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G o n g g r i j p en B u r g e r werden door de Regering in staat gesteld een reis van
•5 maanden in Suriname te maken, teneinde daar de bosbouwkundige toestand te onder- zoeken, na te gaan in hoeverre een duurzame verbetering van de houtpróductie en een
geregelde afzet van hout naar Nederland mogelijk is, en advies te geven over een weer
in Sdriname in te stellen Lands Bosbeheer.
De in het. boek behandelde onderwerpen worden aan het eind van ieder hoofdstuk in 't
Nederlands en 't Engels'gerecapituleerd, wat het overzicht vergemakkelijkt en van zeer
veel nut'is, als men zich later nog eens snel over enkele details wil oriënteren. Men vraagt
zich af, waarom deze methode eigenlijk nog niet algemeen, in studieboeken toepassing vindt.
Achtereenvolgens worden behandeld de indeling van de begroeiing, de belangrijkste
houtsoorten, de hoeveelheid staand hout, de houtval en de toelaatbare oogst, basbïjproducten, schadelijke invloeden, behandeling van het hout binnen en buiten het bos, regelingen ten behoeve van de bosbouw en tenslotte een zeer uitgebreide bibliographie.
Bij de indeling van de begroeiing hebben de schrijvers zoveel mogelijk aangesloten
bij de indeling, zoals die door B e a r d in zijn >.CIimax Vegetatlon in tropical America"
gegeven wordt. B e a r d onderscheidt een aantal benamingen, die in hoofdzaak berusten
op de groeiplaatsfactoren en plantensoorten, met een herkenriingssleutel, waarbij zoveel
mogelijk physiognomische kenmerken worden aangewend, dus een sleutel waarbij men
uitgaat van kenmerken, die men in hét bos direct kan waarnemen. G o n g g r i j p en
B u r g , e r nemen de indeling van B e a r d over, met dit verschil, dat ze de brandfloravorm uitsluitend anthropogeen noemen, wat B e a r d niet doet. Bij dit stelsel is het niet
te voorkomen, dab hier en daar nog al eens een concessie moet worden gedaan, helaas
cok nogal eens aan het zuivere taalgevoel. W a t zegt de lezer bijvoorbeeld van een
barbaars aaneenlijmsel als „zoetwater seizoen, bosachtige zwamp" ?
Daarna worden de voornaamste hard- en zachthoutsoorten met hun benaderde uit- ,
gestrektheid en houtmassa behandeld. V a n het 4 millioen ha grote laagland zal ongeveer de helft opgaand bos dragen. De toestand in het heuveL en bergland is aanmerkelijk gunstiger, omdat daar in verband met het vochtiger klimaat de branden veel minder
bos hebben vernield. Voor de meer gemengde houtbossen zal men mogen rekenen' op
een voorraad per ha van 250—400 m 3 dikhout boven 30 cm of 100—160 m 3 rondhout
v a n takvrije stamstukken boven de wortellijsten gekapt; plaatselijk staat veel meer. Z o
wordt de uitgestrektheid Morabos op 12,000 ha geschat met 315 m 3 dikhout boven 30 cm
en 112 m 3 takvrije stamstukken boven de wortellijsten, in de eensoortige possumbossen
445—56S en 178—227 m 3 . D e jaarlijkse houtoogst wordt geschat op 720.000 m 3 {tak- ,
vrije stamstukken boyen de wortellijsten- gekapt dikker dan 30 cm) en w e l :
112.000 m 3 voor export
v
350.000 m 3 voor binnenlandse handel
.
8.000 m 3 voor eigen gebruik der bosbèvolking
' ' • 200.000 m a houtval bij de nomadische landbouw
x
3
50.000 m gebruik bij andere dan bosbedrijven.
" 720.000 m 3

'

,

.

De toelaatbare oogst wordt begroot op 2 millioen m 3 en in het bergland enige malen
groter. <
Het bosgercedschap is nog zeer primitief, het transport gaat per vlot, het uitbrengen
met mensen, karbouwen runderen, mallejans en soms met tractoren. Bij een eventuele grootexploitatie zal veel werk moeten worden gemechaniseerd. Vroeger werd
veel hout in het bos tot vierkante balken bekapt, maar in de laatste tijd wordt reeds
veel onbewerkt uitgesleept. De Surinaamse zagerijen zijn zeer verouderd: men heeft
' nieuw materiaal besteld.
In verband met het grote kwantum zachthout, dat bij rationele exploitatie verkregen
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wordt, is het ook gewenst kunstmatige drogerijen op te richten. Daar een deel ervan zeker
geen langdurig transport verdraagt is tevens oprichting van een plaatselijke verwerkingsindustrie aan te raden; een bouwplatenindustrie zou zeker reden van bestaan
hebben.
Ook de tegenwoordige haveninrichtingen zijn niet in staat een groot kwantum dat in de
naaste toekomst zeker 400000 m 3 zal bedragen, te verwerken.
De bevolking zal bij de houtexploitatie zeker kunnen worden ingeschakeld. De Indianen zijn te gebruiken als ondernemers voor tal van werkzaamheden en de bosnegers zijn als bosarbeiders geschikt. De bosneger zal bij zijn werk tal van verbeteringen
toepassen, als het nut ervan hem duidelijk is. Creolen zijn geschikt voor kantoorwerk
en omgang met machines.
Over hetgeen omtrent het bosonderzoek wordt vermeld, stippen we het volgende aan.
De luchtopname is voor het bosbeheer van het grootste belang. Men zal daardoor
betrouwbare gegevens krijgen over de uitgèstrektheid der zogenaamde lege gronden,
over die van het hoogopgaande- of lage bos eri het voorkomen van sommige houtsoorten.
*
De indertijd door het bosbeheer aangelegde proef aan plan tingen en verjongingen hebben sedert de opheffing 'van dat beheer zeer geleden door verwaarlozing en vernieling.
Voortzetting eri het opnieuw entameren van proefaanplantingen is wenselijk.
Voortzetting van het systematisch botanisch onderzoek is evenzo noodzakelijk; samenwerking met onderzoekers elders „ is wenselijk, omdat Suriname slechts een beperkte
uitrusting heeft.
De Lands Bosdienst wacht een ruime taak. Dc bossen zullen moeten worden gekarteerd en geïnventariseerd. E r is voldoende hout voor een groot binnenlands verbruik en
voor verdere ontwikkeling van de uitvoer.
De hoge vrachtprijzen naar Nederland zijn een bezwaar. Deze, die in 1938 nog f 2 0
bedroegen, zijn sedert dien opgelopen tot f 71 per m 3 . Kunnen deze prijzen niet naar omlaag, dan zal de houtuitvoer van Suriname zich richten óp Amerika. Maar het is een Nederlands belang, dat de export naar Nederland zich verder blijft ontwikkelen. Vlotten over
zee, zoals wel aan de Westkust van N . Amerika geschiedt is nog niet toegepast, zodat men
thans daarop niet speculeren kan. Men wil het zoeken in het charteren van schepen buiten de K'.N.S.M. om. Het zal echter beter zijn, dat dit niet gebeurt; zonder ingrijpen van
de regering zal men er niet komen.
Ook de boswetgeving zal dringend ter hand dienen te worden genomen. Beide schrijvers
zijn voorstanders van particuliere houtexploitatie in Suriname en grote bedrijven zullen
hierbij niet kunnen worden gemist. Maar dan zal men behoorlijke contracten moeten afsluiten. Het gaat thans om de uitgifte voor 25 jaar van 2 grote houtconcessies. Men wil
elk der aanvragers zelf meer dan Ï4. niilliöen ha geven; het gevaar bestaat, dat bij gebrek
aan een goed contract de aanvragers voortdurend meer rechten zullen vragen. Men krijgt
dan alle nadelen van trustvorming.
Voor het Landsbosbeheer wordt gerekend op de aanstelling van 2 academici, 11 middelbare krachten en verder lager personeel en bospolitie. De kosten van het beheer worden
geschat op jaarlijks f 583.000. Hiérvan f 349.000 uitgaven, die jaarlijks terugkomen en
« dus tenlaste komen van de landsbegroting ; f 234.000 zijn uitgaven ineens of voor een
zeker aantal jaren, die het best bestreden worden uit de Welvaartsfondsen. Daartegenover staan ongeveer f 1.000.000 voor het land uit het Surinaamse bos.
Aan het slot is een zeer uitgebreide bibliographie opgenomen. De inhoud van de voornaamste publicaties wordt kort weergegeven, zodat men een zeer" goed overzicht krijgt
van de Surinaamse literatuur, die zich met de bossen bezig houdt. Verder volgt nog een
serie van 64 foto's waaronder zeer fraaie bosopnamen.
_
. W i e zich maar enigszins op de hoogte wil stellen van de Surinaamse boskwesties, leze •
deze zeer interessante en buitengewoon duidelijk en handig geschreven publicatie.
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