, dat deze boomsoort op dit eiland is ingevoerd
door de Hindbes.
5. Bij de berekening van een voor den land- en boschbouwin Nederlandsch
Oost Indie bruikbaar gemiddelde van den maandelijkschen regenval,
mogen die cijfers van het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch
Observatorium, die op niet meer dan 5 waarnemingsjaren berusten,
niet als veeljarig gemiddelde worden aanvaard, doch men zal in den
regel over minstens 10 waarnemingsjaren moeten beschikken.
6. In tegenstelling met hetgeen algemeen in den boschbouw wordt aangenomen, komen in het oerbosch wel ziekten en beschadigingen voor.
Deze zijn echter slechts van belang uit een biologisch en systematisch,
doch veel minder uit een pathologisch oogpunt.
7. In de eerste 10 jaren is op Java geen bloeiende lucifersindustrie te
verwachten.
8. De tegenwoordige organisatie van den Dienst van het Boschwezen in
, Nederlandsch Indie kan in de djatibosschen op Ja,va leiden tot schematische uitoefening van het bedrijf, en heeft het gevaar den bedrijfsleider ver te kunnen houden van zijn eigenlijke t a a k : de produktie.
Iedere verandering in de organisatie, welke de bemoeienis van den
houtvester met de houtvervreemding vermindert, verdient daarom
aanbeveling.

9. Voor.'het, houttrai'sport in de Javasche gebergtebosschen zijn
voorloopig geen kabelbanen te gebruiken.
10. Het optreden van „bastbrand" in Dalbergia latifolia E O X B . ( s o n o
k l i n g ) behoeft geen reden te zijn, van den aanplant dezer boomsoort
af te zien.
11. Het is onjuist, een tegenstelling te zien tusschen boschbedrijfsregeling
en houtteelt. De houtteelt moet de boschbedrijfsregeling aanzetten
tot het in het bedrijf invoeren van hooger staande systemen; de
bedrijfsregeling moet uit het door de houtteelt gebodene selekteeren
wat bevorderlijk kan zijn voor het bereiken van het bedrijfsdoel.
12. Voor de ontwikkeling van den Nederlandschen bosehbouw is een
zelfstandig boschbouwkundig tijdschrift van het hoogste belang.

Foto F. Kramer.
Beeld van gebergtebosch van goede kwaliteit, rijk aan ' Altingta excelsa ( r a s a m a la):
bpomhoogten 40-45 M.

ONDERZOEKNAARDENATUURLIJKE
VERJONGING EN DEN UITKAP IN
PREANGER GEBERGTEBOSCH
PROEFSCHRIFT
TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR
IN DE LANDBOUWKUNDE AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL TE WAGENINGEN, OP GEZAG VAN
DEN RECTOR-MAGNIFICUS IR. B. VAN DER BURG,
HOOGLEERAAR IN DE ZUIVELBEREIDING EN DE
MELKKUNDE, VOOR EENE, — OVEREENKOMSTIG
ART. 46, LID 4VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1917
TOT REGELING VAN HET HOOGER LANDBOUWEN HOOGER VEEARTSENIJKUNDIG ONDERWIJS
(STAATSBLAD No. 700), ZOOALS DIE LAATSTELIJK
IS GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 29 JUNI 1925
(STAATSBLAD No. 283), — DAARTOE BENOEMDE
COMMISSIE UIT DEN SENAAT, TE VERDEDIGEN
OP DONDERDAG, DEN 25EN MAART 1926,
DES NAMIDDAGS TE VIER UUR, DOOR

FRANSKRAMER
HOUTVESTER BIJ HET- BOSCHPROEFSTATION TE BUITENZORO ,

GEBOREN TE LEEUWARDEN '

H. VEENMAN &ZONEN — WAGENINGEN — 1926

De bewerking van dit proefschrift bracht mij, na een verblijf van zeven
jaren in de tropen, terug in Wageningen, in die typische boschbouwsfeer,
welke ik mij nog zoo goed herinnerde.
U Hooggeleerde HAM, Hooggeachte Promotor, dank ik in de eerste plaats
voor de groote bereidwilligheid, waarmede Gij mij zijt tegemoet gekomen,
en voor de aangename medewerking, welke ik van U mocht ondervinden.
Met dankbaarheid gedenk ik hier naast Uwe lessen, die van wijlen VAN
SCHERMBEEK en van de Hoogleeraren BERKHOTJT, T E WECHEL en VALCKENIER SURINGAR, die bij mijne wetenschappelijke vorming tot boschbouwer
grooten invloed hebben uitgeoefend.
Gaarna breng ik ook op deze plaats dank aan D R . BIOLLEY, door wiens
bezielend voorbeeld de ware liefde voor ons vak bij mij ontwaakte, en
wiens werk mij een richtsnoer was bij mijn onderzoek.
Gij Hooggeleerde BEEKMAN waart mij gedurende de eerste jaren van
mijn arbeid in Indie een raadsman. Zeer erkentelijk ben ik voor den steun,
dien ik steeds van U heb mogen ontvangen, een steun, waarop ik — hetgeen
mij een groot voorrecht was — ook bij de bewerking van dit proefschrift
voortdurend kon rekenen.
Den Hoofdinspekteur van den Dienst van het Boschwezen, den
Hoogedelgestrengen Heer J . J . D U Y F J E S , en den Direkteur van het
Boschproefstation, den Weledel Zeergeleerden Heer D R . R. W I N D , ben
ik bijzonder verplicht, dat mij werd toegestaan, het gedurende mijn
diensttijd bijeengebrachte materiaal in dezen vorm te verwerken.
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KollektieBoschproefstation.
Afb, 2. Boschbeeld na voorzichtig uitgevoerden uitkap.

Foto F. Kramer,

VOORWOORD;
H e t zoo samengestelde werk leert ons een blik
te slaan in het k a r a k t e r des wouds, d a t door eene,
zoo mogelijk onafgebroken, grondbedekking den
grond in hoogsten s t a a t v a n voortbrenging
h o u d t , zonder t e hooge eisehen aan k u n s t m a t i g e
h u l p t e stellen.
VAN SCHERMBEEK.

In deze'publikatie is het onderzoek behandeld van het vraagstuk der
natuurlijke verjonging en van den uitkap in het gebergtebosch van de
Preanger, in het bijzonder in de bosschen op de hellingen van den dubbelvulkaan G e d e h - P a n g e r a n g o . De resultaten van dit onderzoek zijn
nader beschouwd met het oog op de toepassing van een uitkapbedrijf in
dergelijke boschcomplexen.
Nadat door het bedrijfsplan van D R . TEN OEVER een basis was geschapen, werd het onderzoek in 1918 aan het Boschproefstation te
Buitenzorg opgedragen. In 1919 werd ik er mede belast.
Door de leerschool, welke ik gedurende mijn studietijd bij D R . BIOLLEY
in Couvet (Zwitserland) had doorloopen en den invloed, dien deze eminente
boschbouwer op mij uitgeoefend had, bezat dit onderzoek reeds aanstonds
mijn voile toewijding.
Daar niet op dergelijke onderzoekingen in Nederlandsoh Indie kon worden
aangesloten, moest het werkplan van den grond af aan opgebouwd worden.
Hiervoor was een orienteering in deze geheel nieuwe omstandigheden
noodzakelijk, waarmee geruime tijd gemoeid was. Eerst in 1921 kon het
werk meer volledig aangevat worden. Na een periode van 6 jaren, waarvan 4 van intensieveren arbeid, kan niet verwacht worden — wat bij een
boschbouwkundig onderzoek trouwens voor de hand ligt — dat reeds
een definitief oordeel over de meest doelmatige methode van nitkap en
de beste wijze van verjonging gegeven kan worden. Toch zijn de verkregen
uitkomsten van dien aard, dat zij mijns inziens reeds duidelijk de richting
aangeven, waarin onder deze en daarmede overeenkomende omstandigheden gewerkt moet worden.
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Nadat de toenmalige direkteur van het Boschproefstation P R O F . D R .
H. BEEKMAN — die zelf reeds eenige orienteerende waarnemingen had
verricht en enkele voorloopige voorschriften had gegeven — het onderzoek aan mij had overgedragen, had ik het voorrecht nog korten tijd de
grondslagen met hem te kunnen overleggen. Voor de daarbij ondervonden leiding en voor de aansporing bij mijn werk zeg ik hem hier hartelijk dank. Ook van zijn opvolger DR. R. W I N D , mocht ik veel steun
ontvangen. In het bijzonder waardeer ik de vrijheid, mij bij de uitvoering van het werk verleend.
Een gedeelte van het onderzoek was een onderdeel van het beheerswerk
van het Goenoeng Gedehcomplex, dat een afdeeling vormt van het boschdistrikt West Preanger. Verschillende werkzaamheden, zooals klemming
der boomen en houtoogst werden door het beheerspersoneel uitgevoerd.
Vier beheerders volgden elkaar in deze periode in het boschdistrikt West
Preanger op, met wie steeds in goede verstandhouding werd gewerkt. Aan
de beheerders J. H. BOERRIGTER, A. Los, J. F. U H L en B. J . GRTJTTERINK
breng ik hiervoor wel mijnen dank, en eveneens voor de in hun ressort
genoten gastvrijheid. Uit den aard der zaak had ikmeer direkte bemoeienis
met het afdeelingshoofd van het Goenoeng Gedehcomplex, den boscharchitekt P. LADAGE. Deze samenwerking was doorloopend zeer hartelijk, wat
ik hier gaarne en met erkentelijkheid vermeld.
Bij het onderzoek in de kleinere parallelserie Tjibodas,.in het boschdistrikt Midden Preanger gelegen, kon ik steeds rekenen op de medewerkingvan.den beheerder, den opperhoutvester J . ROELOFSEN en het
afdeelingshoofd, den boscharchitekt C.JANSSEN, die hiervoor zeker wel
mijn dank willen aanvaarden.
Het personeel der-afdeeling Wildhoutboschbedrijf van het Boschproefstation dank ik voor de verleende medewerking; in het bijzonder den
hoofdopziener 0. HAMAR DE LA BRETHONIERE, van wien ik vooral in het
laatste jaar zeer veel inspannend terreinwerk vroeg.
Bij het zoeken *naar natuufwetenschappelijke steunpunten voor het
onderzoek kreeg ik aanraking met een aantal onderzoekers van enkele
mstituten en laboratoria te Buitenzorg en Batavia. Zij kwamen mij met
groote welwillendheid tegemoet. De heeren C.A. BACKER, destijds botanist
voor de Java flora, DR. J. G. B. BETTMEE, chef van het Herbarium van
s Lands Plantentuin, D R . P. C. VON FABER, chef van het Treublaboratorium van 's Lands Plantentuin, DR. C. BRAAK, direkteur van het Kon.
Magnetisch en Meteorologisch Observatorium, I R . J . T H . W H I T E , hoofd
van het Laboratorium voor Agrogeologie en Grondonderzoek en D R . PVAN DER ELST, hoofd van het Botanisch Laboratorium van het Algemeen
Froefstation voor den Landbouw, evenals de ornitholoog M. E. G. BARTELS,
admmastrateur der theeonderneming Pasir Datar, willen zieh zeker over-
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tuigd houden van mijne erkentelijkheid voor hun hulp en belangstelling.
Ten slotte zeg ik den hoofdinspekteur van den Dienst van het Boschwezen J . J. DTJYFJES en den direkteur van het Boschproefstation D B . R.
W I N D hartelijk dank, dat ik door hun medewerking in staat werd gesteld,
tijdens mijn Eufopeesch verlof een studiereis te maken naar moderne.
boschbedrijven in Zwitserland en Duitschland, waardoor ik de waarde
van het onderzoek in de Preanger gebergtebosschen ten opzichte van de
moderne boschbouwstrooming beter kon toetsen.

HOOFDSTUK I.
DOEL EN GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK.
Das wirtschaftliche Handeln des Forstwirtes
hat nicht selten die aus der Hand der Natur
iibernomnienen Urwalder und deren Uberfiihrung in Wirtschaftswald zum Gegenstande.
TSCHEBMAK.

Het wildhoutboschbezit van het Nederlandsch Indische gouvernement
vertegenwoordigt een groote waarde. Voor de Buitenbezittingen zijn de•
oppervlaktecijfers bij benadering nog niet op te geven. Het jaarverslag
van den Dienst van het Boschwezen over 1923 (135) x) geeft voor een aantal gewesten (waarbij Atjeh, Palembang, Djambi, de Lampongs, Bengkoeloe, Bangka, Belitoeng en Timor nog niet meegerekend zijn) een globaal
bebosschingscijfer van 57.300.000 HA., waarvan sleehts een deel voor
blijvend bosch in aanmerking komt.
Bepalen wij ons verder tot Java en laten we de niet in stand te houden
wildhoutbosschen buiten beschouwing, dan wordt volgens dat jaarverslag
van de 2.311.199 HA. bosch ruim twee derde, namelijk 1.564.073 HA. of
67,7 %, ingenomen door in stand te houden wildhoutbosschen. De andere
32,3 %, zijn de djatibosschen, en het beheer van deze, als zijnde van veel
grooter geldelijk belang, overwoog zoo zeer, dat de Dienst van het Boschwezen eerst meer aandacht aan de wildhoutbosschen ging schenken, toen
de organisatie van het djatiboschbeheer in groote trekken was tot stand
gekomen, en de afsplitsing der definitief beheerde eenheden, de houtvesterijen, ver genoeg was voortgeschreden, om het eind van deze inrichting
in een meer nabije toekomst te zien.
In 1915 gingen voor het eerst stemmen op, om in de wildhoutboschdistrikten, waar men zich in de eerste plaats had te bemoeien met grensregeling en afbakening, en waar s.lechts in enkele gebieden meer rechtstreeks aan bebossching en boschoogst, doch bijna in 't geheel nog niet aan
boschverpleging werd gedaan, kleinere eenheden af te splitsen, waarin het
J

) De tusschen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de aan het eind voorkomende literatuurlijst.
,-

_ 5 —bedrijf op intensievere wijze gevoerd zou worden. Het waren die gebieden,
waar de opstand een groote geldswaarde vertegenwoordigde, namelijk de
rasamalabosschen van bepaalde streken van de Preanger.
.KERBERT stelt in Tectona 1915 (82) dit vraagstuk aan de orde in zijn
praeadvies voor de algemeene vergadering der vereeniging van ambtenaren
bij het Boschwezen in Ned. Indie. Om verschillende redenen meent hij de
vraag, of al dan niet tot de inrichting van een wildhout-houtvesterij moet
worden overgegaan, bevestigend te moeten beantwoorden. De hoofdmotieven zijn wel, dat de wildhoutbosschen voor een deel zijn gelegen in streken
met een sterk toenemende ontwikkeling, en dat deze bosschen een groote
ititgestrektheid en gedeeltelijk een hooge waarde per vlakte-eenheid bezitten. Het beste kan ervaring opgedaan worden in een houtvesterij;
en juist op het gebied der behandeling van wildhoutbosch moet nog alles
geleerd worden.
Uit het in Tectona 1915 (103) gepubliceerde debat blijkt, dat men het
vrijwel algemeen met den inleider eens was, doch met het oog op het
vele onderzoek aan dit bedrijf verbonden, aan de toekomstige houtvesterij
het karakter .van een proefhoutvesterij wenschte te geven, waarin onder
leiding van het Boschproefstation de onderzoekingen verricht zouden moeten worden. Het voorstel werd warm ondersteund door den toenmaligen
direkteur van dat instituut BEEKMAN, die ervan zegt dat het ,,een van de
„niet overtalrijke voorbeelden in de geschiedenis van het Nederlandsch
„Indische Boschwezen zal zijn, waarin niet achteraan wordt gekomen, maar
„waarbij vooruitgezien wordt". Tevens is in de notulen te lezen, dat de
dienstleiding reeds over de vorming van een dergelijke houtvesterij dacht.
Aan den houtvester D R . H. TEN OEVER komt de eer toe de gedachte in
de daad omgezet te hebben. Met medewerking van den houtvester F. R.
BOSCH werd door hem een bedrijfsplan opgesteld, dat 1 Januari 1916 in
werking trad en dat gold voor een periode van 20jaar, met tusschentijdsche
herziening na 10 jaar. Als objekt werd gekozen het in het boschdistrikt
West Preanger gelegen Goenoeng Gedehcomplex, met een oppervlakte van
15.877 HA.
Eenige jaren.daarna werden in het zelfde boschdistrikt door den houtvester Til. RAIIM nog twee dergelijke houtvesterijen ingericht, namelijk
in 1918 Noord Djambang, groot 16.330 HA., en in 1921 Salak-Halimoen,
die een uitgestrektheid van 15.605 HA. beslaat.
Volgens K E R B E R T (82) zou in het boschdistrikt Midden Preanger boven
Tjiwidej ook gemakkelijk een geschikt gebied te vinden zijn.
Reeds van den aanvang af werd ingezien dat in dergelijke houtvesterijen
naast het eigenlijke beheerswerk, aan het onderzoekeen ruime plaats toebedeeld zou moeten worden.
Wel was het — de bedrijfsvorm eenmaal vastgesteld zijnde — niet
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moeilijk, uit de klassieke methoden"der boschbedrijfsregeling een keus te
doen, zoodat het bedrijfsplan op eenvoudige wijze was op te stellen;
doch de onbekendheid met de boschbouwkundige grondslagen, het
levende element der bedrijfsregeling, zou de groote moeilijkheden
opleveren.
baseerde het door hem samengestelde bedrijfsplan op de
volgende grondslagen x ).
Het bedrijf is rendabel, doordat een vrij belangrijke plaatselijke
houtmarkt regelmatig het produkt afneemt, zoodat exploitatie van
gewilde houtsoorten mogelijk is. Het te behandelen bosch, dat een
hooge produktiewaarde bezit, is in de eerste plaats een schermbosch, gereserveerd om hydrologische redenen. Het oerbosch in deze
streken kenmerkt zich door een grooten rijkdom aan soorten. Den
oogst zal men dus minder in den vorm van leegkap, doch bij voorkeur
door middel van uitkap (plentering) nemen. De oogstmaatregelen zullen
erop gericht moeten zijn om de boschsamenstelling zoodanig te verbeteren, dat de boomsoorten, die een goede houtkwaliteit bezitten, geheel
gaan overwegen en de minderwaardige soorten teruggedrongen worden.
De verjonging dezer bosschen zal — zooals dat bij het uitkapsysteem
gebruikelijk is — zoo veel mogelijk op natuurlijke wijze tot stand
moeten komen.
Het spreekt vanzelf, dat het Boschproefstation reeds spoedig bemoeienis
met deze eerste gebergtehoutvesterij kreeg. Bij schrijven van den Hoofdinspecteur, Chef van den Dienst van het Boschwezen, van 16 Maart 1918,
No. 1536/H.I. werd aan dat instituut opgedragen ,,om de mogelijkheid,
„eventueeldemeestaanbevelenswaardige wijze,van verbeteringsaankappen
„door voortgezette plenteringen in oorspronkelijk wildhoutbosch in het
„gebergte te doen onderzoeken".
Als proefobjekt werden in de nieuwe houtvesterij Goenoeng Gedeh 2
kapseries ter beschikking gesteld, waarih de oogstaanwijzing door het proefstation zou plaats hebben.
Het doel der proeven was dus: door uitkap (plentering) en daarop volgende natuurlijke verjonging de samenstelling van hetoorspronkelijkegebergtebosch (dit is oerbosch), dat behalve als schermbosch ook nog van
belang is uit een oogpunt van produktie, te verbeteren, en welin dien zin,
dat met behoud van het schermboschkarakter de waarde als produktiebosch ve^hoogd wordt.
T E N OEVER

Doordat geen personeel beschikbaar was, kon het proefstation niet aanstonds met voile kracht het onderzoek ter hand nemen. Aanvankelijk werden door BEEKMAN te zamen met den beheerder J . H. BOERRIGTER enkele
*) In hoofdstuk IV wordt nader op dit bedrijfsplan ingegaan.
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voorbereidende maatregelen genomen, ten einde eenig inzicht in de samen
stelling van een bepaald boschgedeelte te verkrijgen.
Bij mijne plaatsing bij het proefstation in 1919 werd het onderzoek aan
mij opgedragen. Van Mei 1919 tot Augustus 1925 heb ik een gedeelte van
mijn werktijd aan dit onderzoek kunnen geven. Hiervan zijn de eerste
2 jaren besteed aan orienteering. Het tropische oerbosch is zoo gecompliceerd, dat men eerst langzaam aan in zijn wezen doordringt en er pas na
verloop van enkele jaren vertrouwd mee raakt. Met dankbaarheid gedenk
ik bier den Soendaneeschen plantenkenner PAK BADOET, die op onze
tochten met eerbiedig geduld zijn in tientallen jaren vergaarde kennis aan
mij overdroeg.
In 1921 kon het werk meer in het groot aangevat worden. Er was toen
de beschikking over voldoende personeel en over geschikte logeergelegenheden in het bosch, beide noodig om het opgestelde werkplan uit te voeren.
Dit onderzoek heeft geduurd van Juli 1921 tot Augustus 1925, dus 4 jaren.
In dien tijd werd in het Gedehcomplex op twee terreinen gewerkt, met een
uitgestrektheid van resp.49,4en 61,4HA., dus met een gezamenlijke oppervlakte van 110,8 HA. Het aantal eenheden, vakken, welke in behandeling
waren, bedroeg respektievelijk 18 en 17.
In deze zelfde periode werd op kleiner schaal een parallelproef uitgevoerd in een overeenkomstig bosch, gelegen in het complex Tjiwidej van
het boschdistrikt Midden Preanger. Van dit proefterrein, Tjibodas geheeten,
dat een oppervlakte van 28,1 HA. beslaat, werden de natuurlijke verjonging en de uitkap bestudeerd in 6 vakken met een uitgestrektheid van
16,5 HA.
:
y
Bij het onderzoek stond van het begin af aan voorop, dat het ten behoeve
van de praktijk van het boschbedrijf was aangezet. De resultaten van het
onderzoek zouden ria verloop van tijd dienstbaar gemaakt moeten worden
aan de bedrijfsregeling van gebergtebosschen. Het was de bedoeling, boschbouwkundige grondslagen voor een dergelijk bedrijf te vinden. In de
eerste plaats zouden deze dus dienen voor de gebergtebosschen in de
Preanger.
De resultaten kunnen echter ook van belang zijn voor andere tropische
gebergtebosschen. Een eerste onderzoek zooals dit, zal verder een grondslag
kunnen vormen voor dergelijke proeven in vlaktebosschen, in het bijzonder
bij de behandeling van bosschen in de Buitenbezittingen, al zullen de
schaarsche bevolking, de extensieve personeelsverhoudingen en de eischen
door de houtmarkt gesteld, hier in het algemeen alleen ruwe vormen van
uitkap en natuurlijke verjonging toelaten. Bij de onderzoekingen naar de
natuurlijke verjonging van Hopea mengerawan MIQ. (nge r a w a n ) in de
Niroe-reserve der residentie Palembang en van Eusideroxylon Zwageri
T. ETB. ( i j z e r h o u t ) in de residentie Djambi, welke door den beheerder

van den dienstkring Zuid Sumatra in Bamenworking met het Boschproefstation worden uitgevoerd, wordt reeds in eenig opzicht met het hier
behandelde onderzoek rekening gehouden. Het is verder zeer waarschijnlijk dat het toekomstige harswinningbedrijf in de bosschen van Pinus
Merkusii JUNGH. ET DE VR. in Atjeh — althans voor een deel — aangewezen zal zijn op natuurlijke verjonging. Het onderzoek op den Gedeh is
dus niet alleen van plaatselijk belang.
Aan het onderzoek liggen algemeene boschbouwkundige beginselen
ten grondslag.
De natuurlijke verjonging en de uitkap bestonden reeds, toen er van een
boschbedrijf nog geen sprake was. Deze begrippen zijn in de boschgeschiedenis steeds blijven voortleven. In de vorige eeuw, toen een eenvoudige
regeling van het bedrijf de eerste eisch was, bleven ze op den achtergrond.
Hun waarde werd in de boschwetenschap hooger aangeslagen dan in de
praktijk van het boschbedrijf. In de belangrijke boschbouwende landen
was de zegevan den leegkap en de kunstmatige verjonging volkomen. Toch
bleef bij vele boschbouwers het besef van tie meerwaardigheid van de
beginselen der natuurlijke verjonging en van den uitkap levendig.
Door gezaghebbende boschbouwkundigen zooals GAYER, MAYR, WAGNER,
MOLLER, GTJRNATTD,BIOLLEY, ENGLER, VAN SCHERMBEEK, EBERHARD — die

echter gewoonlijk een grooteren invloed op de boschwetenschap dan op de
bedrijfs- en dienstvoorschriften hadden — werden de geesten wakker gehouden. En zoo zien wein de 20eeeuw een steeds sterker wordende moderne
boschbouwstrooming ontstaan, die de beginselen van natuurlijke verjonging en ten deele ook van uitkap in haar vaandel voert, en die onder
anderen in Duitschland leidt tot een Dauerwaldbeweging, en in Zwitserland
tot afschaffing van den kaalkap.
Het hier behandelde onderzoek raakt dus wel belangrijke boschbouwstroomingenvan dentegenwoordigen tijd. Omhet ten opzichte daarvan juist
te plaatsen is een nadere vergelijking ermede noodig. Deze wordt in
hoofdstuk I I gemaakt.
Het onderwerp is niet eng boschhouwkundig opgevat. De moderne
boschbouw zoekt naar natuurwetenschappelijke steunpunten. Reeds
MAYR (99) is hiermede in grooten stijl aangevangen. Een treffend voorbeeldisook het door RTTBNER geschreven werk: „Die pflanzengeografischen
Grundlagen des Waldbaus", 1924. Er wordt thans in de natuurwetenschappelijke richting van den boschbouw behoefte gevoeld om de omstandigheden waaronder het bosch leeft, na te vorschen, om de wisselwerking
tusschen de boomen en hun omgeving te bestudeeren. De jonge richting
der plantkunde, deekologie,vindt onder de boschbouwers vele beoefenaars.
Het bosch isvoor hen niet een bloote verzameling boomen, die op een stuk
grond staan zonder meer, neen, men ziet in het bosch een organisme.
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(116) bezigde hiervoor het woord „bestand", BIOLLEY
(14) vangt het onder de benaming ,,milieu ambiant"; de naam ,,plantengemeenschap" heeft in het Hollandsch reeds burgerrecht verkregen.
Zoo kan men dan den boschbouw opvatten alseen bijzonderen vorm van
de leer der plantengemeenschappen, der plantensociologie.
Van dit gezichtspunt heb ik het objekt van mijn onderzoek, het tropische
gebergte-oerbosch, dat plantensociologisch een hoogst interessant objekt
is, ook gemeend te moeten beschouwen.
VAN SCHERMBEEK

HOOFDSTUK II.
DE NATUURLIJKE VERJONGING EN DE UITKAP IN DE PRAKTIJK
EN IN DE WETENSCHAP VAN DEN BOSCHBOUW.
Die Verjiingung unserer Walder auf natiirlichem Weg darf heute als a n e r k a n n t e r waldbaulicher Grundsatz gelten. Prinzipiello K u n s t v e r jiingung, insbeaondere auf der Groszkahlflache
lehrt heute kein Waldbaudozent m e h r .
RUBNEB.

§ 1. ALGEMEENE OPMERKINGEN.

In de geschiedkundige ontwikkeling van den boschbouw vertoont de
mate, waarin denatuurlijke verjonging en de plentering of uitkap x) werden
toegepast, sedert de primitieve toestanden — toen er van boschbouw nog
nauwelijks sprake was — tot heden, een groote schommeling. Na een algemeene toepassing van de beginselen der plentering en natuurlijke verjonging — zij het ook in ongeregelden vorm — volgde een periode, waarin
de tegenstellingen ervan, leegkap en kunstmatige verjonging, steeds meer
werden aanbevolen en toegepast. Eerst sedert ongeveer 1880 treedt met
GAYER een ommekeer op ten gunste der natuurlijke verjonging, welke zich
in de 20e eeuw krachtig in opwaartsche richting voortbeweegt naar het
emdpunt: den hoogst dntwikkelden vorm van boschbouw, welke den enkelen boom als objekt heeft, namelijk de plentering. In vele gebieden wordt
dit emddoel niet zoo hoog gesteld, doch al deze methoden, zooals „Dauerwald" type BARENTHOREH, „Schirmkeilschlag", „Blendersaumschlag'\
,,-bemelschlag", zijn toch een in dehoofdbeginselen: natuurlijke verjonging
en vermijden van den leegkap. Het zou te ver voeren hier dezen ontmkkelmgsgang op den voet te volgen. In de historische werken van
SCHWAPPACH (119) en BERNHARDT (10) is een overvloed van materiaal
te vmden. Oak LOBBY (95), Bti HLE R (22) en HXI.EEL (75) geven geschiedkundige overzichten. In dit hoofdstuk zullen alleen in grovetrekken de ontwikkehngsgang van de natuurlijke verjonging en van den uitkapvan eenige
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in boschbouwkundigen zin ver voortgeschreden landen geschetst worden,
waarbij vooral de nadruk gelegd zal worden op den opbloei, welke deze
landen in de laatste jaren op het genoemde gebied te zien geven.
Hierbij is in de eerste plaats gedacht aan Zwitserland en Duitschland,
waar de moderne boschbouw zich baan breekt. Te meer kan op deze onderwerpen hier dieper worden ingegaan, daar ik gedurende November en
December 1925 in de gelegenheid was, in beide landen een aantal moderne
boschbedrijven te bezichtigen. Bovendien zal ter orienteering het een en
ander medegedeeld worden over enkele tropische gebieden uit de omgeving
van Nederlandsch Oost Indie. De natuurlijke verjonging en de plentering
zijn hier zooveel mogelijk te zamen beschouwd. De plentering toch, gaat
steeds gepaard met natuurlijke verjonging. Deze laatste echter is niet
alleen aan de plentering gebonden, doch beslaat een grooter gebied. Ook
bedrijfsvormen welke oogst zoowel alsverjonging naar plaats en tijd hebben
afgezonderd, namelijk deze op een bepaalde vlakte (,,Schlag") en in een
zekere tijdsruimte concentreeren, kunnen gebruik maken van verjonging
langs natuurlijken weg.
§ 2 . DE N A T t T U R L I J K E V E R J O N G I N G E N D E U I T K A P
IN ZWITSERLAND EN DUITSCHLAND

In de West en Midden Europeesche landen maakt het klimaat een boschbegroeiing mogelijk, welke begroeiing bij een ongestoorde ontwikkeling
geheele landstreken kan bedekken. De geschiedenis vermeldt dan ook, dat
bij het begin onzer jaartelling West en Midden Europa met onmetelijke
wouden waren bedekt.
De geringe bevolking vond aanvankelijk in de bosschen een overvloed
van hout, om de schaarsche behoefte aan dit produkt te dekken. Deze toestand duurde vele eeuwen Jang. De oogst werd op ongeregelde wijze en
verspreid in het bosch bijeengebracht, de verjonging werd aan de natuur
overgelaten. Deze werkte dikwijls wel langzaam, maar toch doeltreffend.
De klimaxformatie ,,bosch" kon zich aanvankelijk handhaven, overal
waar de houtoogst niet te sterk de wouden aangreep. Langzamerhand
werd de boschoppervlakte, uitgaande van de tot stand gekomen vestigingen
der aangroeiende bevolking, in toenemende mate ingekrompen. Zooals
thans nog vele plaatsnamen bewijzen (bijvoorbeeld uitgangen op ,,rode"),
werd er veel bosch gerooid.
Ook werd in verschillende gedeelten de boschvoorraad te sterk aangetast;
er werden hier en daar eveneens leegkappen gelegd. De kronieken uit de
middeleeuwen melden reeds, dat wel gezaaid en geplant werd. Toch mag
aangenomen worden, dat tot ongeveer 1450 bijna algemeen op ongeregelde
wijze geplenterd werd, terwijl men de boschverjonging aan de natuur
overliet.
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Na dien-tijd werd deoogst steeds meer uit daartoe afgescheiden gedeelten,
in perceelen („Schlage") verkregen, waarbij de kunstmatige verjonging
allengs meer aandacht kreeg. De ongeregelde uitkappen verdwenen in de
17e en 18e eeuw meer en meer, daar voortdurend meer behoefte ontstond
den houtoogst te regelen, waarbij een eenvoudigevlakte-indeeling met leegkap en opvolgende kunstmatige verjonging voor de hand lag. Naarmate de
boschoppervlakte geringer werd en de uitkappingen sterker aangrepen,
werd de natuurlijke boschverjonging moeilijker, waarbij alsoorzaken bovendien nog de jacht en de veehouderij kwamen. Bij deze veranderingen was
de bezitsvorm van het bosch van belang. In partikuliere bosschen kan
devastatie gemakkelijk optreden, hoewel deze vorm van boschbezit Ook de
schoonste voorbeelden van het tegendeel toont, zooals nog in Zwitserland
in het Emmental te zien is. Het overheidsbezit waarborgt echterin geenen
deele een juist boschbeheer, zeker niet in tijden van onjuiste en eenzijdige inzichten en van ondeskundig uitvoeren van dit beheer, in tijden van
.oorlog, van revolutie en onder de heerschappij van bepaalde staathuishoudkundige inzichten (mercantilisme, liberalisme). Toch kan juist de overheid,
de staat, in de eerste plaats voorzieningen treffen voor de eigen bosschen,
en — zij het ook niet zoo spoedig •—•voor die welke in partikulier bezit
zijn. In Frankrijk zien we in de 17e eeuw onder COLBERT reeds voorschriften ontstaan (1669, ,,methode a tire et aire").
In Duitschland werd in het algemeen de noodzakelijkheid van een deskundig boschbeheer eerstlater ingezien,algaven reeds vroeger verschillende
vorsten voorschriften („Forstordnungen"). Eerst tegen het eind der
18e en in het begin der 19e eeuw staan hier mannen op, die wij thans als
de pioniers van boschbedrijf en boschwetenschap kunnen beschouwen.
Het zijn G. L. HAETIG, COTTA, P E E I L , HUNDESHAGEN, KONIG, C. H E Y E R .
Als voorlooper hadden zij den Franschman DTJHAMEL DE MONCEAU.
De noodzakelijkheid van een goed boschbeheer werd dus pas ingezien,
toen vele bosschen gedevasteerd waren en men vreesde dat de regelmatige
houtvoorziening op den duur in gevaar zou komen. Onder deze ongunstige omstandigheden geboren, had het boschbeheer in de allereerste
plaats tot taak: overzicht te-verkrijgen, orde te scheppen en op eenvoudige wijze het slagen van de boschverjonging te verzekeren. De ongeregelde plentering werd begrijpelijkerwijze verbannen. Leegkap met
opvolgende kunstmatige verjonging waren in vele gevallen de eenig mogelijke hulpmiddelen. Zoo zien we in de boschgeschiedenis, dat invoering
van boschbedrijf veelal gepaard gaat met toepassing van leegkap en kunstmatige verjonging.
Gelijktijdig was ook nog wel de natuurlijke verjonging op vele plaatsen
in gebruik, doch dan perceelsgewijze toegepast.
De natuurlijke verjonging als bedrijlsmaatregel levert volgens de tegen-

