" ' ' ' ' ,"'p"P' "'''!l1 ,

,

..

1

IK.' I,"

. r

'J

'''"""'I!!IIII)

iI']-I

'11 rILYIII'Wr!

\

...
\

..
....

Referaten ..

RUBRIEK 3. Houttl!eJt" ',( waaronder biologie der houtgewass·eri. systematiek én zaad·
teelt).

Vcrgleic1lende Untersuchungcn mit vcrschicdenen 'Färbeverfahren als Ersatz oderErgänzung der Keimprüfung bei lorstlichen Sämereier; Alf r. e d Wa c h. Thar. F. "
Jb. 314. 143-193. 1942.
..
' . ,
Aan de vanouds beproefde kiemproef ter bepaling' van de kiemkracht van boom~ - .
zaden; zijn verschillen:de bezwaren verbonden: langen duur (3 wekelll - 2 maand~n).
ongeschiktheid voor zaden met een rustperiode (soms van een of twee jaar ulfs) en
dikwijls geen,.juiste weergave voor de practische waarde, doordat de omstandigheden
in het laboratoriwn te sterk ,afwijken van die in de natuur.
Talrijk zijn dan ook de pogingen geweest. die een snelle-r en tevens zoo mogelijk
nog beter inzicht in de waarde van het zaad beoogderu. De meeste dezer methoden ,
leverden nog minder bevredigende resultaten op daI! de kiemproef. zoodat alleen de
kleurmethoden nog perspectieven openden.
. !
Volgens Wie 1a n d is de biologische oxydatie een dehydratie~proces, waarbIj dus
het substraat waterstof afstaat. Deze waterstof verbindt zi.ch met de, Jin het weefsel
aanwezige zuurstof tot water (met waterstofperoxyde als tusschenproduct). In de plaats
van zuurstof kUIUlen echt~r ook een. reeks 'van organische kleurstoffen. tred:en. die bij
deze reductie kleurloos worden. In het bijzonder bleken volgens oudere onderzoekinge!!
van Sc he u r"l e n (1900) bij bacteriën en Ia"~ece proeven met b~chzaden- van den
Japanner H ase g a w a. in dit opzicht selenium~ en teluriumverbindingen bruikbaar.
B i cl m a ,n n zette deze onçlerzoekingen in DuitschIand voort met NaHSe03.
Naast deze methoqeru staan de rechtstreeksche kleunnethoden/, die berusten op het
verschil in doorlaatbaarheid van kleurstoffen: tusschen: doode en .levende celwanden.
De Rus Nel i u b 0 w ontdekte' de bruikbaarheid van het indigo--karmijn hiervoor,
anderen- passen anilineverbindingen toe. -,
Een derde methode, is die van den Rus Kus ne Z 0 w a, die met een jood-joodkali.reactie de mate van zetmeeJvorming in kiemende ,zadeni aantoont.
Deze verschillen.tle methoden werden nu getoetst aan zaad van den fijnspar, (snel
kiemend. van deIli Oostenrijkschen den (kiemt langzamer), van den Weymouthden
(kiemt zeer langzaam) ebj van den! beuk (kiemt eerst na overwintering). Naast het
volwaardige zaad werden ook proeven genomen mef door verhjtting van korteren: of
langeren duur opzettelijk beschadigde zaden.
"
Bij het onderzo~k bleek, dat de selenium~werkwijze de, uitkomsten: van de gewone
kiemproef het best .benad~ren. -"In sommige gevallen' zijn de djfer:s wel aanmerkelijk
te,hoog. doch" de gevolgen! van de opzettelijke beschadiging komelll even: dUidelijk naar
voren als bij de gewone kiemkracht.
.1
. Kenmerkend voor een kiemkrachtig zaad is niet zQOzeer. de intensiteit yan de kleur
dan wel de· regelmatige verdeeling van de kleurstof over de gehee1e oppervlakte van
het zaad. .
,.'
..'
In verband hiermede zal de volgende indeeling doelmatig zijn; •
1. volkomen homogeen donker gelsleurde embryo's;
'2. opvallend bleekrood gekleurde embryo's en volkomen gekleurde embryo's met ·bleek..
'i

_._,

.

'.

.

3. embryo's met tamelijk groote ongekleurde vlekken

geheel kleurlooze embryo·s.
De beide groepen 1 en 2 die eventueel gezamenJijk kUnnen worden genomen. vormen
dan ,het aandeel aan kiemkrachtige zaden.
v. S.
C;Il'

,
DeZ" Einlluss des Seewindes auf das Wachstum v6n KielcZ"; Pichte. Buche. Birke und
Ede. Dr G. Mitschor1ich. Thar. F. lb. 7/8. 345~373. 1942.
'.
Een: vrij groot aantal opstanden, van groveden. fijnspar, beuk. berk en; els, ane aan
de Oostzeekust gelegen en s.terk aan den wind blootgesteld. dienden als onderzoekingsmateriaal voor het vaststellen van den invloed van den zeewind op den groei dezer
houtsoorten. Daartoe werden In 10 m breede, landwaa.rts verloopertde strookeIll, hoogte
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en. diameter gemeten, kronenprojecties geteekend e1\ scheeve stand van den stam be-

,

paald. Voorts werden enkele, stamanalyses alsmede een aantal wortelonderzoekingen
verricht. ,
I
"
Uit het onderzoek bleek, dát de gro(Jl!den. ondanks zijn groote stonnvCl8theid, zeer
gevoelig is voor het voortdurend aan krachtigen wind blootstaan! Dit komt zoowel
in de' kroon tot uiting (spoedig ten gronde gaan van de topscheut en afplatting van
het kronendak), als in den stam (scheeve groei en sterke vorming van drukhout).
Als randbqom is hij ongeschikt voor het vormen: van een boschmantel. Ook de storm..
vastheid is beperkt op gronden. waar hij goen paalwortcl kan vonnen.
~
De fijnspar y,rordt door den! wind veel minder beinvloed dan de groveden. De top~
scheut groeit nog onder de meest ongunstige omstandigheden' loodrecht omhoog. terwijl
ook de stamvonn veel beter is. Het kronendak heeft veel grootere diepte. wa~rdoor'
hierin belangrijk eerder luwte wordt bereikt. Dit komt vooral tot uiting in de hoogte- .
kurve. die men kan bemerken van de kust af in landwaartsche richting en Welke bij de
fijnspar aanvankelijk veel sterker stijgt, en dus eerder het hoogste niveau bereikt dan
bij den, groveden. Scheeve stand van den stam komt veel minder voor dan bij eerstgenoemde houtsoort. daar bij storm de gehede boom eerder omver wordt geworpen.
De beuk is van alle houtsoorten het gevgeligst. Zij kronendak stijgt ·naar het lanCJ
toe slechts zeer langzaam omhoog; in de grafiek is het nagenoeg een, rechte lijn. De ...
wind veroorzaakt: bij deze houtsoort evenwel zeer weinig asymmetrie. Doordat het '
kronendak buitengeW'Opn dicht. is gesloten' en doordat ,het wortelgestel zeer stevig 'in
den; grond is verankerd. is de beuk zeer stonnvast en: daardoor voor randboom buitengewoon geschikt.
"
Wat de gevoeligheid voor den wind betreft vertoont de berk met de beuk vee!
overeenkomst., de bev.'Orteling van deiè houtsoort is evenwel lang niet zoo intèosief,
terwijl hij ook sterkc:r nijging tot scheeven gro,ei vertoonte. Doordat het kroneDjdak
. steeds een losse sluiting heeft. is hij geen bijzonder geschikte houtsoort voor opstancls~
randen. ,
.
_
,
"
De els, 'is van, alle houtsoorten! het~minst gevoelig. Zijn kronendak is het sterkst
gekromd. Daar hij betrekkelijk vast in dea grond is verankerd, is hij op een hem
passende groeipJaats voor randboom goed, bruikbaar.
v. S.

,

,

RUBRI;EK 4:. Boschbescherming (waaronder natuurbeschenning en jacht).
De toekomst (Jan ons reewild., W. J..S. Ned. Jager 5, ,36-38, 1943.
De reewildstand is zeer teruggegaan tengevolge van onweidelijke jacht. strooperlj
en kantjesjagerij. Evenals met alle wild is een matige reewildstand toelaatbaar zonder
dat dit conflicten ,geeft met land·" tuin~ of boschbouw.
Aan den opbouw kan thans begonnen worden'. nu de ~elangen van de jacht beter
worden behartigd. Dat zal moeten geschieden door sparen' en- deskundig afschot. De
. jagers zullen zich. iq verband met bij' ons ,te lande heerschende toestanden, tevreden
móeten stellen met een kleinen stand; deze ,zal kwalitatief goed kunnen zijn .
. Wordt in het bosch voor wildakkers en grasvlakten gezorgd en voor aanplant
van voor wild geschikte boomen (tamme en wilde kastanje. Amerikaansche eik) en
struiken (Pcunus, lijsterbes. vuilboom, brem) dan vind~ het wild voedsel in het bosch
,,
I
en wordt het trekken naar de bouwlanden ,beperkt.
In verband met de treklust van het reew~ld dienen de jachtschappen groot gemaakt
te worden •. althans belangrijk grooter dan die voor kleinwild. Dit kan geschieden doof
, verscheide!1e"-k1~injachtwildschappen . samen· te voegen tot één groot. 'waarin het ree, wild door één jager wordt bejaagd; maar het kan ook zoo gedaan worden, dat door
de gewestelijke leiding een afschotplan voor reewild wordt vastgesteld en aan iederen
pachter van een kleinwildjachtschap .bij toerbeurt een, vergunning voor afschot van
een ree wordt gegeven. Is er bijvoorbeeld afschot van 5 ~tuks vastgesteld, dan zullen
ip dat ja,ar 5 pachters een stuk mogen schieten; een volgend jaar 5 andere. De laatste.
methode wordt door schrijver' al~ de beste aangezien, daar ,dan de minste kans' op
moeilijkheden en jachtilijd bestaat. terwijl het de verzorging, vaQ. den' reestand ze'ker
ten goede zal komen.
, >
Het spreekt van zelf, dat aan de jagers voorlichting >dient gegeven te worden over
afschot en regeling der verhouding van mannelijk tot vrouwelijk wild.
W. B.
RUBRIEK 6. Boschhuisnoudkunde (waaronder beheer., handel, re~ht. wetgeving en
arbeid).
Die Forstwirfschaff auf Cypern. Red. (Ontleend' aan' T'roup Colonial Forcstadmini ..
stration) Z. f. Wcltfw. 1/2. 6~4. 1943.
Cyprus heeft een oppervlakte van 9300 km~ met 375.000 inwoners. in hoofdzaak
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Grieken en Turken. Twee gebergteketen"s, èen Noordelijke en een Zuidelijke, omsluiten
de vlakte van Messaoria. die voor 't ,grootste deel gecultiveerd is. Het heeft 'een
typisch Mi,ddellandsche zee 'klimaat. met regen in den winter en .sterke dro~ogte' in den
zomer.. De rivieren zijn kleine bergbeken, die in den zomer' niet meer dan droge steen_
. ',;.
'.
beddingen iijn. ' '"
f
De belangrijkste, bosschen' vindt men in 't gebergte inet als hoofdhoutsoort de 'Pious.
halepepsis. "plaatselijk vergezeld van ceder '(Cedrus hrevifo1ia), en op den Troödosberg
de Pinus nigra var. Palassiana en 'Cupresstis sempervirens.
.
.
Er i's v.;t;0eger veel bosch vernield. De Phoeniceers begonnen er reeds ,niee en, de,
'Romeinen zetten het werk voort. Zij, hadden hout noodig·. voor hun scheepsbouw en
voor hun mijnen. Verder bestond cr vçel ho'utexport naar -Paiestink. In de niiddeleeuwen ging de boschvernieling ·voort. hetzij door ovennatige velling. hetzij door ont~.J "ginningen. Gedurende de BOO~jarlge overheersching door Turkije werd er ~aan herbebossching niets gedaan. In 18?8 kwam Cyprus in ,handen van Engeland en, reeds in
1879 werd. \de cer~te boschwet uitgevaardigd. De eerste boschambtenaar was, een
Franschman. die in twee belangrijke 'rapporten op den beklagenswaardigen' toestand
" .der bpsschen v.;-ees, 'we1lcen hij .in. hoofdzaak weet aan de mijnen. d!e den jongen hout-'
opslag kapten.' _.
,> •
,
• ,
'
In 1929 bezocht Tra u p -het eiland en in zBn rapport veroordeelde ,hIJ sterk deovermatige veeweide. vellfng en onwettige ontginningen, met als gevolg 'daarvan desterke_ erosie. Hij stelde. voor. dat in Ot vervolg de boschambtenaren zich voornamelijk
zouden bemoeien met de met goed boschgewas begroeide' terreinen van de heuve16
keten~. terwijl de zeer verspreid Hggende gedegenereerde bosschen aan de ,beweiding
maar' moesten wordeh overgelaten. Verder 'stond hij een sterke decentralisatie van den
dienst voor: het personeel moest in of. in _de 'nabIjheid der bosschen worden gestátionneerd.
~ Deze voorstellen werden gedeeltelijk overgenomen. Er kwamen -4 boschafdeelingen.
ieder met een houtevester aan 't hoofd. In 1939 waren er een, inspecteur met 6 hout;..
vesters. waarvan, 2 geboortIg op Cyprus, die hun opleiding in Engeland hadden genoten. Ieder particulier bosch ,kan door den inspecteur onder contröle van het bosch ..
beheer gesteld 'worden. In 1938 was er 1689 km 2 bosch waarvan 1611 km2 van den
Staat. Van die 1611 km 2 worden' 1388 km2 direkt door' het boschwezen beheerd. De
"I'minder be!angrijke- bosschen staan onder' co~tröle van dorpsbesturen.
v. Z.
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Tropische ~oschbouw.
RUBRIEK 2. Grond en'ldiniaat (waaronder cultuurtechniek. bemestin~t en microbiologie',).,

, Zur Problemafik der Kolonialen Bodenkunde. Prof.
fw. 3, 165-179, 1943.
'
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,

Veel te lang heeft de geologie de theorieën die voor de gematigde strekeJll golden.
toegepast op de enorme terreinen: in de tropen. Slechts fen deele zijn de geologen
hiervoor verantwoordelijk. Met uitzondering toch van BuitenzoTg in Ned. Indië en
Peradeniya op Ceylon, waren er nagenoeg- geen instituten. die zich met geologische
onderzoekingen onledig hielden. en dat werd dan nog vaak door landbouwku{lcligen ....
naast hun gewonelll' arbeid gedaan. Naast deze institutenj had men slechts in Brazilië het
Instituto Agronomico in Campinas, waar sedert ,zijn vestiging geologische onderzoe~
kingell,J werden verricht. Een groot deel van de geologie ·der tropen werd opgesteld
door personen, die de tropelIl nooit hadöen gezien, en wien alleen; toegezonden grond~
monsters ter beschikking stonden.
De geologische kaarten, die van uitgestrekte terreinen in de tropen zijn vervaardigd
9cven onvoldoende inzicht in de geaardheld van het terrein. Neemt' men eeDl 'groot
a'antal bodemprofielen, dan wordt de kaart vaak erg onoverzichtelijk of ,men, moet aan
de kaart een groot aantal diagrammen' toevoegen-. Met de vervaardiging van dergelijke
engmazige kaarten gaan jaren gemoeid, en is de kaart gereed dan zijn de inzichten
al weer z66 gewijzigd, dat ze niet meer up to date i s . ,
'.
'
Toch heeft die onvoldpenlde geologische kennis vaak ,tot enprme verliezefij geleid.
Zoo ware het bij grondig onderzoek niet noorlig geweest, dat 1.5 riûlliard ha op aarde
door erosie ware vernield of dat honderdduizenden ha van geïnundeerde gronden waren
verzout. IHet vraagstuk van de tropische geologie wordt voornamelijk bemoeilijkt doqr
de uitgestrektheid der terreinen, het wordt dus een vraagstuk van opnametechniek.
Het mozaieksysteem' heeft slechts waarde voor de enkele onderneming i voor de enorme
9roote te onderzoeken uitgestrektheden zal men 'andere banen. moeten; volgen.
- In Rusland', N. Amerika en, enkele Balkanstaten treft men groote vlakten aan, waarbij
. van de bodemvormende factor:en, moedergesteente, relief vegetatie en klimaat eigenlijk
alleen het klimaat varieert .. Die laatste fador beheerscht dan weer de vegetatie. Het
• klimaat is de factor voor de boèlemkundlge verschillen. MeOj heeft nu zoogenaamde
kHmaatsgeologlsche kaarten vervaardigd en dit niet alleen voor bovengenoemde ge~
bieden, maar voor groote gedeelten der tropen. Echter geringe verschillen in 't reHef
werken weer store<nd in. Hoogte~verschillen van enkele cm over een 'paar km zijn
voldoende om het door 't water vervoerde materiaal naar de korrel grootte te sorteeren
en zoo krijgt men binnen een zelfde klimaat toch weer ve-rschillen. Dergelijke verschillen
die dus in 't profiel tot Uitdrukking komen, ontstaan echter zeer langzaam.en geleidelijk
eri ook bij een meer geprononceerd reHef gaat er wellicht een' menschenleeftijd mee
heen voor het verschil zich, uit in de vegetatie. Men vindt nu in de richting van het
.verval een serie van ve"rschillende bodemprofielen met elk zijn karakteristieke vege~
tatie. Op, dit principe heeft Mil n: ~ zijn catena (catena
keten) opgebouwd, die
voor 't eerst voor Brazilië is uitegewerkt (zie o.a. het referaat van Va gel e r's
artikel .. Dfe Vegetations zonen Zentralbrasiliens als Ergebnis vQn Klima. Boden lUld
Geschichte" N.B.T. 2, 90-92, 1941). Deze catena~theorie heeft in de tropische geologie
meer en! meer navolging gevonden en in de koloniale gebieden van Engéland en België
vervaardigt men thans volgens dit principe de geologische kaarten. Het is onbegonnen
werk op de kaart de catena~typen vast te leg geIl' door afloopen van het terrein, vooral
wordt het onmogelijk wanneer dat met oerbosch begroeid is. Het lag dus voor de hand
de Telief~vegetatiekaàrt samen te stellen door opname uit de lûcht. De verschillen
komen echter in hel zwart~wit beeld onvoldoende tot uiting. MeIlj onderscheidt wel
savannen ~en bosch maar van de samenstelling van de savanne en het bosch, met
andere woorden van de associatie, komt men toch te weinig te weten. Indien men
echter uit de lucht kleurenfoto's maakt komt men een eind verder.
•
Va gel e r heeft nu in samenwerking met Dr Hes kc' en Fransche geologen
kleurenfoto's gemaakt van Algiers en wel vanaf de Middellandsche Zee tot in de
Sahara en de resultaten daarvan hebben zijn verwachtingen verre overtroffen.
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Aan het artikel zijn cen 14-tal dergelijke klimrenfoto's toegevoegd. Er 'is één foto
bij, waarbij, in absoluut vlak terrein scherp het terrein uitkomt dat met Alfagras en
dat met Artemisia begrocid~ is. De eróSie-verschlJnselen op atldere foto's komen bij~
zonder goed tot uitdrukking: Begrijp ik het artikel goed d?D zijn deze kleurenfoto's
vooral van belang voor oriënteering, waardoor later het geolo,gisch onderzoek op het
v. Z.
terrein zelf (het. z.g. veldwerk), kan worden bekort en vergemakkelijkt.
I
RUBRIEK 6. Boschbuishoudkundé (waaronder beheer, handel,· r~cht. wetgeving en
arbeid).
"
.
\
, Bemerk'bngen ülier Forstwirtschaft und Forstverwaltung. Red. (Ontleend aan
T rOu p's Colonial Forest Administr-atlon)'. Z. f. Weltfw. 3, 181-183. 1943.
In Indië en l}tlrma ligt de bakermat van het Britsche koloniale boschbeheer, dat
't'"door den Duitscher Bra n cl j s werd gegrondvest. B r an dis VlaS het, die in 1869
voor de herbebossching het taungya-systeem (bosch-veldpouw) invoerde. -Van 1869
tot 1936 werd in Burma' alleen reeds een uitgestrekth~id vàn 52.000 ha, en wel hoofd~ ,
zakelijk van teak, op die wijze verjongd. Na 1920 vond het talUlgya-systeem evenzoo
toep.assing in Kenya eol Tanganyika waar het de gebruikelijke cuJtuurmethode werd
voor Juniperus procera (Oost:Afrikaansche ceder). voor cypresse.p. en. voor eucalypti; , ,
tot 1937 had men hier 20.400 ha op die wijze gecultiveerd. En sedert werd het over...
gebracht naar Nigerië. de Goûdkust, Nyassaland en Nieuw Rhodesië. " ' .
• Van een eigenlijk boschbeheer is in de BritsC:he koloniën (bedoeld zal. wel zijn de
Afrikaansche) eerst na 1920 sprakè. Tusscheri 1900 en 1914 bestond de arb.eid in
<hoofdzaak op wetgevend gébied en uitbreiding van het ambtenaren'corps en na den
wereldoorlog begon men zorg te besteden aag de opleiding, vooral van inlandsch per...
Boneel. De organisatie van den, dienst in zijn huidigen vonn dateert eerst van 1935.
In vergelijking met andete koloniën, is de personeelsformatie klein.
'
.
T rou' p wijt de geringe ontwikkeling van het boschbeheer aan (de geestesgesteld~
. heid van den Brit. Hij heeft geen begrip van boschbouw, ,hij is te veel ingesteld op
geldelijk gewin en. te ,weinig op de<vrucht van ernstigen arbeid. hij schuwt het leven
in de eenzaamheid. In de organisatie van 1935 zit, geef:! vaste lijn en aan het ministerie
ontbreekt eén bekwaam adviseur, die de belangen tegen. çlkaar afweegt en met klem
voorstellen ter verbetering kan doen. De Imperia! Forestry Institute. Forest Products
Research Laboratory. COlonial Forest Resources, Development Departement en Im...
perial Institute Advisory Comittée on Timbers werken te v.reinig samen. Er gaat te
Weinig organisatorische kracht uit van de periodieke Forestry conferences.
Er zullen maar weinig geciviliseerde landen zijn. waar men zoo weinig begrip voor
boschbeheer vindt - vandaar de achterstand. De wereldóorlog bracht dit gebrek aan'
inzicht wel duidelijk aan, het licht toen. voor militaire doeleinden groote hoeveelheden
hout noodig waren.' Tegenover 600 millioen ha bosch in de,.koloniën. &taat een bezit
van slechts' 1.2, mil1ioen ha in het moederland. Engeland moet ,meer dan 950/0- van
zijn toutbehoefte invoeren. Men zou, nu mogelll vérwachten. dat Engeland zijn kolo~
niaal boschbezi,t met bijzondere zorg zou beheeren. Maar dit ,is geenszins het geval:
Het behoort tot het wezen van het .. liberale denkeI(, dat men het bezit alleen bekijkt
van de kant van de rechten, die het verleent en niet van de kant van de verplichtingen.
die het oplegt. Dat is er dan ook de oorzaak van, dat de "Brits<:he ongeschiktheid
voor de ,éerfJied voor het bosch" zich weerspiegelt in de verontrustende slotbalans, .
die T r,o u ~ van den stand' der' bosschen van het imperiUm opstelt bij het .. Schnitt~ ~
punkt der grosztet:J, politischen Wende".
~ De Brit begrijpt niet. dat de geldelijke opbrengst iets secundairs is. Een .. seelisches
Man~o" .. leidt . tot e:en boschbouwkundig verliesbedrijf. Maar na ,de boschvernielingen
op Cyprus, Ceylon, in Palestina. Malakka en de AfrJkaansche koloniën. komt de eisch
van T'r:,o u p. dat de bosschen door een goed georganiseerd beheer tot hooger op~
brengst moeten worden: gebracht ... ~ .. 'tc laBt. Onwillekeurig denkt men aan \Je woer...
den van den groo~sten Britschen Afrikapionier, wa(innede deze van het leven afscheid
nam: "Zoo weinig' gedaan, -- zoovee] te dQen~'.
.
"
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Deze woorden vatte ,men niet te tragisch op. Aan ieder onzer, die" lucht krijgt
de Elyseesche jachtvelden. ontglipt dezelfde verzuchting.
Aangezien T rou p's "Colonial Forest Administration" ons niet ter beschikking
stàat. is niet' na te gaan of alles wat T r 0 u,p mededeelt. In het juiste verband is
aangehaald'. De slottiiade lijkt nûj in ieder geval van den boekbeoordeelaar. Maar het
is toch wel duidelijk .dat T rou p zijn la,ndgenooten mènige veeg uit de pan geeft.
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Waar het tenslotte op ~o~t is, 'of hij billijk is, 'en een buitenstaander~ oordeelt vaak
milder.
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Persoonlijk .heb ik altijd respect gehad voor de ontwikkeling, van het boschbeheer ,
in Britsch~Indië, natuurlijk voor zoover e:en eo ander uit de boschbouwliteratuur te
beoo,rdeelen viel. Wij" Hollanders waren weliswaar op Java heel wat verder, hadden
er een "veel intensiever beheer in de djatibosschen. maar wij verwaarloosden dan ook
de" veel üitges~rektere bosschen in de bUitengewesten tótaaJ. In Britsch ..Indië' begon
mep' zeer extensief -maar meIlj werkte er gestaag van 't groote in 't 'kleine. zoodat
men" geleidelijk vorderingen; maakte over de hede linie. zoowel in de teaJv., de sah
de kust- en de gebergtebosséhen. Aldus kreeg men ,er een zeer harmonische ontwikkeling.
•,
Dat men in Afrika minder succes ~on- bQ.eken, is wellicht daaraan toe te.,schrijven,
dat men; deze bosschen van minder belang achtte in verband met de zeer schaarsche'
. 'bevolking tegenover de zeer dichte van Indië, afgeZien dan nog van het feit, dat een
groot deel dier bosschen savannen zijn. Onvèrdiend lijkt mij het ~'verwijt. dat de Brit
de eenzaamheid zou schuwen; - tie Brltsch~Indisch~ houtvesters hadden heel wat een?
%amer standplaatsen) dan hun Nederlandsche' collega'~. De geringe vooruitgang van het beheer na den' yorigen ~ereläoorlog kan zeker geen
gevolg zijn vàn 'het "liberale denken" van den Brit. want het liberalisme was toen '. \
reeds "as dead, aS a doornail". Wie echter de "kOloni'ale boschbouwliteratuur: in de
I - laatste decennia, (Iitdian Forester. ,en Emp. For Journal) gevolgd heeft wèet maar al'
te goed. dat men ook h,ier de_fontroverse had tusscheo, centraal beheer. gesteund door
de ..men on the spot",' en de. overdracht van 't beheer ,op de ,ïCchtsgemeenschappen
of stammen.' waarvan in 't algemeen de ambtenaren der regeeringsbureaux voorstan~
ders waren., En waar die str:ljd ging, om essentieele beginselen. werkte dit verlammend
op het buitenwerk. al was het alleen maai" daardoor' dat geen- voldoende fondsen- ter
'" beschikking konden worden gesteld alvorens in die principieele kwesties was beslist. '
Plaatselijke, ambtenaren; warelll het ook vaak niet eens met T rou p',$ inzichten. o,a.
inzake de uitbreiding 'van de savanne ten koste van' het oorspronkelijke bosch. , De' nadeelen van het. gebrek aan inzicht, bij de Britten inzake ,boschbeheer lijken me_
wat breed uitgemetep.. De Nederlanders' hebben di!. gebrek evenzeer. maar dit is· toch
geen beletsel geweest. dat het zoowel in de, kololÜën, als in het moederland gelukt
v. Z.
is .eeru ~ehoorliJk bàschbeheer in te voeren. Het gaa~ alleen wat langzamer.
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