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J A A R V E R S L A G N E D E R L A N D S N I E U W G U I N E A 1956
[904]
Verschenen is het „Rapport Inzake Nederlands Nieuw Guinea over 1956, uitgebracht
aan de Verenigde Naties, ingevolge artikel 73 E van het Handvest".
Het behandelt de organisatie van het bestuur over het gebied en geeft de jaarverslagen van de verschillende landsdiensten. Verder vindt men erin een overzicht van
de economische toestand en de sociale toestand met hoofdstukken over de status van
de vrouw, de arbeid en arbeidsvoorwaarden, de stads- en woningbouw, de sociale
zorg, gezondheidszorg en het onderwijs.
Van de verslagen boeien ons eigenlijk het meest die over 't onderwijs en de gezondheidszorg. Men moet alle eerbied hebben voor hetgeen op Nieuw Guinea door een
handvol Nederlanders wordt gepresteerd. Het is roerend op de bijgevoegde illustraties
te zien hoe papoeamoeders vol vertrouwen hun kinderen aan verpleegsters en doktoren
toevertrouwen, hoe door frambosia afzichtelijk geschonden mensen na een enkele behandeling genezen, met welk een belangstelling jongens het onderwijs (o.a. ook bosbouwonderwijs) volgen. Ook op technisch gebied komt veel tot stand. Te Manokwari
kwamen gereed een grote scheepswerf, met een groot aantal kranen, sleep wagens en
een helling, waarop coasters kunnen worden gebouwd en gerepareerd en verder een
houtzagerij met een capaciteit van 12000 m:!. Steden als Hollandia en Manokwari werden
sterk uitgebreid en kregen nieuwe wijken met stenen woningen voor de autochtone
bevolking.
Het wetenswaardige over het bosbeheer wordt hier in 't kort "gememoreerd. Het
streven is de houtexploitatie zoveel mogelijk aan particulieren over te laten, zodat de
dienst van het Boswezen zich kan concentreren op onderzoek en inventarisatie der
bossen. Het onderzoek omvat o.a. de determinatie van boomsoorten en de inventarisatie
en het technisch onderzoek der nog onbekende houtsoorten. Ook worden adviezen gegeven over de juiste winning van copal (Agathis Lablllardieri Werb.) en de behandeling van deze hars en de rotanexploitatie.
Uit de staat van het personeel blijkt, dat er thans werkzaam zijn 9 houtvesters,
waarvan één met de rang van inspecteur.
Uit de lucht werden een vijftal complexen met een uitgestrektheid van 49.500 ha
verkend, terwijl een 6 tal complexen, totaal 17.900 ha, terristrisch werden onderzocht.
Gegevens werden verzameld voor de ontwikkeling van het Ajamaroe gebied, waarbij
veel aandacht zal worden besteed aan de aanplant van copal. Grote arealen met Agathis
bleken sterk overtapt en men zal nu in de exploratie verbeteringen trachten in te voeren.
De afbakening van een bosreserve, de Tafelberg, kwam gereed. Deze reserve, die nabij
Manokwari gelegen is, zal gedeeltelijk als leerbos dienst doen; een honderdtal bomen
werden van naambordjes voorzien.
Bi; Manokwarie wordt een houtbedrijf met houtzagerij opgebouwd. De zagerij kwam
in het verslagjaar gereed; deze heeft — zoals reeds werd vermeld — een capaciteit
van 12.000 m a , wat voldoende is voor de dekking van de binnenlandse consumptie,
terwijl ook nog enige export mogelijk zal zijn. Het houtbedrijf is met het Rijstproefbedrijf te Koembe ondergebracht in een Stichting. Deze stichting zetelt met de raad
van bestuur en de directie, in Nederland; ter plaatse zijn administrateurs aangesteld.
Het is het oude lied: „waarom eenvoudig als het gecompliceerd ook kan". De constructie zou het bedrijf de nodige vrijheid van handelen geven!
Totaal werden in het verslagjaar gekapt 26.372 m 3 , waarvan 12.831 m 3 ijzerhout
(Intsia) en 555 m® paalworm bestendige houtsoorten.
Bij Hollandia werden 17 ha kale grasterreinen met verschillende houtsoorten beplant,
terwijl aanplantingen van Agathis tot stand kwamen o.a. bij Sarong en op Biak.
De totale uitgaven van het bosbeheer bedroegen voor het personeel f 677.000, aan
materiële uitgaaf f 1.710.000; totaal dus f2.387.000. Daartegenover stonden aan inkomsten f 1.250.000.
W e hopen, dat nog eens één der op Nieuw Guinea werkzame houtvesters iets over
de bostoestand van dat eiland zal mededelen; uit de aard der zaak lenen zich jaarverslagen daartoe minder goed. W e l blijkt uit het verslag, dat aan tal van vraagstukken de nodige aandacht wordt besteed.
P. v. Zon.

» 1• I

