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Aan mijn vrouw.

VOORWOORD,
Bij het gereedkomen van dit proefschrift gevoel ik mij gedrongen alien,
die op eenigerlei wijze aan de tot standkoming ervan hebben medegewerkt,
mijn dank te betuigem In de eerste plaats denk ik hierbij aan mijne oudleeraren, die veel tot mijne vorming hebben bijgedragen, wijlen A, J»VAN
SCHERMBEEK, Prof. Dr, E. GILTAY en Prof*Dr*A*H, BERKHOUT*
De Heer A.J. VAN SCHERMBEEKbezat de bijzondere gaveom zijnen leerlingen de liefde voor het bosch bij te brengem
U, Hooggeleerde GILTAY,benikdankverschuldigdvoordewijze,waarop
U bij Uw onderwijs den critischen zin bij Uwe leerlingen wist aan te wakkeren en het opmerkingsvermogen wist te ontwikkelen, terwijl U tevens
door Uw voorbeeld aantoonde, dat voor onderzoek veel, doch niet velerlei
kennis noodigis*
Dat men bij zijne onderzoekingen nooit de eischen, welke het boschbedrijf stelt, benevens de practische waarde ervan geheel uit het oog mag
verliezen, hebt U, Hooggeleerde BERKHOUT, ons steeds op pakkende wijze
voorgehouden.
Hooggeleerde BEEKMAN en VAN UVEN, Hooggeachte Promotoren, zeer
erkentelijk ben ik U voor de belangstelling, die gij voor dit proefschrift
hebt gehad, en die ook o*a*tot uiting kwam bij de met U gehouden besprekingen, welke tot eenige aanvullingen aanleiding hebben gegevem
Hooggeleerde BEEKMAN, ik acht het een voorrecht aan het Boschbouwproefstation te Buitenzorg, het Instituut dat door U werd opgericht en
waarvanikthansalseenUwer ambtsopvolgers de leiding heb, door U in de
eigenaardighedenvan het boschonderzoek tezijn ingewijd*De grondslagen
van het onderzoek, waarvan indit proefschrift devruchten geplukt worden,
zijn indertijd door U gelegd* Ook na Uw vertrek uit Indie hebt gij in de
met mij gevoerde correspondentie van groote belangstelling in de werkZaamheden van genoemd Instituut blijk gegeven en mij —wanneer noodig
—van raad gediend*
Hooggeleerde VAN UVEN, toen ik bij mijne onderzoekingen behoefte gevodde mij beter op de hoogte te stellen van verschillende vraagstukken der
hoogere wiskunde en der mathematische statistiek, waart gij zoo bereidwilligvoorlichting te geven op den daarbij te volgen weg. Gedurende mijn

vorig verlof in Europa had ik het voorrecht verschillende Uwer colleges
over mathematische statistiek en bijzondere onderwerpen uit de hoogere
wiskunde bij te wonen, en hebt gij mij bij de gehouden besprekingen —en
later ook in de gevoerde briefwisseling — over onderwerpen van statistischen aard steeds Uw hulp verstrekt, o.a. ookdoorregelmatige toezending
der verschillende, door U geschreven verhandelingen.
Den Oud-Hoofdinspecteur van den Dienst van het Boschwezen iri
Nederlandsch Indie, den Heer Dr. H. TEN OEVER, ben ik zeer erkentelijk
voor de toestemming, welke mij verleend werd om deze studie voor een
proefschrift te bezigen, en voor de groote belangstelling, die hij steeds in
de onderzoekswerkzaamheden van het Proefstation heeft gesteld. Mijn
ambtsvoorganger, dentegenwoordigen Hoofdinspecteurvan denDienstvan
het Boschwezen,denHeerDr. R . W I N D , wil ik speciaal dank zeggen voor
de sympathie en belangstelling, in mijn werk betoond, en voor de mij geboden gelegenheid tot het verzamelen van eenig aanvullend materiaaL
Een bijzonder woord van dank wil ik richten tot mijne trouwe medewerkers bij het Boschbouwproefstation, de Opzichters O. NOERHADI,
OEDIN GELAR SOETAN MOEHAMAD ARIEF en P. S. P. OERSIPUNY, evenals tot
de rekenaars der Mdeeling: Dunnings- en Opbrengstonderzoek. Vooral
den Heer O. NOERHADI ben ikvoor hetverrichten derveleberekeningen en
voor de nauwgezette controleop het rekenwerk, met name in den tijd toen
ik door verandering van werkzaamheden niet meer in de gelegenheid was
zelf daarop voortdurend toezicht uit te oefenen, zeer erkentelijk.
Ten slotte rest mij nog een woord van dank aan de verschillende ambtenaren van het Boschwezen, die mij gegevens van wildhoutsoorten hebben
verstrekt, zoodat ik ook in staat was voor deze houtsoorten het stamvormonderzoek te verrichten. In het bijzonder geldt dit woord van dank voor
mijne collega'sDr. F. H. EKDERT, Ir. J. H. DE HAAN en Ir. G. J. G. JELLES.
Voor de wijze, waarop door de Drukkerij H. VEENHAN & ZONEN te
Wageningen het boek is verzorgd, en ook voor de aangename en vlotte
samenwerkingbijhetdrukken—ondanks het voorkomen van verscheidene
formules en tabellen —, ben ik zeer erkentelijk.
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HOOFDSTUK I.

CONSTRUCTIEMETHODEN VOOR BOOM- OF STAMTAFELS
EN STAMVORMONDERZOEKINGEN; EEN SAMENVATTENDE,
CRITISCHE BESCHOUWING,
„Un tarif doit etre bete; il peut etre ingcnieux, mais avant tout on ne doit pas avoir a
se creuser la tete chaque fois qu'on en ouvre
un;...ft
ROULLEAU (1905).

§1. Inleiding.
Bovenstaande uitspraak, welkeop het eerste gezicht voor de practijk—
waarvoorzulketabellentochindeeersteplaatswordetiopgesteld — weinig
vkiend is, kan niet anders dan bevestigd worden, wanneer men kennis
neemt van de tafels, welke het meest in gebruik zijn.
Houdt menechterrekening metdeomstandigheden,waaronder depractijk meestalmoetwerken,danzietmenspoedigin,datdegesteldeeischook
noodzakelijk is en in het geheel geen geringschattend oordeel over haar
behoeft in te houden.
Dit geldt in het bijzonder voor landen, zooals Nederlandsch Indie,
Brltsch Indie, de Philippijnen, Noord-Amerika, enz., waarin het boschbedrijf tengevolgevangeringepersoneelbezettingenandereoorzakenvoorloopig min of meer extensief moet zijm Het is uitgesloten, dat hoogere
technische krachten zich daar persoonlijk met schattingswerkzaamheden,
waarbij tafels te pas komen, voortdurend kunnen bezighouden* Door de
omstandigheden gedwongen,moetenzij zichin dit opzicht slechts bepalen
tot het gcvcnvan instructieve voorbeelden en tot een controle met behulp
van steekproeven; de eigenlijke arbeid, welke ter vermijding van hooge
kosten bovendien weinigtijdroovend magzijn, geschiedt door lagerpersonnel, in Indie in hoofdzaak door opzichters, leerling-opzichters, opnemers
€n mantri's* Het spreekt vanzelf, dat een gecompliceerde tafel, ook alzou
deze bij een juiste toepassing iets betere resuitaten geven, daar niet op
haar plaatsis. In het bijzonder dient voorkomen teworden,dat kenmerken
worden gevraagd, waarvan de bepaling aanleiding tot grooten twijfel kan
geven*

Doch ook in de Europeesche landen, waarin het boschbedrijf intensief
of tamelijk intensief is, isde door de practijk gestelde eischvan groote eenvoudigheid in het gebruik zoo klemmend geweest, dat daaraan bij de opstelling van tafels in verreweg de meeste gevallen gevolg is gegevem Het
verst gaan in dit opzicht verschillende „tarifs" in Zwitserland en FrankrijL
Indegevallen,waarin aandezeneischnietgeheelwordtvoldaan, zorgden
—zooals later zal worden aangetoond — de samenstellers er meestal voor
om alshet ware „een slagom den arm te houden" door vereenvoudigingen
in het gebruik der tabellen op gemakkelijke wijze mogelijk te makem
Aan de practijk v o o r g e s c h r e v e n methoden, welke eenigszins gecompliceerd zijn, komen slechts sporadisch voor, De methode JONSON in
haarouden(1910,1911,1912,1918) ofhaargewijzigdenvorm (1928),welke
bij proefbaantaxaties in Zweden is en nog wordt toegepast, levert hiervan
een voorbeeld* Doch ook deze methode is in den loop der tijden vereenvoudigd, aangezien het bleek, dat dit zonder nadeeligen invloed op de
resultaten kon plaats hebben>
Schrijver dezes (1930) heeft reeds eerder uiteengezet, dat een stam- of
boomtafel [1]eenlangsstatistischenwegvervaardigdhulpmiddelis,waarvan
men zich bij schattingen kan bedienen* Het daarin weergegeven verband
tusschen de verschillende boomkenmerken geldt bijgevolg slechts voor
g e m i d d e l d e waarden,zoodathetgeenaanbevelingverdienteen bepaalden
boom met behttlp van zoo'n tafel te kubeerem De meeste onderzoekers
wijzen er trouwens ook op, dat bij een dergelijke toepassing belangrijke
fouten gemaaktkunnen worden (tot35%toe;bij localetafelsvoordeschatting van timmerhouthoeveelheden kunnen de te verwachten maximale
fouten nog grooter zijn),
Het groote nut van deze tafels dient men te zoeken bij de opname van
een opstand, dus van een groot aantal boomen; men mag in zoo'n geval
een gedeeltelijke opheffing van fouten verwachten, zoodat de procentische
fout voor den geheelen opstand binnen voor het doel toelaatbare grenzen
komt teliggen [2]. Niet alleen depractijk, doch ookde proefstations maken
thans veelvuldig van dergelijke tafels gebruik (zie bijv, diverse Amerikaansche publicaties en de nieuwe Pruisische voorschriften voor proefperkopnamen —WIEDEMANN-1931)*Hetgrootevoordeelinlaatstgenoemd geval
ligt in de belangrijke besparing aan tijd en kosten, welke verkregen wordt,
doordat men dan de veiling en opmeting van modelboomen voor den
blijvenden opstand achterwege kan laten [3]«
Op degunstigeresultaten, welkebij deopname van proefperken met behulp van tafels verkregen kunnen worden, is in verschillende publicaties
enwerken overhoutmeetkundevoldoende deaandacht gevestigd, CHATUB-

VEM (1926) concludeert op grond van uitkomsten van vergelijkende onderzoekingenzelfs, datdetafelmethode beter isdanalle modelboommethoden
(biz. 86).
De groote waarde, welke men bij het proefstationsonderzoek thans aan
tafels hecht, blijkt ook uit de verandering in werkwijze bij het opbrengstonderzoeL Terwijl bijv* de bekende, 30-40 jaar geleden opgestelde tafels
der Duitsche proefstations, welke in het verzamelwerk van SCHWAPPACH
en GRUMDNER (1913) voorkomen, gebaseerd zijn op gegevens van modelboomen, bij proefperkopnamen geveld en dus te beschouwen zijn als een
„bijproduct" van het opstandsonderzoek, is bij vele nieuwere, Amerikaansche onderzoekingen de omgekeerde, mijns inziens betere weg gevolgd.
Daar begon men eerst met het stam- of boomtafelonderzoek; met behiilp
van de opgestelde tafels ging men vervolgens over tot het opstandsonderzoek [4],
Behalve aan de gebruikelijke tafels hebben verschillende onderzoekers
behoefte gevoeld aan schattingshulpmiddelen, welke meer met de individuee1eeigenaardigheden derboomenrekeninghoudemDeuiterstegrens
in deze richting wordt bereikt met de volledige opname volgens een sectiemethode van de staande boomspil (met behulp van ladders, klimsporen,
enz.) [5]*De schatting bepaalt zich dan slechts tot het takhout, indien men
daarvan kenmerken wenscht te kennen [6]*
Bekend zijn deze opnamen aan staande boomen uit Zwitserland (FLURY)
en Finland (ILVESSALO-1932);ookin Nederland (BERKHOUT-1919) en elders
heeft men wel eens dergelijke metingen verricht* De nadeelen ervan zijn
echter detijdroovendheid van den arbeid en —vooralbij hoogeboomen—
het gevaar voor den waarnemer [7].
Zonder deze methode geheel te verlaten, heeft meneen middenweg gevonden, waarbij de diameter- of omtrekmetingen aan den staanden boom
^ich uitstrekken tot een hoogte van circa 10m boven den grond, hetgeen
met behulp van een ladder of een, aan een stok bevestigde, speciaal geconstrueerde klem, een zoogenaamde „stangklave,f, gemakkelijk geschieden
kan[8].
Het schattingselement is thans dus grooter; men dient gebruik te maken
vantabelgegevens,stamvorm- ofanderevergelijkingen omhet ontbrekende
aan te vullen* Bekend zijn onderzoekingen op dit gebied van PITTERSON"
(1926), JomoE (1928), MACDOWALD (1931)[9],enz. Ook op Java is bij den
djati met een onderzoek van zoo'n methode een begin gemaakt voor
boomen, niet hooger dan circa 20 m*Voor nog hoogere boomen zalnaar
mijn meening een geschikte dendrometer slechts uitkomst kunnen geven*
Uit de gegeven, vluchtige schets moge blijken, dat het boomschattings-

onderzoek gediend heeft om zoowel de practijk als de proefstations hulpmiddelen van den meest uiteenloopenden aard te verschaffem
Het doel van de verder volgende literatuurbespreking en van het onderzoek isom na te gaan:
a. in hoeverre de toegepaste methoden voortropischehoutsoorten,enin
het bijzonder voor den djati, onder de in den Archipel heerschende omstandigheden bruikbaar zijn,
6. ofhetmogelijkisaandeopstellingderdiverseschattingshulpmiddelen
een principe ten grondslag te leggen,
a of alle houtsoorten [10] met behulp van een principe behandeld kunnen worden,
d* welke kenmerken voor de o p s t e l l i n g en welke v o o rd ei n ri ch t i n g
van tafels practiseh bruikbaar zijn.
Het spreekt vanzelf,datdeoplossingvandevraagstukken onder (b)en(c)
voor de tropen, waar het aantal houtsoorten zooveel grooter is dan dat in
de gematige luchtstreken, van gewicht is, Ook alzou,watbetreft (c),zoo'n
principe slechts voor een (zij het ook belangrijk) deel der houtsoorten
gelden, dan beteekent dit reeds een groote arbeidsbesparing bij de constructie van tafels*
Voor naaldhoutsoorten hebben verschillende onderzoekers deze vraagstukken reeds behandeld; in den Archipel is echter een oplossing ervan
voor loofhoutsoorten van meer beteekenis.
Op een scheiding der kenmerken volgens punt (d) wordt in de bekende
leerboeken over houtmeetkunde niet deaandacht gevestigd; toch kan alleen
zoo'n onderzoek tot een juister inzicht in tafelconstructies kiden.
Aangezien schrijver dezes reeds eerder gelegenheid heeft gehad enkele
onderdeelen van het behandelde onderwerp aan de hand van literatuur te
bespreken, en ook in sommige opzichten zijn standpunt heeft weergegeven
(1930, 1931, 1932), kunnen deze gedeelten thans kort worden behandeld.
De in 1930 gebezigde literatuur, welke in het betreffende opstel niet werd
vermeld, vindt men in bijgevoegde literatuurlijst.
Deaandachtdienterverder op te worden gevestigd, dat de critiek in de
e e r s t e p l a a t s geleverd is met b e t r e k k i n g tot de mate van bruikbaarheid van m e t h o d e n voor h o u t s o o r t e n in den A r c h i p e L H e t i s
bekend, dat theorie en practijk dikwijls, noodgedwongen, zeer van elkaar
moetenafwijken, waardoor hetkan voorkomen, dat toepassing van theoretisch minder juiste methodenophaarplaatsis,Waarschrijverdezesin vele
gevallen niet geheel op de hoogte is van de omstandigheden,welkebijdit
laatsteeenrolhebbengespeeld (beschikbaargeld;beschikbaretijd;aantalen
kwaliteit der personen, welke het werk op het terrein moeten verrichten;
eigenaardige toestanden en gebruikeninhetonderzochte gebied, enz^),zou

eencritiek,dieverderging dan boven is aangegeven, onbillijk kunnen zijn.
De wereldliteratuur over het stamtafelonderzoek is buitengewoon omvangrijk; schrijver dezes heeft met van alles kennis kunnen nemen. Doch
ook het hem wel bekende gedeelte is reeds zoo uitgebreid, dat eenige beperking bij de publicatie ervan noodig is*Bijgevoegde literatuurlijst is dus
zeer onvolkdig.
§2* G e b e z i g d e k e n m e r k e n .
Zooalsuit het voorgaande blijkt, kunnen de kenmerken in twee groepen
wordeningedeeld,namelijkdekenmerken,welke (a) bij de opst e l l i n g en
die welke (b)bij de i n r i c h t i n g van de tafel zijn gebezigd.
Het is natuurlijk mogelijk — en bij vele constructies zelfs gebruik —,
dat de meeste kenmerken zoowel tot de eene als tot de andere groep behooren. Verder kan het voorkomen, dat een kenmerk voor een bepaalde
tafel in de tweede en voor een andere tafel in de eerstegroepmoetworden
ondergebracht; bijv. boomhoogte voor sommige algemeene en voor sommige locale tafels (zie hierover verder).
De onder (b)vermelde groep kan weer worden onderverdeeld in kenmerken, welke aan den staanden boom moeten worden gemeten en die,
welke op grond van deze metingen worden geschat; ook deze scheiding is
voor de diverse tafels verschillend. In het verder volgende zal -— waar
noodig — worden gesproken van opstellings-, metings- en schatt i n g skenmerken.
De aandaeht moge er verder op worden gevestigd, dat uit de bespreking
der kenmerken voldoende zal blijken, welke moeilijkheden zich zullen
voordoen bij een standaardiseering der boommetingen.
2a. H o o g t e k e n m e r k e n . Hiertoe moeten worden gerekend de boomhoogte; de lengte van het stamstuk, dat geschikt is voor timmerhoutopwerking (timmerhoutstamstuk); de lengte van het stamstuk tot een bepaalden, aangegeven minimumdiameter (met of zonder bast); de richthoogte van PRESZLER (1873, 1882, 1902; zie ook diverse leerboeken) of
andere richthoogten (bijv. GYLDENFELDT-1880, LEHNPFUHL-1885); de
hoogtevandenkroonaanzet ofdelengte van de kroon; de vormpuntshoogtevan JONSON (1910, 1911,1912, 1918, 1927, 1928);de stronkhoogte;enz.
Met betrekking tot de boomhoogte is reeds eerder (1930) medegedeeld,
dat dezevandengrondafmoet worden gemeten; het in mindering brengen
van de stronkhoogte, zooals in Duitschland en andere landen gebruik is
ofwas,zou voorverschillende tropische en ookandere houtsoorten (Noord
Amerika) tot absurditeiten aanleiding geven (zeer hooge stronkhoogten ten
gevolge van wortellijsten, stamvoetverdikkingen, enz»)*

Er zljn echter diverse houtsoorten,welkeopsteltwortels staan en waarbij
men dus de boomhoogte niet van den grondafmag bepalen*Bekend is dit
voor vertegenwoordigers van het geslacht Rhizophora (Rhizophoraceae),
doch ook in verscheidene andere geslachten komen houtsoorten met steltwortelsvoor [11].Het hangtin dergelijke gevallen van deeigenaardigheden
van de houtsoortaf,waar destam gerekend moet worden te beginnen*
Een voldoend nauwkeurige bepaling van de lengte van het timmerhoutstamstuk eischt van den taxator exploitatie-ervaring [12]; schrijver dtzts
heeft hierop in zijn publicaties over wildhouttafels steeds den nadruk gelegd* HOWARD (1925), die op verzoek van de practijk dit kenmerk in tafels
voor sal btzigt, iszoo pessimistisch gestemd over het nut ervan, dat hij het
gebruik van dtzt tafels afraadt*
In Noord-Amerika en ook in de Philippijnen wordt genoemd kenmerk
veelvuldig toegepast;ookin Indie en elders (bijv.in Frankrijk, Noorwegen
en Hongarije) komen dergelijke tafels voor [13].
Gtzitn de groote populariteit van dit kenmerk, bestaat er dus alle aanleiding het aan te houdem In Noord-Amerika bezigt menvoor de schatting
lengteklassen gelijk aan de daargeldendestandaardlengte(16' = 488 m)of
aan de helft ervan, in de Philippijnen kiest men hiervoor 5 m. PEUPION
(1905) geeft dit kenmerk met 1m opspringend, evenals EIDE en LANGSAETER (1929), die dat van 4 m hoogte af doem Op Java zijn klassen van
2 m genomen, hetgeen naar mijn meening de uiterste grens is, tot waar
men inverband met debereikbare nauwkeurigheid van bepaling gaanmag*
Door FEKETE (1931) wordt de lengte van het timmerhoutstamstuk in
procenten van deboomhoogte bepaald;dit kan bijv. met een speciaal daarvoor ingerichten hoogtemeter van CHRISTEN, welke in Skandinavie veel
gebe^igd wordt, gemakkelijk plaats hebbem Voor sommige locale tafels,
waarbij deboomhoogte geen metingskenmerk is,isdtzt methode natuurlijk
onpractischu
De bepalingvandiehoogte,waardediameter eenbepaalde waarde bezit,
zoods bijv, bij derichthoogtemethode van PRESZLER,eischt het gebruik van
een dendrometer, wanneer men dit eenigs^ins nauwkeurig wil doen,
PRESZLER en bijv, ook MULLER (1923) meenen, dat de taxator na eenige
oefening dit werk oculair kanverrichten; BAUR(1891)isover dtzt methode
weinigtespreken.Behalve door PRESZLERen enkele anderen isdit kenmerk
voor practijkschattingen niet gebezigd.
De kroonaanzethoogte en de kroonlengte, in meters of in procenten van
de boomhoogte, zijn kenmerken, welke verschillende malen toepassing
hebben gevonden (bijv. SCHIFFEL-1899, 1905, 1907, 1908). Voor goedgevormde boomen geven dtzt kenmerken voor de practijk geen moeilijkheden*

