Boekbespreking.
C O M M I S S I E V A N BIJSTAND E N A D V I E S I N Z A K E
B O S C H W E Z E N ; J A A R V E R S L A G O V E R 1937.
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De samenstelling van de Commissie van bijstand en advies inzake het
boschwezen werd in het verslagjaar met een lid vermeerderd. De commissie kwam in 1937 elf maal bijeen.
De begrootingsplannen voor 1938 hielden een ingrijpende reorganisatie
van den dienst van het boschwezen in, waarvan de voornaamste kenmerken w a r e n : opheffing van den dienst der wildhoutbosschen op Java
en Madoera en die van het djatibedrijf en samenvoeging van beide tot
één dienst der bosschen van Java en Madoera. waaronder de tot nog
toe op zich zelf staande dienstvakken, de boschinrichting en het verkoopbureau, kwamen te ressorteeren; daarnaast werd voor den dienst der
bosscherï in de Buitengewesten een niet onbelangrijke uitbreiding van
leidend en uitvoerend personeel ontworpen, terwijl het boschbouwproefstation, als onafhankelijk voor den gehcelen dienst werkend instituut,
bleef gehandhaafd.
Bij de aanvullende begrooting voor 1938 werd voorzien in een personeelsaanvulling, welke noodzakelijk was geworden door de, in verband
met de snelle toeneming van den afzet, belangrijke opvoering van den
houtaankap.
De Commissie kon zich vereenigen met de voor 1939 opgestelde personeelsformatie. Deze was aanvankelijk op ruimere schaal gedacht, doch
naderhand aanmerkelijk teruggebracht met het oog op den tegen het einde
van 1937 zich duidelijk afteekenenden terugloop in de konjunktuur.
De Commissie ondersteunde het voorstel van den hoofdinspekteur van
het boschwezen, om op de begrooting 1938 te voorzien in de instelling,
als onderdeel van het boschbouwproefstation, van den
voorlichtingsdienst
voor het gebruik van hout onder leiding van een bouwtechnisch ingenieur,
met het doel het ekonomlsch gebruik van hout op alle mogelijke wijzen
te stimuleeren.
De Commissie kreeg eenige belangrijke meeningsverschillen te behandelen, welke zich tusschen den groothandel en den hoofdinspekteur voordeden, aangaande de door laatstgenoemde voor 1938 gedachte regeling
v a n ' d e n verkoop. Aan den groothandel werd gelegenheid gegeven de
door hem gevoelde bezwaren voor de commissie uiteen te zetten. Vrijwel
alle geschilpunten werden op voor beide belanghebbende partijen bevredigende wijze overbrugd,
Nopens de hanteering der richtlijnen voor de verkooppolitiek
werd
door den Gouverneur-Generaal goedgevonden, dat in de gevallen, waarin
de wenschelijkheid eener afwijking van de bestaande richtlijnen , werd
bepleit, de direkteur van ekonomische zaken omtrent deze afwijkingen,
voorzoover zij het karakter der richtlijnen niet aantasten, na overleg met
de Commissie een beslissing kan nemen.
Aangezien bij den aanmaak van bekapt hout in het bosch een belangrijk percentage van het produkt als spaanders verloren gaat, wenscht
de hoofdinspekteur op geleidelijke wijze over te gaan tot den aanmaak
en verkoop van onbekapt djatihout bij het djatibedrijf (bij den dienst
der wildhoutbosschen wordt dit produkt reeds längeren tijd verhandeld).
De groothandel had hiertegen: ernstig bezwaar uit hoofde van te verwachten moeilijkheden met de keuring, de berekening van de gewenschte
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prijsverhouding tot het bekapte hout en de nog geheel twijfelachtige afzet
aan de verbruikers. Het overleg leidde er toe, dat de proefaankap, te
verrichten in de tweede helft van 1937, werd beperkt tot den aanmaak
van 6000 m 3 onbekapt hout, welke hoeveelheid in zijn geheel als voorverkoop aan den groothandel werd afgestaan, om dezen in staat te stellen
nadere ervaring met het nieuwe produkt op te doen.
O o k tegen een uitbreiding van den aanmaak van het onbekapte produkt
in 1938 had de groothandel aanvankelijk bezwaar, waarop ten slotte
overeenstemming werd bereikt over de levering in voorverkoop van
12.500 m 3 , waarnaast eerst in geringe daarna, indien de verkoop bevredigend blijkt, in grootere hoeveelheden tot een totaal jaarmaximum
van 12000 m 3 onbekapt hout op vendutie zal kunnen worden gebracht.
Toen in Mei 1937 reeds bleek, dat de houtval, welke voor 1937 was
vastgesteld op 170.000 m 3 , in verband met de groote toename van den
afzet, met 20.000 m 3 moest worden uitgebreid, werd in overleg met de
commissie aan den groothandel een evenredig aandeel dezer uitbreiding
in voorverkoop gegeven.
Tegen het voorstel van den hoofdinspekteur, om den kap voor 1938
te stellen op 245.000 m 3 en het voor voorverkoopen te bestemmen aandeel van 3 5 % (voor 1937} terug te brengen op 3 2 % , werden door den
groothandel bezwaren opgeworpen. N a herhaalde besprekingen werd de
houtval voor 1938 gesteld op 220.000 m 3 en het percentage daarvan
te bestemmen voor voorverkoopen op 35 % . Het boschwezen zal daarbij
gerechtigd zijn, om zonder verdere ruggespraak met den groothandel,
de houtkap met 1 5 % uit te breiden, dan wel 1 0 % in te krimpen, afhankelijk van zijn houtvoorraadpositie, waardoor het boschwezen eenzelfde mate van vrijheid ten aanzien van den houtval verkrijgt, als de
groothandel reeds ten aanzien van den omvang der voorverkoopen genoot.
De commissie kon zich met de door den hoofdinspekteur voor 1938
ontworpen limietschema's, waarbij de prijzen vergeleken met 1937 gemiddeld met 1 5 % werden verhoogd, vereenigen.
Aangezien het voornemen van den hoofdinspekteur, om de marktprijs,
welke de grondslag vormt voor de prijsberekening van de voorverkoopen,
voor 1938 te stellen op limietprijs + 5 % bij den groothandel ernstige
tegenkanting ontmoette, werd deze marktprijs voor 1938 vastgesteld op
den limietprijs.
Ten aanzien van de verhoogde prijzen en de verhoog Ing van het zgn.
grensgewicht per sm. van het aan de partikuliere spoorwegen te leveren
brandhout, kon de commissie zich met het standpunt van den hoofdinspekteur vereenigen.
Ten opzichte van de rechtstreeksche dwarsliggerleveringen aan de
Staatsspoorwegen deden zich tusschen leverancier en afnemer meeningsverschillen' voor over de aan te leggen verrekenprijzen. Deze kwestie
kwam in verslagjaar niet tot een oplossing.
Met de groote toeneming van den djatihoutafzet op Java zelf, kwam
de vraag aan de orde in hoeverre de in den krisistijd ter bevordering
van den houtexport ingeslagen weg verder moest worden gevolgd, dan
wel hiervan moest worden teruggekomen, daar veelal het op de buitenlandsche markt verkochte hout voor het boschwezen een geringer beschot opleverde, dan het op Java verkochte. De commissie acht het aan
te bevelen te trachten den export op het bestaande niveau te handhaven.
Daarin wordt een redelijke kans gezien, om met gebruikmaking van de
verkregen introdukties in de nieuw ontsloten markten (Afrika, BritschIndië, Ceylon, Perzische golf) tot een meer ekonomischen export te
geraken.
De commissie stemt in met de plannen van den hoofdinspekteur, om
de bevordering van den uitvoer van in groote massa's voorkomende
wildhoutsoorten uit de Buitengewesten ter hand te nemen.
In verband met het afloopen op einde 1937 van het loonzaagkontrakt
van den heer E l e n b a a s te Tjepoe met het boschwezen, werd met
genoemden heer de oplossing getroffen, dat met hem voor het jaar 1938
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een nieuw zaagkontrakt wordt gesloten, en hij na afloop daarvan geheel
voor eigen risiko zal werken. Daarbij ral het mogelijk zijn, dat de heer
E l e n b a a s in 1938 gedurende een aantal dagen van de maand voor
eigen risiko zaagt, zoodat hij zich op den overgang naar het eigen bedrijf
in 1939 kan voorbereiden.
De bespreking der begrooting 193S leidde er toe, dat de hoofdinspekteur
uitvoerig uiteenzette, hoe de intensiveering van het boschbeheer in de
Buitengewesten kan plaats vinden. Daarbij zal aan een goedgevoerde
exploratie, o.a. ter voorbereiding van het opzetten van boschbedrijven,
zoo mogelijk gepaard gaande aan kolonisatie met arbeidskrachten, van
Java, zeer veel aandacht zijn te besteden. Bij een enkel objekt, namelijk
het boschbedrijf op Moena, dat zich bizonder voor uitbreiding van boschexploitatie en kultuuraanleg eigent, kon bedoelde kolonisatie reeds in het
verslagjaar worden geëntameerd.
Bij de voorbereiding van landbouwkolonisaties zullen de boschwezenambtenaren een belangrijke oriënteerende rol kunnen vervullen.
Plannen .om te geraken tot de exploitatie (en mogelijk uitvoer) van
dwarsliggers op Sumatra en Borneo en de oprichting van een, kopalbedrijf op Nieuw-Guinea konden de instemming der commissie verwerven.
Verschillende andere onderwerpen werden onder de aandacht der
commissie gebracht.
,
F. W . S.
W I L H E L M I N A R E G I N A D O O R Jhr. J. F E I T O

Het juist verschenen boek van Jhr. J. Feith „Wilhelmina Regina" is
als het ware een kleine encyclopaedie van de zaken van algemeen belang in Nederland, van den stand die de veertig verschillende in het
werk behandelde instellingen, cultureele en sociale uitingen, maatschappelijke diensten en wetenschappen hebben bereikt tijdens de regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina.
Er wordt ook een hoofdstuk gewijd aan Ontginning en Boschbouw,
waarin, zij het uiteraard in zeer kort bestek, een vlot geschreven overzicht wordt gegeven' van ontginning en boschbouw en vooral van de
vermeerderde belangstelling ten opzichte van deze aangelegenheid, die
aan den dag is getreden juist van het begin van het tijdperk af dat met de
troonsbestijging van H.M. de Koningin is ingezet, en verder van den
invloed der Nederlandsche Heidemaatschappij en' van de ontwikkeling
van de staatszorg voor den boschbouw. De krachtige opleving in het
begin dezer eeuw is geremd door den wereldoorlog maar daarna gaat
de lijn weer opwaarts.
Met niet minder dan 270.000 ha, een oppervlakte zoo groot als de
provincie Noord-Holland is de cultuurgrond tijdens de regeering van
Wilhelmina door ontginning van woesten grond toegenomen.
Een waardeerend woord aan het slot van het hoofdstuk wijdt de
schrijver aan het werk van het Staatsboschbeheer en de Ned. Heidemaatschappij, maar bovendien doet hij, waartoe anderen de gelegenheid
wel eens hebben laten voorbijgaan, recht wedervaren aan ons hooger
boschbouwonderwijs, door te memoreeren, dat de vooruitgang ook te
danken is „aan de uitnemende opleiding van onze houtvesters aan de
"Landbouwhoogeschool, waardoor onze boschbouw steeds meer den
„weldadigen invloed van de wetenschap ondervindt".
Dr. S.

