Boekbespreking,
JAARVERSLAG V A N HET ITALIAANSCHE
O V E R 1934.

BOSCHWEZEN

In een rijk en zeer kleurrijk geïllustreerde uitgave van de Itallaansche
BoschmÜItie (La Milizia Forestalc) wordt een! verslag gegeven van de
werkzaamheden die van regeeringswege In het belang van de bosschen
en de boschbescherming in 1934 In Italië zijn verricht.
Aan de helaas zeer beknopte Fransche, Duitsche en Engelsche referaten kan het volgende worden ontleend.
De bemoeienissen van de boschmilitie zijn de volgende:
le. Maatregelen ter bescherming van het Itallaansche bosch, overeen. komstig de bestaande voorschriften ;
2e. Doelmatig beheer van de Staatsbosschen, overeenkomstig bij het
Staatsbedrijf voor de Domeinbosschen bestaande voorschriften ;
3e. Toezicht en technische hulp bij het beheer van de bosschen en
weiden toebehoorende aan gemeenten en andere publiekrechtelijke
lichamen; '
4e. Regeling van den waterafvoer uit het gebergte, voorzoover deze
in het algemeen belang noodig is, door waterbouwkundige, boschtechnische of landbouwkundige maatregelen, alsmede aanleg van
bebosschingen en kunstwerken, die uit hydro-geologisch standpunt
noodig zijn;
5e. Verbetering van weiden in het gebergte, ook voor landbouwdoeleinden ;
6e. Reserveering van bosschen en andere terreinen, waarvan het beheer
in het algemeen belang aan beperkende bepalingen moet worden
onderworpen ;
7e. Verbetering en verdere ontwikkeling van den boschbouw, ook door
propaganda en voorlichting aan hen, die daarvoor in aanmerking
komen,;
8e. Beheer van de Nationale Parken;
9e. Mobilisatie van het kader van de Boschmilitie ;
10e. Inrichting van het kadaster voor het boschwezen;
11e. Verzorging van de Italiaansche boschstatistiek;
12e. Militaire- en boschtechnische opleiding van het personeel in daarvoor bestemde scholen (scholen voor officieren, onderofficieren en
soldaten) ;
,
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13e. Verzorging van de jacht;
I4e. Verzorging van de visscherij;
15e. Toezicht op gemeentelijke weidevelden;
16e. Samenwerking met de openbare veiligheidsdienst en de militaire
politie.
Over de onderscheiden verrichte werkzaamheden bevat het jaarverslag
veel gegevens, waarvan de volgende een denkbeeld over den omvang
dezer werkzaamheden kunnen geven:
In de gebergten werden 12.774 ha woeste grond beboscht, hetgeen
een zeer belangrijke toename beteekent vergeleken bij vorige jaren (14
maal zooveel als het gemiddelde uit de laatste 55 jaar van het vóór-fascistische regiem). In totaal is in het 12-jarig bestaan van hét fasdstische regiem
71.260 ha beboscht.
Er zijn 368000 m 3 materiaal aan muren, dammen e.d. verwerkt voor venbeteringen van den waterafvoer in het gebergte. Voorts zijn 1078 km
boschwegen aangelegd en verbeterd, terwijl 639 woningen (waaronder ook
schuilhutten) zijn gesticht.
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Bij al de hiervoorgenoemde werkzaamheden vonden In den loop van het
jaar gemiddeld 14000 arbeiders werk.
De oppervlakte van de Domeinbosschen steeg in 1934 van 255000 tot
265000 ha.
Het toezicht en de technische hulp bij het beheer van de bosschen en
weiden van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen strekte zich uit
over een oppervlakte van ongeveer 2 millioen ha bosch en evenzooveel
welde.
*
Voor de verbetering van welden in het gebergte werden 233 plannen
goedgekeurd, terwijl een bedrag van 8.425510 Lire werd verwerkt.
De nationale parken zijn :
'"
„Gran Paradiso", groot 56.000 ha gelegen in de provincie Aosta (Alpen);
„Abruzzen", groot 28.000 ha, gelegen in de Abruzzen, In de provincies
Aquila en Frosinone, tusschen 1000 en 2250 m boven zee;
-„Circeo", groot 5800 ha, waarvan ongeveer 3200 ha bestaat uit bosch
van Quercus Cerris.
O o k wordt melding gemaakt van de werkzaamheden in de Koloniën: in
1934 werden in Cyrenaïka en Tripolis meer dan 250 ha woeste grond beboscht.
• , < •
F . W . M a l s e h.
Nederlandsch Indische vereeniging tot natuurbescherming. Verslag over
de jaren 1933—1934. 112 blz. Buitenzorg 1935 Archipel drukkerij.
In het voorbericht klaagt het bestuur over den geleidelijken achteruitgang van het ledental en doet een krachtige opwekking, om daarin verbetering te verkrijgen. Daarna volgen de vermelding van de samenstelling
van Jiet bestuur en verschillende andere gegevens van de vereeniging.
Hierop volgt eerf verslag van P. F. F r a n c k omtrent: „waarnemingen
over neushoorns en banten,gs In het natuurmonument Oedjong koeion1
Schrijver begint met een korte omschrijving van de terreingesteldheid
van dit 37.500 ha groote natuurmonument. Het is heuvelachtig terrein,
waarvan de hoogste top 480 m boven zee ligt; gedeeltelijk is het met
bosch begroeid en overigens met gras, struiken, bamboe, enz. De lagere
gedeelten zijn plaatselijk moerassig ert de rivieren staan onder invloed
van eb en vloed. Hier hebben de neushoorn (Rhinoceros sondaicus Desm.)
= badak en de banteng (Bos banteng banteng Raffl.) hun dagverblijf.
Enkelen namen van plaatsen en rivieren wijzen er op, dat de neushoorn
in vroeger jaren op veel meer plaatsen voorkwam, vanwaar hij sedert
verdreven werd. Er wordt een beschrijving gegeven van de levenswijze
van den neushoorn; eenige waarnemingen omtrent de preniten (voetafdrukken), .het azen (de voedselopneming), de losoeng (uitwerpselen),
het baden, de .wissels. E r wordt vermeld, hoe de Inlanders vroeger te
werk gingen, om den neushoorn te bemachtigen, hétgeen een. enkele maal
nog door stroopers wordt toegepast. D a n wordt het bersen (speuren) besproken, vooral omdat het zooveel moeite kost den neushoorn te zien
te krijgen, die door de voortdurende, .vervolgingen, buitengewoon schuw
is geworden. Als gewicht van het dier wordt 2280 kg opgegeven.
Het aantal neushoorns meent schrijver op 25 tot 30 te mogen stellen
en een uitsterven wordt niet waarschijnlijk geacht, wel een geleidelijke
toeneming. Behalve op Java komt de Rh. sondaicus op Sumatra voor.
Ten aanzien van den banteng heeft het natuurmonument Oedjongkoelon
een goeden wildstand en wordt dit mooie wild hier op alle plaatsen aangetroffen1. O o k in verschillende andere streken van Java komt de banteng voor, maar is vaak zeer schuw (voorzichtig) geworden, zoodat men
het wild zelden te zien krijgt. O p Oedjongkoelon kan men het bantengwild op bepaalde plaatsen 's morgens tot 11 uur en 's middags na 4 uur
zeer goed te zien krijgen. Is men 's morgens bij schemerlicht reeds ter
plaatsen, dan kan men soms een heele kudde van ongeveer 15 stuks aantreffen ; daarvan zijn dan ongeveer de helft mannelijke! dieren, terwijl enkele
oude stieren zich meer verdekt houden en zich niet bij de kudde voegen.
Deze laatste wordt geleld door een bantengkoe, die steeds op haar hoede
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is en waaraan ook dc jonge mannelijke dieren zich onderwerpen.
Door F. J. A p p e l m a n wordt het een en ander medegedeeld omtrent
„het schiereiland Penandoeng". D e oppervlakte bedraagt 457 ha en het
is als wildreservaat aangewezen. Omstreeks 1920 werden hier alle rechten
op de gronden, afgekocht en toen bestemd voor het genoemde doel, waarvoor het zeer geschikt is, omdat het door een slechts 200 m breede landengte met het vaste land is verbonden. De hoogte wisselt van 0 tot 146
m boven zee. Er wordt ceil korte beschrijving van de flora gegeven, die
overigens nog niet volledig is nagegaan. Geleidelijk vormt zich een jong
bosch en heeft men enkele vlakkere stukken herschapen in weidevelden
. voor het wild. Oorspronkelijk is een bantengstier, met enkele koeien uitgezet en de bastaarden daarvan handhaven zich daar ( maar zijn zeer
schuw, zoodat afschieten daeirvan uiterst moeilijk is. Voorts komen daar
muntjeks, kantjils en varkens voor, naast vele; kleinere roofdieren, als
loewaks, rasé's, boschkatten, enz. De vogelfauna is zeer rijk en ook de
overige fauna is zeer sterk vertegenwoordigd.
Omtrent ,Mc vogelbroedplaafsen in de Brantas~delta"' doet A . H o o g e rw è r f eenige mededeelingen. Het betreft hier terreinen, die tot vischvijvers zijn gemaakt en vele honderden hektaren beslaan. O p ongeveer
15 plaatsen komen belangrijke vogelbroedplaatsen voor. Het wordt evenwel als onbegonnen werk beschouwd, om een van die broedplaatsen
aan te koopen en dan tot natuurmonument te doen verklaren. De bewaking
zou onmogelijk zijn, omdat de inlander totaal geen begrip heeft van vogelbescherming ; daarentegen worden de bestaande broedplaatsen door de
eigenaren bewaakt, omdat zulks voor hen van groot belang is, zoowel
met het oog op hun vischvijvers, als ten aanzien van het voordeel van
eieren rapen! en het inzamelen van jonge vogels. Gaat men de plaatselijke
toestanden; na, dari blijkt het aantal vogels ontstellend groot, terwijl dc
mentaliteit der bevolking wel steeds hetzelfde zal zijn geweest en de
vogels daar sedert onheugelijke tijden gebroed hebben. H u n aantal schijnt
bovendien nog steeds toe te nemen: en nieuwe soorten schijnen daar geleidelijk bij te komen. Zelfs indien plaatselijk het geboomte gekapt zou
worden, blijft er een onmetelijke uitgestrektheid laag bosch over, waarheen de vogels kunnen verhuizen. Wanneer het geboomte door de uitiwerpselen der vogels bladerloos is geworden, verhuizen de vogels, omdat
ze voor hun nesten prijs stellen op eenige schaduw, De schrijver noemt
verscheidene vogelsoorten en zou alleen enkele zeldzame soorten, als de
zwarte ibis (Plegadis falcinellus) en de roode nachtreiger (Nycticorax
caledonlcus) bescherming willen verleenen,
Voorts worden „gegevens over het natuurmonument F}aiva Tjipanggang" vermeld. Dit is een moerasgebied ter groote van ongeveer 280 ha.
Hierop volgen „extrakten uit de rapporten van het boschwezen over
de jaren 1931, 1932 en 1933" samengesteld door A . H o o g e i r w e r f .
A a n het slot volgt een lijst van bestaande natuurmonumenten en wildreservaten in Nederlandsch Indiê samengesteld door P. F. F r a n c k. Hier
wordt alleen het beknopte overzicht van alle gereserveerde terreinen in
Nederl. Indië opgenomen:
Aantal
Aantal
natuurwildremonuservaten
menten

Eiland

Java .
Sumatra
Borneo . . . . . .
Celebes
. : . . .
Molukken .
Kleine Soenda eilanden
Nieuw Guinea
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24
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Oppervlakte
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103.656
912.528
—
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2
10
± 250.000

—
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—
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Totaal

109

2

±1266.790
F. W . S.
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L A N D B O U W V E R S L A G 1934,
Het verslag over den Landbouw in NederJand over 1934 is thans op
den normalen tijd verschenen en komt, wat de Indeeling betreft In hoofdzaak met dat van andere jaren overeeri.
In dit verslag is door de Directie van den Landbouw een overzicht
gegeven van den- toestand van den( akkerbouw, van de verschillende
onderdeden van de veehouderij, van de zulvelproductie en van de verschillende takken van den tuinbouw. Evenals het vorige jaarverslag is
in dat over 1934 de aandacht besteed aan de werking der verschillende
crisismaatregelen, waarbij tevens de positie van den handel in en de
mate van uitvoer van de voornaamste hiervoor in aanmerking komende
producten nader werden toegelicht. Voorts bevat deze publicatie gegevens
omtrent de werkzaamheden op het gebied van ontwatering, ontginning
en ruilverkaveling, alsmede omtrent het voornaamste, wat met betrekking
tot den boschbouw kan worden medegedeeld.
In het geheel is aan de „boschcultuur" één heele bladzijde van het
boek van 240 pagina's gewijd. W i j lezen, dat de ontwikkeling van de
bosscherr in verband met de droogte in 1934 slechts matig was, dat
enkele nachtvorsten in Mei niet onbelangrijke schade aanrichtten aan de
jonge plantsoenen, maar dat de schade door insecten en zwammen, binnen
beperkte grenzen bleef. Verder zien we, dat de iepenziekte bleef heerschen,
maar minder dan in 1933, terwijl 32000 iepen voor veiling werden aangewezen. De totale brandschade bedroeg in het droge jaar 1934 f92.000.—,
d.i. minder dan het gemiddelde over de periode 1925—1933. De houtprijzen bleven zeer laag, zoodat in de particuliere bosschen dunningen
veelal achterwege bleven. Ook de vellingen zijn sterk ingekrompen. De
prijs van het inlandsche mijnhout bedroeg f 10.50 per m 3 franco mijn,
d.i. ongeveer f3.— a f4.— in het bosch. Gewezen wordt op het groote
nadeel voor den boschbouw door het verminderen van de diktematen
van het door de mijnen gevraagde product. De vraag naar boerengeriefhout nam toe. In 1934 werden' door het Staatsboschbeheer 1160 ha en
met renteloos voorschot door de gemeenten 600 ha heide en zandverstuivingen bebostht.
J
Een beknopt overzicht Is gegeven; van den- stand van het vereenigingsleven in land- en tuinbouw, terwijl een'afzonderlijk hoofdstuk werd gewijd
a'an den cconomischen toestand van den' landbouw. Dit laatste hoofdstuk
is van kleineren omvang als in voorafgaande jaren, aangezien de bedrijfsuitkomsten in den landbouw over het boekjaar 1933—1934 reeds
in een afzonderlijk nummer van de Verslagen en Mededeelingen zijn verschenen. Dit hoofdstuk bevat een overzicht over het verloop der indexcijfers van den landbouw alsmede van de loonen in deni landbouw en.
tuinbouw.
Het tabellarisch gedeelte van het verslag is in hoofdzaak gelijk aan
dat van vorige jaren.
Het Landbouwverslag is voor den prijs van f l . — verkrijgbaar bij de
Algemeene Landsdrukkerij te 's-Gravenhage en kan eveneens worden
besteld bij de plaatselijke postkantoren.
t. W . .
VERSLAG V A N DEN DIENST V A N HET BOSCH W E Z E N
N E D E R L A N D S C H I N D I E O V E R H E T J A A R 1932.

IN

Als eer* echt crisiskind verscheen onlangs het Jaarverslag van het Indische Boschwezen over 1932. Instede van een flink boekdeel, als waaraan men gewend was, vormt dit verslag een roneo afdruk, terwijl het
bovendien slechts een algemeeni overzicht geeft en de afzonderlijke verslagen van de hoofdonderdeelen van den Dienst (Djatibedrijf, dienst
Wildhoutbosschen op J. en M., idem Bosscheiï in de Buitengewesten,
Boschinrichting en Boschbouwproefstation) zijn weggelaten.
Hoewel verder, vermoedelijk mede als gevolg van de bezuiniging, de
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publicatie van dit verslag wel zeer laat plaats vindt» valt het toch terwiille van de continuïteit te loven, dat men tot deze publicatie, zij het
in dén voorbedoelden besnoeiden vorm, is overgegaan. :
De indeeling van het verslag is in hoofdzaak gelijk aan die, -welke in
de algemeene gedeelten van de verslagen over 1929 t/m 1931 werd gevolgd. N a een Inleiding worden de in het verslagjaar tot stand gekomen
wetgevende maatregelen besproken, waarna een algemeen overzicht volgt,
betreffende weers- enr politioneelen toestand, boschoppervlakten en de
gesteldheid der bosschen. Vervolgens worden de verschillende boschtechnische werkzaamheden (Inrichting, Cultuur, Dunning, Exploitatie
(m.i. houtvervreemding) behandeld, waarna ten slotte een overzicht
vari de onderzoekingen van het Boschbouwproefstation volgt- Als
aanhangsel wordt een overzicht van het Boschwezen in de zelfbesturen op Java en Madoera bijgevoegd, terwijl als bijlagen een, achttal
tabellen het noodige cijfermateriaal verschaffen. Het valt te loven, dat
deze tabellen niet afwijken van die gevoegd bij het algemeen gedeelte
van het jaarverslag over 1931 ; hierdoor blijft continuïteit, ook uit statistisch oogpunt verzekerd.
Uit de inleiding van het verslag blijkt reeds dadelijk, dat het verslagjaar stond in het teek en van bezuiniging en inkrimping. De formatie van
het stafpersoneel (opperhoutvesters en houtvesters) werd Ingekrompen van
136 tot 109 man. Tengevolge van de getróffen bezuinigingsmaatregelen
liep Jiet^nadeelig saldo van den dienst met bijna f600.000 terug, terwijl
voor 1933 een verdere uitwerking van de getroffen maatregelen viel te
verwachten.
.
.
De algemeene organisatie van den' dienst van het Boschwezen bleef in het
verslagjaar ongewijzigd; de t.v. genoemde 5 hoofd-onderdeelen bleven
in stand.
>
In de organisatie van het Djatibedrijf kwam in zoover wijziging, dat
de afdeeling Handelszaken werd opgeheven en als bureau van dien naam
naar het Hoofdkantoor van den Dienst werd overgebracht. Ter verbetering van het contact tusschen Inspectie en Beheer, alsmede ter ondervanging van de nadeelen, ondervonden door eén te sterke centralisatie,
werden de standplaatsen dfer Inspecteurs naar buiten verlegd terwijl die
hoofdambtenaren werden belast met het toezicht op en de leiding van
de werkzaamheden; in de beheerseeitheden. De Technische dienst werd
belangrijk ingekrompen, terwijl het beheer van meerdere houtvesterijen
'moest worden gecombineerd.
Hetzelfde gold voor de boschdistricten, vallende onder het 2e hoofdonderdeel v.h. Boschwezen, den Dienst der Wildhoutbosscheri op J. en M .
D e drie overige hoofdonderdeelen': de Dieiist der bosschen in de Buitengewesten, de Idem der Boschinrichting en het Boschbouwproefstation
bleven in hoofdzaak ongewijzigd, zij het ook, dat bij de twee laatst-'
genoemde de werkzaamheden belangrijk moesten worden ingekrompen.
W a t de wetgevende maatregelen enz. betreft viel een rijke oogst te
boeker!
In de eerste plaats werd het Boschreglement voor Java en Madoera van
1928 ingetrokken en vervangen door de Boschverordening 1932. Door
deze vormverandering was het mogelijk strafbepalingen in de verordening
zelve op te nemen terwijl tevens verschillende noodig gebleken aanvullingen en verbeteringen konden worden aangebracht.
Het z.g. Personeelsreglement van den Dienst v. h. Boschwezen werd
gewijzigd; door deze wijziging werden o.m. de t.v. genoemde veranderingen bij het Djatibedrijf mogelijk.
De Provinciale Boschbeschermingsverordeningen, noodig op grond van
verschillende bepalingen der •Boschverordening, werden voorbereid doch
kwamen, nog niet tot stand.
De indeeling van J. en M . in boschbeheerseenheden alsmede de voorschriften omtrent het verkrijgen van de vrije beschikking over t-b. van
den Lande benoodigde gronden werden gewijzigd.
Een „Natuurmonumenten en Wildreservaten ordonnantie" werd afgekondigd, terwijl door de Regeering werd beslist, dat boschreserveering
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in de Buitengewesten slechts kan geschieden indien een algemeene Verordening het ontginningsrccht der Inlandsche bevolking beperkt.
O p grond van deze beslissing werd een ontwerp Boschbeschermingsordonnantie voor de Buitengewesten opgesteld, welke echter nog niet
door den Volksraad werd behandeld.
Het Djatiboschgebied werd uitgebreid bij besluit van den Directeur van
L „ Nijv. en Handel terwijl nieuwe wlldhoutreserven op Java werden
aangewezen bij een achttal besluiten van denzelfden.
In de Buitengewesten vermeerderden de in stand te houden bosschen
door een 9-tal Gouvernements- en een 5-tal Residentsbesluiten. Deze
laatsten hadden, betrekking op gewesten waar aan de residenten op grond
van Agrarische reglementen de bevoegdheid tot boschreserveering is toegekend.
"
Verschillende dienstvoorschriften werden door den H . I. Boschwezen
vastgesteld dan wel gewijzigd, terwijl dezelfde nieuwe verkooplimietprijzen
vaststelde voor djati-, timmer- en brandhout. O o k werd door den H . I.
advies uitgebracht betreffende het verslag der zg. Agrarische Commissie ;
het betreffende H . I/s schrijven werd vermenigvuldigd en t. k. van de
ambtenaren v. h. Boschwezen gebracht.
••.'."
In het „Algemeen Overzicht" wordt allereerst de weersgesteldheid
besproken. Deze was in 1932 niet onverdeeld gunstig voor de boschcultures, met name was de droogte-periode in Nov./Dec. na het Invallen
der regens ten deze schadelijk.
**
De intense droogte in het latere gedeelte van den Oostmoesson veroorzaakte, dat de verbrande boschoppervlakte grooter was dan in 1931.
Men moet hierbij echter ook in aanmerking nemen, dat de brandbeschermingskosten in verband met de noodgedwongen bezuiniging in 1932 van
9 ct. p. ha daalden .tot 7 ct. p. ha, In 1932 verbranden 37.000 ha tegen
22.500 in 1931.
De veeweide veroorzaakte nog veel last, terwijl de bescherming tegen
diefstal en boschbeschadiging in verslagjaar moeilijker werd in verband
met de noodgedwongen personeels inkrimping, alsmede tengevolge van de •
toenemende geldelijke verarming der inheemsche bevolking. Het aantal
delicten nam dan ook toe van 37.400 tot 41.600.
D e oppervlakte der Gouv. djatibosschen op }. en M . vermeerderde in
1932 met ±1400 ha en bedroeg einde verslagjaar 799.5H ha, waarvan
bijna 92 % definitief waren ingericht. Voor de in stand te houden wildhoutbosschen op J. en M . bedroeg de vermeerdering bijna 58000 ha en
de oppervlakte einde 1932 1.763.869 ha, waarvan slechts 1.3% definitief
waren ingericht, terwijl voorts slechts 7 6 % als bosch in den eigenlijken
zin kan worden beschouwd.
Naast deze Gouvernementsbosschen staan nog 83.000 ha bosch in de zg.
Vorstenlanden en op de part. landerijen.
Voor genoemde eilanden komt men aldus tot een bebosschingspercentage van rond 20%.
Naast het genoemde blijvende boschgebied komen nog i t 311.400 ha .
niet in stand te houden wildhoutbosch voor.
De boschoppervlakte in de Buitengewesten wordt geschat op ±
121.600 000 ha (bebosschingspercentage 6 9 % ) , waarvan einde verslagjaar 8.779.500 ha ter Instandhouding waren aangewezen.
I n verslagjaar werd begonnen met het onderzoek van de definitieve
bestemming, aan het resteerend vrije staatsdomein op ]. en M . te geven;
het nog aanwezige niet in stand te houden wildhoutbosch op genoemde
eilanden zal dan ook spoedig als zoodanig zijn verdwenen.
T.v. werd reeds vermeld welk gedeelte der bosschen op J. en M . definitief is ingericht.
Het definitief ingerichte djatiboschgebied is verdeeld over 35 houtvesterijen ; in verslagjaar was nog één definitief djati-bedrijfsplan in bewerking, terwijl de dienst der Boschinrichting overigens de regelmatige
herzieningen der reeds bestaande bedrijfsplannen onderhanden had. Het
is te hopen dat de drasüsche bezuinigingen niet tot gevolg zullen, hebben, dat onverhoopt dit herzieningswerk in het gedrang zal raken.
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' In het gebied der in stand te houden wildhoutbosschen naderde de
samenstelling van bedrijfsplannen voor 2 boschdistricten . (MiddenPreanger en Noord-Bandoeng) haar voltooiing. In verband met de tijdsomstandigheden moesten de reeds aangevangen werkzaamheden ten , behoeve van de samenstelling van een bedrijfsplan voor het boschdistrict
West-Preanger worden stopgezet.
De grensregeling, afbakening en opmeting der i.s.t.h. wildhoutbosschen
: werd in verslagjaar energiek voortgezet. Einde 1932 was de stand dér
grensregeling en afbakening: op Java en Madoera:
a. djatiboschgebied : voltooid ;
b. i.s.t.h. wildhoutgebied: grensregeling goedgekeurd voor 7 6 % .
In de Buitengewesten :
i.s.t.h. wildhoutboschgebied: grensregeling goedgekeurd voor 13 % .
De opmeting en kaarteering der djatibosschen op J. en M . was einde
1932 zoo goed als voltooid; van de i.s.t.h. wildhoutbosschen op genoemde eilanden waren ruim 286.000 ha definitief opgemeten, d.i. een
vermeerdering van 81,000 ha tegenover 1931. In de Buitengewesten
betrof de opmeting in hoofdzaak het inschetsen der begroeiïngsgrenzen
op topograf. kaarten (over 770.800 ha) dan wel eigen vluchtige kaarteering en verkenning (over 1.818.000 ha). De laatstbedoelde metingen
moesten in verslagjaar worden stopgezet.De scherp doorwerkende malaise komt het meest tot uiting in de
cijfers >betr effende de verdere technische werkzaamheden van den Dienst
van het Boschwezen.
Vooral tengevolge van de sterke kapinkrimping werden in verslagjaar
slechts aangelegd:
a. bij het Djatibedrijf 6749 ha cultuur tegen 8640 ha in 1931.
b. bij den dienst der Wildh.b. op ]. en M . 3791 ha cultuur tegen
4285 ha in 1931.
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In de Buitengewesten werden naast verschillende kleinere cultures
zoowel van djati- als van andere houtsoorten, voornamelijk 278 ha Pinus
aanplant ter Sumatra's Oostkust aangelegd.
W a t de dunntng betreft geeft het verslag geen cijfers; volstaan wordt
met de mededeeling, dat einde verslagjaar v.z. de djaticultures betreft
geen achterstand in dunning naar de oppervlakte bestond. W è l bleek
in eenlge beheerseenheden te zwak te zijn gedund.
Inzake de dunning der wildhoutculturen. viel een aanmerkelijken achterstand te constateereri, mede door gebrek aan fondsen.
D e behandeling van dit onderdeel, zoo belangrijk als verplegingsmaatregel, is in dit jaarverslag wel zeer summier.
D e exp/of'fafïe moest in verslagjaar met ongeveer 3 5 % worden ingekrompen t.o. van 1931 v.z. de aankap i.e.b. van djatihout bij het
Djatibedrijf betreft.
O o k bij den dienst der Wildhoutbosschen op J. en M . bleef de jaarkap,
vooral wat het djatihout betreft, in 1932 belangrijk beneden die van
1931 ; in de Buitengewesten liep de aankap in vergelijking met de
voorafgaande jaren in veel mindere mate terug.
D e kapeljfers -waren :
230.000 m 3 djati timmerhout tegen 355.300 m 3 in 1931
590.500 sm djati brandhout tegen 964.900 sm „
„
25.850 m 3 wildhout th.
tegen 27.000 m 3 „
„
200.900 sm wildhout br. h. tegen 180.100 sm „
„
In de Buitengewesten:
3
3
593.000 m timmerhout
tegen 695.000 m „ 1931
837.000 sm brandhout
tegen 882.000 sm „ 1931

Samen 849.500 m 3 timmerhout
1628.400 sm brandhout

tegen 1077.300 m 3 in 1931
tegen 2027.000 sm „
„
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" O o k dc winning van de meeste boschbijproducten (houtskool, bamboes,
damar, copal) liep sterk terug. V a n basten viel een meeroogst te constateeren.
O o k de afzet der geoogste boschproducten, toonde een. belangrijke
vermindering, zoowel naar hoeveelheid als naar totaalwaarde; juist deze
„ achteruitgang van den afzet was de hoofdoorzaak van de inkrimping
der technische werkzaamheden ovier de geheele linie. D e afzet daalde
bij het Djatibedrijf v. z..het timmerhout betreft, met 22 % en wat het br.h.
aangaat met 3 8 D e totale geldopbrengst daalde met 2 7 % . O o k de
opbrengst per eenheid daalde in verband met een verschuiving van de
vraag naar lager geprijsde sortimenten. Het behoeft dan ook niet te
verwonderen, dat, einde vierslag jaar de limietprijzen voor djatitimmer- eri
brandhout werden verlaagd.
I n verslagjaar werd de overeenkomst met de Vereenigde Javasche
houthandel Mijen (het z.g. Vejahonja-contract) gewijzigd voornamelijk
in dien zin, dat het maximum der te vergoeden, exploitatiekosten p. m 3
djati-th. werd verlaagd van f30.— tot f25.—. Voorts werd de retributie
vastgesteld op maximaal f 550 per m 3 th. en, f 2.— per sm spoor- en
f l . — per sm overig brandhout, echter onder bepaling, dat deze retributie niet behoeft te worden betaald, indien daardoor voor de Mij.
verlies zou ontstaan. T.v, moest ten allen tijde f 14.— per m 3 en f 2 . —
per sm worden betaald. Door toepassing van de nieuwe bepalingen was
de Vejahoma over 1932 geen retributie verschuldigd.
Krachtens het nieuwe contract is kapinkrimping ook op voorstel van
de Vejahoma mogelijk; deze bepaling werd in 1932 toegepast. De Mij.
nam dan ook slechts 40,000 m 3 over tegen bijna 52000 m 3 in 1931, terwijl
aan brandhout slechts 95000 sm werd overgenomen tegen 243000 sm
In 1931.
O p Moena (eigen contract) nam de Vejahoma in 1932 iets meer
dj.h. af (3000 m 3 tegen 2700 m a in 1931).
D e afzet op dea.voet van meerjarige z.g. stapelplaats-contracten nam
in nog veel sterkere mate af (900 m 3 tegen 12000 m 3 in 1931).
O o k de op de verschillende soorten van venduties verkochte hoeveelheden; djatihout gingen sterk achteruit (47700 m 3 en 40300 sm tegen
86200 m 3 en 115400 sm in 1931).
!
Slechts de onderhandsche verkoop ging wat het djati-th. betreft eenigszins vooruit (104.000 m 3 en 390^00 sm tegen 100.200 m 3 en 516.000 sm
in 1931) voornamelijk door de toenemende werkzaamheid der verkoopplaatsen. D e ondershands verkochte hoeveelheden djati brandhout daalden
echter belangrijk vnl, door minder afname door spoor- en tramwegen.
D e verstrekking aan Landsdiensten (vnl. de S.S.) ging wat het th. betreft eenigszins vóór-, doch wat het brandhout betreft achteruit (7000 m 3
en 118500 sm tegen 4600 m 3 'en 141000* sm in 1931).
D e cjeporf van djatihout daalde in verslagjaar- en wel in hoofdzaak
door het wegvallen van de dwarsliggers-export naar Z.-Afrika. Voor
de overige sortimenten bleef de totaal-uitvoer ongeveer gelijk (in 1932
zorttfer Afrika 11734 m 3 tegen "it 11652 m 3 in 1931). O o k hier vertoonden. de prijzen ieen inzinking.
O o k de afzet van wildhoüt ging op J. en M . belangrijk achteruit,
vooral wat de prijzen betreft.
W a t de Buftenpewesfën betreft ging de totaaluitvoer achteruit, echter
steeg de uitvoer naar het buitenland. D e betreffende cijfers luiden r
1932 : 302500 m 3 totaal-uitvoer, daarvan naar het buitenland 240300 m 3 .
1931 : 345000 m 3 totaal-uitvoer, daarvan naar het buitenland 193300 m 3
Het voornaamste aandeel in dezen uitvoer hadden de panglongs op
Sumatra, welke bijna uitsluitend op de Singapore-markt zijn georiënteerd.
Tengevolge van de koersdaling van den Straitsdollar en de ongunstige
conjunctuur moest een cijnsverlaging worden toegestaan.
D e inkomsten uit deze panglongs bedroegen dan ook slechts f 6681000.—
tegen f825.000.— in 1931.
D e uitvoer uit de Z . O . afdeeling van Borneo vermeerderde in verslagjaar tot 37.000 m 3 (in 1931 30.000 m 3 ) .
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D e uitvoer van ebbenhout (Celebes) en sandelhout (Timor) ging
belangrijk achteruit.
Hetzelfde was het geval met brandhout, houtskool, rotan, copal, gommen en basten.
Bedroeg de totaalwaarde der uit N . I , uitgevoerde boschproducten in
1931 nog f 16.000.000.—, in 1932 daalde deze waarde tot f 12.000.000.—.
Over verdere technische werkzaamheden' met name over die betrekking
hebbende op den bouwtechnische» dienst zwijgt dit jaarverslag geheel.
Toch zou men gaarne iets vernomen hebben over bet zeer belangrijke
railbaannet van den dienst van het Boschwezen (in 1931 waren 2362 km
railbanen voorhanden), terwijl ook betreffende de woningbouw het stil-'
zwijgen wordt bewaard.
Uitvoerig (de beknoptheid van het geheele verslag in aanmerking
genomen) worden daarentegen, de werkzaamheden van het Boschbouwproefstation geschetst.
Het medegedeelde werkschema voor nieuwe onderzoekingen van de
Afdeeling Technologie, geeft aanleiding tot de opmerking, dat het vergelijkend onderzoek betreffende de sterkte van Siam- en Burmateak tegenover die van Javateak (djati) n.h.v. terecht voorop is gesteld. Met het
oog op de concurrentié-mogelijkheid en in verband daarmede met den
export van Javateak is een spoedige beëindiging van: dit onderzoek
gewenscht.
Hetzelfde geldt t.o. van het Drykilnprobleem; het vinden van een
goed practisch systeem van kunstmatige droging is van het grootste
belang met het oog op den houtexport uit de Buitengewesten.
Interessant is het resultaat van de duurzaamheidsproef met wildhoutdwarsliggers in een1 Preangergedeclte van de S.S.-baan. N a 3 jaar tijds
moesten reeds 9 3 % der on-geïmpregneerde Diptarocarpus en 4 0 % der
dito Schima-liggers worden vervangen, terwijl van de urèl geïmpregneerde
liggers geen enkele behoefde verwisseld te worden. V a n een serie van
1400 djati dwarsliggers, in 1921 in de S.S.-baan gelegd, behoefden tot en
met 1932 slechts* 1 . 7 % te worden verwisseld.
D e Afdeeling Botanisch-houttechnische boschexploratie zette haar bekende boschverkenningswerk, alsmede de inzameling van herbarium en
houtmonsters voort.
Men mag slechts hopen, dat het levenswerk van wijlen Dr. K o o r d e r s voor J. en M . (de bekerfde „Bijdragen") eenmaal ook voor de
Buitengewesten za! worden voortgezet.
Zeer belangrijk belooft het rotanonderzoek en dat van N . I . harsen
en gommen te worden.
De afdeeling Dunnings* en Opbrengstonderzoek kwam gereed met de
samenstelling van de boom- en stamtafel voor den; plantsoendjati en zette
verder het dunningsonderzoek ih de bestaande djatiperken voort.
De Afdeeling Djaticultuuronderzoek zette een zeer belangrijk onderzoek
op, n.l. het selectie-onderzoek van den djati met 14» verschillende zaadtypen
(J. en M . , Siam, Fr.- en Eng.-Indië, Burma), alsmede 3 z.g. djativariëteiten van Java.
Belangrijk waren ook de onderzoekingen betreffende wortelconcurrentie,
zuurstofbehoefte der wortels en kieming van een 60-tal houtsoorten, alsmede ook de aanleg van proefcultures van andere boomsoorten dan
djati p p voor de laatste houtsoort ongeschikt gebleken gronden in het
djatiboschgebied.
Onder Afdeeling Wilhoutbedrijf
en boschhydcologisch onderzoek valt
met name de voortzetting van het in 1929 begonnen vergelijkend hydrologisch en orologisch onderzoek in een gebergte schermboschgebied van
Midden-Preanger (stroomgebieden der Tjiwidej en der Tjisaroea) te
vermelden. Vooral voor dit onderzoek is het te hopen, dat niet een te
rigoureus doorgevoerde bezuiniging de geregelde waarnemingen, de controle daarop en de tijdige verwerking der verzamelde gegevens in den
weg zal staan.
Onder dit hoofd moge de opmerking worden geplaatst, dat men de .
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vermelding mist van de door het Instituut van Plantenziekten ten dienste
van het Boschwezen verrichte werkzaamheden,
-' .
A a n het slot van het verslag worden de financiëele resultaten in het
kort besproken. Voor den geheelen Dienst van het Boschwezeri bedroeg
het nadeelig verschil tusschen inkomsten en uitgaven rond f2.850.000.—
(onder mede-rekening van de kortingen op ambtelijke bezoldigingen
f2.619.000.—0 tegenover feen idem van f3.213.000 in 1931. Voor een
welvaartsdienst op groote schaal gelijk het Boschwezen in N.-I. feitelijk
is, kan men dit resultaat in dezen tijd niet verontrustend noemen, temeér
waar in genoemd nadeelig verschil vrij groote bedragen aan kapitaalsuitgaven zijn begrepen. Rekent men de laatste niet mede dan kan het
meer speciaal productieve Djatibedrijf een voordeelig saldo op de exploitatierekening boeken, terwijl de dienst der bosschen in de Buitengewesten slechts een zeer gering nadeelig saldo had.
W a t deze laatste dienst betreft kan men duidelijk den nadeeligen
invloed waarnemen van het afstaan van belangrijke met het Boschwezen
verband houdende inkomsten aan Landschappen, adatgemeenschappen enz.
Deze Inkomsten overtroffen in verslagjaar de uitgaven met f400.000.—,
weilke voor de Staatskas verloren gingen.
Als Aanhangsel geeft het verslag — als reeds vermeld — een kort
overzicht van het Boschwezen, in de Zelfbesturen (Djocjakarta en Soerakarta en de Mangkoenegaran) op Java en Madoera. Deze Zelfbesturen
bezitten nog een vrij belangrijk boschgebied t.w.
Djatibosch
I.s.t.h. W i l d h . bosch
Djocjakarta
—
1559 ha
Soerakarta
8033 ha
4646 „
Mangkoenegaran
25275
HeL komt wel gewenscht voor de opgave betreffende het Mangkoenegara'sche Rijk in den vervolge te splitsen in djati- en wildhoutbosch.
Het beheer dezer bosschen vond, v.z. Djocjakarta en de i.s.t.h. wildh.
bosschen in Soerakarta betreft, plaats door den beheerder van het aangrenzende boschdistrict Kedoe.
Het Soerakarta'sche djati-areaal en de Mangkoenegaransche bosschen
werden door een' eigen houtvester beheerd.
Het eigen beheer van deze zelfbcstuursbosschen houdt weinig of geen
contact met den Dienst van het Boschwezen, hetgeen op den duur een
ongewenschte toestand lijkt.
V
Zooals reeds t.v. opgemerkt geeft het verslag doordat de afZbnderlJjkc
verslagen der onder-diensten niet werden gepubliceerd nagenoeg geen
bijzonderheden, met name op eigenlijke boschtechnische gebied.
Men mag dan ook slechts hopen, dat over 1933 en volgende jaren
wederom een volledig jaarverslag van den Dienst van het Boschwezen
in N.-I. zal worden gepubliceerd.
t. O .

