Boekbespreking.
Commissie van bijstand en advies inzake het
boschwezen. Jaarverslag over het jaar 1938.
De Commissie bestond op het einde van het verslagjaar uit een voorzitter, acht leden en een sekretaris. Er werden in het verslagjaar 8 bijeenkomsten geKouden.
Bij de ontwerp-beg rooting 1939 werd op aanbeveling der Commissie
de raming der middelen met rond f989000.— verlaagd. Bij de bespreking
van het ontwerp-werkplan 1939 werden tevens de aanvullende begrootingen 1939 in beschouwing genomen. Hierbij werden gelden uitgetrokken
voor de boschbouwschool te Madioen. De overschrijding der middelen
werd op f966000.— en die der uitgaven, op f 481000.— geraamd, waarmede de Commissie zich geheel kon vereenigen.
In het midden van het jaar meende de Commissie, dat de houtvoorraden
te hoog waren opgeloopen en werd den hoofdinspecteur in overweging
gegeven, om maatregelen daartegen te treffen. Op het einde van het
jaar waren deze weer als normaal te beschouwen.
Ten aanzien van den proefaankap van onbekapte djatidolken in 1937
werd zoowel door den hoofdinspekteur als door den groothandel een
rapport uitgebracht, In verband hiermede bestond er bij de Commissie
geen bezwaar, om den proefaankap van onbekapte djatidolken, die voor
1938 op 25000 m 3 was gesteld, voor 1939 te brengen op 40.000 m a .
Deze hoeveelheid zal gelijkelijk worden verdeeld over voorverkoop en
openbaren verkoop.
De voorgenomen beëindiging van het loonzaagkontakt met den heer
E Le n b a a s op ultimo 1938 bleek op groote moeilijkheden te stuiten.
Er werd de volgende regeling getroffen, waarmee de heer E 1 e n b a a s
instemde. Voor 1939 wordt de omVang van het loonzaagkontrakt tot de
helft verminderd en daarnaast ontvangt de zagerij uit de houtvesterij
Tjepoe onderhands 4000 m 3 onbekapte dolken tegen limietprijs. In 1940
houdt het loonzaagkontrakt E1 e n b a a s op en in dat jaar worden
uit de houtvesterij Tjepoe slechts 2000 m 3 onbekapte djatidolken tegen
limietprijs verstrekt. Voor het overige moet de zagerij zich indekken op
de openbare verkoopingen. Aan het einde van dat jaar zal een beslissing
genomen worden, of de heer E l e n b a a s tot de groep groothandelaren
(met bizondere begunstiging) kan worden toegelaten. *
De houtvoorziening van de scheepsbouwindustrie leverde moeilijkheden
op. De hoofdinspecteur meende hieraan tegemoet te kunnen komen door
direkte levering door het boschwezen van houtwerken van bizonderen
vorm (kromhouten) en zulke van uitzonderlijke afmetingen (kielen en
masten). Na den groothandel gehoord te hebben, werd de levering door
het boschwezen van masten en kielen ontraden, omdat de groothandel
deze tegen redelijke prijzen wilde leveren. De houtbehoefte der inlandsche
scheepsbouwindustrie zal door de afdeeling nijverheid van het departement van ekonomische zaken nader worden onderzocht. Er was bezwaar
gemaakt tegen de prijsverhouding van onbekapte en bekapte kromhouten
en deze aangelegenheid zal nader worden onderzocht.
Door den hoofdinspekteur der staatsspoorwegen was bezwaar tegen de
door het boschwezen vastgestelde dwarslig gerprij zen gemaakt. De
Commissie kon zich met de prijsstelling van het boschwezen vereenïgen,
maar gaf tevens in overweging om maatregelen te treffen, dat de groothandel in den vervolge geen dwarsliggers meer aan partikuliere spoor- ,en
tramwegen levert beneden den voor de staatsspoorwegen geldenden
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leverprijs; ingevolge de aan den groothandel verleenjde korting was dit
eenige malen voorgekomen.
Door de Commissie werden enkele wijzigingen in de richtlijnen voor de
houtvervreemdingspolitiek voorgesteld, nadat daaromtrent de groothandel
was gehoord. De onbekapte djatidolken met een topdiameter beneden 30
cm zullen door het boschwezen direkt geleverd mogen worden aan de in
de nabijheid der bosschen wonende bevolking en de daar gevestigde
industrieën en kunnen ze tevens geleverd worden aan de verkoopplaatsen.
De levering van kromhouten aan de scheepsbouwindustrie behoeft niet
meer plaats te hebben door tusschenkomst van den partlkulleren handel.
Aan de in de onmiddellijke nabijheid der bosschen wonende bevolking
mag het boschwezen ook prauwen leveren.
Voor 1939 werden de limietprijzen voor onbekapte djatidolken en die
voor het zwaardere djatibrandhout verlaagd, terwijl de limietprijzen voor
enkele djatidwarsliggers-sortimenten werden verhoogd.
In overleg met den groothandel werd de houtval van djati-exploitatietimmerhout voor 1939 op 250.000 m3 vastgesteld.Hiervan wordt 93.000 m 3
in voorverkoop gegeven, waaronder 20.000 m 3 in onbekapten vorm. De
marktprijs voor 1939 werd gelijk gesteld aan den llmietprijs. Het te
leveren exporthout kon slechts voor 70% gegarandeerd worden.
Op voorstel van den hoofdinspekteur kon de Commissie zich vereenigen met de verlaging van den netto-prijs spoorbrandhout aan partikuliere spoor- en tramwegmaatschappijen van f4.50 tot f4.20 per ton.
De Ned. Indische spoorweg mij. kontrakteerde voor 100.000 ton; met
sommige tramwegmaatschappijen werd omtrent de levering overeenstemming bereilct.
De commissie ijvert sterk voor de propaganda, om bij boüwkontrukties
zooveel mogelijk van hout gebruik te maken. Op haar aandringen is
van regeeringswege aan de daarvoor in aanmerking komende autoriteiten een rondschrijven uitgegaan, waarbij dc bevordering van het gebruik van inheemsch hout wordt aanbevolen. De Commissie heeft zich
tot den direkteur van verkeer en waterstaat gewend met het verzoek te
willen nagaan of in dat departement de nieuwe houtkonstrukties, ontworpen door de propagande-afdeeling van het boschbouwproefstation,
bij de te entameeren bouwprojekten aanwending kunnen vinden.
Verschillende andere onderwerpen werden door den hoofdinspekteur ter
kennis van de Commissie gebracht.
F. W . S.
Mitteilungen der Deutschen Dendcologischen Gesellschaft. 51. Jahrbuch 1938.
Het jaarboek van de Duitsche dendrologen bevat het verslag van de
Duitsche Dendrologische Vereeniging over het afgeloopen jaar. Hieruit
blijkt ondermeer, dat de Vereeniging rond 4800 leden telt, w.o. 450 leden
voor het leven. De groote, algemeene excursie vond plaats te Stettin en
omgeving. 186 leden namen aan jaarvergadering en excursie deel. Tijdens
deze bijeenkomst deed de voorzitter mededeeling inzake het te stichten
Duitsche Rijksarboretum. Behalve genoemd verslag zijn in het jaarboek
een aantal artikelen opgenomen, w.o. verschillende met duidelijke foto's
en afbeeldingen, meer speciaal op boschbouwgebied.
Prof. Dr. J. C. Th. U p h o f , Orlando, doet mededeelingen over de
langnaaldige dennen in Florida. De dennenbosschen, bestaande uit zeeden, strekken zich over groote oppervlakten uit in de nabijheid van den
Atlantischen Oceaan, alsook in de buurt van de Golf van Mexico. Het
gebied beslaat 125 tot 150 k.m. De zandige grond is arm aan humus
en stikstof. De gemiddelde regenval bedraagt 100—135 cm.
Men noemt de zeeden hier „Longleaf Pine". Deze zeedennen vormen
een flinken penwortel, welke spoedig omwaaien voorkomt. De harswinning geeft een belangrijke opbrengst. De boomen herstellen zich in den
regel in 8 ä 15 jaar na de verwonding voor de harswinning.
F. C. v. R o e b e r n beschrijft de dunningen in de bosschen van
Brazilië.
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H e i n r i c h D i e d e r i c h s e n te Kiel geeft een verhandeling over
naaldhoutsoorten in Noord-Amerika. Ongeveer een vierde gedeelte van
de 400 naaldhoutsoorten, welke op onze aarde voorkomen, treft men
aan in Noord-Amerika (de Ver, Staten met Alaska en Canada). Dit
gebied laat zich in bepaalde boschgebieden indeelen. De schrijver geeft
overzichten van de in deze gebieden voorkomende naaldhoutsoorten, alsmede een literatuuropgave.
D. v. M a g d e b u r g doet mededeelingen over het arboretum „Les
Barres" in Frankrijk. Dit arboretum is gelegen circa HO km bezuiden
Parijs. De oppervlakte bedraagt 75 ha. In 1873 is met den aanleg begonnen. In dat zelfde jaar werd in Les Barres'een boschbouwschool geopend.
.
. .
Forstmeister D. S e i t z te Potsdam bespreekt in zijn artikel „Unsere
Edelkiefern" eenige fraaie -foto's van dennen. De schors is hier als duidelijk kenteeken der dennen voor de practijk benut. De benaming van het
type is dan ook overeenkomstig de bouw ent teekening van de schors.
Onder de bastaarden komen ook goede dennen typen voor.
G e r d . G r ü s z m a n n , Dendrologe te Berlijn, geeft in een zeer uit'
voerige lijst met alphabetisch gerangschikte houtgewassen aan, de eischen
voor elk dier houtsoorten aan plaats en groei te stellen.
De P r e s i d e n t der Duitsche Dendrologische Vereeniging wijdt
een artikel aan de „Gesellschaft Reichsarboretum".
De vraag, of Duitschland een. arboretum noodig heeft, is bevestigend
beantwoord. Het doel van zulk een arboretum moet zijn het dienen v a n :
le de botanie met wetenschappelijk onderzoekingsmateriaal; „ '
2 e de park- en landschapsarchitectuur als verzameling van houtgewassen,
die in de vrije natuur kunnen worden gebruikt;
3e de boschbouw als bezichtigingsmateriaal voor onderzoek van boomen
v
en hout;
4e het algemeen volksbelang.
Het Rijksarboretum zal in de eerste plaats een zoo groot mogelijke verzameling van boomen en houtgewassen zijn. Onderzoekingen zullen voorhands gedaan worden op betreffende instituten. Het is logisch, dat een
rijksarboretum mede bestuurd wordt door het „Reichsforstambt". De organisatie zal in den vorm van een Vereeniging plaats vinden. In verschillende deelen van het rijk zullen onderdeelen van het arboretum worden ondergebracht.
De financiering zal door bijdragen van leden en met steun van de
regeering, plaats vinden. De Vereeniging zal den naam dragen van
„Gesellschaft Reichsarboretum". Deze inmiddels opgerichte Vereeniging
vergadert van 25 t/m 27 April te Frankfort a/M.
Uit de voorloopige plannen valt op te maken, dat de Duitschers ook
deze aangelegenheid „gründlich" en „groszartig" denkerï op te zetten.
Dr. W . A. Z i m m e r m a n n beschrijft de1 nevenproducten van het
bosch en vestigt de aandacht op hars, looistoffen, houtskool, schors,
noten, bessen, paddestoelen, geneeskrachtige planten, verslerings materiaal
(rood am. eikenblad, takken van coniferen) enz.
Prof, Dr. L i e s è stelt de vraag, of verdere aanplant van douglas
gewenscht is in verband met het optreden van Adelopusnaaldenschot.
Het jaarboek bevat verder een aantal kleine, doch niet minder interessante artikelen, in den vorm van mededeelingen, benevens vragen en antwoorden inzake beschadigingen in houtgewassen.
Met een uitvoerig excursie-verslag, verduidelijkt met fotos en overzichten der bezichtigde houtgewassen, besluit dit jaarboek.
Ook dit jaar komt den samensteller van dit boekwerk, Prof. Dr.
H ö f k e r te Dortmund, een woord van lof toe.

-

P. J. D r o s t

Chronica Botanica, International Plant Science News Magazine, edited
by F r a n s V e r d o o r n , Leiden.
Sinds 1938 is dit voormalige jaarboek veranderd in een tweemaande-
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lijks periodiek. Het behoeft nauwelijks betoogd te worden, hoe het daardoor aan beteekenis gewonnen heeft. Met ingang van 1939 is ook de
inhoud eenigszins gewijzigd. Dat rechtvaardigt het feit, nog eens de
aandacht te vragen voor dit orgaan, dat beoogt te zijn: a link between
plant scientists of all branches and in all countries. Nieuw is namelijk de
rubriek „Plant Science Dïgests", welke in de plaats gekomen is van
de „Communications". Dit is iets nieuws in de biologische literatuur. En
naar het zich laat aanzien, een belangrijke aanwinst. Een feit toch is
het, dat de verschillende; Fortschritte, Ergebnisse Reviews enz. eigenlijk alleen maar te lezen zijn door den specialist. W e missen daardoor
de zoo hoognoodige middelen, om op de hoogte te blijven van hetgeen
zich op de aan onze speciale studie verwante terreinen afspeelt. Daaraan kunnen nu deze Plant Science Digests op gelukkige wijze tegemoet
komen. De bedoeling van deze rubriek is namelijk werkelijke vooruitgang,
welke van belang is voor wetenschappelijke werkers op elk gebied, in
een prettig leesbare vorm te brengen. Dat wil niet zeggen, dat Chronica
Botanica nu een semipopulair orgaan geworden is. Integendeel, Chronica
Botanica blijft het orgaan voor wetenschappelijke werkers.
Behalve deze Plant Science Digests bevat Chronica Botanica nog de
volgende rubrieken: Plant Science Forum, Quotations, International Affairs, Miscellaneous News, Personalia, Museum and Garden News,
Queries, New Periodicals, New Books, Illustrations. Om te zorgen dat
het orgaan actueel blijft, heeft de redactie zich verzekerd van meer dan
100 medewerkers. Voorts wordt eens per jaar een lijst uitgegeven van
alle „plant science' instituten en vereenigingen. Deel IV telde 596
pagina's. Het is onmogelijk den grooten invloed van dit orgaan op de
internationale samenwerking van botanici van allerlei richting na tc gaan,
maar zeker is het, dat dit orgaan het saamhoorigheidsgevoel van alle
botanici, op welk terrein zij ook werkzaam mogen zijn, ten zeerste bevordert. En dat is al veel in deze tijden.
H. J. V e n e m a.

