Boekbesprekingen
JAARVERSLAG NEDERLANDS N I E U W GUINEA O V E R 1958
Aan het rapport inzake Nederlands Nieuw Guinea over X958, uitgebracht aan de
Verenigde Naties ingevolge artikel 73E van het Handvest, zij het volgende ontleend
ten aanzien van het bosbeheer.
Door middel van luchtfoto's en terristrische terreinverkenning werden de bossen geinven tariseerd en gekarteerd. De nadruk viel daarbij op de verkenning van complexen
met de reeds marktwaardige hoofdhoutsoorten Agathis en Araucaria, voornamelijk op
de Schouteneilanden en het Z.O. deel van de Geelvinkbaai. De Iuchtverkenning strekte
zich over 350.000 ha uit, terwijl terristrisch 73.000 ha werden verkend en geïnventariseerd. Terristrische kartering vond plaats over een gebied van 11.000 ha.
Van het complex Remoe bij Sorong werd het voorstel tot aanwijzing als bosreserve
ingediend.
De productie bedroeg in het verslagjaar 26.200 m® ruwhout in ronde of bekapte
vorm en 12.000 m® bezaagd hout, dat is ongeveer l /o deel van hetgeen in Australisch
Nieuw Guinea werd gekapt. De zagerij te Monokwari leverde hiervan 5.100 m3 zaaghout, hoofdzakelijk ijzerhout. Hoewel de zagerij iets meer opleverde dan in 1957
(3.400 m s ), is ze nog lang niet op haar normale productie van 12.000 m3. De houtproductie is sedert 1954 geleidelijk met 6 5 % gestegen.
De copalproductie, het voornaamste bosbijproduct, bedroeg 872 ton, ter waarde van
ƒ 1.069.000.
Het botanisch onderzoek van de bos flora deed de verzameling herbariummonsters tot
8.000 aangroeien. Men heeft een monstercollectie, aangelegd van bruikbare Nieuw
Guinese houtsoorten met bijbehorend vademecum. Het is zo jammer, dat van dit alles
zo weinig is gepubliceerd; wij verwijzen bijvoorbeeld voor de goede publicaties op dit
gebied van het Surinaamse bosbeheer. Men moet thans toch wel van enkele gebieden
een inzicht hebben in de samenstelling der bossen en weten of deze een voor exploitatie
voldoende hoeveelheid bruikbaar hout opleveren.
Men heeft zijn aandacht speciaal gevestigd op enige kernobjecten en wel le op het
complex Sarmi. De terreinwerkzaamheden voor de Agathis inventarisatie werden
nagenoeg voltooid. Men heeft er een doorgangsbivak aangelegd met radiozendinstaliatic en met de bouw van een bedrijfsemplacement werd begonnen, 2e op het kernobject
Kebar voor exploitatie van Araucaria als industriehout en kopalwinning. Er werden
een emplacement en personeelswoningen gebouwd en een kwekerij van Araucaria aangelegd. Voor kopalonderzoek werden 3000 Agathis bomen getapt. 3e op het kernobject
Teminaboean evenzo voor kopalwinning. Er werd een kwekerij aangelegd, terwijl 10 ha
Agathis cultuur in de grond kwam.
Aan het einde van het verslagjaar bestond de personeelsformatie uit 8 houtvesters,
39 man middelbaar personeel en 68 man lager personeel.
De uitgaven van het bosbeheer bedroegen ƒ 2.830.000.
De inkomsten: verkoop van hout en bijproducten ƒ 484.000; bemiddeling opkoop en
verkoop bijproducten ƒ 169.000; overige ontvangsten ƒ150.000; totaal ƒ803.000.
Het uitgebreide rapport bevat nog veel wetenswaardigs, waarvan ons het meest
interesseren de medische verzorging, het onderwijs en de bevordering van de landbouw,
visserij en de industrie. W e vrezen echter, dat dit lijvige werk maar in handen van
weinigen komt. De belangstelling voor het werk dat daar door een handjevol Nederlanders onder de moeilijkste omstandigheden wordt verricht, is in 't algemeen minimaal.
Niet, dat er geen moeite wordt gedaan om die belangstelling te wekken, verre vandaar.
Maar men bereikt de grote massa nog niet. Wellicht ware het aanbevelenswaardig eeri
boekje over ons werk en onze taak in Nieuw Guinea samen, te stellen en dit op de
lagere en middelbare scholen te laten behandelen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Tenslotte een pluim voor de tijdige publicatie van dit rapport.
P. van Zon.
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Een modern jaarverslag, wel een grote tegenstelling met die van een tiental jaren
geleden. Geen tabellen meer tot in centen nauwkeurig, die voor de leden en het publiek
weinig zeiden, maar korte hoofdstukken die alle facetten van het werkgebied van de
Maatschappij belichten.
Een groot aantal specialisten heeft de maatschappij ter beschikking en het zijn de
werkzaamheden van de ambtenaren in de 'verschillende ambtsgebieden, die door hun
kennis van de lokale omstandigheden van grond en water in staat zijn goed gefundeerde
adviezen aan de leden te verschaffen. De landbouw wordt gediend door de uitvoering
van ruilverkavelingsplannen en de bouw van praktische boerderijen; in de bosbouw
wordt door de opstelling van bedrijfsplannen de productie geleid en de tuinbouw wordt
door een voorbeeldbedrijf op allerlei gebied ingelicht. Zo werden er plannen gemaakt
voor 8.000 ha egalisaties en 1100 km leidingen, in ruilverkavelingsverband werden
25.000 ha opgenomen, voor 65 sportvelden werden plannen uitgewerkt.
De bemiddelingsdienst Houtsorteringen taxeert en verkoopt hout voor de leden en
verhandelt dat coöperatief. T e Lonneker is een zagerij opgericht, die inlands hout van
moeilijk afzetbare afmetingen verzaagt.
Door dc gunstige ligging van Nederland met het oog op het vervoer is de uitvoer
mogelijk van belangrijke hoeveelheden mijnhout, van afvalhout voor boardfabrieken
en van zaaghout. Naar België werd o,a, gesorteerd afvalhout, geëxporteerd als grondstof
voor een papierfabriek.
Bij de Bosbedrijfsplannendienst werden opdrachten ontvangen tot het vervaardigen
van bedrijfsplannen voor een uitgestrektheid van 5.200 ha; afgeleverd werden plannen
voor 2.400 ha.
De afdeling Plantsoen en Boomzaden levert het plantmateriaal voor bebossingen,
weg- en erfbeplanting; zc «verzorgt de inzameling en de levering van allerlei naald- en
loofhoutzaden. Een grote hoeveelheid douglaszaad kon worden ingezameld; eikels en
beukenoten werden voor de eerste maal met N.A.K.B. plombe afgeleverd.
Het verslag behandelt verder de tijd- en arbeidsstudies teneinde maatstaven te verkrijgen voor dc loonregeling. De afdeling „Voorlichting" organiseerde filmavonden
voor dc films „Langs ongebaande klingen" en ,,Van oerwoud tot rijstveld".
Bij de R.O.B. (Rationalisatie van de bosarbeid, de Onderlinge bosbrandverzekering
en de Bosbouwpraktijkscholing) leidde het onderzoek in de mechanisatie tot de aanschaffing van een Unimog trekker, twee plantmachines, een Zweedse cultivator, een
takkenschijf en een plantgatenboor. Er was veel belangstelling voor de bosbouwpraktijkschool; behalve door arbeiders en bosbazen werden de cursussen ook gevolgd door
studenten van de Landbouwhogeschool. E r waren in het verslagjaar totaal 264 cursisten; van de oprichting in 1952 af werden ruim duizend personen modern geschoold.
Dc Bosbouwkundige Dienst ontwierp een zo efficient mogelijk type van boerderij
met bedrijfsgebouwen; de eerste boerderij van dit type in het ruilvcrkavelingsgcbied
werd door de directeur van de Landbouw geopend.
Verschillende recreatieplannen werden ontworpen terwijl een bestemmingsplan voor
het Brokopondoproject in Suriname in behandeling werd genomen. Aan een 23-tal
leerlingen werd het einddiploma voor de hogere en aan een 24-tal van de Middelbare
Bosbouw en Cultuurtechnische School uitgereikt. Het toezicht op bovengenoemde school
zal voortaan door een Stichting worden uitgeoefend.
Buitenland.
W a t de werkzaamheden in het buitenland betreft kan worden vermeld, dat de vraag
naar een enkele technicus zich verschuift naar belangstelling voor teams van deskundigen, verbonden aan een grote organisatie, die in staat is belangrijke projecten
uit te voeren.
Er werd o.a. begonnen aan een drainage project van 400.000 ha in Irak, aan een
voorlopig rapport voor de irrigatie van 170.000 ha in Iran, aan de F.A.O. werd een
uitgebreid rapport over het Pelagonië project in Joegoslavië uitgebracht, aan het 10
jaren plan in Suriname werden bijdragen geleverd, in Columbië werd de mogelijkheid
onderzocht van dc oliepalm- en cacaocultuur, in de Congo werd een onderzoek in het
Luala-Thijsvillc project verricht, in België een groot recreatiecentrum ontworpen, terwijl
in Duitsland over 30.000 ha een bodemkundig onderzoek werd verricht.
Met bovenstaande opsomming moge blijken hoe belangrijk het werk van dc Nederlandse Heidemaatschappij in het buitenland reeds is geworden.
Het bondige jaarverslag is rijk geïllustreerd.
P. v. Z .

Referaat
Improving small Woodlands in the United States, W . S. Swingier. Ass. Chief
United States Forest Service, Unasylva. 13 (2) 1959 (67—76).
Van de exploiteerbare bossen in de V.S. is 74% in handen van particulieren; en
er zijn 4,5 miljoen eigenaren die 106 miljoen ha bezitten. Een dergelijke versnippering
van bosbezit, waarvan de houtindustrie voor het grootste deel ter voorziening van
haar grondstof afhankelijk is, betekent een gevaar, indien deze bossen niet behoorlijk
worden beheerd. Bovendien zijn deze eigenaren meestal kleine landbouwers, die deze
bossen voor hun bedrijf nodig hebben, omdat ze anders hun hout slechts tegen hoge
prijs uit afgelegen gebieden zouden kunnen krijgen.
Bosbouwkundigen van de federale regering uit de verschillende Staten en houtindustrieëlen werken nu samen om door inlichtingen op uitgebreide schaal verbeteringen
in 't beheer van dit kleinbosbezit te brengen, o.a. door radio en televisie. Op 't gebied
van de brandbeschermlng doet vooral het „Smokey Bear Forest Flre Prevention
Program" van zich spreken, een coöperatieve beweging, waaraan 45 staten en particulieren deelnemen.
Op 't gebied van ziektebestrijding is al veel bereikt, doch ook in 't eigenlijke beheer
komt veel verbetering. Men verleent hulp bij beplanting van nog onproductieve terreinen, men levert plantmateriaal ver beneden de kosten, men geeft advies bij de
keuze der houtsoorten. Men denkt in 1962 1,2 miljoen ha te kunnen beplanten. Aangewezen worden de bosgedeelten, die zonder bezwaar kunnen worden gekapt, hoe de
bossen het best kunnen worden ontsloten, wat men moet doen om de bossen te verbeteren. Deze adviezen worden aan weinig draagkrachtigen gratis verleend; ze krijgen
vaak financiële steun, wanneer ze in overeenstemming met de bosdlenst hun bossen
verbeteren. Het inzicht in de ontwikkeling van een goed bosbeheer is plaatselijk reeds
po doorgedrongen, dat men een 350 particuliere bosbouwkundigen heeft, die tegen
betaling advies geven en plannen uitwerken.
Ook het algemene bosbouwonderzoek in de verschillende staten levert veel nut op
voor de kleine bosbezitters. Zo heeft men hybriden van populieren gevonden, die
sneller groeien en hout leveren van betere kwaliteit. Het onderzoek bij de coniferen
leverde weer hybriden die meer hars opleverden; in grote gebieden is namelijk een
sterk ontwikkelde hars- en terpetijnindustrie. Ook de tapmethoden werden verbeterd
en zorg werd gedragen, dat door deskundig tappen de bomen niet meer dan nodig
werden beschadigd, zodat ze hun timmerhout-waarde behouden. Ook de houtskool
aanmaak is door de aanschaffing van goedkope ovens gestimuleerd.
In Nederland heeft reeds in 1941 Beversluis op het nut van een deskundig beheer van
het klein-bosbezit gewezen, wiens betoog toen tot een kort debat op de algemene vergadering aanleiding gaf; zie hierover het N.B.T. 14 (4, 4 en 7) 1941 (154, 170 en 313)
en reeds een paar maal is door referenten aangetoond, wat in andere landen op dit
gebied is bereikt; N.B.T. 27 (8) 1955, (210—211) en 29 (9) 1957 (228). Tot nu toe
is er echter naar we weten nog niets geschied.
v. Z.

