p

HOEMA'S, HOEMABLOKKEN EN
BOSCHRESERVES
IN DE RESIDENTIE BANTAM

J.F.KOOLS

NN08201.89

D i t proefschrift met stellingen van
JANNIS FRANCOIS KOOLS
landbouwkundig ingenieur, geboren te Aardenburg den
26en Jull 1904, is goedgekeurd door den promotor:
A. TE Wechel, hoogleeraar in de boschexploitatie, de
boschhuishoudkunde en de Indische boschgeschiedenis.
De Rector-Magnificat 3er Landbouwboogedcbool,
D R W . C. M E E S R . A Z N .

Wageningen, 17 September 1935.

HOEMA'S, HOEMABLOKKEN EN
BOSCHRESERVES
IN DE RESIDENTIE BANTAM
PROEFSCHRIFT
TER V E R K R I J G I N G VAN D E N GRAAD VAN

D O C T O R IN D E L A N D B O U W K U N D E
OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS
D R W . C. MEES R.AZN, HOOGLEERAAR IN DE
STAATHUISHOUDKUNDE, DE STATISTIEK EN
HET NEDERLANDSCH AGRARISCH RECHT, TE
VERDEDIGEN VOOR EEN DAARTOE BENOEMDE COMMISSIE UIT DEN SENAAT DER LANDBOUWHOOGESCHOOL OP WOENSDAG
9 OCTOBER 1935 TE DRIE UUR DOOR

J. F.KOOLS

H. VEENMAN & ZONEN — WAGENINGEN

In de eerste plaats zeg ik U, HoogGeleerde TE W E C H E L ,
hooggeachte promotor, dank voor Uwe bereidwilligheid, mijn
promotor te willen zijn.
Voor de aangename samenwerking, die vooral vrucht droeg
omdat ook gij, uit Uwen vroegeren werkkring, bekend zijt met
de moeilijkheden der boschreserveering, betuig ik U nogmaals
mijn oprechten dank.
Het Departement van Kolonien te Den Haag en de Indische
Regeering ben ik zeer erkentelijk voor de welwillendheid, mij
inzage te verleenen van vele op mijn onderwerp betrekking hebbende ambtelijke bescheiden, en voor de toestemming tot publieatie daarvan.
Den Hoofdinspecteur, Hoofd van den Dienst van het Boschwezen, ben ik zeer erkentelijk voor zijne toestemming, de voorkomende dienstgegevens te publiceeren, en bovendien wil ik
Z. H. E. G. hierbij dank zeggen voor den spoed, waarmede hij
het concept doorwerkte, en voor de waardevolle opmerkingen,
waartoe dit doorlezen hem aanleiding gaf.
Het Hoofd van het Encyclopaedisch Bureau van het Koloniaal
Instituut te Amsterdam, die mij diverse waardevolle gegevens
verschafte, betuig ik eveneens mijn oprechten dank.
Den Resident van Bantam en het Hoofd der le Landrente Afdeeling te Serang dank ikvoorhunne welwillendheid, mij op hunne
kantoren inzage te verleenen van diverse bescheiden, en voor de
vele verstrekte inlichtingen.
Mijn beide collega's S C H N E P P E E en D E GRAAF, de Bestuursambtenaren, en den Landbouwconsulent van Bantam betuig ik
hierbij mijnen dank voor de vele gedachtenwisselingen, die ik
tijdens mijn verblijf in Bantam met hen over dit onderwerp mocht
hebben, en voor de diverse verstrekte inlichtingen.
Tenslotte mijn dank aan alien, die mij behulpzaam waren bij
het litteratuuronderzoek op het Departement van Kolonien, de
Koninklijke Bibliotheek, het Koloniaal Instituut ende Landbouw
bouwhoogeschool.

STELLINGEN

Bij het instellen van zoogenaamde Natuurmonumenten geve
men zich goed rekenschap, welken toestand men behouden of bereiken wil, en welke middelen men zal moeten toepassen om
daaraan te voldoen.
II
Het in sommige vloedboschcomplexen ontbreken der geslachten Rhizophora en Ceriops, en overwegen van Avicennia en
Xylocarpus, behoeft niet veroorzaakt te zijn door een systematise^ uitkappen, maar kan zuiver een gevolg zijn van natuurlijke
omstandigheden.
Ill
Het is onjuist, een principieele scheiding te maken tusschen het
beheer der djatibossehen en dat der wildhoutbosschen op Java.
IV
In het algemeen belang is het gewenscht, dat areaal en beheer
van particuliere bosschen aan een overheidstoezicht onderworpen
zijn.

V
In het belang der boschreserveering is het gewenscht, dat de
noodige aandacht wordt besteed aan intensiveering van den Inlandsehen wisselbouw (ladang of hoemabouw).
VI
Bij de opstelling van definitieve bedrijfsplannen bepale de
Inrichtingsdienst slechts den etat, benevens, in overleg met de
ontsluitingsdeskundigen, de algemeene ligging der kapcentra. De
bepaling der jaarlijksehe kapvlakten worde aan de Bedrijfsleiding
overgelaten.

VII
Het verdient aanbeveling, ook voor andere Nederlandsch Indische houtsoorten dan djati (Tectona grandis) een onderzoek in
te stellen naar denfinancieel het meestgunstigen omloop.
VIII
De gevolgen der in den laatsten tijd plaats gehad hebbende
finaneieele manipulates hebben aangetoond, dat het gerechtvaardigd is, van een boschbedrijf een lagere rendeering te eischen
dan den z.s. „algemeenen rentevoet".
IX
Het door Z. VAN DOORN in zijn Praeadvies — Vrije omloopsklassen voor de bedrijfsregeling der djatibosschen (Tectona 1913,
p. 1-25) — voorgestane kapregelingssysteem heeft degroote practische beteekenis, dat de mogelijkheid wordt geopend, culturen
met te lagen volkomenheidsgraad te vervangen door betere, als
gevolg waarvan het omzettingstijdperk der zgn. overkapbare
bosschen langer zal duren. De door BEEKMAN (Tectona 1933, p.
893e.v.) tegen dit systeem ingebrachte bezwaren hebben dan ook
voor den tegenwoordigen toestand slechts theoretische beteekenis.

X
Zgn. ,,kunstmatige verjonging" verdient in het algemeen de
voorkeur boven de zgn. ,,natuurlijke verjonging", welke laatste
over het algemeen slechts in 6f zeer extensieve 6f zeer intensieve
boschbedrijven op haar plaats is.
-A.A

In een modern boschbedrijf verdient kaalkap de voorkeur boven uitkap.
XII
Bij het bouwen van constructies niet onder dak, welker herstel
bedrijfsstoornissen kan veroorzaken, verdienen bij het Boschwezen in Nederlandsch Oost Indie permanente materialen (ijzer,
steen, beton) de voorkeur boven hout.

