Boekbespreking.
J A A R V E R S L A G 1933—1934 D E R C O M M I S S I E V A N B I J S T A N D
EN ADVIES INZAKE HET BOSCHWEZEN.

Deze kommissie werd ingesteld bij Gouvernementsbesluit van 9 Juni
1933 nr. 26 (bijblad op het Staatsblad nr. 13036). De aanleiding tot het
instellen van deze kommissie was een motie, ingediend in den Volksraad
en beoogende het uitbrengen van een verslag nopens:
a. de algemeene beginselen, welke ten grondslag behooren te worden
gelegd aan de houtvervrecmdingspolitiek van het land;
b. de toepassing van die beginselen op de bestaande overeenkomsten
en methoden van houtvervreemding in het algemeen en op de overeenkomst tusschen het land en de Vejahoma in het bizonder.
Bij nader overleg in den Volksraad werd de taak van de gevraagde
kommissie uitgebreid en werd een permanente kommissie ingesteld, die
de regeering zou adviseeren over alle aangelegenheden, het boschwezen
betreffende en waaraan in de eerste plaats een onderzoek naar de houtvervVeemdingspolitiek zou worden, opgedragen.
De aan deze kommissie toegedachte taak is in eene bij besluit vastgestelde instruktie omschreven en omvat het volgende.
1. Het zooveel mogelijk medewerking verleenen aan den hoofdinspekteur,
hoofd van den dienst van het boschwezen bij het samenstellen van de
jaarlijksche ontwer p-begrootingen van uitgaven en ontvangsten, de jaarlij ksche werkplannen en de jaarlijksche verslagen, voor zoover betreffende de geldelijke bedrijfsuitkomsten.
2. Het dienen van voorlichting aan de hoofdinspekteur in al die gevallen, waarin deze die voorlichting voor de uitoefening van zijn taak
mocht behoeven.
3. Eigener beweging kan zij den hoofdinspecteur voorlichten omtrent
aangelegenheden, welke het algemeen beheer van 's lands bosschen betreffen, of van invloed zijn op de geldelijke uitkosten van den dienst
van het boschwezen in Nederlandsch Indië.
4. Het uitbrengen van haar meening omtrent bepaalde door den direkteur van Economische Zaken te noemen onderwerpen.
Uit deze korte omschrijving der werkzaamheden1 volgt, dat de duurzame
voortbrenging door de produktiebosschen van de voor de samenleving
benoodigde boschproducten, een zoo hoog mogelijke rentabiliteit van de
in het bosch gestoken kapitalen, inachtneming van dc rechten en' belangen van de omwonende bevolking, zorg voor de boschinstandhouding,
het bij voortduring in acht nemen van de meest gewenschte prijzenpolitiek vooral ten opzichte van andere konkurreerende grondstoffen,
een doelmatige ontsluiting van de bosschen en een. nauwlettende bestudeering van de wijze waarop en den vorm waarin het product aan
de verbruikers dient te worden aangeboden., konsolidatie van de boschpolitiek in de Buitengewesten en de regeling van de houtproductie voor
de wereldmarkt, velerlei vraagstukken zijn, waarbij de bijstand en de
raad van een permanente kommissie voor de dienstleiding van het boschwezen een groote steun zal zijn.
De eerste taak dezer kommissie zou zijn een onderzoek naar de houtvervrecmdingspolitiek in aansluiting aan tot de regeering gedane verzoeken van de Vereenigde Javasche Houthandel Maatschappijen om verlichting van de bepalingen van het bekende Vejahomakontrakt en van
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de N . V . Sioe Liem Kong Sie om zich uit te spreken over een door haar
voorgestelden vorm voor een gemengd houtbedrijf.
, Ten aanzien van het verzoek der Vejahoma werd aan de Regeering
voorgesteld het noodige te verrichten, om tot ontbinding van het Vejahomakontrakt te geraken. Zulks heeft reeds plaats gehad.
Ter zake van dc richtlijnen der houtvervreemdingspolitiek werden voorstellen aan de Regeering gedaan, die daarmede instemde. Deze richtlijnen
zijn opgesteld na ampel overleg en beraadslaging, niet alleen met den
hoofdinspecteur hoofd van den dienst van het boschwezen, maar ook
met verschillende handels-instanties, daartoe zoowel uit groot- als kleinhandel uitgerioodigd. De moellijkhedert met de exploitatie der bosschen
op Java en den houthandel dateeren reeds uit den compagniestijd en
uit de geschiedenis daarvan viel veel leqring te trekken voor het toekomstige systeem der houtvervreemdingspolitiek. Toft voor kort had
de afzet van het hout op verschillende wijzen plaats, zoowel aan den
houthandel, als direkt aan de verbruikers en naarmate dc krisis toenam
en de vraag naar hout zich ging verschuiven naar de goedkoopere
sortimenten, voelden de partikuliere handelaren de zware konkurrèntie
van de verkoopplaatsea en zagerijen van het boschwezen. Dit laatste
trachtte op verschillende lijzen zooveel mogelijk hout af te zetten, waarbij de belangen van de handelaren in het gedrang kwamen. De kommissie
kwam tot de slotsom, dat een diep ingrijpende omvorming der houtvervreemdingspolitiek dringend noodzakelijk was en dat in het vaststellen
van geheel nieuwe richtlijnen de eenige weg tot herstel moest worden
gezien. Deze nieuwe richtlijnen voor de houtvervreemdingspolitiek moesten
onherroepelijk gebaseerd zijn o p :
1. de verzekering van de boschinstandhouding en de regelmatige uitvoering van de in de bedrijfsplannen voorgeschreven maatregelen ;
2. het rendabel maken van de in de bosschen van den Lande vastgelegde kapitalen.
'
3. de behartiging van de belangen van de ekonomisch zwakke bevolkingsgroepen ;
4. de bevordering van den binnen- en buitenlandschen afzet en de behartiging van de belangen van den partikulieretf handel.
Zich richtende naar deze grondleggende punten werd ten slotte de
toestand aanvaard, waarbij de kap en de verdeeling van het hout bij het
boschwezen berust en de distributie van het hout bij den partikulieren
handel. Hierbij verblijven aan het boschwezen de verstrekkingen, welke
een speciaal karakter dragen.
De veredeling van het hout en zagérijen zouden geheel overgelaten
worden aan dert partikulieren handel en het aanhouden ,van een zaagbedrijf door het boschwezen werd niet wenschelijk geacht.
De sociale taak van het boschwezen brengt mede, dat de voorziening
in de houtbehoefte van de in de onmiddellijke nabijheid der bosschen wonende bevolking, welke sterk bij het boschbedrijf is geïnteresseerd, geschiedt door dien dienst.
De oprichting van een speciaal hoütverkoopbureau heeft allereerst de
bedoeling de overdracht van het hout op ééri plaats samen te brengen,
teneinde het voeren van een vaste verkoopspolitiek mogelijk te makem
Gestreefd zal worden naar een zoo groot mogelijke zelfstandigheid van
dit bureau, dat losgemaakt is van de ambtelijke sfeer, teneinde een soepele
schakel te verkrijgen tusschen, producent en verbruiker. De leider van
het houtverkoopbureau behoort ondergeschikt te zijn aan den hoofdinspekteur, hoofd van den dienst van het boschwezen.
De vroeger bij het djatibedrijf bestaande verkoopplaatsen zijn aan den
handel overgedragen, zonder dat er sprake van is, dat het boschwezen
de verstrekking van goedkoope houtsoorten aan de armere bevolkingsklassen loslaat. De oplossing van dezen overheidsplicht zal gezocht worden in het voor iedereen tegen een vasten prijs beschikbaar stellen van
bepaalde sortimenten, zooals klein dunningshout, brandhout, hout voor
karren, landbouwwerktuigen, ertz. Mochten in de toekomst door den partikulieren handel geen maatregelen worden genomen, om te voorzien in
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de oprichting van noodig geoordeelde nieuwe verkoopplaatsen, dan zal
de sociale taak van het boschwezer» den doorslag geven en het Gouvernement zelve deze verkoopplaatsen oprichten en beheeren.
De houthandel zal alleen gezond kunnen worden, indien hij geen konkurrentie van de zijde van het boschwezen behoeft te duchten. Als voornaamste methoden van vervreemding worden voorgesteld de vóórverkoopen
aan den groothandel en openbare venduties, waarop zoowel groot- als
kleinhandelaren zich van produkten zullen kunnen voorzien, doch welke
door de samenstelling der kavelingen voor den verbruiker niet aantrekkelijk zijn. Bij de vóórverkoopen zullen aan de groote handelaren naar
gelang van den afzet redukties volgens een glijdende schaal worden
gegeven.
F. W . S. •

DE W E G IN HET LANDSCHAP.
Een extra nummer van „Wegen", Tijdschrift gewijd aan den weg en
het verkeer, uitgave van de Vereeniging het Nederlandsch Wegencongres,
bevat een artikel van de hand van Ir. G . A. O v e r d ij k i n k : „De weg
in het landschap".
Het extranummer is als brochure uitgegeven door de reeds genoemde
Vereeniging in samenwerking met de Koninklijke Nederl. Toeristenbond
A . N . W . B . en de Commissie „De weg in het landschap", Sub-commissie
van den Bond Heemschut. x )
Blijkens de inleiding bedoelt de brochure aan te geven, hoe de weg zich
aan het landschap uit aethetisch oogpunt kan en moet aanpassen.
In een woord vooraf van Dr. J a c. P. T h i j s s e wordt uitgegaan van
de stelling dat in den ouden tijd alle wegen mooi waren omdat ze onderworpen bleven aan den aard van het landschap. De vorderingen' van de
techniek, en de geweldige uitbreiding en versnelling van het verkeer waren
oorzaak dat de harmonie tusschen weg en landschap verbroken' werd.
Overleg tusschen bevoegde instanties en personen om tot een betere verzorging van de estetlca naast die van het verkeer te komen, wordt aanbevolen.
In een rijk geïllustreerd betoog (82 goede reproducties van fraaie foto's,
technisch fraai nog, waar object zelf niet meer te bewonderen valt)
voert Ir. O v e r d I J k i n k ons dan in het eigenlijke onderwerp in.
Hij wijst op het verlies aan landschapsschoon helaas geleden door het
ongelukkige iepen-sterven, maar daarnaast tengevolge van fouten en
misgrepen» bij wegaanleg begaan.
De schrijver zou geen goed boschbouwer zijn, als hij niet allereerst de
boomen langs de wegen in zijn betoog betrokken had. Hij geeft aan,
waarom bij nauwe boombeplanting dicht bij den weg, deze bij het snelle
moderne verkeer hinderlijk wordt en hoe men toch de voordeelen van
de boombeplanting kan behouden, door haar op andere wijze uit te
voeren.
Echter verlangt schrijver niet óveral boombeplanting en zeker niet langs
boschranden. Zoo bewijzen bijv. de afbeeldingen 16 en 17 hoe in esthetisch
opzicht gewonnen kan worden als zulk den ten onrechte aangebrachte
beplanting verwijderd wordt.
Echter niet alleen de beplantingen worden door den schrijver behandeld, ook bermen en fietspaden, worden in zijn betoog betrokken.
Tegen ontsiering door reclame, door „de borden- en palenziekte" en
vooral door de lintbebouwing wordt te velde getrokken.
Ten slotte steekt schrijver zich in het kleed van den hygiënist waar hij
wenken geeft omtrent de verzorging van de beplantingen en hoe men
a
) De brochure is verkrijgbaar bij het kantoor van den A.N.W.B.
Parkstraat 18—20, Den Haag.
De prijs is voor leden van den A.N.W.B., van de Vereeniging het
Nederlandsche Wegeiucongres en van den Bond Heemschut f0.50, voor
anderen f 1.—.
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deze ontzien moet bij het in den grond leggen van gas- en electrische
leidingen.
Het geheel is een leerzaam en nuttig betoog, dat zich door den vlotten
stijl en door de fraaie aankleeding en uitvoering aangenaam laat lezen.
H. B.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 30 November 1935.
Minister D c c k e r s

in de Tweede Kamer :

De boschbouw beweegt zich nog steeds in stijgende lijn. Hij moet verder
worden bevorderd, maar er is op dit terrein al veel gebeurd. En de houtwaarde is gedaald.
Spr. heeft besloten, binnen afzienbaren tijd een bespreking te doen
houden tusschen de organen, die bij den boschbouw belang hebben,
over de vraag, wat voor den boschstand moet worden gedaan.

