Boekbespreking,
VERSLAG VAN DEN DIENST VAN H E T BOSCHWEZEN IN
NEDERLANDSCH IN DIE OVER HET JAAR 1938.
Het jaarverslag is een verzameling, van gegevens, die een beeld geeft
van den toestand, waarin het boschwezen in Nederl. Indië verkeert, van
de ontwikkeling gedurende de laatste jaren en van de beteekenis, die het
in de toekomst kan verkrijgen.
Het verslag is verdeeld in elf hoofdstukken, die achtereenvolgens behandelen : algemeen overzicht, organisatie, wetgeving, boschareaal, inrichting en technische uitrusting der bosschen, boschinstandhouding, boschbouwproefstation, produktenoogst, produktenafzet, geldelijke uitkomsten ,.en
personeel. Deze punten zullen achtereenvolgens besproken worden.
Bij het algemeen overzicht wordt voor de jaren 1929/38 een overzicht
gegeven van het in stand te houden boschareaal, voor zoover dat onder
het beheer van den dienst van het boschwezen staat. Voor Java en Madoera bedroeg die oppervlakte op het einde van 1,938 aan djatiboschgebied 815416 ha en aan wildhoutboschgebied 1905855 ha en samen besloegen zij 20.6 % van het totaal der oppervlakte. Voor de Buitengewesten
was de oppervlakte der in stand te houden bosschen op genoemd tijdstip
10275600 ha of 5,8% der totaal-oppervlakte. Het zal nog tientallen jaren
duren, alvorens het percentage der in stand tc houden: bosschen in de
Buitengewesten gebracht is tot de hoogte, die voor Java en Madoera
is bereikt.
De maatregelen voor de boschinstandhouding zijn op Java en Madoera
veel verder gevorderd dan op de Buitengewesten, omdat de dienst van
het boschwezen op het eiland Java reeds in 1850 haar werk begon en
zulks voor de Buitengewesten te stellen is op het jaar 1910. Op Java
en Madoera waren op het einde van het verslagjaar -451716 ha boschkuituur aanwezig. Voor de Buitengewesten is met de verbetering van de
samenstelling der bosschen door aanplant pas een eerste begin gemaakt
en bedroeg deze op genoemd tijdstip 12210 ha. Voor de jaren. 1929/38 is
de boschaanleg op Java en Madoera, zoowel wat uitgestrektheid als wat
kosten betreft in beeld gebracht.
Bij de bespreking van den houtafzet wordt een overzicht gegeven gedurende de laatste 15 jaar voor Java en Madoera en zulks zoowel voor
het timmerhout als voor het brandhout en houtskool. Hieruit blijkt dat
1929 het gunstigste jaar voor den. totaal afzet was. Uitgedrukt in onbekapt hout was de afzet in 1938 als volgt.
519.555 m3 djati timmerhout
54.978 .. wildhout timmerhout
615.623 ,, djatibrandhout
176.453 ,, wildhout brandhout
113.981 „ houtskool
'
1480.590 m a hout.
Hieraan worden verschillende beschouwingen vastgeknoopt. Zoo wordt
aangegeven dat de produktie der djatibosschen gedurende het verslagjaar
slechts 5 1 % bedroeg van de in de toekomst te verwachten opbrengst.
Voor de wildhoutbosschen kan de produktie nog zeer belangrijk toenemen.
Voor de jaren 1929/38 worden de prijsindex-cijfers gegeven voor exportlandbouwprodukten, padi, mais en djatihout, waaruit blijkt, dat het laat-
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ste zich beter heeft kunnen handhaven dan de andere genoemde produkten.
Er wordt een overzicht gegeven van de sortimentssamenstelling voor
de hoofdsortimenten van het djati- en het wildhouttimmerhout en de
ontwikkeling daarvan besproken.
Voor de Buitengewesten wordt voor de jaren 1929/38 een overzicht
gegeven van den ge registreerden houtval, gesplitst voor de drie gouvernementen Sumatra, Borneo en Groote Oost, Voor genoemde jaren wordt
het verloop van de rondhoutprijzen voor het panglonghout te Singapore
gegeven.
Aan den invoer en uitvoer van boschprodukten wordt eenige aandacht
geschonken. Voor de jaren 1929/38 wordt de uitvoer van Java en Madoera en van de Buitengewesten opgegeven naar hoeveelheid cn naar
waarde en beliep de laatste in 1938 een bedrag van f9.770.012. Ook
van de gemiddelde waarde per eenheid wordt voor genoemde jaren een
overzicht gegeven. Bij vergelijking van de timmerhoutproduktie en den
uitvoer naar het buitenland blijkt, dat voor Java en Madoera de uitvoer
in meergenoemde jaren zich bewoog tusschen 3 en 7 % van de djatihoutproduktie en dat voor de Buitengewesten de uitvoer schommelde
tusschen 38 en 4 6 % der timmerhoutproduktie.
Naast den uitvoer van boschprodukten wordt een overzicht gegeven
voor dezelfde jaren van den invoer van hout en houtprodukten, zoowel
naar hoeveelheid als naar waarde en blijkt de laatste voor het jaar 1938
f 5.119.504.—- te zijn geweest. Dit* wijst er wel op, dat de ontwikkeling van
het boschwezen in Indië zijn hoogtepunt voorloopig nog niet heeft bereikt.
Het onderling verkeer tusschen Java en Madoera eenerzijds en de
Buitengewesten anderzijds is eveneens aanzienlijk en worden daarvoor
naar hoeveelheid en naar waarde de gegevens voor het timmerhout
vermeld. Voor 1938 was de invoer op Java 26736 m 3 met een waarde
van f 735.000.— en de uitvoer van Java 6166 m 3 met een waarde van
f 369.000.—. Opvallend is hierbij, dat het ingevoerde hout een aanzienlijk
lagere eenheidswaarde had dan het uitgevoerde hout.
Omtrent de geldelijke uitkomsten van den dienst van het boschwezen
voor het land wordt voor de jaren 1929/38 een overzicht gegeven cn
waren voor het verslagjaar de inkomsten f 10.499.452.— en de uitgaven
f8.359.340.—, gevende een saldo voor het land van f2.140.112,—. Het
geldelijk effect van het boschbeheer voor de Indische gemeenschap komt
hierin slechts ten deele tot uitdrukking, omdat vele zelfbesturende landschappen en Inlandsche rechtsgemeenschappen een deel der bosschen
onder hun beheer hebben.
Omtrent het personeel worden cenige algemeene beschouwingen gegeven.
Bij de bespreking van de organisatie van het boschwezen wordt gewezen op de kommissie van bijstand en advies inzake het boschwezen
en op de onderwerpen, die door haar onder de oogen zijn gezien. Vervolgens wordt melding gemaakt van de bebosschingskommissie en de
met deze samenwerkende reboisatie-kommissies in onderscheidene residenties.
Met 1 Januari 1938 is de reorganisatie van den dienst in werking
getreden. Men heeft nu drie dienstvakken, namelijk dienst der bosschen
op Java en Madoera, dienst der bosschen in de Buitengewesten en het
boschbouwproefstation, die alle onder den hoofdinspekteur staan. Onder
het diens tvakhoqfd voor den dienst der bosschen op Java en Madoera
zijn 5 inspekteurs te werk gesteld, die te samen. 53 beheerseenheden
onder zich hebben. Onder het dienstvakhoofd voor de bosschen in de
Buitengewesten ressorteeren 3 inspekteurs en er zijn 17 dienstkringen.
Onder den direkteur van het boschbouwproefstation waren 7 opperhoutvesters, 6 houtvesters en 1 ingenieur werkzaam.
Ten aanzien van de wetgeving wordt de bosch-, jacht- en natuurbeschermingswetgeving, zoowel voor Java en Madoera als voor de Buitengewesten in beschouwing genomen. Hier moge vermelding vinden, dat
op Java en Madoera 48 natuurmonumenten met een gezamenlijke oppervlakte van 13597 ha en 3 wildreservaten met een gezamenlijke oppervlakte van 66.577 ha voorkomen. In de Buitengewesten worden 40 natuur-
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monumenten met een oppervlakte van 353.013 ha en 10 wildreservaten
met een gezamelijke oppervlakte van 1.776.600 ha aangetroffen.
De stand der afbakening en der grensregeling der bosschen op Java
en Madoera wordt voor de jaren 1933/38 aangegeven en blijkt, dat deze
zoo goed als voltooid zijn.
Het overzicht der samenstelling van het djatiboschareaal op Java en
Madoera moge hier in zijn geheel volgen.
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815.416
Voor de wildhoutbosschen op Java en Madoera wordt voor de jaren
1933/38 een overzicht naar begroeiingstypen gegeven, waaruit blijkt dat
op het einde van het verslagjaar dat gebied als volgt was samengesteld:
4

onbeboscht:
onvoldoende begroeid:
volwaardig natuurbosch:
verjongingen en aanplantingen:
Samen:

173.997 ha
257.714 „
1.322.804 ,,
105.784

9%
14 „
71^,,
6 „

1.860.299 ha 100%

Een samenstelling van het wildhoutboschareaal voor genoemde jaren
naar de oogsttoelaatbaarheld wijst uit dat einde 1938 aanwezig was:
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absoluut schermbosch:
beperkte oogstmogelijkheid:
elke vorm van oogst toelaatbaar:
Samen:

714.487 ba
955.616 „
190.196 ,,

39%
51 „
10 „

1.860.299 ha 100%

Voor het boschareaal in de Buitengewesten wordt voor de jaren
1933/38 de vooruitgang aangegeven van de ter instandhouding aangewezen bosschen en blijkt dat op het einde van het verslagjaar de totale
boschoppervlakte te stellen is op 120.817.400 ha (68%), waarvan
10.275.600 ha ter instandhouding is aangewezen, zijnde 5,8% der totale
uitgestrektheid der Buitengewesten. Het boschreservecringswerk bevindt
zich hier eerst in het beginstadium.
Omtrent inrichting en technische uitrusting der bosschcn wordt aangegeven, dat men op Java en Madoera twee ontwikkelingsfasen kan
onderscheiden, namelijk /. het samenstellen van werkschema's, waarin de
algemeene richtlijnen voor het beheer der bosschen in bepaalde groote
gebieden, zooals boschdistrikten, dienstkringen, residenties, e.d. zijn aangegeven en 2. het samenstellen van werk- en bedrijfsplannen voor de
regeling van de bedrijfswerkzaamheden in de intensief te beheeren boschkomplexen. In 1938 werd een werkschema goedgekeurd, een zestal was
in behandeling bij de plaatselijke reboisatie-kommissies en de gouverneurs, terwijl voor een ander zestal boschdistrikten die werkschema's nog
niet gereed waren. In het definitief ingerichte boschareaal kwam weinig
verandering ; voor het djatiboschareaal was 745,907 ha (91 % ) en voor
het wildhoutboschareaal was 22.360 ha (1 % ) definitief ingericht.
Het railbaan. en wegennet van het boschwezen op Java en Madoera
wordt voor de 'jaren 1929/38 in ontwikkeling weergegeven en op het
einde van het verslagjaar had het boschwezen onder zijn beheer:
245 km railbaan voor lokomotieftraktie ;
2627 „ railbaan voor handkracht;
1788 „ verharde wegen.
De bouwdienst van het boschwezen heeft de zorg voor het ontwerpen
en het algemeene toezicht op de uitvoering van railbanen, verharde
wegen, stapelplaatsen, loodsen, gebouwen, enz. Einde 1938 bedroeg het
aantal woningen 2284, bedrijfsgebouwen 521 en permanente loodsen 537.
De laatste hadden tusschen de druiplijnen een oppervlakte van ruim 42 ha.
In 1938 is voor de boschverkenning en boschïnrichting der bosschen
in de Buitengewesten een speciale afdeeling ingesteld, om die werkzaamheden beter tot hun recht te doen komen. Met de voorloopige boschinrichting van verschillende komplexen werd een begin gemaakt en voorts
kwamen de voorloopige bedrijfsplannen voor de moerasbosschen in Bengkalis, groot 663.000 ha, het konversiekomplex bij Martapoera, groot
9400 ha en voor de poöti- en larabosschen in Zuid-Kandari (Celebes),
groot 55.200 ha gereed.
Aangezien de boschexploitatie in de Buitengewesten nagenoeg geheel
dóór partikulieren geschiedt, zorgen deze voor de daartoe noodige technische uitrusting. In het algemeen neemt het gebruik van railbanen geleidelijk toe. Op verschillende plaatsen der Buitengewesten treft men machinale zagerijen aan ; in verslagjaar waren er 50, die tc samen gemiddeld
96.000 m 3 per jaar produceeren. Het aantal boschwezen gebouwen bedroeg
182 in 1938; voorts behoorden tot den eigen inventaris van het boschwezen in de Buitengewesten 5 gewestelijke vaartuigen, 9 motorbooten,
17 booten met aanhang motor en 152 roeiprauwen.
Bij de boschinstandhouding worden achtereenvolgens de boschaanleg,
de boschverpleging, de boschbescherming en de wild- en natuurbescherming in beschouwing genomen.
Op Java en Madoera werden in de jaren 1933/38 aangelegd :
63.980 ha djatikuituur;
36.650 „ wildhoutkultuur.
In het algemeen wordt meer djati dan andere boomsoorten aangeplant,
omdat het djatihout voor alle doeleinden geschikt is, terwijl andere boom-
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soorten in hoofdzaak in aanmerking komen voor terreinen, waar de djati
geen behoorlijke ontwikkeling doet verwachten. Van de wildhoutkulturen
uit genoemde jaren was 26.463 ha (72%) als produktiebosch en 10.187
ha (28 %) als 5chermbosch bedoeld. Van de 12 voornaamste houtsoorten,
die voor het produktiebosch werden gebruikt, wordt aangegeven, dat ze
bestemd zijn om de volgende produkten te leveren: bouwhout, papierhout, schilhout, kistenhout, meubelhout, reukhout, looibast, kopal, isolatie
materiaal, reddingsgordels, hars en terpentijn, sandelolie, benzoë, brandhout.
De boschverpleging bestaat in hoofdzaak uit het regelmatig dunnen
der kuituren. De uitgestrektheid der dunningen wordt voor de jaren
1929/38 in beeld gebracht, waarbij blijkt dat de jaarlijks gedunde vlakte
regelmatig gestegen is en in het verslagjaar, toen er 81959 ha djati- en
7611 ha wildhout-kulturen in bewerking zijn genomen, ruim 2J/£ maal
zoo groot was als in 1929.
Voor de jaren 1929/3S wordt een overzicht gegeven van de boschpolitie-sterkte en het aantal boschdelikten op Java en Madoera. waaruit
blijkt, dat er op het einde van het verslagjaar 1258 boschpolïtie-beambten
waren, die in dat jaar 52.528 boschdelikten voorbrachten. Omtrent het
aantal en den aard der boschdelikten wordt voor de jaren 1935/38 een
overzicht gegeven, waaruit blijkt, dat de houtdiefstallen verreweg de
meerderheid vormen.
De uitgestrektheid verbrand areaal en de brandweerkosten op Java
en Madoera zijn overzichtelijk aangegeven voor de"jaren 1929/38, waaruit
blijkt, dat het verslagjaar zeer gunstig was, waarvoor de hoofdreden is,
dat de brandgevaarlijke periode korter was dan in andere jaren. Toch
was de oppervlakte, waarop brand voorkwam 10900 ha (0,4%). Het
bosch op deze terreinen wordt door brand wel beschadigd, maar is
slechts in bizondere gevallen verloren. Door de verbetering der boschtoestanden worden de brandweerkosten steeds minder en bedroegen in
het verslagjaar slechts f20,347 tegen f179.933 in 1929.
i i..
De boschveeweide veroorzaakte in verschillende beheerseenheden nog
steeds ernstige schade en dit euvel eischt nog voortdurend de noodige
zorg. Omtrent het voorkomen en de bestrijding van ziekten en plagen
worden verscheidene korte mededeelingen gedaan.
Ook over jacht, afschot van wild en den wildstand in de bosschen
op Java en Madoera wordt een en ander medegedeeld. In het wildreservaat Baloeran werden drenkputten gegraven, om de drinkgelegenheid
van het wild in den drogen tijd te verbeteren. In het wildreservaat
Penandjoeng werd de hulp van het Nederl. Indische Jagersgenootschap
ingeroepen tot het afschieten van de daar voorkomende bastaard-bantengs. De meeste zorg eïschte de organisatie van de bewaking van het
wildreservaat Oedjoengkoeion, die in 1938 aan het boschwezen werd
opgedragen. Er werd een Europeesche maandgelder aangesteld aan wien
de noodige uit gepensioneerde Inlandsche militairen gerecruteerde wakers
zijn toegevoegd. Er werden paden aangelegd, overnachtingsbivakken
opgericht en prauwen aangeschaft, waardoor een intensievere terreinkontröle mogelijk is gemaakt. Dit laatste terrein wordt regelmatig door
den ambtenaar voor de natuurbescherming bij *s Lands plantentuin bezocht en in zijn publièkaties is de unieke waarde van dit wildreservaat
overtuigend aangetoond.
Van de uitgestrektheid der boschkuituren in de Buitengewesten geeft
een overzicht, gesplitst in drie groepen van boomsoorten en verdeeld
over de 3 gouvernementen, een beeld, waaruit blijkt, dat er op het einde
van het verslagjaar 12.210 ha kuituren aanwezig waren.
Het ligt* in de bedoeling rond het Toba-meer (Sumatra's Oostkust)
een areaal van 30.000 ha Pintis merkusit te vormen. In het bergland van
Zuid West Celcbes wil men een dergelijk areaal van 10.000 ha in het
leven roepen. De kuituur van djati zal op verschillende plaatsen worden
begonnen, maar daarvoor is kolonisatie van arbeiders van Java noodig.
In de jaren 1937 en '38 zijn telkens 50 Javaansche gezinnen naar Moena
(Celebes) voor dat doel overgebracht, alwaar een areaal van 50.000 ha
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djati kan gevormd worden en voor de komende jaren wil men de kolonisatie opvoeren tot 100 gezinnen per jaar. Omtrent andere boomsoorten
worden verdere mededeelingen gedaan.
De noodzakelijkheid van een goede boschbescherming tegen den ladangbouw er bevolking wordt steeds dringerder gevoeld. Op verschillende
plaatsen zijn door het branden van de ladangterreinen belangrijke terreindevastaties ontstaan met alle daaraan verbonden schadelijke gevolgen.
In 1938 werd ter bescherming van het maleohoen in de residentie
Menado het natuurmonument Panoea (1500 ha) aangewezen. Voorts
werd Poelau (eiland) Rintjah (16.000 ha) bij Flores tot wildreservaat
verklaard ter bescherming van de Komodo-varaan.
Bij het boschbou.ivproefstation hield de afdeeling technologie zich bezig
met onderzoekingen omtrent het kunstmatig drogen van hout en bast, het
mechanisch onderzoek van hout, de bepaling van het soortelijk gewicht
van luchtdroog hout, krimp- en trekproeven bij hout, het duurzaamheidsonderzoek en verduurzaming van hout, het verkolingsonderzoek, het
verbrandingsonderzoek, het onderzoek naar de geschiktheid van hout voor
papierbereiding en verdere bizondere onderzoekingen. De afdeling boschexploitatie zette haar inzamelingen van harbarium, houtmoasters en harsmonsters voort; voorts had zij het harsonderzoek en verschillende tapproeven in bewerking; en tenslotte werd het botanisch-systematisch
onderzoek verzorgd naast diverse andere werkzaamheden. De afdeeling
opbrengst-onderzoek verrichtte een groot aantal opnemingen van proefperken en voorts de bewerking der proefperkgegevens en andere onderzoekingen. De afdeeling kultuuronderzoek was belast met opnemingen
en beschrijvingen in onderscheidene beheerseenheden, dan met werk in
den tuin van het proefstation; zl] verzorgde de zaadvoorziening voor
het beheer en anderen en diverse andere werkzaamheden. De afdeeling
hydrologie bewerkte de proefterreinen nabij Tjiwidej, nabij Madja en
het Penggarongebied nabij Semarang. De afdeeling propaganda werd
begin 1938 opgericht en heeft tot taak het houtverbruïk en in hf.t bizonder
dat van bezaagd hout te bevorderen ; in het verslagjaar kwamen reeds
eenige gebouwen volgens hare aanwijzingen tot uitvoering. Overigens
had het boschbouwproefstatlon de werkzaamheden ten behoeve van de
kinarestriktie onder zijn leiding.
Bij den produktenoogst voor Java en Madoera werden de verkregen
hoeveelheden omgerekend tot ,,onbekapt hout" en in overeenstemming
met daarvoor internationaal aangenomen normen zijn de volgende omrekeningsfaktoren toegepast r
1 m3 genummerd onbekapt timmerhout
= 1.0 ma onbekapt
1 ,,
,,
rondbekapt timmerhout ... = 1.5 ,,
,,
1 „
,,
kantrecht timmerhout
= 2.0 „
I ,, ongenummerd onbekapt timmerhout ... = 1.0 ,,
I „
„
rondbekapt timmerhout . = 1.75,,
1 „
kantrecht timmerhout ... = 2.5 „
1 sm brandhout
= 0.75 „
1 ton> houtskool
= 5.0 „
In een afzonderlijke bijlage zijn de gegevens van den totalen oogst
van boschvoortbrengselen op Java en Madoera gedurende de jaren
1924/38 opgenomen. Deze oogst was in het verslagjaar 1.646.745 m 3
hout, 9620 quintalen bast en 1.985.000 stuks bamboe. De aankap geschiedt bijna geheel in eigen beheer. Er wordt voor eenige jaren de
procentsgewijze verhouding tusschen exploitatie en dunning vermeld en
in het verslagjaar was deze als volgt:
exploitatie
dunning
djati timmerhout ....
70 %
30 %
djati brandhout
72 „
28 ..
11 ..
wildhout timmerhout
89 „
wildhout brandhout .
86 „
14 ,.
„ De invloed van de dunning zal in de toekomst nog toenemen. Zoo
wordt verder voor eenige jaren een vergelijking gemaakt tusschen den
.bekappingsvorm van het djatitimmerhout en bestaat op het oogenblik het
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streven om het hout zooveel mogelijk in onbekapten vorm te verhandelen.
Voorts wordt een vergelijking gemaakt bij den djatileegkap voor de jaren
1929/38 tusschen de verkregen hoeveelheid en de in de bedrijfsplannen
opgenomen taxaties. Dit geeft voor genoemde jaren een inzicht van den
invloed der ekonomische omstandigheden.
Voor de Buitengewesten wordt een vergelijking gemaakt tusschen den
geregistreerden houtval in de jaren 1937 en 1938, verdeeld naar de 3
gouvernementen en blijkt daaruit ten duidelijkste dat Sumatra daartoe het
meest heeft bijgedragen. Voor de jaren 1929/38 wordt een overzicht
gegeven der opbrengsten, verkregen volgens het pang long reglement, die
in de dienstkringen Bengkalis en Riouw een belangrijk aandeel in de
houtproduktie van het gouvernement Sumatra vormen. Voorts worden
nog mededeelingen gedaan over de houtproduktie in de overige dienstkringen.
Bij den produktenafzet zijn de gegevens voor Java en Madoera voor
den geheelen afzet naar hoeveelheid en geldopbrengst in eenige bijlagen
voor de jaren 1924/38 vermeld en daarbij blijkt, dat in het verslagjaar
1.480.590 m 3 hout van de hand werden gezet met een opbrengst van
f 8.679.987. De gemiddelde opbrengst per m 3 was voor:
djatitimmerhout
f 12.04
djatibrandhout
f 2.28
wildhouttimmerhout
f 7.15
wildhoutbrandhout
f 1.69
houtskool
f 2.91
algemeen gemiddelde f 5.86
Het djatihout is hierbij verreweg het belangrijkst en leverde 77% van
den massa-afzet en 88% van de geldopbrengst. Van den djatihout-afzet
was 46% timmerhout en 54% brandhout.
De voorziening in de houtbehoefte van de Inlandsche bevolking is van
zeer groot belang, want wanneer zij het door haar verlangde produkt
niet op normale" wijze kan verkrijgen, dan tracht zij daarin klandestien
tegemoet te komen. Deze voorziening geschiedt voornamelijk door den
verkoop op de verkoopplaatsen, de venduties zonder vendumeester en
den onderhandschen verkoop bij het bosch; —1 zoo waren er 700 plaatsen
cp Java en Madoera waar de Inlandsche bevolking hout kan koopen.
Zeer belangrijk is voorts de mogelijkheid van' de houtvoorziening der
Inlandsche bevolking door den zoogenaamden „kitir"verkoop en idem
„kap zonder loon", waarbij de houtmassa's niet in de houtboekhouding
worden opgenomen. Een onderzoek ter zake bij de boschbeheerders gaf
voor 1938 een houthoeveelheid van 308.586 m:t.
Door de afdeeling nijverheid van het departement van ekonomische
zaken is een onderzoek ingesteld naar de boutbehoefte der scheepsbouwïndustrïe op Java. Hierbij is gebleken dat 23 onder Europeesche leiding
staande scheepstimmerhoutwerven een jaarlij ksche houtbehoefte van rond
10.000 m 3 hebben. Voorts dat die voor een 15-tal centra van Inlandschen
prauwenbouw geschat wordt op 7000 m:l. W a a r deze houtwerken in
hoofdzaak van bizonderen vorm zijn, is de mogelijkheid geschapen, dat
deze rechtstreeks door „het iosch wezen aan de scheepsindustrie kunnen
worden geleverd.
Evenals voor Java en Madoera wordt voor de Buitengewesten een
overzicht van de samenstelling van den houtuitvoer in 1938 gegeven,
verdeeld over de drie gouvernementen. Deze uitvoer is gelijk te stellen
aan een hoeveelheid van 648.000 m 3 onbekapt hout. Omtrent het wildhout, voornamelijk uit zachthoutsoorten bestaande, wordt voor de jaren
1929/38 een overzicht gegeven van de hoeveelheden, die naar de onderscheidene beslemmingslanden werden verzonden. Zoo betrok Nederland
in 1938 van dat hout 7061 m3, Singapore 262206 m3, Japan 104313 m3.
Ook wordt aandacht geschonken aan den invoer van hout in Nederlands Indië, die in hoofdzaak uit bewerkt hout bestaat, maar niettemin
van belang is voor de ontwikkeling van de boschexploitatie in de Buiten- v
gewesten,
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Aan den uitvoer van boschbijproducten uit de Buitengewesten worden
enkele beschouwingen gewijd.
Bij de bespreking der geldelijke uitkomsten wordt opgemerkt, dat de
samenstelling der landsinkomsten en der landsuitgaven in 1938 in enkele
bijlagen bij het jaarverslag zijn opgenomen.
Bij een vergelijkend overzicht der uitkomsten van het hoofdkantoor
van het boschwezen blijkt, dat de uitgaven belangrijk gestegen zijn, hetgeen een gevolg is van de doorgevoerde centralisatie der boekhouding en
van de personeelsadministratie, waardoor de eenheid van den dienst bevorderd en de evenwichtige verzorging van de belangen der verschillende
dienstonderdeelen beter gewaarborgd wordt.
De samenvatting van de inkomsten en uitgaven van het boschbouwproefstation wijst uit, dat de uitgaven sterk zijn toegenomen en zulks tengevolge van een belangrijke uitbreiding der werkzaamheden ; onder meer
door de vorming van een afdeeling voor houtpropaganda. Bovendien
werden de kosten voor verschillende bizondere werkzaamheden bestreden
uit bizondere inkomsten.
Voor den dienst der bosschen op Java en Madoera wijst het overzicht der inkomsten er op, dat de hoogere inkomsten van ruim 1 millioen
bijna uitsluitend op rekening komen van den verkoop van de produkten
geoogst in eigen beheer en waar het volume van den houtafzet ongeveer gelijk bleef aan dat van het vorig jaar, is de vermeerdering der
inkomsten te danken aan de prijsverbetering der produkten.
Ten aanzien van de uitgaven van den dienst der bosschen op Java en
Madoera moge hier vermeld worden, dat deze als volgt waren samengesteld :
algemeene beheerskosten
f 2.983.328
boschinstandhoudingskosten
,, 642.214
onderhoudskosten
,, 393.760
boschexploitatiekosten
2.495.346
j/jT
diverse verrekeningen
,, 235.538
1,
„O
kapitaalsuitgaven
'607.538
totaal uitgaven f 7.357.724
De totale inkomsten en uitgaven van den Javadienst zijn in het verslagjaar elk met 12.4% toegenomen, waardoor ook het overschot met
hetzelfde percentage verbeterde. Rekening houdende met de bizondere
bijdragen was het overschot in 1938 voor den Javadienst f2.111.238.
Voor de beoordeeling van de werkgelegenheid door het beheer der
bosschen op Java en Madoera geschapen, is voor 1938 de volgende
verdeeling opgesteld.
salarissen personeel
f 2.406.801 = 33%
zuivere arbeidsloonen
2.847.268 = 39 „
materiaaluitgaven
2.103,655 = 28 „
totaal uitgaven f 7.357.724 = 100%
Hieruit blijkt voldoende, dat de werkgelegenheid in de bosschen voor
de Inlandsche bevolking van niet te onderschatten beteekenis is.
Bij den dienst der bosschen in de Buitengewesten moeten de uitkomsten
voor het land beschouwd worden in verband met die van de zelfbesturende landschappen, die ongeveer 50% van het boschareaal onder hun
beheer hebben en met de rechten, die de rechtsgemeenschappen in het
rechtstreeks bestuurd gebied hebben. De samenstelling van deze gegevens wijst uit, dat er een voordeelïg overschot is verkregen van
f598.949, waarbij de rekening voor den dienst van het boschwezen een
naedelig overschot van f 12.661.— aanwijst.
Een vergelijking van het boschbehecr op Java en in de Buitengewesten
toont duidelijk het verschil in karakter aan. Het eerste is in zijn ontwikkeling veel verder gevorderd dan het laatste. Voor de dienstkringen
in de Buitengewesten is in een bijlage een overzicht gegeven van de
uitgestrektheid van het boschareaal, den kultuuraanleg, den gekontroleerden houtval en de geldelijke uitkomsten. Voor de gouvernementen Suma-

182
tra. Borneo en Groote Oost wordt een overzicht van de verdeeling der
geldelijke uitkomsten van het boschbeheer in de Buitengewesten gegeven
en worden daaraan enkele beschouwingen vastgeknoopt.
Als laatste hoofdstuk komt de bespreking van het personeel. De formatie
hiervan is opgenomen in twee afzonderlijke bijlagen en moge hieronder
een uittreksel volgen.
gewone
dienst

groep
A.

bizondere autonomie
dienst
ressorten

Hoogec personeel
Leiding en inspektie . .
Uitvoering

' 15
104

10

totaal

119

10

totaal

2

15
116

2

131

s

B.

Middelbaar personeel
Boschpcrsoneel . . . .
Bouwkundig personeel .
Proefstation personeel
Handels personeel . . .
Opname personeel. . .
Boekhoudkundig personeel
Aministratier personeel .
totaal

C.

Lager personeel
Boschpolitie personeel
Opname personeel. . .
Boschtechnisch en
proefstation personeel
Kantoor p e r s o n e e l . . .
totaal

473
17
2
9
11
13
34

16
1

20

509
18
2
9
11
13
34

559

17

20

596

1446
184

1
4

168
6

1615
194

280
903

13
7

64
34

357
944

2813

25

272

3110

Door de voortdurende uitbreiding der werkzaamheden moest gedurende
het verslagjaar de sterkte aan middelbaar en vooral aan lager boschpersoneel worden opgevoerd. Voor den Javadïenst was einde 1938 de
verhouding A : B : C = 1 : 5,4 : 34.4 en voor den Buitengewestendienst
1 : 3.9 : 22.3. Hiermede wordt vooral het verschil in dc ontwikkeling van
het boschwezen in beide gebiedsdeelen aangegeven.
In het bovenstaande is getracht het meest belangrijke uit het jaarverslag
naar voren te brengen. W a t niet volledig tot uitdrukking kon komen, is
de drang naar verdere ontwikkeling, zoowel voor den Javadienst, als voor
dien in de Buitengewesten. Rekening moet daarbij worden gehouden met
den groei der samenleving, die zich eveneens in Indië voordoet en weL
tijdelijk geremd kan worden door de telkens optredende perioden van
crisis, maar nooit geheel stil staat.
F. W . S n e p v a n g e r s .
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EEN N I E U W BOEK OVER DE POPULIEREN.
Handboek voor de populicrcnteett, uitgegeven door en onder redactie
van de Ned. Heidemaatschappij en bewerkt door Dr. G. H o u t z a g e r s ,
E. T e e r i n k , M d e K o n i n g , Dr. H c n r i e t t e C. K o n i n g ,
Dr. Ir. H. v a n V l o t e n , Prot, Dr. J o h » . W e s t e r dijk, Dr. Ir.
H. B r o e s s e v a n G r o e n o u en Prof. A. t e W e c h e l .
De Ned. Heidemaatschappij heeft goed werk gedaan door de medewerking in te roepen van verscheidene deskundigen om te komen tot de
uitgave van een handboek voor de populierenteelt. In het verdienstelijke
werk van Dr. H o u t z a g e r s : „het geslacht Populus in verband met
zijn beteekenis voor de houtteelt", dat orde heeft geschapen in den warwinkel van benamingen voor de verschillende populiersoorten, die wij
in ons land kennen, is de komst van dit boek reeds aangekondigd, dat,
zooals de Voorzitter van de Ned. Heidemaatschappij, Mr. J. v a n d e
M o r t e l , in zijn voorwoord zegt, bedoeld is als een bijdrage ter verbetering van de populierenteelt in het algemeen.
Het eerste deel — het systematisch botanisch gedeelte — geeft een
overzicht van het geslacht Populus en is geschreven door Dr. H o u t z a g e r s . De practicus vindt hierin, op overzichtelijke wijze, hetgeen hij
van het geslacht moet weten om zich niet in de soorten te vergissen.
Behalve een tabel voor het determineeren der soorten, zijn nog vier tabellen toegevoegd, met kenmerken en bijzonderheden der soorten. Het
hoofdstuk besluit met een beschrijving der drie populierenproefvelden van
de Ned. Heidemaatschappij bij Zwolle, Eist en Oirschot, waar de verschillende soorten zijn uitgeplant. Aan de vraag, of aan onbewortelde
poten of aan bewortelde heesters de voorkeur moet worden gegeven, is
hier ook aandacht geschonken.
In het tweede deel geeft de heer T e e r i n k een uitvoerige beschrijving van de wijze, waarop de cultuur van den populier in ons land
wordt bedreven. De hier gegeven wenken, zoowel voor de teelt van bewortélde heesters, het planten en de verpleging der populieren zijn voor
de praktijk van groot belang.
Bij de beschouwingen over den plantopstand wordt ook de belangrijke
vraag aangeroerd, of een meer boschbouwkundig e aanleg van populieren
bosschen, door het nemen van kleinere plantafstanden, mede in verband
met de afzetmogelijkeid van uit de dunningen te verkrijgen lichtere sortimenten, aanbeveling verdient. Bij verder onderzoek over dit vraagstuk
zal ook aandacht moeten worden geschonken aan het gebruik van kleiner
plan tmateri aal.
*
Over de belangrijke vraag van de keuze van den grond worden slechts
enkele algemeene richtlijnen gegeven; de grondbewerking daarentegen
wordt uitvoerig behandeld. Naast beschouwingen over de meest gebruikte
bodemverplegende soorten (wilg en els) en de nevenopbrengst daarvan
en over den omloop en rendabiliteit bevat dit deel nog een goed overzicht over het voorkomen en het gebruik der verschillende soorten in
ons land met vermelding der plaatselijke benamingen en beschouwingen
over de voor- en nadeelen van deze soorten, zooals de praktijk en wetenschappelijk onderzoek die hebben geleerd. Het deel besluit met een overzicht over de verspreiding in ons land van den Amerikaanschen populier,
die hier in 1891 door de Ned. Heidemaatschappij is ingevoerd.
Het gedeelte over de beschadigingen en ziekten is behandeld door den
houtvester M. d e K o n i n g , Dr. H e n r i e t t e C. K o n i n g , Dr. Ir.
H. v a n V l o t e n en Prof. Dr. J o h 1 . W e s t e r d i j k . Groot is het
aantal der schadelijke invloeden, welke de heer d e K o n i n g beschrijft;
de wilgenhoutrupsen, de populierenboktorren en de satijnvlinder nemen
hier een voorname plaats in.
Dr. H e n r i e t t e C. K o n i n g geeft o.m. een overzicht van de
„kankers", die eigenlijk dien naam niet mogen dragen. Op grond van
praktische overwegingen wordt voorgesteld den naam te behouden in
de onderscheiding : bacteriekankers, schimmelkankers en gemengde kankers. Uitvoerig wordt besproken de bacteriekanker, dien wij allen kennen
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van de „Heeswijksche witte". Van veel belang voor de praktijk rijn de
onderzoekingen over de vatbaarheid van de verschillende soorten voor
de kankers.
Dr, Ir. H. v a n V l o t e n bespreekt o.m. de Dothichiza populea en
geeft eveneens een rangschikking van de soorten naar de vatbaarheid voor
deze gevreesde ziekte. Ten slotte beschrijft Prof. Dr. Joh 1 1 . W e s t e rd ij k stamrottingen, veroorzaakt door aantasting van hoogere zwammen,
zooals Fomes igniarius en Armillaria mellea.
In het laatste gedeelte over ,,Hout, houtwaarde en gebruik" geeft Dr.
Ir, H. B r o e s e v a n G r o e n o u een overzicht van de mechanische
eigenschappen van het populierenhout, aan het slot waarvan, op grond van
een practijkproef van de Ned. Heidemaatschappij en onderzoekingen in
Delft, voor enkele der voornaamste gebruiksvormen (lucifers, triplex,
klompen) de meest geschikt geachte soorten worden genoemd. Prof.
A. t e W e c h e l beschrijft de gebruiksmogelijkheden voor populieren hout, die zeer talrijk zijn; alleen reeds op grond daarvan kan worden
aangenomen, dat een goede populierenstand voor ons land een economisch
belang kan zijn.
Het boek besluit met een overzicht van de getroffen regelingen tusschen
de Ned. Heidemaatschappij en den Ned. Algemeenen Keuringsdienst
(N.A.K.) in zake de waarborgen, die den populieren teler tenslotte moet
garandeeren, dat hij de gewenschte soort krijgt.
Uit deze bespreking, waarin slechts een gedeelte van den inhoud is
aangeroerd, moge blijken, dat wij hier met een werk te doen hebben,
dat voor den Nederlandschen boschbouw stellig van belang is.
De uitgave van het boek is goed verzorgd; het is geillustreerd met
een groot aantal — over het algemeen goede —• foto's en teekeningen.
.
Malsch.
• • ' . . .
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HUMPRISTICA.
E E N HOUTIG GRAPJE.
Onderstaand boschbouwkundig filmgrapje leek mij aardig genoeg om
hier als bladvulling te doen afdrukken.
LAUREL IS HARDY.
Sir,
The article on Laurel wood in the November „Indian Forester" has
shattered one of my firmest convictions. I always thought I could remember correctly which was L a u r e l and which was H a r d y from
their figures, but now learn that it is most difficult to tell if L a u r e l
has a figure or hasn't. Further I am surprised to discover on page 673
that L a u r e l is H a r d y .
Is it no longer safe to say that if L a u r e l has a figure it is : L a u r e l , and if not it is H a r d y ? Or perhaps it is the other way round?
„Worried film fan."
(Uit "The Indian forester", Jan.' 1939.)

