Boekbespreking.
DIE

FORSTBENUTZUNG.

G a y e x - F a b r i c i ^ u s : „Die Focstbenutsung,
dceizehntc, völlig ncu~
bearbeitete Au flage. Verlagsbuchhandlung P a u l
P a r c y , Berltn, 733
bladzijden, 448 afbeeldingen, 2 gekleurde platen, prijs 34 R . M . (voor
Nederland 25,50 R . M . ) .
Een nieuwe druk dus van een algemeen bekend standaardwerk, waar*
van de eerste druk in 1863 verscheen. Het is wel zeer merkwaardig ^at
in de zuivere vakliteratuur een boekwerk meer dan 70 jaren onder depzelfden titel en onder den naam van den oorspronkelijken schrijver steeds
weder in nieuwe drukken1 verschijnt. De twaalfde druk verscheen in 1921,
de dertiende liet dus 14 jaren op zich wachten. Vermoedelijk is de oplage
van de 12e druk zeer groot geweest, althans volgden de vroegere drukken
veel sneller op elkaar.
Deze hooge leeftijd van één en hetzelfde boek, drukt er natuurlijk een
bijzonderen stempel op. Dit bijzondere laat zich misschien het beste uitdrukken in de paradox, dat het boek vooral de aandacht trekt door zijn
volledigheid en» door zijn onvolledigheid.
D e volledigheid zal geconstateerd worden door den practicus, die, waf
den houtoogst betreft, niet voor wezenlijk groote problemen komt te staan,
zooals dat in Europa in den regel het geval zal zijn.
De onvolledigheid daarentegen zal worden gevoeld door de beoefenaars
der boschbouwwetenschappen, die nieuwe wegen moeten zoeken en aangeven en door hen, die in de tropen, of elders voor groote vraagstukken
komen te staan, zooals deze zich bij het traditioneele boschbedrijf in
Europa nog niet voordeden.
Niet, dat deze dertiende druk geen rekening zou houden met nieuwe
vindingen' en nieuwe gezichtspunten, maar veel van dit nieuwe is gebouwd op het oude fundament en »daardoor te zeer aan het verleden
gekoppeld en te zeer gespecialiseerd op Europeesche, feitelijk Duitsche,
omstandigheden.
Misschienf druk ik mij het beste uit, wanneer ik zeg, dat ik mij, naa'st
het werk van G a y e r - F a b r i c i u s , dat ik overigens niet gaarne in
mijn bibliotheek zou missen, een' ander boek kan voorstellen, dat met
alle waardeering voor de geschiedenis, de vraagstukken der boschexploitatie op breederen grondslag plaatst.
D e oudste druk van „die Forstbertutzung" waarover ik op het oogenblik beschik, is de 8ste van 1894, dus voor 41 jaren verschenen. Het is
merkwaardig hoeveel plaatjes, die voor 41 jaren min of meer up to date
wareii, thans in de 13de druk weer zijn opgenomen. I n heel veel gevallen
is dit geen bezwaar, maar waar het gaat om zuiver technische zaken,
zooals rail- en, kabelbanen, rooimachines, zagen etc. hadden, m.ï. inrichtingen en voorwerpen die hun tijd gehad hebben, rustig onbesproken
kunneni blijven. W e l is waar zijn naast de antieke zaken ook moderne
werktuigen en inrichtingen opgenomen, maar de volledigheid van het
moderne heeft hier en daar geleden door vasthoudendheid aan het
verleden.
Intusschen — ik zeide dit reeds — zou ik den dertienden druk van
„die Forstbenutzung" niet gaarne willen missen. Het boek bevat, meer
nog dan zijn voorgangers, een ontelbaar aantal gegevens, niet alleen
over het hout en. den houtoogst, maar evenzeer over houtbewerking,
houtgebruik, over basten, harsen, boomvruchten, voederstoffen, strooisel,
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turf enz. Slechts zelden zal men het werk tevergeefs opslaan, indien men
iets over hout of boschproducten, speciaal over de Éuropeesche en de
meest bekende exotische, wil weten. Niet altijd zal hetgeen men daarover
vindt, volledig bevredigen en zal het noodig zijn de vaklitteratuur nader
te raadplegen maar het boek biedt zeker voldoende, in de meeste gevallen zelfs meer, dan noodig is voor een eenvoudige orlentatie ter zake.
Een alphabetisch register van ongeveer 2000 woorden aan het einde van
het boek, stelt den lezer in staat snel te vinden; wat over elk dezer
2000 zaken in het boek vermeld wordt. O o k hieruit moge de veelzijdigheid van het werk blijken.
Geleidelijk komt in Nederland het boschbedrijf in een andere phase.
W e r d oorspronkelijk bijna alle aandacht v a n de meeste boschbouwkundigen in ons land uitsluitend in beslag genomen door het cultuurvraagstuk,
zoo nadert thans meer en meer het tijdperk waarin aan houtkwaliteit en
houtoogst veel meer attentie geschonken zal moeten worden, dan tot
op heden gebruikelijk was.
* W i e gewapend wil zijn om te kunnen voldoen aan de, in de nabije
toekomst, aan de boschbeheerders te stellen eischen, schaffe zich het hier
besproken standaardwerk aan. Hij zal niet alleen een nuttig werk in
zijn bezit hebben, maar tevens een werk waarin de boschbouwkundige
gaarne telkens opnieuw weer eens bladert en er een hoofdstuk uit leest.
t. W .
Hoema's, hoemablokken en boschreserves in dc residentie Bantam.
J. F. K o o 1 s. Uitgever H . V e e n m a n ö Z o n e n , Wageningen. 188
blz. en kaart. Proefcc/triff.
De schrijver wijst in de inleiding op den strijd om den grond tusschen
landbouw en boschbouw, die zich overal voordoet en die op Java in de
residentie Bantam eerst kort geleden tot betrekkelijke rust kwam. De
te behandelen stof is in elf hoofdstukken verdeeld en als eerste wordt
een omschrijving v a n den hoemabouw als* landbouwsysteem gegeven.
Daarna volgen beschouwingen over den aard van den hoemabouw,
waarbij aansluit een verklaring v a n het adatrecht omtrent denj hocma
in de residenjtie Bantam. Aangezien de hoema zelf als roofbouw moet
beschouwd worden, komen de vroegere wettelijke bepalingen daartegen
ter sprake, totdat in de residentie Bantam het eerste hoemareglement
van 1896 tot stand kwam. Hiertegen bestonden van de zijde der regeering
verschillende bezwaren en werd het in 1900 gevolgd door het tweede
hoemareglement. D e strijd tegen ^den hoemabouw werd in de daarop
volgende jaren; voortgezet en in 1909 kwam het derde hoemareglement
tot stand. De omstandigheden maakten het omstreeks dezen tijd wenschelijk, om in de residentie Bantam te beginnen; met de instelling van
boschrescrves en daarbij deden zich weer moeilijkheden met den hoemabouw voor. Deze klachten hadden in 1931 de instelling der hoemakommissie ten gevolge. D e ontwikkeling van het boschwezen, bracht
mee, dat voor Java een bebosschingskommissie in het leven werd geroepen, die gesteund werd door plaatselijke reboisatie-kommissies. A l
spoedig werd door de bebosschingskommissie bij de regeering aangedrongen op eenf onderzoek naar de bestemming v a n het vrij-landsdomein.
V o o r de residentie Bantam had dit tot gevolg dat de hoemablokken*
in het leven geroepen' ingevolge de hoemareglementen, werden afgebakend en gekaarteerd. A a n de hand van deze gegevens kon door den
Gouverneur v a n West-Java beslist worden, dat overal waar de vastgestelde boschreserves overlapt werden door de hoemablokken, de grenzenvan de eerstgenoemde moesten wordert gehandhaafd. N u kon met vrucht
een begin worden, gemaakt met de opstelling van het werkschema voor
het boschdistrikt Bantam. Hiermede is de tegenwoordige toestand in de
residentie Bantam bereikt eri worden voor de toekomst beschouwingen
gegeven over de verdere ontwikkeling v a n hoema- en boschbouw in
genoemde residentie. A a n het slot worden eenige beschouwingen geweid
aan het nut eener algemeen' voor Java en Madoera geldende hoemaregeling.
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Dit proefschrift schetst volledig dc moeilijkheden, die het bestuur heeft
te overwinnen gehad, om tot een gunstige uitkomst op volkshuishoudkundig gebied te komen. Het Staatsboschbeheer is uit zijn aard geneigd,
om meer agressief te werk te gaan, waardoor tevens het bestuur er toe
wordt gebracht, om te breken met het stelsel van „Gods water over
Gods akker te laten; loopen", welk stelsel op Java, in Indië en over de
heele wereld leidt tot verwoesting van dlle gronden en daarmee het
algemeen welzijn der betreffende bevolking zeer groote nadeelen toebrengt.
Juist de samenstelling v a n al deze gegevens en de vermelding van
verschillende oorspronkelijke bescheiden geeft aan dit proefschrift een
bizondere waarde, die voor eiken ambtenaar, die geroepen is, om voor
het algemeen welzijn te waken, van groot belang is. Hiermee wil geenszins gezegd zijn, dat het onderwerp ten volle uitgeput i s ; overal ter
wereld zijn de plaatselijke toestanden verschillend en moet daarmee
rekening gehouden worden bij de verzorging van het algemeen, belang,
waarbij een afweging van de belangen van land- en boschbouw noodig is.
F. W . S.

