Boekbespreking
O V E R H E T BEHEER DER N E D E R L A N D S G H I N D I S C H E
BOSSCHEN.

Uittreksel uit een voordracht voor het Indisch Genootschap
(vergadering
van 13 Maart 1936 te 's Gravenhage) door J. W . G o n g g r ij p.
Inleider houdt een bespreking over een onderwerp waarvan hij in de
laatste jaren in eenige prae-adviezen verschillende kanten in beschouwing
heeft genomen, doch waar hij thans het centrale punt van bespreekt,
namelijk de vragen : Behoort er sprake te 2ijn van een beheer der bosschen van Nederlandsch Indië ? En, zoo ja, hoe moet dat beheer dan
worden ingericht?
Art. 50 van de W e t op de Indische Staatsregeling luidt: „De Gouverneur Generaal vestigt zijne bijzondere aandacht op de bosschen van
djati-hout. Hij zorgt, dat de rechten van eigendom van den Lande op
alle dusdanige bosschen, niet bij verkoop of op eenige andere wijze aan
bijzondere personen afgestaan, worden gehandhaafd; en dat het in stand
houden of uitbreiden dier bosschen en de houtkap in dezelven door doeltreffende maatregelen worden geregeld".
Het voorschrift spreekt dus enkel en alleen over de bosschen van
djati-hout en het is geen overdreven formalisme als daar nadrukkelijk
de aandacht op wordt gevestigt, want nog betrekkelijk kort geleden heeft
de Agrarische Commissie van 1928 het wezenlijke van het wettelijke onderscheid tusschen' djati- en' andere bosschen nog eens naar voren gebracht
en tot basis willen maken voor de verdere organisatie van het Boschwezen,
zooals dit door haar nader werd uitgewerkt in een schema voor een algemeen boschreglement 1 ).
' Zelfs deze Commissie, die overigens blijk geeft de wettelijk aan den
Gouverneur Generaal gegeven opdracht strikt te willen nemen, vat in
bedoeld schema de ,,wildhoutbosschen gelegen buiten de beschikkingskringen van Inlandsche rechtsgemeenschappensamen
met de djatibosschen. De bestaande boschordonnantie voor Java en Madoera 2 ) —
die zich aan het geldende agrarische stelsel te houden heeft en het Inlandsche beschikkingsrecht bijgevolg niet erkent —, wijkt in zooverre nog
méér af van art. 50 van de Indische Staatsregeling en maakt niet meer
in de eerste plaats verschil tusschen djati-bosschen en wildhoutbosschen.
maar spreekt van in-stand-te-houden
en van
niet-in-stand-te-houden
bosschen„ terwijl de Regeering in de toelichting tot die ordonnantie te
kennen gaf, in de omstandigheid dat de producten uit de djati-bosschen
meer waard zijn dan die uit andere bosschen geen; reden te zien om het
beheer voor de djati-bosschen uit te werken op een andere wijze dan
voor de andere „in-stand-te-houden" bosschen.
Het is duidelijk dat de Regeering daarmede strikt genomen de letter
1
) Advies van de Agrarische Commissie ingesteld bij G, B. van 16 Mei
1928 No. 17, Weltevreden, 1930, blz. 35 e.v., blz. 112.
Zie o o k : Kantteekeningen op het Verslag der Studiecommissie IndiëNederland over het Advies der Agrarische Commissie, Koloniaal Tijdschrift, 21ste jaargang, blz. 539.
2
) Staatsblad 1927 No. 221.
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van artikel 50 losliet cn de aandacht van den Gouverneur Generaal niet
tot de djati-bosschen beperkt acht.
Er doen zich dan al dadelijk eenige verdere vragen voor. Indien de
Gouverneur Generaal zijne bijzondere aandacht ook uitstrekt, — blijkbaar uit moet strekken, — buiten de djati-bosschen', welke reëele beteekenis heeft het voorschrift van art 50 dan wel? Hoe is dit voorschrift
tot stand gekomen? Is het nog wel juist? En tot hoever dient de bijzondere aandacht van de Regeering op de bosschen, als zij zich toch
niet tot de djatibosschen beperken kan, zich dan wèl uit te strekken ?
W a s de aanvankelijke opzet der Indische Regeering om de regeling van
de boschbemoeienis van het Gouvernement met de bosschen in de Buitengewesten te doen wachten op het lot der voorstellen der Agrarische Commissie van 1928, sedert 1932 is getracht om de voor den dienst van het
boschwezen in de Buitengewesten broodnoodige samenvattende regeling
van de verhoudingen waarmede die dienst te maken heeft te doen tot
stand komen „steunende" op het geldende agrarische stelsel. Die poging is
totdusverre nog niet gelukt.
Het voorschrift van artikel 50 der Indische Staatsregeling kan beschouwd worden als een ver uitvloeisel van de vrees geconstateerd in
1756 onder Gouverneur Generaal J a c o b M o s s e l voor een voor de
deur staande uitputting der djatibosschen van Java. In 1778 werd bepaald,
dat in het district Pekalongan de bosschen gedurende 25 jaren' gesloten
zouden blijven voor den kap en' later werd deze termijn verlengd, terwijl
ook in Rembang, Lassem en Toeban dc aankap geheel of voor een
gedeelte stil moest staan. De levering van hout uit Japara werd geschorst 1 ).
De raad van D i r k v a n H o g e n d o r p (1799), dat „de houtbosschen dienen als een, nationaal eigendom te worden: aangemerkt" en de
resolutie van S i b e r g (1803) ,,dat alle de houtbosschen onder het
ressort van de compagnie op Java voortaan zullen worden gehouden
te zijn haare domeinen, en regalia", gevolgd door de verzekering aan
den Lande van „the sole right and property of the teak timber" door
R a ff l e s (1 Augustus 1812), en ten slotte het verklaren tot landseigendom van de „bosschen van djati-hout" door de regeeringsreglementen vanaf 1830 tot de huidige Indische Staatsregeling toe, zijn ongetwijfeld het gevolg van, in de eerste plaats, bezorgdheid bij de Regeering
over de voorziening van het benoodigde hout, naast in de tweede plaats,
de overtuiging, dat de Regeering, door het aan zich trekken van dc
bosschen waaruit het hout afkomstig was, in die zorg zou kunnen voorzien. Zeer geleidelijk drong het besef door, dat een goede zorg voor de
bosschen/ zonder speciaal voor het boschbebeer opgeleide deskundigen
niet wel uitvoerbaar was. En deze deskundigen kwamen omstreeks 1890
tot het inzicht dat er, bij een goede regeling van het beheer, in het
geheel geen vrees voor uitputting der djatibosschen behoefde te bestaan,
dat er integendeel van deze bosschen steeds onvoldoende profijt was
getrokken, dat de productie der bosschen belangrijk verhoogd kon worden,
en dat dientengevolge de finantieele uitkomsten van het boschbeheer
in het verleden lang niet zoo waren, geweest als men had kunnen verlangen). Voorwaarde voor de vervulling van een en ander was het in
praktijk brengen van een op de hoogte van den tijd staand boschbeheer.
En de Oud-Hoofdinspecteur van het Boschwezen A. E. J. B r u i n s m a
heeft zich de eer verworven voor de djatibosschen van Java een dergelijk
modern boschbeheer ook inderdaad te hebben gegrondvest.
Dit is natuurlijk niet gegaan zonder tegenstand. Er waren ook onder
de boschtechnici stemmen, die meenden dat het djatiboschdomein nooit
de geldelijke opbrengsten zou kunnen opleveren, die vereischt waren
voor de kosten( van het door B r u i n s m a en zijn medestanders geëischte
intensievere boschbeheer. De uitkomst heeft B r u i n s m a in het gelijk
gesteld. De djati-bosschen van Java hebben sedert jaarlijks, behalve
misschien in de allerlaatste jaren, millioenen aan overschotten in 's Lands
1
) J. S. v a n B r a a m . De particuliere djatihout-handel en 's Lands
djatiboschcultuur op Java. De Indische Gids, 1935, No. 6.
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kas doen vloeien en bij de uitgaven ware» bovendien nog groote bedragen die als kapitaaloelegging in het bosch voor railbaan-aanleg van
duurzamen aard enz. beschouwd moeten worden. Deze kapitaal-investatie
in de djatibosschen van Java is ruim 30 millioen geweest, waarvoor
het djatibedrijf in de jaren 1932 en 1933 met bijna
millioen gulden
per jaar aan rente» afschrijving en reserveering werd belast. M.i. ten
onrechte, want men had deze kapitalen! bij het boschbeheer reeds dadelijk
in totaal van de inkomsten afgeschreven en mag het beheer er bijgevolg
niet nog eens ten tweede male mee belasten.
Het is in ieder geval niet voor tegenspraak vatbaar dat het Boschwezen. met het in geregeld beheer brengen van de djatibosschen van
Java gedurende de laatste eeuw een- zeer belangrijk succes heeft bereikt.
De Gouverneur Generaal heeft, als gezegd, zijn aandacht op dit gebied
echter niet kunnen beperken tot de „bosschen van djatihout", maar de
Regeering heeft, ten koste van belangrijke uitgaven, die eveneens dadelijk
in mindering van de opbrengst uit de djati kwamen, toezicht moeten
doen uitoefenen en beheerswerkzaamheden. moeten; doen verrichten in
de bergbosschen; van Java. Er is daar als onderafdeeling van den dienst
van het Boschwezen ontstaan het dienstvak „Wildhoutbosschen, van
Java en Madoera", dat beheerswerkzaamheden, verricht over een boschareaal van ongeveer 2 millioen hectoren, of ongeveer het 2]/ï voudige
oppervlak van de djati-bosschen van Java.
De wet op de Indische staatsregeling vraagt met geen letter de aandacht van den Gouverneur Generaal voor deze wildhoutbosschen. Maar
kSn, mag, de Regeering nu daarom ook minder aandacht aan de wildhoutbosschen schenken dan aan de djati?
Het lijdt geen twijfel of de djati-bosschén van Java zijn zeer gewichtig
en waardevol. Maar minder gewichtig, al zijn ze thans dan ook per
oppervlakte-eenheid waardevoller, dan de wildhoutbosschen van Java.
Vernietiging van de djatibosschen, laten we zeggen door een tooverwoord of door een plotseling optredende vernicleiüde speciale djati-ziekte,
zou finantieel en economisch ernstige gevolgen hebben. Maar die zouden
te overkomen zijn. Men kan al het op' Java benoodïgde hout gemakkelijk
uit de wildhoutbosschen van Java en uit de Buitengewesten laten komen.
Vernietiging van al het wildhoutbosch op Java daarentegen, bijvoorbeeld door een zich daar -ongehinderd laten uitbreiden van den ladangbouw, zou het geheele waterregiem van dat groote, met 40 millioen
menschen bevolkte, eiland in het honderd gooien. Het „stervende" land,
dat men er nu op enkele plekken kan aantreffen, zou zich over zeer
groote gedeelten van Java uitbreiden. Men zou reusachtige en buitengewoon verwoestende bandjirs krijgen- En het leven en verdere voortbestaan van millioenen menschen, van eert groot gedeelte van de bevolking van Java, zou er mee gemoeid zijn. Het zou eert ramp worden
zóó groot, dat men heelemaal niet zou kunnen zeggen, dat zij te overkomen was.
Zonder eenige twijfel is het behoud van de hydrologische scherm bosschen voor Java van meer belang dan het behoud van de djatibosschen, Het is een levensbelang. Het zou bijgevolg veel redelijker
wezen om de bijzondere belangstelling van den Landvoogd te vragen
voor de bergbosschen 1 ). Waarméde natuurlijk volstrekt niet gezegd wil
zijn, dat de intensiteit van beheer van de wildhoutbosschen evenJ groot
gemaakt zou moeten worden, als die van de thans meer hout produceerende
djati-bosschen. Voor een belangrijk gedeelte zijn de hydrologische bosschen moeilijk bereikbaar zeer hoog in het gebergte gelegen. En, hoewel
het volstrekt niet uitgesloten schijnt hen zoodanig tot productiviteit te
*) Vergelijk artikel 24 van de Zwitsersche „Bundesverfrassung" van
1874: „Der Bund hat das Recht der Oberaufsicht über die Wasserbauund Forstpolizei im Hochgebirge. Er wird die Korrektion und Verbauung
der Wildwasser, sowie die Aufforstung ihrer Quellengebiete unterstiitzen
und die nötige schützende Bestimmungen zur Erhaltung dieser Werke
und der schon vorhandenen Waldungen aufstellen". .
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brengen, dat de kostem van beheer en bescherming door de geldelijke
opbrengst worden goedgemaakt, voorloopig zal er nog wel geld bij moeten.
Maar, hoe dan ook, op Java is er stellig een zeer voldoende boschbeheer in handen van de Centrale Overheid. De in den aanvang gestelde
vraag dient wat het hoofdeiland van ons ïndië betreft bevestigend 6e
worden beantwoord. De regeling van het boschbeheer aldaar is in beginsel goed en kan geleidelijk rustig verder uitgroeien.
In de Buitengewesten is dat anders. Ook daar heeft men,' a!s onderdeel van den diëtist van het boschwezen een „dienst der bosschen in
de Buitengewesten", maar slechts bij wijze van uitzondering oefent deze
dienst beheersfuncties uit. Het hoofd van dat dienstvak draagt beteekenisvol den titel van Adviseur.
Volgens de Regeeringsbeslissing van 20 Juli 1918 No. 1890a/III B.
nader bevestigd door den B.G.S. van 7 Februari 1919 No. 348 348/11,
zou het beheer van de bosschen in de Buitengewesten berusten bij de
Hoofden van gewestelijk bestuur, bijgestaan door gewestelijke houtvesters.
Daartoe zou voor die bestuurshoofden een korte instructie worden ontworpen, waarin niet alleen de administratieve verhouding tot het boschpersoneel zou worden geregeld, maar ook de beginselen worden vastgelegd welke de Regeering bij het boschbeheer in de Buitengewesten
gevolgd wenschte te zien.
Later is echter van Regeeringswege te kennen gegeven» dat uit de
gemelde beslissingen, niet mag worden: begrepen, dat het beheer der
bosschen in de Buitengewesten reeds daadwerkelijk bij de Hoofden van
gewestelijk bestuur berust, doch alleen dat slechts het hoofdbeginsel is
vastgesteld, waarop de regeling van het boschbeheer in de Buitengewesten
moet worden opgebouwd en dat zoolang de in laatstgemeld Regeeringsschrijven bedoelde instructie nog niet is vastgesteld, zal moeten worden
aangenomen, dat bedoeld beheer, voorzoover niet uitdrukkelijk overgedragen, bij de Centrale Regeering is blijven berusten 1 ).
Die instructie is nooit vastgesteld.
De Regeering heeft in de memorie van toelichting op de eveneens
nog niet vastgestelde boschordonnantie voor de Buitengewesten, die in
1934 bij den Volksraad aanhangig werd gemaakt, gezegd, dat de bestaande partieele regelingen weinig overzichtelijk waren en gebreken
vertoonden waardoor zij lang niet altijd een voldoende basis vormden
voor een richtig boschbeheer. 2 ) Men kan dan ook bezwaarlijk van een
boschbeheer in de Buitengewesten spreken. De Agrarische Commissie
bezigde het woord „boschbemoeienis" en stelde eefll stelsel voor dat het
boschbeheer zou brengen in handen van tallooze rechtsgemeenschappen,
waarvan zeer algemeen ook buiten houtvesterskringen wordt aangenomen,
dat zij zelfstandig tot richtig boschbeheer ten eenenmale onbekwaam zijn.
Deze onzekere en onduidelijke toestand leidde gedurende vele jaren
tot een stille, en, soms ook openlijke, strijd tusschen Bestuursambtenaren
in de Buitengewesten en den Dienst van het Boschwezen, waarbij door
de houtvesters natuurlijk het belang van een goede boschexploitatie en
van een goede boschbescherming naar vorert werden' gebracht, terwijl
daartegenover de Bestuursambtenaren' op de bres stonden waar zij bevolkingsbelangen bedreigd meenden te zien.
Een zeer ongunstige invloed op dat nuttelooze geharrewar, dat tenslotte uitliep op een toestand waarbij niet meer gehandeld of onderhandeld werd, omdat men zich beiderzijds star aan het eenmaal ingenomen
standpunt vasthield en overeenstemming a.h.w. bij voorbaat uitgesloten
achtte, heeft gespeeld de strijd om de domeinverklaring eri de gebrekkige
regeling van het Inlandsche gemeepterwezen.
Men heeft het optreden van de houtvesters in de Buitengewesten
wel eens gekenschetst als te geschieden met de domeinverklaring in de
eene hand en een centenbak om retributies te innen in de andere. UltraM Mr. P. M. L e t t e r i e en Mr. d e K e i z e r , Agrarische Regelingen
voor het rechtstreeks bestuurd gebied buiten Java en Madoera, blz. 167.
2
) Volksraadstukken. 1934—'35, Onderwerp 2, Stuk 3, blz. 6.

3$6
fiscaal optreden zal door niemand y?orden goedgekeurd. Maar men kan
het een boschbouwkundige toch bezwaarlijk kwalijk nemen' wanneer hij,
zonder geld niet kunnende werken; tracht inkomsten voor zijn dienst
uit het bosch te verkrijgen om aldus bij een volgende begrooting gemakkelijker fondsen te doen bewilligen voor boschbeschermende maatregelen, die, men ziet het bij Wildhout-Java, geheel en al in het belang van
de bevolking zijn, maar op zich zelf enkel geld kosten.
Ook de ambtenaar van het Blnpenlandsch Bestuur bevordert met zijn
maatregelen tot verheffing van het gemeentewezen; het belang van land
en volk. Maar Professor L o g e m a n n heeft bij de debatten op het
houtvesterscongres te Djocja in 1932 toegegeven, dat er met de zorg
voor het Inlandsch gemeentewezen „grober Unfug getrieben wird". Professor v a n V o l l e n h o v e n heeft in zijn laatste publicatie in de Meiaflevering van het Koloniaal Tijdschrift van 1933 een vertoog geleverd
tegen schijn-hervormingen en onware voorhangsels en afgekeurd, dat de
overheid bij het financie-wezen begint den weg van den schijn te kiezen.
Niemand zal kunnen goedkeuren dat de fondsen van de Overheid,
hetzij nu Centrale Overheid of een overheid van lagere orde, niet goed
worden beheerd. Of dat er niet goed wordt boek gehouden.
De heerschende wanorde en het wanbegrip die omtrent het boschbeheer in de Buitengewesten jbestaan worden door spreker met voorbeelden aan de praktijk ontleend toegelicht. Er wordt de aandacht op
gevestigd, dat er in sommige voorstellen tot verbetering gesproken wordt
van inbeheergeving, van opdracht van beheer aan Inlandsche rechtsgemeenschappen. En van de onmogelijkheid van beheervoering door den
dienst van het boschwezen. Over het laatste kan men van oordeel verschillen. Daar wordt nader op terug gekomen. Maar voorloopig wordt
als bewezen/ beschouwd, dat er, in het algemeen gesproken, op de Buitengewesten van boschbeheer nog geen sprake is. Daar zijn enkele uitzonderingen, o p : het panglonggebied van Rlouw en Bengkalis, verschillende
gedeelten van Sumatra's Opstkust. Maar in het algemeen gesproken:
de Buitengewesten van Netfeclandsch Indië zijn zonder boschbeheer.
De in de verschillende gewesten buiten, Java geplaatste boschambtenaren hebben officieel wel den titel van „beheerder van den dienstkring
van het boschwezen", maar in feite oefenen zij geen beheersfuncties uit,
maar zijn slechts adviseurs, waar nu eens wel, dan weer eens niet naar
geluisterd wordt. Met tot gevolg een stuurlooze boschpolitiek die telkens
ongedaan maakt wat verricht werd.
Gaan wij nu na wat dit inzake boschbeheer voor geheel Nederlandsch
Indië beteekent, dan kunnen wij constateeren dat het boschbeheer van
Java en Madoera behoorlijk is geregeld, maar voor de Buitengewesten
niet. Dat wil zeggen; dat er voor 3 milHoen! hectaren bosch gesproken
kan worden van boschbeheer. En van 120 millioen hectaren bosch vrijwel
zonder beheer. Of wel, dat, ruw genomen, er voor acht- of negenendertig veertigste van het geheele boschareaal van den archipel inclusieve
Java van boschbeheer geen sprake is.
Spr. heeft herhaaldelijk betoogd, dat de bezetting met boschtechnisch
personeel van de Buitengewesten overeenkomt met x/i houtvester voor
de geheele boschoppervlakte van Java. Wederom globaal genomen, kan
men zeggenl dat er op Java één houtvester is op eenige tienduizenden
hectaren bosch. In het Britsche wereldrijk komt er gemiddeld één academisch boschbouwkundige op elke kwart millioen hectaren bosch. In de
Buitengewesten is er één houtvester op elke zes millioen hectaren bosch.
En nu kan men' een oogenblik denken, — van gezeghebbende zijde
in Indië denkt meri er blijWjaar zoo over —, dat de bosschen van de
Buitengewesten niet meer aandacht verdienen.
Maar, dat is onjuist. Bosschen van geheel dezelfde soort, van geheel
dezelfde samenstelling en.' hoedanigheid als wij in de Buitengewesten
hebben, worden door onze buren in Malakka, in Noord Borneo en in
de Philippijnen wel in beheer genomen. En met zeer behoorlijk resultaat.
Men verkeert op Java nog geheel in de begoocheling van meer dan
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honderd jaar geledea, die in de wet dc woorden „bosschen van djatihout" synoniem deed stellen met „houtbosschen". Er wordt volstrekt
niet betoogd, dat men in de Buitengewesten overal waar bosch staat
dat ook moet laten staan. Integendeel, de overtuiging wordt uitgesproken,
dat groote, zeer groote, uitgestrektheden land in de Buitengewesten nog
zeer langen tijd plaats zullen bieden aan intensievere cultures. Maar het,
is fout, dat men er veelal de bosschen, en, het hout em de boschproducten
daarvan, beschouwt als waardeloos. Met de bosschen verwaarloost men
er een van de voornaamste rijkdommen van het land en een zeer gewichtig hulpmiddel voor verdere economische ontwikkeling. Itadië is
niet zóó rijk, dat het zich een dergelijke verkwisting en kapitaalvernietiging
kan veroorloven.
De zeer belangrijke slapende, werkelooze, of zelfs aan een vernietigingproces onderworpen] kapitalen moeten productief worden gemaakt.
De jaarlijksche kap van de djati-bosscheu van Java bedraagt nu een
paar honderd duizend kubieke meters timmerhout. De houtvester Ir. M.
A. F. D ij k m a n s raamde bij doorvoering van een exploitatie in onbekapten vorm de jaarlijksche timmerhoutmassa, welke uit het normale
leegkapareaal van het gcheele Djati-bedrijf verkregen kan worden, bi]
benadering op 580.000 M. 3 . Telt men de totale maximale timmerhout
dunnings-opbrengst daar bij op, dan komt men vermoedelijk wel niet
ver van het millioen kubieke meters timmerhout af. Laten we aannemen,
dat de maximale timmerhoutopbrengst van het djati-areaal van Java per
jaar eea millioen kubieke meters rondhout is, en dat de gemiddelde
omloop van het bedrijf op 80 jaar gesteld kan worden. Dan is de normale
houtvoorraad van het geheele bosch de helft van tachtig maal een millioen
kubieke meters of 40 millioen kubieke meters timmerhout rondhout.
De houtmassa, alleen in ons Borneo, aan Borneosch ijzerhout (oelin,
onglen, belian) (Eusideroxylon Zwageri T. et B.), een eerste klas houtsoort, die in kwaliteit en bestandheid tegen paalworm overeenkomt met
het wereldberoemde Demerara-greenheart, wordt door den houtvester
Dr. F. H. E n d e r t, die de resultaten van ongeveer 4000 proefbanen
van den dienst van het boschwezen in de Buitengewesten verwerkte,
geschat op 400 millioen kubieke meters rond stamhout aan boomen
dikker dan 40 c,M. Dus alleen in ons Borneo is de voorraad Borneosch
ijzerhout, een houtsoort die toch stellig niet zoo veel minderwaardig is
aan djati, minstens tien keer zoo groot als de voorraad djati-hout op Java.
De totale massa stamhout dikker dan 40 c.M, wordt door E n d e r t
alleen voor Sumatra en Borneo geschat op 7 miliiard kubieke meters.
Voor de geheele Buitengewesten op 12 miliiard kubieke meters, dat is
anderhalf maal zooveel als opgegeven wordt voor de totale houtmassa
van het zoo hoogst belangrijke houtland Canada. Of ruim 300 maal
de timmerhoutmassa van het djatibosch op Java.
De houtmassa's die geproduceerd en uitgevoerd worden door bosschen
van onze buurlanden, die geheel en al met die van onze Buitengewesten
overeen komen, en* waar men wel een geëigend boschbeheer heeft weten
in te voeren, {Britsch Noord Borneo en de Philippijnen), zijn massa's
van dezelfde orde van grootheid als de timmerhoutproductie van het
Djatibedrijf op Java. De houtuitvoer van Britsch Noord Borneo steeg
van 1932 tot 1934 van 120.000 M. 3 tot 140.000 M . 3 1 ) . De houtuitvoer
van de Philippijnen was in 1933 181.882 M. 3 en werd voor 1934 op
2 5 % hooger geschat 2 ).
De voordeclige overschotten van deze boschbeheersdiensten stegen
voor Britsch Noord Borneo van $ 144.823 in 1932 op $ 150.733 in 1933;
en voor de Philippijnen van 607.036 pesos in 1932 op 747.040 pesos in
1933. De totale kap in de Philippijnen die door houtzaagmolens werd
verwerkt, (dat is wel een zeer voornaam gedeelte van de kap, maar
Annual Report for 1934, Forest Department, State of North Borneo,
Sandakan, Export of timber, logs and converted, 1932 : 4.241.041 cub. ft.;
1933: 4.571.713 cub. ft.; 1934 : 4.861.581 cub. ft.
2
) The Timberman, November 1934, biz. 79.
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niet dc totale kap) was in 1929: 1.492.704 M. 3 ; in 1933: 1.094.517 M. 3 .
Het is duidelijk, dat de totale timmerhoutkap in de Philippijnen een
veelvoud is van de timmerhoutkap bij het Djatibedrijf op Java.
De timmerhoutkap bij ons eigen panglongbedrijf in Riouw en Bengkalis,
een van de uitzonderingsgebieden van onze Buitengewesten waar men
wèl van boschbeheer kan spreken, produceerde in 1929 404.280 M. 3 hout,
in 1933 159.381 M. 3 . in 1934 188.016 M. 3 timmerhout. Die totale retributie-opbrengst was in 1928 iets meer dan een millioen twee honderd
duizend gulden, in 1934 f340.000.
In verschillende gewesten buiten het panglong gebied lukte het soms
aan onze daar geplaatste boschambtenaren om in nauwe samenwerking
met het gewestelijke bestuurshoofd en ongeveer volgens de beginselen
die in het panglong gebied en in de Philippijnen toegepast worden, een
zekere orde in de uitgifte van kapvergunningen te verkrijgen^ In'Palembang en Bangka, werden aldus gedurende enkele jaren onmiddellijk zeer
belangrijke bedragen aan houtretributies ontvangen. Maar in beide gevallen kwam er al spoedig een nieuwe Resident die een andere opvatting
had over de zaak en1 in beide gevallen stortte het kaartenhuis van reglementen en practisch optre'den spoedig ineen, waardoor het nadeelig saldo
van den dienst der bosschen in de Buitengewesten met éenige tonnen
gouds werd vermeerderd.
.
Al deze feiten, die gemakkelijk met tallooze andere vermeerderd zouden
kunnen worden, zijn bewijzen van de groote waarde van de bosschen
In de Buitengewesten', met welke waarde men terdege rekening moest
houden.
Dit gebeurt echter in volstrekt onvoldoende mate.
Gedurende de Indische Landbouwweek, in December van verleden
jaar in Wageningen, gehouden, heeft de Oud-Gouverneur van Celebes,
Mr. L. J. J. C a r o n , een bespreking gehouden over de plaats van den
Landbouwvoorlichtingsdienst in de Gouvernementen na het tot stand
komen van de Bestuurshervorming in de Buitengewesten. De heer C a r o n
betoogde dat deze dienst gesplitst zou moeten worden; in afzonderlijke
diensten die ter beschikking zouden moeten komen te staan van de
Gouverneurs der nieuwe gewesten of provincies. Een dergelijke splitsing
zou evenzeer aangewezen zijn voor den dienst der bosschen in de Buitengewesten, en, men/ zal zelfs verder moeten gaan, omdat men nu eenmaal,
volgens het bij het ontwerp Bosch-ordonnantie voor de Buitengewesten
door de Regeering gekozen systeem, te maken zal krijgen met talrijke
bosschen blijvend buiten Landsbeheer, die overgegeven, of overgelaten,
worden aan de adatgemeenschappen.
Ook die bosschen moeten! beheerd worden. Of liever gezegd, zelfs
een beheer van Gouvernements- en Provinciale-bosschen is in de omstandigheden als men in de Buitengewesten nu eenmaal aantreft niet
mogelijk, wanneer deze bosschem doorspekt zijn met uitgestrekte bosschen
van geheel en al dezelfde hoedanigheid, waarmede het Gouvernementsof het Provinciale boschbeheer zich heelemaal niet mag inlaten. De
omstandigheden zijn wat dit betreft geheel anders dan hier in Nederland,
waar men naast elkaar kan aantreffen Staatsbosch, Kroondomein, gemeentelijk en; particulier boschbezit, die onafhankelijk van elkaar worden
beheerd, omdat elk boschperceel hier behoorlijk is begrensd en kadastraal
vastgelegd.
In de Buitengewesten is, ook daar waar de in stand te houden bosschen
van grenzen zijn voorzien, het binnen een en dezelfde streek door elkaar
werken van twee kapregelingen niet mogelijk. Bovendien is aan het
overal gereedkomen van de grensregelingen van ter instandhouding aan
te wijzen bosschen: binnen afzienbaren tijd niet te denken. Zelfs het uitzoeken van het instand te houden bosch is in verschillende streken voorloopig een onoplosbare puzzle en ook volstrekt niet noodig.
Men heeft nu in de praktijk al een groot aantal voorschriften van
verschillende herkomst die zoowel administratief als territoriaal slecht
begrensd door elkaar heen werken. Bij doorvoering van de nieuwe Boschordonnantie voor de Buitengewesten zal deze chaos blijven bestaan,
Hier moet een oplossing worden gevonden.
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Er zou reeds zeer veel gewonnen zijn wanneer de verschillende partijen
dlc met het bosch te maken hebben: de Inlandsche gemeenschap en
rechtsgemeenschap, het Landschap, het Binnenlandsche Bestuur, in de
toekomst de Provincie, en het Gouvernement, de Gouvernements-houtvester a.h.w, als „gemachtigde" konden lateiï optreden, zooals blijkbaar
in Sumatra's Westkust onder de „Solokregeling" herhaaldelijk kon gebeuren. Maar dan komt het idee van het „roofspelletje" weer storend
optreden en denkt men van de kant van onderafdeelings- en rechtsgemeenschapskassen al gauw: Daar heb je weer zoo'n ambtenaar van een
centrale dienst, die ons geld voor zijn dienst komt opeischen.
Van een beheer door inlandsche rechtsgemeenschappen onder controle
van het bestuur, met uitschakeling van elke boschtechnische instantie,
kan niets terecht komen. Men. zal boschtechnisch advies noodig hebben.
En dat zal betaald moeten worden. De meest voor de hand liggende
oplossing is natuurlijk dat dit advies zich zelf betaald maakt uit de
meer-opbrengst van het bosch. En dat is zeer goed mogelijk.
Een self-supporting boschbeheer van de totale oppervlakte van de
bosschen in de Buitengewesten is alleen mogelijk bij een sterke centralisatie van het technische toezicht. Als men dit gecentraliseerd wil hebben
bij den Dienst van het Boschwezen te Buitenzorg, dan zal men dien
dienst daartoe van het noodige personeel en de noodige fondsen, moeten
voorzien. Dit gebeurt echter niet. Integendeel die dienst wordt steeds
meer ingekrompen en het personeel wordt ontslagen.
Het is niet mogelijk om, zooals in het verleden wel geschiedde, den
dienst der bosschen in de Buitengewesten, te doen drijven met subsidies
van het Djatibedrijf op Java. Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat het
Djati-bedrijf spoedig weer op zoo ruime overschotten zal kunnen bogen
om zulks mogelijk te maken;. Bovendien is dit een onjuiste wijze van
financiering. Bosschen' behooren niet beheerd te worden met inkomsten
uit bosschen van verafliggende andere streken, waarmede zij verder niets
te maken hebben. Het boschbeheer van elke streek behoort op zich zelf
zooveel mogelijk self-supporting te worden gemaakt. En dit zou ook
zeer wel mogelijk wezen als merf „boschbeheerschappen" zou kunnen oprichten op dezelfde wijze als men „waterschappen" kan oprichten gebruik makende van artikel 186 van de Indische Staatsregeling 1 }.
Wordt aldus de Staatsregeling op dit gebied gewijzigd, dan zou
tegelijkertijd het verouderde artikel 50 gewijzigd kunnen worden en in
overeenstemming worden gebracht met moderner opvattingen, zooals
die zijn vervat in artikel 24 van de Zwitsersche „Bundesverfassung".
Men zou aldus het recht van oppertoezicht op het beheer der bosschen,
in het bijzonder waar de instandhouding der bosschen noodzakelijk is
voor het behoud van goede waterstaatkundige toestanden in de omgeving,
kunnert opdragen aan den Gouverneur Generaal. En de ouderwetsche
verwijzing naar de „bosschen van djatihout" zou zonder meer kunnen
vervallen.
Maar het is volstrekt niet noodig met een goede regeling van het
1
) Indische Staatsregeling. Twaalfde Hoofdstuk. Van de Waterschappen. 186. (1) Naarmate de omstandigheden het vorderen wordt de zorg
voor de waterstaatsbelangen toevertrouwd aan rechtspersoonlijkheid bezittende waterschappen.
(2) De oprichting en de opheffing van waterschappen, zoomede de
samenstelling, de inrichting, de werkkring en dc bevoegdheden van hunne
besturen worden bij ordonnantie geregeld.
(3) Aan de besturen kan bij ordonnantie bevoegdheid worden toegekend om, met inachtneming van de daarbij te stellen regelen en onder
het daarbij te regelen toezicht, in het huishoudelijk belang der waterschappen verordeningen te maken, ook zoodanige waarbij belastingen
worden geheven. De ordonnantie kan aan de besturen ook de bevoegdheid toekennen om in hune verordeningen straffen te stellen op hare
overtreding.
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boschbeheer in de Buitengewesten te wachten tot zoodanige herziening
van de Staatsregeling haar beslag zou hebben gekregen.
De beste weg om snel tot een goede oplossing te komen is gebruik
te maken van de vingerwijzing die gegeven is door het Solokstelsel
van Sumatra's Westkust en ongeveer op de wijze van de Nederlandsche
Heide Maatschappij op te richten een Nederlandsch Indische Maatschappij
tot Beheer van Bosschen, aan dewelke Inlandsche rechtsgemeenschappen,
Zelfbesturen, Provincies en andere rechthebbenden op bosschen, inclusieve
het Gouvernement, de praktische uitoefening van al hun onderling slecht
gedefinieerde, of min of meer vage rechten en boschbelangèn kunnen
overdragen, teneinde dit lichaam in staat te stellen, onder toezicht der
Regeering, een deugdelijk boschbeheer in de Buitengewesten uit te oefenen.
Een dergelijk boschbeheer is niet in de eerste plaats gedacht als een.
eigen exploitatie van bosschen, die beter aan werkelijke houtkapondernemingen kan worden' overgelaten, maar als beheer en administratie van
bosschen, boschbewaking en bescherming, en uitgifte van kapperceelen
aan kleinere en grootere ondernemers, die tegen* betaling van retributie
de exploitatie van het hout en de andere boschproducten ter hand nemen.
Exploitatie in eigen beheer behoeft daarom echter niet al bij voorbaat
te worden uitgesloten.
Er zal geen sprake van mogen wezen dat de gedachte Nederlandsch
Indische Maatschappij tot Beheer van Bosschen beschouwd zal mogen
worden als een vertegenwoordiger van het zoo vaak, en zoo vaak geheel
ten onrechte, als baarlijke duivel afgeschilderde Westersche grootkapitaal.
De Nederlandsche Heide Maatschappij en de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen komen dichter bij sprekers voorstel. Er zou vooral naar
gestreefd moeten wórden om de tegenstelling tusschen locaal belang en
centrale regeling, die in het verleden zooveel kwaad stichtte, weg te
nemen of te verzachten, door de Inlandsche wereld, de Inlandsche rechtsgemeenschappen, de Zelfbesturen, de locale Raden, de Boschbehcersmaatschapplj te doen beschouwen! als kun eigen maatschappij. Bovendien
zal de maatschappij zelve er naar moeten streven om de zelfwerkzaamheid van de Inlandsche organen, ten opzichte van de bosschen aan te
wakkeren, zonder natuurlijk uit overdreven optimisme zelf na te laten
wat men1 van te voren kan nagaan, dat door de Inlandsche organen
ook niet uitgevoerd kan worden. De maatschappij zou een populariteit
moeten bereiken die vergelijkbaar is met de populariteit van de Nederlandsche Heide Maatschappij hier in Nederland. Dat is volstrekt geen
hersenschim. De reboisatie-werkzaamheden in Sumatra's Oostkust bij het
Toba-meer zijn bij de bevolking populair. De eenvoudigste kampongman
van de onmiddellijke omgeving ziet dat er daar voor hem wat te verdienen' is en de körtzichtigste bewoner van de lager gelegen streken
aan de rivieren' waarvan de bovenloop weer wordt beboscht beseft, dat
wat hier geschiedt in zijn eigen belang is.
Er zal natuurlijk kapitaal noodig wezen om deze maatschappij over
het geheele gebied der Buitengewesten aan den gang te krijgen, en het
werk van den dienst der bosschen in de Buitengewesten te doen overnemen. Er vloeit thans reeds veel geld uit de bosschen in locale fondsen.
Zonder eenige fiscaliteit, maar enkel door het scheppen van orde op
zaken en door behoorlijke technische maatregelen zullen deze inkomsten
naar verondersteld wordt sterk kunnen stijgen.
Bovendien) is er nog een fonds waar men al dadelijk zeer groote
bedragen voor boschbeschermende maatregelen uit zou kunnen putten,
namelijk het fonds dat nu van de Landsmiddelen apart wordt gehouden
uit de opbrengst van het bijzondere uitvoerrecht op de bevólkingsrubber.
Indien men nagaat hoe rechtstreeks deze gelden kunnen worden afgeleid
van voor den aanleg van ladangs en bevolkingsrubbertuinen verwoeste
bosschen, dan zal het wel bijzonder juist kunnen worden] geacht om een
deel van deze gelden weer te besteden aan boschbescherming, juist geheel
in het belang van de bevolking.
Er is ten slotte geen enkel bezwaar dat groote Westersche belangen,
landbouwbedrijven die belang hebben bij een goede hydrologische toe-
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stand in het gebergte, scheepvaart en verkeersondernemingen die geïnteresseerd zijn bij een. geregelde en duurzame aanvoer van hout en boschproducten —, deelnemen aan de Boschbeheersmaatschappij. Maar elk
denkbeeld aan speculatie en' snel winstbejag zou aan zoodanige deelneming
vreemd moeten zijn. Er mag natuurlijk evenmin royaal met het geld
worden omgesprongen. Het ideaal zou moeten wezen om oer-degelijk en
conservatief, maar daarom niet minder met groote voortvarendheid het
boschbeheer ter hand te nemen.
Van een verder uitwerken van dit denkbeeld zal eerst sprake kunnen
wezen wanneer het critisch is getoetst en wanneer van belanghebbende
zijde blijkt dat er voldoende belangstelling voor bestaat om tot praktische
maatregelen over te gaan.
Er dient echter snel en effectief te worden gehandeld.
In de Volksraadzitting van 4 Maart 1935 werd namens de Regeering
gelegd, dat Zij niet wilde, „dat terwijl wij blijven praten over de bevoegdheidskwestie, de bosschen te gronde gaan. Wij kunnen niet wachten,
totdat over de domeinkwestie uiteindelijk is beslist, want er is perlculum
in mora. De bosschen gaan te gronde, wanneer niet tijdig wordt ingegrepen".
}. W . G
Twintig jaar bodemkundlg onderzoek en tien jaar bodemkundig instituut. D. ]. H i s s i n k . 108 blz. 1936.
Een herdenkingspublicatie, een overzichtelijke samenvatting van de
in den tijd van twintig jaren verschenen ruim 200 publicaties over de
verschillenide vraagstukken van den grond, waaraan vooraf gaan een
voorwoord van den samensteller, alsmede een historisch overzicht van
onderzoek en instituut tot op heden. In dit laatste overzicht wordt o.a.
gememoreerd, dat op boschbouwgebied sinds jaren, evenals met andere
buiten de eigenlijke landbouwkundige vraagstukken staande instellingen,
het noodigc contact bestaat met het Staatsboschbeheer, terwijl in dit
verband ook het lidmaatschap van de BoschplancommissLe Amsterdam
wordt genoemd.
De stof is in 6 onderdeden verdeeld. Na de samenstelling en de eigenschappen van derf grond en zijn bestanddeelen, worden de methoden van
onderzoek en in het derde hoofdstuk de grondtypen, nomenclatuur, classificatie en karteering behandeld. Hierna volgen de bodemkundige gesteldheid van nieuw in cultuur te brengen gronden, de veranderingen
die de grond onder invloed van klimaat ert cultuur ondergaat en tenslotte wordt de waterhuishouding van den grond behandeld. Het geheel
wordt besloten met een lijst van de publicaties waarmee een en ander
verband houdt.
Alhoewel hier geen bepaalde boschbouwkundige onderwerpen worden
behandeld ert het geen leerboek over bodemkunde is •— zooals in het
vöörwoord terecht wordt opgemerkt — is het toch een zeer bruikbaar
en welkom handboekje voor den boschbouwer om wegwijs te worden
in alerlei, dat met den grond en met het onderzoek in Groningen verband
houdt.
F. B.

