Boekbespreking.
Verslag van den dienst van het boschwezen in Nederlandsch Indië over
de jaren 1933 tot en met 1936.
De krisis heeft de tijdige uitgifte van de jaarverslagen over de vorige
jaren verhinderd, maar nauwelijks komt er verbetering in den algemeenen
toestand of we hebben reeds het jaarsverslag over 1936, samengevoegd
met die over de drie voorafgaande jaren. Einde Juli was het verslag
reeds in mijn bezit en een maand vroeger stond het reeds ter beschikking van de ambtenaren in Indië, die aan de hand daarvan zich een a l '
gemeen beeld kunnen vormen van den toestand. Z o o moest het ook in
Nederland kunnen.
Staat 3 op blz. 9 geeft een overzicht van den uitvoer van de boschprodukten en die leert ons, dat in de hier besproken jaren van Java en
Madoera gemiddeld per jaar de uitvoen 10.500 m* djatihout met een
waarde van f610075 bedroeg; de gemddelde waarde was f58.10 per
m 3 . De uitvoer van de Buitengewesten bedroeg gemiddeld 309.500 m a
hout met een waarde van f 3134339 en een gemiddelde waarde van
f 10.13 per m 3 . Maar naast het hout was de uitvoer uit de Buitengewesten
aan houtskool en andere boschbijprodukten zeer groot, waardoor de
waarde van den uitvoer aan boschprodukten daar gemiddeld f8130741
per jaar bedroeg. Hieruit blijkt reeds van hoeveel belang een goed boschbeheer voor de Buitengewesten belooft te worden.
Staat 4 blz. 10 leert ons dat rond 4 2 % van den gekontroleerden
houtval der Buitengewesten wordt uitgevoerd, terwijl dat voor Java en
Madoera slechts 4 % bedroeg.
De krisis bracht voor den partikulieren houthandel groote moeilijkheden en een gevolg hiervan was, dat in 1933 nieuwe richtlijnen voor
de verkooppolitiek van het boschwezen werden vastgesteld, waarvan
de grondslag is, dat het bosch wezen zich beperkt tot den aankap van
het ruwe hout en dat de veredeling en de distributie van dit hout door
den partikulieren handel zal geschieden
Staat 5 blz. 11 Iaat zien dat, omgerekend in onbekapte m 3 , de timmerhout afzet in 1929 bedroeg 646000 m 3 , om in 1932 te dalen tot 279.000
m 3 en daarna weer geleidelijk te stijgen en in 1936 bedroeg 354.000 m 3 ;
in procenten uitgedrukt voor genoemde jaren 100, 43, 55.
Staat 7 blz, 13 geeft aan, dat voor Java en Madoera voor rubber,
thee en koffie de uitvoer naar het gewicht in de jaren 1929 t.m. 1936
niet belangrijk daalde, terwijl zulks met suiker wel het geval was, evenals
met het hout. Bij een index van 100 % in het jaar 1929, was deze in
1936 voor rubber 108, voor thee 96, voor koffie 117, voor suiker 37,
timmerhout 55 en voor brandstof (brandhout + houtskool) 61.
Staat 9 blz. 16 bevat een vergelijking naar indexcijfers voor Java en
Madoera waarbij 1929 als basis ( = 100) geldt. Voor 1936 was de index
voor:
export produkten
41
padi
34
mais
33
kosten voeding inheemsch gezin
38
djati timmerhout (openbare verkoop)
58
djati timmerhout (groothandel)
40
djatibrandhout (openbare verkoop)
52
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Omtrent den meest ratloneelen bekappingsvorm van het djatitimmerhout heerscht nog geen eenstemmigheid. Volgens de eerste richtlijn van
de nieuwe verkoopspolitiek zal het boschwezen het djatitimmerhout in
geheel onbewerkten vorm aan den handel moeten overgeven. Voorloopig
heeft de handel hiertegen nog bezwaren, omdat hij niet voldoende op
de verdere bewerking en veredeling is ingesteld. Het zagerij bedrijf van
het boschwezen wordt geheel opgeheven.
De wildhoutbosschen op Java en Madoera krijgen geleidelijk een grooter aandeel in de houtvoorziening en dit zal ten behoeve van bepaalde
houtverwerkende industrieën verder opgevoerd moeten worden.
Staat 10 blz. 21 moge hier volgen:
Saldi in de jaren

Dicnstonderdeelen
1933
I.
II.
III.
IV.

hoofdkantoor
boschproefstation....
javadienst
dienst Buitengewesten . .

1934

163819 — 139709 — 1047640 169024 -

Totaal -

1520192 -

139240
135656
540889
203585

1935
-

1019370 -

141814
135424
319795
96684

1936
- 133074
- 122260
+ 120895
25770

693627 *

160209

Saldi in de jaren
Dienst onderdeel en

III.
III.
111.
III.

A.
B.
C.
D.

djatibedrijf
dienst wildhoutbosschen
verkoopbureau
. . .
dienst boschinrichting .
Totaal

J933

1934

1935

1936

+ 160792
— 776590
—0—
— 431842

+ 163479
— 533123
—0—
— 171245

+ 194759
-316328
46512
- 151624

+ 615562
- 304100
47694
- 142873

zie boven.

Ten aanzien van „IIL Javadienst' valt op te merken, dat „B. dienst
wildhoutbosschen" voor een aanzienlijk deel bestaat uit een sociale taak
van het boschwezen, die alleen indirekte voordeelen voor de gemeenschap
oplevert en die voor een bepaald jaar niet in cijfers zijn uit te drukken.
Onder „IV. dienst Buitengewesten" valt te vermelden, dat naast het
negatieve saldo van den dienst van het boschwezen, er meerdere landsonderdeelen zijn, die een aanzienlijk positief saldo boeken op het boschwezen. In zeer sterke mate geldt voor dat dienstonderdeel, dat de boeking
der inkomsten uit het boschwezen op andere hoofden van algemeene en
plaatselijke diensten geschiedt. Een betere vergoeding voor de werkzaamheden van den dienst van het boschwezen in de Buitengewesten, zou het
negatieve saldo reeds lang hebben doen verdwijnen.
O p voorstel van den Volksraad is in 1933 een kommissie van bijstand
en advies in zake het boschwezen ingesteld. Deze kommissie heeft tot
taak aan den hoofdinspecteur van het boschwezen medewerking te verleenen bij het samenstellen van begrootingen en andere regelingen voor
het algemeen boschbcheer en verder om de Regeering adviezen te verstrekken, omtrent alle op het boschwezen betrekking hebbende onderwerpen.
De zeer sterke teruggang der inkomsten maakte een uiterste versobering
van de organisatie en de personeelsformatie noodzakelijk, welk aanpassingsproces in 1936 nagenoeg voltooid was.
Bij het djatibedrijf werd de instelling van het personeel in partikulier
verband in 1936 opgeheven en werd dat personeel in ambtelijk verband
opgenomen.
Het djatibedrijf bestaat uit 35 houtvesterijen en één boschdistrikt;
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Deze beoogen het ontwerpen van richtlijnen voor het beheer op grond
van een globaal onderzoek naar de gesteldheid der bosschen en hunne
beteekenis voor de gemeenschap. In 1936 kon begonnen worden met de
inrichting der intensief te beheeren boschkomplexen.
In 1934 werden te Bandoeng en te Malang kantoren voor de areaalaangelegenheden voor den dienst der wildhoutbosschen ingesteld.
In 1933 werd het aantal sekties van den dienst der boschinrichting tot
twee teruggebracht, namelijk één te Tjepoe en één te Salatiga, De eerste
inrichting van het djatiboschgebied van het djatibedrijf kwam in genoemd
jaar gereed en de beide sekties zullen elk gemiddeld twee bedrijfsplannen
per jaar kunnen herzien.
De fundamenteele metingen zullen in den vervolge door den topografischen dienst geschieden en de boschopnamewerkzaamheden blijven daardoor beperkt tot het interne meetwerk voor de boschinrichting en dat
voor de grensregelingen.
O p het hoofdkantoor van den dienst der boschinrichting te Buitenzorg
is een centrale afdeeling voor areaal aangelegenheden opgericht voor de
vorming en het beheer van een centraal areaal archief voor het boschwezen.
In 1935 werd het verkoopbureau voor het boschwezen ingesteld en
hieraan is de behandeling van alle aangelegenheden betrekking hebbende
op de vervreemding van hout en andere boschvoortbrengselen opgedragen.
In 1935conderging de organisatie van den dienst der bosschen in de
Buitengewesten een wijziging, doordat de funkties van den adviseur voor
genoemd dienstvak werden overgedragen aan de hoofdinspekteur.
Het aantal dienstkringen werd in 1936, door opheffing van den diénstkring Molukken tot 12 teruggebracht.
Ten aanzien van het boschareaal kan het volgende worden medegedeeld.
Staat 12 blz. 31 geeft voor Java en Madoera als in stand te houden
bosch.
1933
1936
djatibosch in ha
801052
814474
wildhoutbosch in ha
1772481
1821055
Samen in ha
bebosschingspercentage

2573533
19.5

2635529
20.0

Het bebosschingspercentage van 20 Is voor Java en Madoera als een
minimum te beschouwen.
Staat 13 blz. 32 geeft aan dat in 1936 van het in stand te houdeto
boschareaal 2512629 ha zijnde 95 % , een vaste begrenzing had.
Staat 14 blz. 32 geeft den begroeiingstoestand van de in stand te
houden wildhoutbosschen in beheer bij den dienst der wildhoutbosschen
en deze was voor 1936 als volgt:
onbeboscht
166386 ha
9%
onvoldoende begroeid
246419 „
14%
volwaardig natuurbosch
1272482 „
72%
verjongingen en aanplant
87354 ,,
5%
Samen 1772641 ha
Staat 15 blz. 33 geeft een overzicht van de produktiebeteekenis der in
stand te houden wildhoutbosschen van den dienst der wildhoutbosschen
en in 1936 w a s :
zuiver schermbosch
647388 ha
37 %
met beperkte oogst
943716 „
53%
elke vorm van oogst toelaatbaar 181537 „
10%
Samen 1772641 ha
Staat 16 blz. 33 is een samenvatting der verkregen uitkomsten van
het onderzoek naar de vrijlandsdomeingronden o p Java, waaraan nog
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hiervan worden er 6 gekombineerd beheerd met andere houtvesterijen.
Aan den dienst der wildhoutbosschen werd in 1933 het vrijlandsdomein
onderzoek op Java opgedragen. In 1936 kwam dit gereed, maar de beoordeeling der voorstellen door de plaatselijke reboisatie-kommïssies werd
nog niet volledig ontvangen.
In 1933 werd voorloopig de inrichting der wildhoutboschdistrikten stop
gezet en door den dienst der wildhoutbosschen is toen begonnen met het
samenstellen van werkschema's voor de verschillende boschdistrikten.
geen bestemming is gegeven, welk onderzoek beperkt bleef tot het areaal
van den dienst der wildhoutbosschen en dat zich uitstrekte over 462325 ha.
Binnen het in stand te houden boschareaal op Java en Madoera was
einde 1936 als natuurmonument 54405 ha aangewezen.
Staat 17 blz. 34 en staat IS blz. 35 geven een overzicht van het areaal
in de Buitengewesten. Einde 1936 was daar aanwezig 120.970.000 ha
bosch of 68 % der totale uitgestrektheid. Hiervan was 9.837.300 ha als
ter instandhouding aangewezen, zijnde 6 % van de uitgestrektheid der
Buitengewesten, namelijk regioon Sumatra 14.7%, regioon Borneo 2 . 9 %
en regioon Groote Oost 1 . 7 % . V a n laatstgenoemde uitgestrektheid waren
voor 2.219.600 ha de grenzen definitief vastgesteld, zijnde 2 3 % van het
in stand te houden boschareaal.
In 1936 was de definitieve inrichting afgeloopen voor 740897 ha djatibosch. en 22360 ha wildhoutbosch. De revisiewerkzaamheden werden in
genoemd jaar voor 74230 ha voltooid.
Nog moge vermeld worden, dat voor de houtvesterij Indramajoe en
voor de vloedbosschen der houtvesterij Poerwakarta luchtopname plaats
had, die door de militaire luchtvaartafdeeling werd uitgevoerd.
In de Buitengewesten werd begonnen met de systematische opname
en beschrijving der moerasbosschen. O p de eilanden Bengkalis en Padang
blijkt nog een reserve van 80.000 ha kapbaar bosch aanwezig met een
houtmassa van meer dan 40 m 3 timmerhout per ha ; zoodat de vrees,
dat het panglong gebied aldaar overkapt zou raken, ongegrond is.
De houtvoorzieningsdienst van het Banka tinbedrijf voltooide de definitieve inrichting van het aan dit bedrijf in beheer afgestane boschareaal.
Het bedrijfsplan voor de bosschen van het Ombilin steenkolenbedrijf
ter Sumatra's Westkust en dat voor het djatiboschareaal op Moena van
het zelfbesturend landschap Moena werden herzien.
De zorg voor de boschinstandhouding omvat de boschaanleg, de boschvcrpleging en de boschbescherming.
Staat 22 blz. 39 geeft een overzicht van den kultuuraanleg op Java en
Madoera sedert het jaar 1929 en blijkt daaruit, dat deze in 1936 bedroeg
10862 ha djati en 5094 ha andere boomsoorten, dat is grooter dan hfj in
een der vorige jaren was. Deze aanleg geschiedt nagenoeg geheel in
boschakkerbouw en is daarom voor de Inlandsche volkshuishouding van
groot belang. O p elke hektare boschkuituur vinden gemiddeld 3 Inlandsche
gezinnen een levensbestaan.
In 1936 waren de gemiddelde geldelijke uitgaven f 18.81 per ha.
Staat 24 blz. 40 geeft voor Java en Madoera de ontwikkeling van den
kultuuraanleg; deze was in de achtereenvolgende perioden:
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921(—1930
1931—1936

41456
57335
75906
104661
82205

ha.
.,
„
„
„

Bij den aanleg van wildhoutkulturen is de behartiging van schermboschen produktiebelangen zeer goed te vereenigen. In plaats van de vroegere
veelsoortige mengkulturen gaat men thans meer en meer er toe over,
om een voor de produktie belangrijke hoofdhoutsoort zuiver aan te planten. Naast enkele zware wildhoutsoorten wordt vooral aandacht geschonken aan snelgroeiende boomsoorten, die zacht en licht hout, zoo-
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genaamd industriehout, of waardevolle boschbijprodukten' als looistof,
hars enz. kunnen leveren. Z o o werden aangelegd:
1935
1936
Acacia decurrens (looistof)
1560 ha
1256 ha
Pinus Merkusii (hars en terpentijn)
380 „
339 ,,
Agathis alba (lucifers, triplex)
380 „
429 „
Albizzia falcata (kistenhout)
230 „
623 „
De voornaamste boschverplegingsmaatregel is de dunning. Staat 25
blz. 42 geeft aan dat op Java en Madoera de gedunde oppervlakte in
1929 bedroeg 38940 ha, om geleidelijk in 1936 te stijgen tot 78416 ha.
Een belangrijk onderdeel der boschbescherming vormt de politioneele
bescherming. Staat 26 blz. 43 geeft aan dat voor Java en Madoera in
het jaar 1929 de formatie van de boschpolitie bedroeg 1321 en het aantal
boschdelikten 28255 ; terwijl in het jaar 1936 deze achtereenvolgens bedroegen 1240 en 58394. Hieruit blijkt wel heel duidelijk dat de kriminaliteit in de krisisjaren sterk is toegenomen. Houtdiefstal neemt onder de
boschdelikten verreweg de voornaamste plaats in. Daarnaast zijn onwettige grondontginningen binnen de boschreserves van groote beteekenis.
Staat 28 blz. 45 geeft een overzicht voor Java en Madoera van de
jaarlijks verbrande oppervlakte en de kosten besteed aan de brandbescherming. De verbrande oppervlakte staat in nauw verband met de zeer droge
en de zeer natte jaren ; terwijl de kosten der brandbescherming sedert het
jaar 1929 regelmatig gedaald zijn. In genoemd jaar waren de uitgaven
f 179.933 terwijl ze in 1936 gedaald waren tot f36749. In de bergbosschen
is het brandgevaar in W e s t Java veel geringer dan in Oost Java. O p het
zoo brandgevaarlijke Idjenplateau is in overleg met de erfpachters voor
de jaren 1935 t/m 1939 een gemeenschappelijk brandbeschermingsplan
tot stand gekomen.
Staat 29 blz. 47 geeft voor de Buitengewesten een overzicht van den
kultuuraanleg in de jaren 1933/36 en daaruit moge vermeld worden, dat
de oppervlakte daarvan als volgt w a s :
houtsoort
1933
1934
1936
1935
' •
—
ha
ha
ha
ha
djati
2109
2192
2392
2259
ander loofhout 2824
3107
4364
3729
naaldhout
... 1548
1977
2915
2305
Totaal

6481

7276

8293

9671

Aan de bevordering van natuurlijke verjonging in gedevasteerde en
kaalgekapte bosschen kon nog weinig aandacht worden geschonken,
hoewel plaatselijk, onder* andere op Billiton, fraaie uitkomsten werden
verkregen. Ook de in panglongbedrijf gekapte bosschen van Bengkalis
en Riouw blijken zich veelal langs natuurlijken weg te verjongen.
De boschverpleging door dunning is voor de Buitengewesten nog geheel in het stadium van proefnemingen.
Ten aanzien van de boschbescherming is in de Buitengewesten algemeen een streven opgekomen, om het branden van graswildernissen tegen
te gaan. In opdracht van den resident van Palembang heeft de opperhoutvester aldaar, in samenwerking met den landbouwvoorlichting sdienst,
een tienjarig plan ter bevordering van de bloekarbegroeiing uitgewerkt
voor die streken. De kosten daarvan zijn begroot op f450.000.
( W o r d t vervolgd.)
F. W .

Snepvangers.

