..... -,, -

-',

:" ~

," -~.::~ .,',: ;..:

"

~.-

"

,

".

",

, "
";

~-" .~

Referaten.
RUBRIEK 1. Algemeen (waaronder wetenschap. vereenigingswezen. onderwijs. onderzoekswezen.
bibliographie. monografieën enz.).
Bescherming [Jan den titel ..forester". Rapport van een in den staat
dienaangaande benoemde commissie. Journalof Forestry. 8.

New~York

605--<510. 1939.
Alleen in Canada en in den staat Oregon is de titel "forester" wettelijk
beschermd. Er heerscht in de U.S.A. overal misverstand en onkunde
aangaande de werkzaamheid van een forestcr. Tal van leeken. die een
blauwen Maandag wel eens iets met bosschen te maken hebben gehad,
noemen zich forester. Wettelijke bescherming, berustend op het, met
goed succes hêbben voldaan aan b<'paalde examen~ en practijkeischen.
zou,den den titel "forester" op één peil brengen met dien van dokter.
ingenieur enz.
v. H.
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RUBRIEK 3. Houtteelt (waaronder biologie der houtgewassen. systematiek en zaadteelt).
Die Aestung als MitteI zur Erziehung von ,Nadclholzwertholz. Forstmeister Dr. 01 b erg. Z. f. F. u. Jw. 7. 344-358. 1939.
De hooge prijzen, die in Chorin gemaakt werden voor zwaar, takvrij
dennenhout (65----'70 Mark per m3 ), waren voor schrijver aanleiding om
te pogen door snoeien van dennen deze takvrijheid te bevorderen. Hij
wenscht, dat de generaties, die na ons kämen ool:t vap. hun' opstanden
dergelijke prijzen zullen maken, al geeft hij toe, dat het zware hout van
heden in de toekomst niet meer voor zal komen tengevolge van de
verlaging van den omloopstijd in verband met de groote houtbehoefte van"
den tegenwoordigen tijd.
Om met goed' gevolg te kunnen snoeien is het noodig, dat" de ver..
jonging op' de juiste wijze heeft plaats gehad. omdat alleen onder der..
gelijke omstandigheden kunnen verkregen worden dunne takken, gelijk..
matige lengtegroei en de vorming van zoo min mogelijk voorloopers.
In de jeugd dient gestreefd te worden: naar een groot aantal, planten
(!?ij voorkeur dus zaaiïng), goede verdeeling der planten en gelijkmatige
lengte~ontwikkeling. Hij wenscht bij planting 20 à 25.000 planten per ha.
terwijl het snoeien m~t beginnen op 18.. tot 25 ..jarigen; leeftijd. al naar
de ontwikkeling van den opstand. Het snoeien dient zooveel mogelijk
te geschieden in het voorjaar en onmiddellijk te volgen op het afsterven
der takken. De hoogte tot welke me~ snoeit hangt samen met de boniteit;
hoe geringer deze is. des te lager heeft het snoeien plaats.
Niet alle stammen worden onttakt, aangezien toch "niet alle den heogen
leeftijd van het waarde~hout zullen bereiken; hij begint met de goede
voorloop ers en de heerschende stammen en gaat daarna zien welke
stammen nog meer voor snoeien in aanmerking komen. Daarbij wordt
lal het bijzonder op' den' vorm gelet en worden die boornen gekozen,
waarvan men verwachten kan, dat zij gedurende den geheelen omloop
zIch als zoodanig zullen. handhaven. "
Hij adviseert om takken van meer dan 3 cm dikte niet te verwijderen,
daar zulke snoeiwonden moeilijk overgroeien.
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De vraag doet zich natuurlijk voor' of elke opstand voor snoeien
in aanmerking komt, indien daarin goede exemplaren staan; qet antwoord
:. hierop luidt. dat op boniteit I en 11 minstens 250 stammen, moeten voor~
komen, die het snoeien waard zijn, Deze stammen worden daarna door
dunning (lichting) zoodanig beschermd, dat de kronen door hun buren'
nooit" gehinderd of beschadigd kunnen worden,
Het uitzoeken van de' op te ~noeieIi boomen is een zeer tijdroovend
werk, dat met de grootste zorg dient te geschieden. hetgeen men niet
aan arbeiders kan overlaten.
De ervaring van den schrijver met deze boschbehandeling strekt zich
nog slechts uit over een periode van 8 jaren. zoodat voor de verdere
behandeling van dergelijke gelichte opstanden nog géen aanwijzingen
kunnen worden gegeven~ Wel zegt hij, dat hij zich de toekomst denkt
W, B,
als lichtingsbedrijf . met onderplanting of onderzaaiïng.

PflBnzensoziologie, Pflanzengeographie und Waldbau, Dr. E. 0 b e r~
dorfer. Karlsruhe. AlIg. F. u. J. Z .. 6. 19&---.202. 1939.
Het lag in de doelstellingen en methoden der planten~geograflsche
wetenschap ~ oude handboeken toonen dit duidelijk aan - de planten..
wereld volgens groeiVonn of standplaats in, 'te dee1en om zoodoende tot
ee~ systeem te komen'. Het verkregen systeem was echter zóó kunstmatig.
dat het den boschbouwer weinig helpen kon. De voortgaande bemoeienis..
sen echter met het doel de natuur te volgen. hebben, heden den weg
terug doen vinden: de onderzoekers lieten zi'ch uitsluitend door de levende
plantenwereld leiden.
Het planténverband geeft bepaalde levensverhoudingen aan en sluit
gewoonlIjk ook bepaalde groeivormen !n zich of wel heeft het· een zeker
plantengeografisch karakter. De moderne plantenSociologie zal niet alleen
verjongend werken op alle takken der plantengeografie, doch ook uiterst
vruchtbaar zijn voor de boschbouwkundige kennis van den grond als
standplaats van het toekomstlgc bosch.
Aan de hand van een voorbeeld uit het noordelijk gedeelte van het
Zwarte Woud licht schrijver zijn meening nader toe,
p, 0,
.>

Snelgroeiende popu.lierhybriden. Redactioneel. Skog'e~. 16, 334--,336.
J939.
.
Op 13 JUni 1939 hebben ingenieur Ros t van Stockholm en' Prof.
McKee van New·York in Zweden patent verkregen op een nieuwe
vriJze van bestuiven. zaaien en stekken van populierensoorten voor de
cel1ulose~industrie, Door de toegepaste methode zijn hybriden ontstaan
die belangrijk sneller groeien dan de bestaande soorten. terwijl het hout
langere vezellengte heeft. "De stammen vertoonen een zeer geringe ver·
takking en kunnen dichter opeen staan dan tot nog toe gebruikelijk was.
In Zweden is de opbrengst van espen 'op de beste boschgronden niet
meer dan 8 m3 per ha jaarlijks en het zal met de nieuwe soorten, mogelijk
zijn 50 m3 hout te oogsten. Tot nog toe bereikten ,de espen in 38 jaar
geen grooter dikte dan 20 on op borsthoogte, doch de nieuwe hybriden
zullen in 10 jaar dezelfde dikte bereiken, want de jaarIJjksche toename
is 15 tot 25 mm, en de lengtegroei 1.50 m tot 2.50 m.
R ó s t deelde mede, dat deze populieren in Zweden nog niet waren
ingevoerd. maar dat verschillende grondeigenaren de voorwaarden voor
den invoer h?dden aangevraagd om de nieuwe soort in het aanstaande
voorjaar op groote schaal uit te planten,
B. S.
HoerJeel procent van de wortels rJun een bepaalde houtsoort (in dit
geval 'Quercus montana Willd.) sterft af tengcrJolge rJan het op stom~
kappen der boomen? O. M. Wood. Journal of Forestry. 4, 30~313,
1939.
.
Door een opstand te dunnen. maakt men de wortelconcurrentfe der ge·
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spaarde hoornen geringer. Dit is een gevolg van het afst~rven van een
gedeelte van het wortelstelsel der gekapte boornen, zelfs indien de .stompen
weer uitloopen. Het is van belang om te weten, hoe groot dit gedeelte is.
De proef werd genomen met 2 boomen van Quercus montana. die zooveel
mogelijk gelijk waren en in gelijke omstandigheden verkéerden. De eene
boom werd gespaard. de andere op stomp gekapt en, nadat de stomp
weer was ultgeloopen. werden de heide wortelstelsels, eenerzijds dat van
den gespaarden. anderzijds van den op stomp gezetten hoorn. met elkander
vergeleken. Nadat men met een waterstraal de beide wortelstelsels had
schoongespoeld. telde men bij beide de doode worteleinden.
Terwijl dit bij den gespaarden boom slechts 20 bedroeg. had de boom~
stomp er 128. Voorts bedroeg de bladoppervlakte van de uit den stomp
gegroeide spruiten slechts YB gedeelte van die bij den gespaarden boom.
Het op stomp kappen van een aantal boomen (uitdunnen) van een
opstand _van Quercus montana beteekent dus het in sterke mate vermin~
çleren van de wortelconcurrentie der gespaarde boomen. ook zelfs wan~
neer. zooals bij genoemde houtsoort. de stronken opnieuw uitloopen.

v/Ho
Ovcr het oerband tusschen de takken van den boom en de noesten
van het hout. E. F. Rap r a e gel'. Joumal of Forestry. 3. 239-445.
1939.
. .
BIJ de noesten onderscheidt mert de levende. roode~ van de doode.
zwarte noesten. Roode 'noesten zijn ontstaan doordat de stam een leven~
den tak heeft overgroeid en den stomp iil zich heeft opgenomen. De
vezels van den stam vergroeien dan met die van den tak. Dit laatste
heeft niet plaats, wanneer een doode tak in den stam wordt opg~nomen.
Hout met roode noesten heeft een fraai voorkomen. in tegenstelling van
nout met zwarte noesten. Het overgroeien van een roode noest ge~
sehiedt in belangrIjk korter tijd dan van een zwarte noest. In nagegane
gevallen bleek de boom 72. resp. 93 jaar noodig te hebben gehad om
een zwarte noest te overgroeien. Wil men werkhout kweeken zonder
zwarte noesten. dan dient men' de boomen jong op t~ snoeien en, de
takken vlak bij den stam af te zagen. Door de hoornen in dichten stand
te houden bereikt meI\ dat. als gevolg van het optredend liehtgebrek.
een natuurlijke takreiniging plaats heeft. Is de stand echter ,dicht. dan
vennindert da::trdoor de groei van den opstand. zoodat men. dan genood~
zaakt is te dunnen. Het is dus de kunst. dicht te p1anten en daarna
. geregeld en z66 sterk te dunnen. dat de groei niet achteruitgaat. maar
toch het hout zooveel mogelijk vrij blijft van zwarte noesten.
v. H.

.

~
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RUBRIEK 4. Boschbescherming (waaronder natuurbescherming en jacht).
Etst aetueI de l'éfude de la mBladie de ['arme. E. Mar c hal en R.
Mayné. Bull. S. C. F. Belg. 5-6.193-202, 1939.
Hoewe1 onderzoekingen van von Tubeuf 'in de jaren 1918 tot 1920
betrekking schijnen te hebben op wat men thans de iepenziekte noemt, is
het baanbrekende werk toch door Nederlandsche onderzoekers verricht.
Dit Jaatste is oorzaak. dat men in de Engelsche en Amerikaansche litera~'
tuur steeds spreekt van de HoJlandsche iepenziekte (Dutch elm disease);,
De iepenziekte verbreidde zich in de jaren 1921 tot 1924 algemeen
over België. Frankrijk en Duitschland. Men nam haar in 1927 in Enge~
land waar; in Zwitserland. Oostenrijk. Hongarije. Tsjechoslowakije,
Pçlen, Roemenië en Yougoslavië in de jaren 1928 tot 1932 en slechts
sinqs kort in Portugal en Spanje. Tot 1933 scheen de iepenziekte zich
te beperken tot Europa; op dit oogenblik werd zij evenwel ook in het
oosten. van de Vereewgde Stater( van Amerika waargenomen.
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Men. weét !lti.· dat de'lepenziekt'e in de' eerste plaats moet worden toc~
geschréven aan de zwam Ceratostomella wmi. die zich bevindt in de
yatéri 'van de jongste jaarringen van het hout. Uit tegenweer vormt de
stam thanS tussthenschotten (thyllen) in deze vaten. De jongste jaarringen
en -dit zijn de eenige actieve voor het watertransport bij den iep, worden
tha"Ç,s' buiten werking gesteld en dit veroorzaakt de bekende kenteekenen
yan de. iepenzfekte.
.
: Eveówel werd deze zwam geregeld waargenorrien in de larvengangen
Van: de insecten. die zich veelvuldig iri ,doode of kwijnende iepen be'vin~
den. Deze inseden dragen. -wanneer zij de gangen verlaten de sporen
van de' zwam, met zich mede en brengen deze naar gezonde iepen over.
In dit stadium van "hun ·bestaan begeven de insecten· zich haar deze
gezonde iepen.' waar zij de schors van de jonge twijgen en soms zelfs
de knoppen afbJjten. Hiermede wordt de levenscirkei van. deze parasiet
gèsloteó. IIi onze' l;:tnden noemt" men als overbrengende inse.cten bijna
uitsluitend de kleine· en groote ~epenspintkever, maar mogelijk zijn er
ook .nog meer insectensoorten, die een dergelijke rol kunnen vervullen.
Een' van de beste' bestrijdingsmiddelen is gelegen in het stelselmatig
wegnemen van de zieke exemplaren. waardooI' dus de cyclus van de
zwam wordt onderbroken. Deze methode wordt in Nederland door de
\vèt gesteund. doch 'helaas is men haar gaan toepassen. toen de ziekte
iiçh reeds 'algemeen had" verbreid. .••....
. . .~
Een, tweede wijze van bestrijding werd, gezocht in het inspuiten van
besmétte boomen met chenticaliën. Vete proeven zijn hieromtrent genomen.
maar· geeh dezer moc}lt een, 'resultaat· opleve'ren., dat voor de practische
bestrijding fbeteekenis'· had.
' .
- Het schijnt in België. dat de iep op kalkgronden bet~r weerstand kan
bieden dan op armere gronden. Ook worden de exemplaren. die bljvoor~
be~fd in de nà:bijh~id van een- kalkoven staan. niet besmet. Het is on~
getwijfeld jqist.: dat dit" moet worden toegeschreven aan het feit. dat de
lJ.let 'iets 'k.alk bedekte "twijgen 'niet door, de iepenspintkevers worden bezocht.~
, Vooral' in Nederland; doch ook in Duitschland en Italië tracht men
-\J-ariefeiten ,
·kweeke'n. welke nlef· of zeer weinig vatbaar zijn voor
iepeniiekte.' Vele soorten zijn bekend. die tegen deze ziekte bestand zijn.
docH deu hebben ruet dien mooien vorm, waardoor de iep zoo gewild
is: De' 9ndàz~kingen op ·dit gebied' worden, evenwel voórtgezet.
A. S .
>
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Premies ·voor jBchtpersoneel. M01,lstac,he. Ned. Jager. 3. 25-27.
1939; ;,'
\

Schrijver pleit voor afschaffing van alle premies aan jachtpersoneel.
speciaal die op het maken van bekeuringen. Echter zondert hij uit de
premie op geschoten standwild en zegt. dat. de jachtopziener wel zal
iÓrgen; dat :niet te veel wordt geschoten. omdat dit zijn belang is. daar
anders voor een volgend jaar te weinig overblijft. .. '
W. B.
,

,

'.

f... Premies boor het jBchtpersonee~. R. Wil s 0 n. Ned. Jager. 4. 45---46.
1939,
,
. ·Tegen: de zienswijze in het 'artikel vap. M 0 u sta c h e neemt schrijver
st.elling en noemt verscheidene bezwaren tegen het stelsel op. die uit de
..
_.
. ..'
praktijk gegrepen zijn.
!,. Hij ple;it voor een goed loon, aan den wildschut. waarvan hij behoorlijk
kán lèven md z:ljn gezin eit. een gratificatie aan het eind van het jaar
als' men tevreden is geweest fover den wildstand. Verder de beschikbaar...
.ste~Jlng van~ de. middelen' om het wild goed te voeren en te beschermeJ?
~eg~n .alI,erlei~ sO'ort· roovers.
't
W. B. ,.
:.
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De meeuwen worden in aantal beperkt Red. Skogen. 17. 357, 1939.
Sommige meeuwensoorten zijn in de laatste jaren zoodanig in aantal
toegenomen dat deze dreigen een landplaag te worden.
Tot de beste bestrijdingsmiddelen tegen deze venneerdering behoort
het steriliseeren der eieren. Dit wordt uitgevoerd met het doorsteken van
de schaal met een niet te dunne naald.
,
Wanneer de vogels hun nonnaie, broeitijd hebben uitgezeten en de
jongen verschijnen niet; dan verlaten zij het nest eri' maken geen nieuw
nest. Hoe groot de vermeerdering der vogels is. daarvan geven de vol·
geode cijfers cenig inzicht. In de provincie Skäne heeh de jachtbescher...
mlingsconsulent de volgende afgeronde aantallen -eieren g"esteriHseerd: ...:
mantel,me~u~ ..... ,..................... 5600 , stbks
~

groote stern .............................. 2000
kopmeeuwen ........................... 15000 ..
Deze laatste heeft zich overal in het westen sterk venneerderd.·
- B;

RUBRIEK 5.

Bos~hexploitatie

S.

(waaronder. technologie) .

Uifdu.nnen 'door een deel der boomen te lJergiftigen. B. R. Lex e n. 'Jour. .

nal of Forestry. 3, 259-262. 1939.
'
.
Wanneer een Pinus ponderosa opstand op de' gebruikelijke wijze
wordt gedund door een aantal hoomen te vellen. ondervindt men het
bezwaar. dat zich in den afval schors.- en bastkevers' ontwikkelen. die
een -gevaar opleveren voor de gespaarde boomen. Men ontgaàt dit door
de te dóoden boomen niet te vellen en te verwIjderen•. maar ze door
injecties met Sodium Arsenite te .vergiftigen. De vergiftigde boornen
blijven op hun plaats staan. waardoor voorkomen wordt dat de gespaarde
boomen door slapte of door sneeuwdruk ombUigen.
.
Het vergiftigen is veel goedkooper dan het vellen en uitsleepen, vooral
waar het dunsel uit jonge opstanden vaak moeilijk is te verkoopeh.
v. H.
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Tropische Boschbouw.
RUBRIEK 6. Boschbouwkunde.
Begroeiing en reboisatie van het Wilisgebergte in de afdeeling Kediri.

Ir. F. S war t. Tedon. 6. 469-508. 1939.
Het 'hier besproken gebied. waarvan een beschrijving wordt gegeven.
behoort tot het boschdistrict (houtvesterij) Wilis.Toeloengagoeng-Trengalek cn heeft een oppervlakte van ongeveer 20.000 ha. behoorende tot
de boschreserve (schermbosschen). Bij de behandeling van de geschiedenis
Van dit,_gebfed wordt teruggegaan tot het megalithisch tijdperk (500 jaar
v. c.----.2:00 jaar n. c.), waaruit blijkt. dat in dien tijd de mensch reeds
bela:g.grijk 'heeft ingegrepen. in de gesteldheid der bosschen. Sedert de

stçtke vermeenJering der bevolking (voor de residentie Kediri bedraagt
-~.,<.1icht.heid 346 zielen per km2 ) heeft de bevolking haar landbouw...
'gro_n~~~' _·to~ de. grens' der' boschreserve 'uitgebreid. Om den afvoer van
"hè:twater in ·den,drogen tijd te bevorderen en om de erosie te verminderen
.iS:<~h~~nèodig. dat de bra!1dvlakte steeds kleiner en tevens de bebossching
·'v:qlniaakter word.t. De hoogte boven zee van dit gebied ligt tusschen
6® 'en 2600 m en de regenval in de verschillende deelen loopt sterk
l- uiteen, terwijl de droge moeson ongelijk van duur is. Deze faktore~ maken
het noodig, dat de te gebruiken plantensoorten zich aan de plaatselijke
gesteldheid moeten aanpassen. De werkwijze, die zich sedert 1922 ont...
wikke1d heeft, doet verwachten dat de boschbouwkundige toestand in
de naaste toekomst geheel zal voldoen aan de verwachtingen, die aan
een aergelijk gebied der schermbosschen gesteld kunnen wordem

Der tropische Wald als Rohstoffquelle. Prof. Dr. Fran.z Heske.
Z. f. Weltfw. vn. 7. 413--<185. 1939.
In een artikel van ruim 70 bladzijden, klein gedrukt, behandelt Hes k e
de belangrijke rol, die het tropische bosch in de toekomst zal spelen.
HIJ verdeelt de wereld in drie groote zOnes: een van den Atlantischen
Oceaan en zijn oevers, een van den Stillen Oceaan, omvattende Oost...
Azië en Australië en tenslotte het resteerencle vasteland van Azië, in het
Noorden afgesloten door de Noordelijke Ijszee. in het Zuiden: door
woestlj~en en het ontoegankelijk hooggebergte. met afstanden overland
zóó groot, dat het als een geïso1eerd gebied moet worden beschouwd,
waar men min of meer op zich zelf is aangewezen.;.
In de eerstgenoemde zOne zijn we, wat de houtvoorziening betreft,
thans in hoofdzaak aangewezen op de naaldhoutbosschen van Canada,
die ten oosten van het Rotsgebergte, en. die van Noord... en Centraal ...
Europa. De uitgestrekte bosschen van Siberië zijn voor dit gebied van
geen beteekenis•. onidat de transportkosten te hoog worden.
Hes k e neemt nu aan. dat deze naaldhoutbosschen absoluut niet in
staat ~ullen' zijn in de houtbehoefte te voorzien. De snelle uitbreiding
van de industrie in Amerika en Europa heeft het houtverbruik enorm doen
stijgen. Om maar enkele voorbeelden te noemen: sedert 1860 is de papier...
productie verhonderdvoudigd, die van kUnstzijde steeg van 1000 ton in
1900 tot 456.000 ton in 1936. Hout is na melk het meest waardevolle
wereldprocluct geworden (waarde 5-6 ihilliard goud dollar). Nabij de
industrie~centra zijn dan ook veel bosschen totaal verdwenen: of zwaar
overkapt. De eischen van een duurzaam boschbedrijf zullen daar tot een

" I

,'

451

vermindering van den kap dwingen. De nieuwere inzichten inzake bosch...

verjonging doen meer en meer afzien vaD den kaalkap en leiden tot
kapreductie. Het proces gaat hoe langer hoe sneller omdat veel landen
in den laatsten tijd overgaan van agrarischen staat tot inclustriestaat.
De oorlogstoerusting verzwelgt enorme hoeveelheden hout. Veel staten.
die tot nu toe de markt van hout voorzagen, hebben voor eigen binnen ...
landsch verbruik meer en meer hout noodtg. zooclat hun export nood ...
zakelijkerwijze afneemt.
De tropische bosschen zijn nu de reserve; die in de sterk toenemende
houtbehoefte zullen moeten voorzien. In bovengenpernde zêne van den
Atlantischen Oceaan zijn het de bosschen van Centraal... en Zuid ...Amerika
en die van West... en tropisch~Afrika, achtereenvolgéns groot 72. 790 en
390 millioen ha. Ook als men rekening houdt met de dekking van de
eigen behoefte. blijft er in CentraaI~Amerika voldoende hout over voor
uitvoer naar de Vereenigde Staten,. De bosschen bevatten een schat van
luxe houtsoorten als mahonie, ebbenhout. Cedrela; in 't gebergte komen
bovendien uitgestrekte naaldhoutbosschen voor van Pinus caribaea. Plnus
cubensis. Cupressus Benthami. Pinus pondcrosa. verder kostbare bij~
producten als verfhout. looistoffen. rubber en harsen. Zuid~Amerika heeft
ongeveer evenveel bosch als Afrika. Azië en Australië samen. Ook deze
bosschen bevatten zooveel houtsoorten. dat ze aan alle eischen. die de
wereldmarkt stelt. kUIUlen voldoen. De bosschen zijn er bijzonder dicht;
daardoor bereiken de stammen een groote lengte. terwijl de diameter
alleszins voldoende is. De rivieren zijn over enorme afstanden het binnen..
land in bevaarbaar. De grootste moeite zal nog het arbeidersvraagstuk
geven. Wanneer deze bosschen eenmaal behoorlijk zullen ontsloten zijn.
zullen ziJ door hun gunstige ligging en de gemakkelijke. betrekkelijk
goedkoope afvoer. van onschatbaar belang worden voor de wereldhout..
voorziening. ZIJ liggen in veel opzichten gunstiger dan de naaldhout..
bosschen van de West~Paclfic en die van Oost~Siberië.
Van even grqote beteekenis zijn de bosschen van West.. en Centraal..
Afrika. Ook hier zijn goed bevaarbare rivieren en bosschen die een niet
te schatten kapitaal aan grondstoffen bevatten (okume. ebbenhout. ma..
honie. padoek. copal). Ze zijn met de centra van verbruik meer verbonden
dan gescheiden door den AtIantischerx Oceaan. daar het transport geen
belemmeringen ondervindt. dan hoogsteM door de Straat van Gibraltar
en het Suezkanaal. Afrika heeft boven Amerika het voordeel, dat het
binnenlandsch gebruik gering is en de gebieden nog lang koloniën zullen
blijven.
Ook de tropische bosschen van Azië en Australië zjjn van bijzondere
beteekenis. Ze zijn tevens de weinige voorbeelden van wat met behoorlijk
beheer in de tropen bereikt kan worden (Britsch- en Nederlandsch Indië).
Het arbeidsvraagstuk is hicr ook nict zoo nijpend als in Afrika. Plaatselijk
is de bevolking er zelfs zoo dicht. dat er een intensief bedrijf mogelijk
is. waarbij nog komt. dat de bevolking hier en daar op een hoogen trap
van beschaving staat. Een nadeel is. dat de bevolking door haar exten ...
sieve landbouwmethoden zulke enorme uitgestrektheden bosch vernielt.
Deze bosschen zullen een groote rol spelen bij de houtvoorziening van
Oost..Azië. waar de industrie meer en meer tot ontwikkeling komt. De
bosschen in den Maleischen-archipel zijn ook niet zoo soortenrijk als die
van West..Afrika; ze bestaan voor één decl uit houtsoorten, die al een
gevestigde markt hebben (dipterocarpen. teak, luxe houtsoorten. bamboe.
Eucalyptus sp. (jarrah) in Australië en verder leveren ze kostbare bosch~
producteJlj als harsen. rotan. olieën en vetten. rubber en getah~pertjah.
Hes k e wijst er terecht op. dat vaak te veel de nadruk wordt gelegd
op het bezwaar van de veelsoortigheid van het tropische woud. Voor
den Maleischen~archipel geldt dit bezwaar zeker niet. Men had vroeger
op gezag van hetgeen explorateurs mededeelden de voorstelling. dat
deze bosschen slechts voor een zeer klein deel van den voorraad uit luxe
houtsoorten bestonden en dat de rest waardeloos was. Het wetenschappelijk onderzoek in de Britsche- en Nederlandsche koloniën en de Philippijnen heeft aangetoond. dat van de totale houtInassa. vaak 60 % bestaat
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rut" ~~lrktwaardige 'houtsoortea die' maar tot eeil paar handelsgroepen
behooren. En ook in Afrika bestaat de ,houtmassa uit zachte houtsoorten,
4i.e te vergelijken zijn met onze popidieren en wilgen. halfharde te ver~
gelijken met. onze naaldhoutsoorterl. harde houtsoorten als onze. eiken,
beuken en u~t hixe~houtsQorten en zulke, die voor speciale doeleinden
zeer gèschikt zijn. Het tropische gemengde loofhoutbosch komt aan veel
lÏ1eer eischen, ~oor de gemeenschap gesteld. tegemoet dan het naaldhout.-.
bosch. Een, ,groot voordeel van de tropen is ook daarin gelegen. dat men
~r in een betrekkelijk: kort tijdsverloop een groot aantal snelgroeiende
ind.ustrie houtsoorteIl kweeken kan; een deel van de secundaire bosschen
~oudèn die thans reeds kUnnen leveren..
"
~ ·Wi~ ziçh, voor boschhuishoudkunde interesseert. late het artikel van
Heske niet ongelezen. Het geeft een overzicht van de tropische bos-sc;hen van .de .heele wereld en bijzonderheden. van het ·boschbeheer in
zeer verschillende landen:. Toch zal men het welljcht niet in alle opziChten
met, den schrijv;~roeens:zijn. want vaak telt hij de moeilijkheden, waannede
mep' in de tropen te doen heeft. te licht. Het. zeetransport over zulke
groote afstanden zal ziçh natuurlijk betaald moeten maken en al zal dit
bij groote hoeveelheden kunnen worden verlaagd. toch zal het kosten~
bedrag vOQr veel houtsoorten een bezwaar blijven. Het is verder te be~
treuren, dat ook ,in een weteqschappelijk tijdschrift. telkens de politiek zoo
Ç>m den ~oek ~mt. kijken. Herhaaldelijk wordt koudweg over de bosschen
der Duitsche koloniën ,gesproken, al zal er ,nog heel wat water door den
Rijn moeten .stroomen, - 1 en de hemel wete hoeveel bloed' ---I voor het
Weer. zoover is. Bij de bespreking van de Nederlandsch Indische bosschen
wÇlrdt gezegd, dat bij den OPbollW van het beheer "deutsche Mitarbeit
h~rvorragehd bcteiligt war". Dit is natuurlijk gedeeltelijk waar. Het
democt'atisch ,bestuur in Ned. Indië maakte de medewerking niet alleen
van Puitschers. maar ook van, Zweden. Noren. Finnen mogelijk. het
..hervorragende" werk.is echter gedaap. door mannen van ~nverdaçht
Nederlandsehen. n a a m . . . .
.
: Het houtverbruik zou verder sterk zijIlj bevorderd door de In vele
landen .. national-politisch stark geförderte Bevölkerungsvermehrung".
Referent ,gelooft niet. dat de menschheid zich op dit gebied sterk door
de politiek laat' beïnvloeden. Hoe lang praat men. er in Frankrijk al niet
over. en zou dan in DuitschJand die paar jaren regeeringsrec1ame voor
grootc gézinnen ,.reeds resultaten hebben bereikt. en het houtverbruik
hebben.. ,beïnvlóed,1 Maar nu hebben we in den allerlaatsten tJjd verlok~
kende huwelIjksadvertjmtIes van, .. reinrassigen arischen hochbuslgen Edel~
weibem~·. Als dit nièt.,.-helpt ...... I
.. '.
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