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Acacia decurrens W i 11 d. var, mollis B e n t h . (syn. A.
mollissima W a l l d , ) , de Black Wattle van Australië, is in
Nederlandsch-Indië, aanvankelijk op hooggelegen ondernemingen (thee en kina) aangeplant als schaduwboom en grondverbeteraar, doch weldra ook door het Boschwezen *) voor
herbebossching van hooggelegen terreinen (meer dan 1.000
'meter boven zee.). Daarbij beoogt het Boschwezen tevens de
winning van dén bast als looimiddel en van het hout voor
brandhout en houtskool. Voor de zooeven genoemde ondernemingen komt de waarde als brandhout in de drogers in de
eerste plaats 2 ).
.
.
Vooral in de bergen op Java heeft het Boschwezen de
laatste jaren groote uitbreiding, aan de Acacia-cultuur gegeven en aldaar in het tijdvak 1933 t/m 1938 aangelegd 6.304 ha,
als volgt over het eiland verdeeld :
West-Java
3.117 ha
Midden-Java ( . . . . . . . . ,
891 ha
Oost-Java
2.296 ha. .
De grootste waarde als looimiddel heeft de bgst (in den
handel bekend als de acacia-, wattle- of mimosa-bast, looistofgehalte gem. 35 % ) na 6—8 j a a r ; de boom wordt dan
geveld om de bast te kunnen inzamelen. De op Java gewonnen bast vindt allereerst afzet bij de eigen leder-industrie,
doch met de toenemende productie heeft sinds 1936 ook
uitvoer plaats kunnen vinden, aanvankelijk riaar Japan, daarna
naar Nederland 4 ) . Ter aanduiding van de herkomst is daarbij
voor Europa de benaming „Java wattle-bast" ingevoerd. De
*) Tevens Bericht van de Afdeeling Handelsmuseum van het Koloniaal
Instituut No. 185.
" •
Ch. C o s t e r , „De bcteekenis van de cultuur van Acacia decurrens
in Nederlandsch-Indië", Tectona 32, 368 (1939), met verwijzing naar
de vroegere publicaties van het Boschwezen.
2
) L. G . ' d e n B e r g e i , ..Iets over het hcxut van Acacia decurrens",
Arch. Theecultuur 'Nederl. Indië 2, 285 (1928).
3
) Versl. 1938 Dienst Boschwezen Nederl. Indië, 46.
W . S p o o n , ,,Java wattle-bast op de Europeesche markt" (Ber.
Afd. Handelsmuseum 137), ook verschenen in Ind. Mercuur 62, 409
(1939) en Bergcultures 13 (II). 1013 (1939) ; „Inlichtingen en Onderzoekingen Afd. Handelsmuseum 1939". 36 (Meded. Afd. Handelsmuseum 21).
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bastreepen worden na drogen in stukjes van ongeveer 5 cm
gehakt, die goed droog moeten zijn alvorens zij, ten behoeve
van den export, in balen geperst worden (z.g, chopped and
pressed bark), de vorm van aflevering in het voornaamste
productie-gebied; Zuid 7 Afrika, vooral Natal. W a t dié productie-gebieden aangaat, is het merkwaardig, dat de Wattle
in zijn vaderland niet in cultuur is genomen — toen Australië
nog bast uitvoerde was die afkomstig van in het wild gegroeide boomen
doch wel daarbuiten, eerst in Zuid-Afrika
(Natal), daarna in OostrAfrika (Kenya) en thans ook in
Nederlandsch-Indië. - v
.• •
' \
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Behalve bij den eindkap van den'aanplant worden bij de
noodzakelijke dunningen van het tweede jaar af regelmatig
stammen weggekapt. Van dat dunningshout heeft de bast in
het algemeen nog niet die waarde ;als Iooimiddel,: welke hij
op Iateren Jeeftijd van den boom bezit. Er is daarom van den
beginne af gezocht naar,toepassingsmogelijkheden voor het
dunnings/zouf, die gevonden werden in de papierbereiding en
in de houtverkoling. Acacia dècurrens is een loofhoutboom,
de vezel ervan is dus in het algemeen kort.xBij. het onderzoek,
dat sinds 1937 voor rekening van den Dienst van het Boschwezen in Nederlandsch-Indië en met medewerking van de
Afdeeling Handelsmuseüm van het Koloniaal Jnstituut te
Delft in het Laboratorium voor Technische Botanie van de
Technische Hoogeschool plaats vindt naar de'geschiktheid
van Indische houtsoorten voor de bereiding van papier en
kunstzijde, is nu gebleken, dat 'van de 12 onderzochte loofhoutsoorten, het hout van A. decurfens nog het meeste voor
de papierfabricage geschikt is tê achten 5 in dier voege, dat
de cellulose of celstoE ervan in aanmerking komt voor bijmenging in naaldhoutcellulose (ter verhooging van de ondoorschijnendheid'of het opdikkend vermogen van het papier).
Een dergelijk resultaat, als waartoe men ook reeds in ZuidAf rika N was gekomen G ). V ' r
'
Aan den anderen kant heeft het Boschbouwproefstation te'
Buitenzorg vastgesteld, dat het hout van " A. decurrens," in
tegenstelling met dè meeste tropische houtsoorten, bij verkoling een goede opbrengst aan azijnzuur geeft, zooals reedseerder door het Imperial Institute .te Londen aan hout uit
Natal en Kenya waargenomen 7 ). H. '• E. W o 1 f f v o n
W i i l f i n Cf heeft dan ook in zijn voordracht op het Houtvèsterscongres te Bandoeng in Mei 1939 8 ) "een krachtig pleidooi gehouden voor de retort-verkoling van' het acacia-hout,
•
t
•
'
') Versl. 1938 Dienst Boschwézen Nederl. Indië, 29.
) Bul!. ,Imp. Inst. 27, 178 (1929) en E, F. E n g l i s h .
studies of pulping South African hardwoods", South
•• 26, 296 (1929).
'
7
) Buil. Imp. Inst. 14, 570 (1916) en 27, 180 (1929).
8
) Tectona 32, 614 (1939), in. het bijzonder 636. - •
r
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omdat azijnzuur in Nederlandsch-Indië bij de rubberbereïding
(als coagulant van de latex) gemakkelijk afzet zou kunnen
vinden. '
De houtskool wordt door C o s t e r (noot 1 blz. 387) als
„superieur en gelijkvormig" beschreven, hetgeen een gevolg
is van de gelukkige omstandigheid, dat het hout niettegenstaande de snelle grofei van den boom toch betrekkelijk hard
en zwaar is ( d e n B e r g e r noot 2). Zelfs het dunnings-

Vier jaren oude aanplant van Acacia decurreris var. mollis in het boschdistrict Midden-Preanger (Java). Tijdens een dunning.

hout van een tweejarige cultuur is reeds voor de "verwerking
tot houtskool geschikt 9 ) . Die betrekelijk hooge dichtheid van
het hout (s.g. luchtdroog 0.6—0.9, d e n B e r g e r noot 2)
is tevens gunstig bij de verwerking op papiercelstof, omdat
daardoor bij de ontsluiting het ketelrendemént (dat is de
opbrengst aan celstof per m 3 ketel-inhoud) niet te Jaag wordt.
Zoowel de verwerking op papiercelstof als de retort-verkoling op houtskool en azijnzuur vereischen vrij omvangrijke
- ö ) Versl. 1937 Dienst Boschwezen Neder!. Indië, 75.

mechanische installaties, tot de oprichting waarvan, het in
Nederlandsch-Indië voor zoover wij weten nog niét is gekomen. Voorloópig blijft het Boschwezen voor het hout verkregen uit durining en.,veiling van zijn aanplantingen, dan
ook aangewezen op de verwerking tot houtskool in eenvoudige meiiers. De ondernemingen kunnen het hout zonder meer
als brandhout voor hun drogers (thee en kina-bast) bezigen.
Dat het hierbij niet om kleine hoeveelheden gaat, mag het
volgende voorbeeld toelichten. Einde 1938 raamde het Boschwezen zijn oogst aan droge bast in het komende jaar op
700 a 1000 ton. Volgens C o s t e r bedragen de opbrengsten aan, droge bast en dikhout per jaar per ha
ton resp.
16 m 3 . M.a.w., bij dé zooeven genoemde oogst aan bast zijn
tevens 10 a 12.000 m 3 dikhout verkregen. Wederom volgens
C o s t e r levért 1 m 3 acacia-hout 200 kg houtskool; is dus
die hout-oogst in haar geheel verkoold, dan heeft zij alleen
in 1939 reeds minstens 2.000 ton houtskool geleverd. De
' aanplant was de laatste jaren sterk uitgebreid, welke aanplant' nu langzamerhand in productie komt —r zij is immers
na gemiddeld 7 jaar yolgroeid —r, zoodat thans met nog veel
grootere houtskool-oogsten rekening gehouden mag worden.
, Voor de eerstkomende 7 jaren schat C o s t e r die op ger
middeld meer dan 20,000 ton per jaar. Toen. dan ook voor
een uitstalling van de Java wattle-bast in ^de Indische A'fdee-.
ling van de 41e Utrechtsche Jaarbeurs, gehouden in September 1930 1 0 ), de Dienst van het Boschwezen ons op het desbetreffende verzoek naast bast in zijn exportverpakking,
tevens deed toekomen hout en houtskool, hebben wij van die
gelegenheid gebruilc gemaakt de acacia-kool (H.M, No. 4665,
herkomstig uit het boschdistrict Noord-Ban doen g) aan een
nader onderzoek te onderwerpen. De volgende toepassings;
mogelijkheden doen zich voor : huisbrand, generatorbrandstof
en voederdoeleinden.
.. /.*•,..
1. Huisbrand.

'

Het gebruik in de keuken is wel de eenvoudigste toepassing van houtskool in.fl het algemeen en in de. tropen in. het
bijzonder. Ten behoeve van de bevolkingscentra^, in Indië
worden zoowel-door het Boschwezen in 's Iands bosschen als
door de bevolking van haar erven groote hoeveelheden hout
in meiiers verkoold. De bevolkingscentra kunnen dan ook
heel wat houtskool gebruiken, C o s t e r (noot 1, blz. 387) .
geeft b.v. voor plaatsen als Cherïbpn een jaarlijkschverbruik
van 2.500 ton, voor Bandoeng 15.000 en voor Soerabaia 36.000
ton op. Zooveel mogelijk wordt de houtskool uit dé omgeving
betrokken, zoodat de emballage zoo eenvoudig mogelijk kan
'0) 29e Jaarversl. Kol. lost. (1939), 24.

zijn, nl. in zeer licht gevlochten bamboe-mandjes, bekleed met
eenige bladeren om doorvallen van de kleinere stukken houtskool te voorkomen. Omstreeks 1933 is het Boschwezen voor
dat doel papieren zakken, gaan bezigen 1 1 ), die elk 20 kg
houtskool konden bevatten, de constructie was verder zeer
eenvoudig gehouden, nl. 3-wandig, kruisbodemmodel en geplakte nadenk Aanvankelijk werden zij kant en klaar uit
Europa betrokken, doch nadien zijn zij pp Java in gevangenisarbeid vervaardigd uit geïmporteerd kraftpapier. Toch is inen
de laatste jaren weder geleidelijk aan teruggekomen op de
oude verpakking in' manden.
Gezien de groote locale behoefte aan houtskool voor keukenbrandstof, zou de productie van acacta~kool voorloopig
zeker geheel alleen reeds voor dit doel door Java zelf opge-'
nomen kunnen worden.
'
.., - > • •;•
2• Generatorbrandstof* .
Behalve voor huisbrand kan in de tropen houtskool groote
waarde hebben als krachtbron in plaats- van de vloeibare
brandstof benzine. Dat geldt in het bijzonder voor die tropische gebieden, waar aardolie van nature niet voorkomt,
doch wel bosch. In Afrika b.v. doet zich die omstandigheid*
voor en het is dan ook hier, dat reeds jaren geleden het
vraagstuk om automobielen te laten rijden op houtgas in studie
is genomén 1 2 ). Daarbij is de ervaring opgedaan, dat onder
tropische omstandigheden beter vari houtskool dan van hout
uitgegaan kan worden, gezien de moeilijkheden met het vochtgehalte van het hout en met de afscheiding uit het .gas van
de teerachtige en zuurreageerende producten. De houtskool
aan den anderen kant moet dan ook zoo zuiver mogelijk,
d.w.z. door en door verkoold, en bovendien niet te zacht zijn.
Hoewel Java over aardolie beschikt, heeft men daar toch wel
degelijk het vraagstuk van gebruik van de inheemsche houtskool als generatorbrandstof onder oogen gezien. Bij de desbetreffende in 1927 en 1933 genomen proeven is gebruik
gemaakt van houtskool van djati (Tectona grandis L. f.),
kesambi {Schleichera oleosa M e r r . ) , asem
(Tamarindus
indica L.) én walikoekoen (Actinophora fragrans R. Br.),
echter nog niet van Acacia dëcurrens. Dat is wel het geval
geweest in Kenya (Oost-Afrika) ; 4 soorten houtskool wer-,
den vandaar in 1931 naar het Imperial Institute te Londen''
gezonden, dat er in Engeland praktijkproeven mede deed
nemen op een met een generator-installatie uitgeruste vracht" ) Tectona 26, 990 (1933) en 32, 686 (1939). '
'
,
"
'
) Verg. Buil. Imp. Inst. 30, 469 (1932) en W . S p o o n . „Houtvergassing in de tropen, in het bijzonder met het oog op NederlandschIndië en Suriname", Bèr. Afd. Handelsmuseum 155, ook verschenen
in Ind. Mercuur 63, 367 (1940). . .
' • '
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auto' 1 3 ). Vooraf was de houtskool jn het laboratorium onderzocht ; wij geven in tabel I de uitkomsten met daarnaast die
in het laboratorium van dé Afdeeling Handelsmüseum verkregen, voor op Java bereide acacia-kool. De bereiding in
Kenya had, ,evenals op Java, in eenvoudige meiiers ~ plaats
gevonden. • •
"
'
• - T a b e i
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v

Samenstelling en eigenschappen van houtskool van
. -Acacia decurrens var. mollis.
' v
Herkomst

•' .

- Kenya

v

»

„ Java (H.M. No. 4665)

;
vocht .
5.7% / /
- - 5.8 %•
asch;
1.5
0.9 „ : ,
vluchtig .................. 9 . 4 . .
( 25.8 „
1
s.g.f schijnbaar
0.57 .
0,50
: •
„• ' w a a r
— /
1.37
volume gewicht
..... 0.25
• • ^ -. 0.26 , :
verbrandingswarmte ... 7190 cal
— v -.
t !
\ ,
.
. ^ . '' • j __ . ,
I
'
De verkoling blijkt in Kenya verder te zijn gegaan dan op
Java. De verbrandingswarmte loopt voor houtskool in het
algemeen weinig uiteen, gemiddeld wordt zij op 7200—7300
cal aangenomen ; de acacia-kool uit Kenya komt daarmede
overeen. In aansluiting daarop verliep de technische beproeving naar wensch, de kool was voldoende hard, zoodat zij
bij breken in de voor de generator verlangde kleine stukken
niet te veel verlies in den vorm van gruis gaf. Aangenomen
mag dan ook ivorcfen, dat voor Java acacia-houtskool een
alleszins bruikbare generatorbrandstof zou kunnen zijn.

'.. -

3. Voederdoeleinden. ; '

.

In het begin van 1938 werd ons door de Nederlandsche
handel gevraagd naar de mogelijkheid uit Indië houtskool
voor veevoederdoeleinden te betrekken. Aanleiding tot die
vraag was de destijds sterk toenemende aanvoer van klapperdoppenkool uit Ceylon en Nederlandsch-Indië naar Europa,
ten behoeve van de bereiding van gasmaskerkool 1 4 ). Aan
de hand van door ons verstrekt monstermateriaal bleek echter,
dat de verkoolde klapperdop niet geschikt was voor gebruik
in voedermengsels, de breuk was daartoe te hard.
.In 1939 werd de vraag wederom-bij bns voorgebracht W i j
hadden toen juist de beschreven monsterzending acaciahoutskool van Java ontvangen, welke kool, mede door haar
gelijkvormig karakter, misschien wel voor het beoogde doel
13
14

) Buil. Imp. Inst. 29. 437 (1931).

'

"

) Zie b.v. „Inlichtingen en Onderzoekingen Afd. H'andelsmuseum
1939", 76 (Meded. Afd. Handelsmuseum 21).
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geschikt kon wezen. Uit nadere inlichtingen door den handel
verstrekt bleek het volgende.
•' <
In veevoederm eng seis, en in het bijzonder die voor pluimvee, worden kleine hoeveelheden houtskool- opgenomen in
korrel- of schilfervorm, die t.ó.v. de spijsvertering der dieren
dezelfde rol moeten vervullen als norit bij den mensch, dus
als voorbehoeds- en geneesmiddel voor darmstoornissen. Door
de Nederlandsche industrie van veevoedermengsels worden
gebruikt beuken- en dennenhoutskool (Fagus en Picea spec.) ;
eerst genoemde werd veel uit België en ook wel uit Duitschland en Tsjecho-Slowakye betrokken, de andere uit Finland
en Scandinavië. N a de verkoling wordt daar de massa gesorteerd, ; de groote stukken zijn bestemd voor metallurgische
en huishoudelijke doeleinden, het kleine goed, de afval, wordt
door zeeven in énkele gradëermgen verdeeld en wel : ,
No. 1 of fijn, korrelgrootte
tot 1 mm '
'• No. 2 of middel,
, „
\y2 „ 3 „
No. 3 of grof,
„
. 5
„ 8 „
De korrels of schilfers zijn dus niet het resultaat van een
speciaal breekproces, maar van de natuurlijke breuk van het
materiaal. Zij mogen dan ook niet scherp of naaldvormig zijn,
moeten een „schoone" indruk maken, d.w.z. niet verontreinigd
zijn met zand e.d., en moeten grondig verkoold zijn {zonder
teerresten). De korrels en schilfers moeten nl. zonder verdere
bewerking (dus ook zonder eenigerlei activéering) in »de
voedermengsels opgenomen kunnen worden, waarbij de kleinste maten voor het pluimvee bestemd zijn. '
Voor ons was dus de aangewezen weg in het laboratorium.
enkele vergelijkende waarnemingen te verrichten en zoo die
voor de acacia-houtskool günstig mochten uitvallen, te trachten een praktijkproef tot stand te brengen.
.
Ter beoordeeling van de zuiverheid zijn in het laboratorium
de gebruikelijke bepalingen van vocht- en aschgehalte en percentage vluchtige bestanddeelen verricht ; voor de beoordeeling van het adsorptie-vermogen is de binding van jodium
gebezigd.
• k
,
.Voor alle afmetingen is de houtskool iri1 dezelfde vorm gebracht, nl.
gepoederd en gezeefd op B 20, d.i. een zeef met een draadafstand of
maasopening van 0.3 mm. Bij de hier voor de jodium-adsorptie uitgewerkte methode wordt 0.5 g kool 5 ,uur geschud in een thermostaat, bij
25D C met 50 cm3 0.05n J-oplossing, na snel filtreeren wordt het filtraat
teruggetitreerd met 0.05n natriumthiosulfaat; de uitkomst wordt berekend
als mg-aequivalenten jodium per gram kool.
. '•.

Dank zij veler medewerking konden wij voor, het vergelijkende onderzoek beschikken over een stel monsters geïmporteerde beukenhoutskool in de sorteering fijn, middel en
grof, flinke monsters beuken- en dennenhoutskool van de
Houtvesterij Hoog-Soeren uit op haar terreinen in het najaar
van 1939 ingerichte meilers en over een monster houtskool,
zooals door het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt te Beekber-

gen gebruikt en dat vermoedelijk uit dennenkool' bestond,
In tabel II zijn dè uitkomsten dier monsters bijeen gebracht.
. V
V
Tabel II.
, *
Zuiverheid en adsorptie-vermogen van eenige houtskool/
soorten.
"
•'....
' \
Monster No.
4665
4692-1 '
4692-2
4692-3
4691-1
4691-2 '
4899

. i

Koolsoort

Java-wattle
beuken, fijn
, middel
.. . grof
„ , Nederland . . . .
dennen,
„
. . ... .
dennen' (vermoedelijk) .

Vluch- Adsorptie
Vocht Asch
tig
mg/aeq.
%
%
J/g kool
5.8
0.9
4.2, '1.4
4.7
2,8
4.3
2.6
6.3 ' 1.7
5.2
1.3
4,0
2.9

1.13
25.8
18,2 • ' 1.04
1:35
16.7
17.2
1.29
1.35
13.0
• 12.7
0.95 .
0.74
18.8

N
• , • V,5
•
.\ ' :
'
Nemen 4 wij de 3 monsters gesorteerde beu ken houtskool
als uitgangspunt, dan blijkt de acacia-kool meer vluchtige
bestanddeelen te bevatten, zooals ook reeds in de vorige
paragraaf t.o.v. de in Kenya bereide acacia-kool bleek; de
verkoling zou dus op Java langer voortgezet kunnen worden.
De adsorptie van jodium is bij de beukenhoütsköol gemiddeld iets hooger, van de dennenkool echter lager dan bij de
acacia-kool,
"
,
'
Als geheel genomen oordeelden wij dan ook het resultaat
van het laboratorium-onderzoek wel van dien aard, dat
overleg voor een praktische proef geoorloofd was. Bij dat
overleg, hetwelk, gevoerd werd met het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn (Afdeeling Physiologie) en het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt te Beekbergen, bleek echter al
spoedig, dat wij voor een praktische beproëvirig in de eerste
plaats,bij laatstgenoemde instelling moesten wezen. ïn'Nederland toch vindt houtskool in voedermiddelen voor rundvee,
paarden en varkens nog weinig toepassing (wel in Duitschland), als bestanddeel evenwel van het rantsoen voor kuikens
en leggende hennen heeft het bij zeer vele pluimveehouders
ingang gevonden. Vroeger bezaten de meeste mengvoeders,
zoowel voor kuikens als voor leggende hennen, die in den
handel worden gebracht, 1—2 % houtskool, doch tegenwoordig wordt de houtskool meestal in aparte voederbakjes den
dieren vrij ter beschikking gesteld. Een voor ons doel belangrijk feit was, dat in het algemeen geen voorkeur aan een
bepaalde houtskoolsoort wordt gegeven, als de kool maar
niet te grofkorrelig is.

In den loop van 1941 is dan ook te Beekbergen een voederproef tot stand gekomen ; gaarne betuigen wij ook te dezer
plaatse onzen warmen dank aan de leiding, van het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt voor de ondervonden medewerking. Voor de proef heeft het Instituut gebruikt 36* overjarige
Noordhollandsche Blauwe hennen en 3 idem hanen (alles

*
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broed 1940), welke in 3 gelijke groepen werden verdeeld.
Eerst ontvingen alle groepen (I, II en III) eenigen tijd hetzelfde voer maar zonder houtskool, daarna is aan groep II
acacia-kool en aan groep III denrienkool in aparte voederbakjes vrij ter beschikking gesteld, vervolgens werd voor
deze groepen 1 % van de betrokken houtskool door het voer
gemengd. De eerste periode bedroeg 57, de tweede 49 en de
derde 70 dagen, zoodat de proef in totaal 176 dagen heeft
geduurd (15-7-41 t/m 6-l-"42).
De acacia-kool was door ons gebroken en op .de beschreven fijnheid No. 1 gezeefd, de dennenhoutskool werd door
het Instituut van een Nederlandsch houtverkolingsbedrijf
betrokken. Ter controle van de kwaliteit hebben wij van beide
materialen bij het begin en na het einde van de voederproef
de adsorptie gemeten, met het volgende resultaat:
Monster

Adsorptie in mg/aeq. J/g kool:

begin

, • einde

No.
> •
•
'
4665 /
acacia-kool
1.37 :
' 1.36 4902'
dennen-kool
1.36
1.13
De acacia-kool gaf een beter resultaat dan de eerste bepaling (in tabel II beschreven), terwijl de dennenkool aan
het einde een lager resultaat opleverde. Blijkbaar waren de
materialen niet geheel homogeen, een omstandigheid waarmede bij het gereedmaken rekening gehouden kan worden
door grondiger menging. Gemiddeld geven de 3 acaciamonsters als uitkómst 1.29 en de beide dennen-monsters 1.25,
of onderling weinig verschil. .
Van het rapport door het Instituut opgesteld, nemen wij
hier de conclusies over : .
Ie. acacia-houtskool wordt door de dieren opgenomen ;
2e. acacia-kool heeft geen nadeeligeii invloed op de gezondheid, het voedergebruik en de eierproductie der
hennen;
^ ; '
* '
^
3e. een bijzondere werking van deze koolsoort vergeleken
met een goede soort dennenhoutskool is niet aantoonbaar.'
' Het zou derhalve geen zin hebben acacia-kool van Java
hierheen te zenden, ten einde in concurrentie te treden met
de in Europa voor dit doel beschikbare dennen- en beukenhoutskool ; alleen de vracht zou daarin reeds afdoende remmend werken. Maar wel is van belang, dat, zoo men in
Nederlandsch-Indië bij de pluimvee-voedering van houtskool
gebruik zou willen gaan maken, men thans weet, dat men
voor dat doel in de acacia-hóutskool een goede koolsoort
ter plaatse beschikbaar heeft. Zooals tegenwoordig op Java
de verkoling plaats vindt, gaan de uitgezochte stukken voor
huisbrand weg ; het gruis zou door uitzeven de sorteering
geschikt voor pluimvee-voedering kunnen opleveren. Ook
indien de kool als generatorbrandstof gebruikt zou worden,
staat voldoende gruis ter uitzeving r beschikbaar.
*
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