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SAMENVATTING G 

Inn dit proefschrift tracht ik te onderzoeken waarom, ondanks 

toewijdingg van de Indonesische overheid, NGO inspanningen en 

internationalee druk om corruptie en andere misstanden in bosbeheer 

inn te tomen, illegale houtkap op grote en groeiende schaal wordt 

voortgezett in Indonesië. Eén van de kernproblemen die de 

ontwikkelingg van een ruimer begrip van het fenomeen der illegale 

houtkapp heeft belemmerd is diens wijdverbreide perceptie als een 

relatieff  recentelijke ontwikkeling gerelateerd aan de groei van 

georganiseerdee criminaliteit (oknurri) in de context van het instorten 

vann orde en gezag in Indonesië na 1998. Dergelijke oknum 

activiteitenn worden hoogstens teruggevoerd tot het einde van de 

jarenn '80 als HPH gerelateerde misstanden. 

Echter,, mijn veldwerk en hierop volgende studie van het probleem 

leidenn me tot een wezenlijk ander begrip van illegale houtkap en de 

oorzakenn hiervan. Ik ontdekte dat onwettigheden geassocieerd met 

houtt en andere rijkdommen, in plaats van het domein van de 

criminelee onderwereld, integraal onderdeel zijn van het dagelijkse 

levenn van een groot aantal mensen op Oost Kalimantan, zowel voor 

levensonderhoudd als voor de operationele behoeftes van de 

overheidsinstitutiess waar ze in dienst zijn. Klaarblijkelijk hebben 

dezee wijdverbreide onwettigheden een veel grotere tijdspanne dan 

gewoonlijkk gedacht wordt. Verder zijn dit geen lukrake criminele 

daden,, maar activiteiten die nauwkeurig gestructureerd zijn rond 

cliëntelistischee netwerken of coalities van wederkerige aard die 

lokalee overheden en de zakenwereld doordringen, zowel in Oost 

Kalimantann als in heel Indonesië. Kortom, illegale houtkap zoals ik 
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hett leerde kennen is veel meer dan criminele incidenten door 

solitairee elementen. Het is een integraal onderdeel van het 

functionerenn van lokale en nationale officiële overheidsinstituties, 

waarbinnenn het een belangrijke economische en politieke rol speelt. 

Alduss probeer ik in dit proefschrift een functionele analyse voort te 

brengenn van illegale houtkap als een element van governance in 

ruraall  Indonesië door de jaren heen. Hiertoe trachtte ik de 

specifiekee rol die illegale houtkap historisch heeft vervuld te 

verantwoorden,, de betrokken belanghebbenden te identificeren en 

tee verklaren hoe zij hebben geprofiteerd van activiteiten rond 

illegalee houtkap. Ik verwachtte dat een dergelijke analyse zou 

leidenn tot een beter begrip van de huidige staat van wijdverbreide 

enn ogenschijnlijk onstuitbare illegale houtkap in Indonesië en het 

aandragenn van mogelijke oplossingen. 

Inn dit boek identificeer ik patronage relaties of de cultuur van 

patrimonialismee in de Indonesische politiek en cultuur als het 

hoofdkaderr om de meervoudige utiliteit van illegale houtkap 

hierbinnenn te verklaren. De literatuur geeft aan dat eerder 

moderne'' dan 'traditionele' afhankelijkheidsrelaties van patronage 

enn cliëntelisme overheersend zijn geweest in Indonesië. Staand 

voorr flexibele, kostenbaten, quid pro-quo wisselwerkingen, komen 

dergelijkee 'moderne' relaties nauwkeurig overeen met mijn 

onderzoekswaarnemingenn en ervaringen. 

Dee problematiek van patronage en in de Indonesische economie en 

politiekk is uitvoerig bediscussieerd en speelt een prominente rol in 
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dee politieke verklaring van ontbossing in dit land en de hele 

zuidoostt Aziatische regio. Hoewel deze benadering de 

multidimensionalee utiliteit van hout voor systematische 

patrooncliëntt interacties erkent, legt zij de nadruk grotendeels op 

politiekee machtsspelletjes op hoog niveau, gevoed door 

grootschaligee bos ontginning, elitemonopolies en rent seeking'. 

Ditt begrip van de rol van patronage en cliëntelisme breid ik uit 

doorr aan te tonen dat in rurale en afgelegen verbanden dergelijke 

afhankelijkheidsrelatiess gecentreerd rond hout in veel grotere mate 

betrokkenn zijn bij het aanvullen van individuele en institutionele 

levensbehoeftes.. Een dergelijke aanvullende' rol van illegale 

houtkapp is cruciaal voor het begrijpen van diens multidimensionale 

utiliteit.. Tevens moet dit geplaatst worden in historisch perspectief 

omm de huidige vitaliteit en duurzaamheid van illegale houtkap te 

begrijpen. . 

Beschikbaree studies van de geschiedenis van houtdiefstal op Java, 

bijvoorbeeld,, wijzen dergelijke activiteiten aan als verzetsdaden 

vann rurale gemeenschappen in reactie op discriminerend bosbeleid 

vann koloniale overheidsautoriteiten gericht op het verkrijgen van 

directt bestuur en exclusieve controle over teakbos. In Kalimantan, 

echter,, verschafte indirect bestuur een aanzienlijk hogere mate van 

controlee over rijkdommen aan inheemse staten. Hoewel de 

kolonialee overheid door de jaren heen de macht van inheemse 

heerserss over bos in Kalimantan in toenemende mate wist in te 

perkenn in het voordeel van centraal gepland bestuur, bleef de locale 

heersendee klasse officieel de baas over het domein. Als gevolg van 

hett verzwakken van de economische basis en ondanks 
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regulatorischee beperkingen, legden locale machthebbers en hun 

gevolgg zich toe op houtkap als één van de middelen om inkomsten 

tee vergaren voor het in stand houden van de overblijfselen van het 

koninklijkk gezag. 

Eenn cruciaal kenmerk van dergelijke houtkap activiteiten was dat 

zijj  werden en nog steeds worden uitgevoerd met behulp van een 

cliëntelistischh netwerk van belanghebbers dat locale 

overheidsinstitutiess heeft doordrongen. Terwijl het koloniale 

tijdperkk plaats maakte voor de post-onafhankelijkheids periodes 

vann de Oude Orde de Nieuwe Orde en de huidige periode van post 

19988 decentralisatie, hebben dergelijke netwerken, grotendeels 

georiënteerdd op het bevredigen van plaatselijke economische en 

politiekee behoeftes, standgehouden in fundamenteel onveranderde 

vorm.. De enige variabele was de veranderlijkheid van deelnemende 

belanghebbenden. . 

Dee illegale houtkap sector werd economische en politiek werkelijk 

voordeligg tijdens de vroege onafhankelijkheidsperiode onder 

presidentt Sukarno. In de jaren onmiddellijk na de tweede Wereld 

Oorlogg maakte de acute economische crisis illegale economieën 

(inclusieff  de economie gebaseerd op hout) tot een essentiële bron 

vann inkomsten voor levensonderhoud van de lokale bevolking, 

regeringsambtenarenn en -instituties. Volgend op het terugtrekken 

vann de Nederlanders uit Indonesië in 1949 (her)won hout tevens 

politiekk belang. Aangezien de opbouw van de natie en de partij in 

onafhankelijkk Indonesië werkelijk begon in de vroege jaren '50, 

werdenn toegangsrechten tot het woud voor houtkap in Oost 

Kalimantann een waardevolle economische beloning, uitgedeeld 
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doorr dominante politieke partijen (hoofdzakelijk PNI) om zich van 

steunn van de voormalig heersende elites te verzekeren in de 

verkiezingenn van 1955 (evenals de daarop volgende verkiezingen). 

Aann het eind van de jaren 50 werd de voormalig heersende elite 

opzijj  gezet door het leger en aangesloten bij diens groeiende 

bureaucratischee complex. Desondanks bleef het ruilsysteem van 

economischee beloningen voor politieke loyaliteit onveranderd. In 

feitee werd de illegale houtkap sector zelfs crucialer als gevolg van 

dee toenemende achteruitgang en uiteindelijke instorting van de 

economiee in Indonesië in de vroege jaren '60, voornamelijk in de 

buitenstee regio's. 

Inn de periode van de Nieuwe Orde behield de illegale houtkap 

sectorr haar economische en politieke utiliteit. In de eerste jaren 

volgendd op de gebeurtenissen van 1965 floreerden allerlei illegale 

ondernemersactiviteitenn als noodzakelijke vervanging van de 

nauwelijkss functionerende nationale economie. Bovendien werden 

dee opbrengsten van illegale houtkap tevens gebruikt als beloning 

voorr het leger voor het verzekeren van politieke stabiliteit en 

loyaliteitt van de regio's. In Oost Kalimantan is een dergelijk quid-

pro-quoo systeem nimmer evidenter dan tijdens de verkiezingen van 

1971,, toen Golkar's succes in aanzienlijk mate bereikt werd in ruil 

voorr een uiterst liberaal houtkap beleid van banjir kap. In de latere 

jarenn van de Nieuwe Orde raakt illegale houtkap gemarginaliseerd 

tenn gevolge van afnemende invloed van het leger en HPH 

maximaliseringbeleidd van de heersende elites in Jakarta. Echter, in 

plaatss van uitgebannen te worden, vond illegale houtkap een niche 

inn de opkomende houtzagerij sector en als leverancier van de 
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groeiendee houtverwerking industrieën. Aangezien zij een 

belangrijkee 'subsidie' was voor dergelijke industrieën bleef illegale 

houtkapp politieke voordelen genereren door het belonen en politiek 

opp het juiste spoor houden van grootse bureaucratische massa's. 

Nadatt het regime van de Nieuwe Orde was ingestort in 1998 zette 

dee informele houtsector haar economische en politieke utiliteit 

voortt in praktisch ongewijzigde vorm. Aanhoudende economische 

crisiss in Indonesië en het instorten van centraal overheidsgezag 

resulteerdee in de groei van illegale houtkap voorbij het eerdere 

niveauu van intensiteit. Tegelijkertijd bleek de illegale houtsector in 

dede vorm van concessieverlening voor houtkap aan gemeenschappen 

zeerr bruikbaar voor de politieke mobilisatie van de 

plattelandsbevolkingg in de verkiezingen van 1999, hiermee de lang 

gevestigdee functie van het vormgeven van de rurale stem in stand 

houdend. . 

Samenvattendd is de economische en politieke betekenis van illegale 

houtkapp historisch gerelateerd aan verschillende vormen van 

governancee en opmerkelijk constant. De enige elementen die 

onderhevigg zijn geweest aan verandering zijn cliëntelistische 

constellatiess van belanghebbenden. De afzonderlijke hoofdstukken 

vann dit proefschrift bediscussiëren in detail hoe dergelijke 

constellatiess zich hebben ontwikkeld op individueel en 

institutioneell  niveau zowel lokaal als nationaal en hoe zij door de 

tijdd heen veranderden. 
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Inn het koloniale tijdperk van indirecte heerschappij waren 

krimpendee economische bases, beschikbaar aan de inheemse staten 

omm hun legitimiteit te ondersteunen, de hoofdoorzaak van 

onwettighedenn in de bosbouwsector. Voorafgaand aan 1934 

distribueerdenn sultans houtkap rechten tegen betaling onder 

hofgerelateerdee hoogwaardigheidsbekleders, gevestigde pribumi 

handelaren,, peranakan Chinezen en zowel Japanse als Europese 

bedrijven.. Deze besteedden het werk uit aan lokale Chinese en 

Malayy handelaren van minder formaat, die het werk uitvoerden 

doorr middel van opkoop van inheemse of ingehuurde houthakkers. 

Volgendd op het verbod op opkoop in 1934 werden deze praktijken 

mett weinig verandering voortgezet aangezien concessie 

vergunninghouderss het werk doorgaven aan dezelfde keten van 

ondergeschiktee cliënten. Echter, de Japanse invasie in 1942 en de 

daaropp volgende bezetting demobiliseerde de houtkapsector 

volledig,, evenals andere onderdelen van de economie. 

Alss we ons wenden tot de post 1945 periode in Oost Kalimantan 

zienn we dat de regio in puin te voorschijn kwam uit de Japanse 

bezettingg tussen 1942 en 1945. De daarop volgende economische 

crisiss noodzaakte tot decentralisatie van het bos exploitatie beleid 

enn de her-legalisering van opkoop praktijken. In het midden van de 

jarenn 50 lag de autoriteit over bos exploitatie voor hout opnieuw 

bijj  provinciale en district swapraja autoriteiten (grotendeels 

bestaandd uit voormalig heersende klassen) als stimulans om samen 

tee werken en politieke steun te verkrijgen voor de grote politieke 

partijenn in de verkiezingen van 1955, evenals loyaliteit aan de 

centralee overheid. 
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Functionedd gezien was het illegale economische systeem 

gebaseerdd op houtkap in de jaren 50 gelijk aan het systeem 

voorafgaandd aan 1934, met swapraja autoriteiten die de topposities 

bekledenn als distributeurs van houtkapvergunningen aan cliënten in 

staatt om deze om te zetten in winst. Het significante verschil was 

datt in de jaren '50 Chinese tauke bedrijven het implementatie 

aspectt van houtkap in veel grotere mate domineerden dan voor de 

oorlog.. Als gevolg van toenemende economische achteruitgang in 

Oostt Kalimantan werd de illegale houtkap economie cruciaal voor 

zowell  individueel levensonderhoud als voor het dagelijks 

functionerenn van overheidsinstituties. 

Inn de late jaren 50 en het begin van de jaren 60 werd de heersende 

swaprajaswapraja klasse in Oost Kalimantan afgezet door het leger, welke 

dee voornaamste begunstigde werd van de steeds groter groeiende 

informelee houtkap economie. Onmogelijke macro-economische 

omstandigheden,omstandigheden, voortvloeiend uit nationalistische monopolies in 

dee Indonesische handel, leidden tot een situatie waarin zwarte 

marktt activiteiten aan de orde van de dag waren. Gelijktijdig anti-

Chineess beleid resulteerde in restricties op Chinese bedrijven in het 

achterlandd en de rurale gebieden van Oost Kalimantan. Dit maakte 

dee inlijving van bumiputra facades1 door tauke bedrijven die hun 

zakenn wilden voortzetten noodzakelijk. 

Dee veranderingen na 1966 en de aanvang van de Nieuwe Orde 

regeringg van Generaal Suharto bracht weinig verandering in het 

suppletoree belang van illegale houtkap in Oost Kalimantan. Allerlei 
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illegalee economieën woedden in de regio als gevolg van de 

economischee instorting tijdens de laatste jaren van Sukarno's Oude 

Ordee en de noodzaak voor het nieuwe regime om politieke 

stabiliteitt en loyaliteit te vestigen. In dergelijke omstandigheden 

vormdenn illegale economische activiteiten de prijs die de centrale 

overheidd moest betalen om zich te verzekeren van de medewerking 

vann lokale militaire machthebbers handelend als patroon figuren 

voorr tauke bedrijven die weer tot leven kwamen na de verwijdering 

vann anti-Chinese commerciële wetgeving. De banjir kap houtkap 

bloeii  in Oost Kalimantan was voor een groot deel een illegale 

economischee sector van deze soort. De lokale militaire figuren 

antwoorddenn van hun kant door een verkiezingsuitslag te genereren 

diee leidde tot een klinkende overwinning van Sukarno's Golkar 

partijj  in de verkiezingen van 1971. 

Alss gevolg van daarop volgende consolidering kwam het Nieuwe 

Ordee regime in beweging om zich te verzekeren van een groter 

aandeell  in de houtkap rijkdommen in Oost Kalimantan. Derhalve 

werdd illegale houtkap gemarginaliseerd door grote HPH concessies, 

maarr nooit volledig uitgeroeid daar het een aanzienlijke veerkracht 

toondee tijdens de economische dip van 1974-1975 en daarop 

volgendd aanpassingsvermogen als leverancier voor opkomende 

houtzagerijj  en triplex industrieën in Samarinda. De provinciale en 

districtt bureaucratieën, waarbinnen het leger een invloedrijke speler 

bleef,, zetten de patronage arrangementen voort voor tauke 

ondernemerss die het grootste deel van de illegale houtkap en 

illegalee houthandel activiteiten in de omgeving bestuurden. Aldus 

gegenereerdee economische bijdragen hielpen politieke mono-
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loyaliteitt aan Golkar te verzekeren tot 1998. In veel districten 

wordenn tot op de dag van vandaag significante niveaus van 

loyaliteitt aan Golkar in stand gehouden met behulp van dergelijke 

middelen. . 

Bijj  het nader onderzoeken van de Oost Kalimantan case' 

concentreerr ik me op het Berau district waar ik de historische 

ontwikkelingg van diens illegale houtkap sector gedetailleerder 

natrek.. Ook hier beïnvloedde het beleid van indirecte heerschappij 

opp nadelige wijze de (slinkende) autoriteit van sultans in Gunung 

Taburr en Sambaliung door de geleidelijke uitschakeling van het 

pusakapusaka systeem en hiermee geassocieerde cukai bijdragen. De 

sultanss bleven winst halen uit hout via het buiten de wet gestelde 

opkoopopkoop systeem door SMP houtkap contracten door te geven aan 

hofdienarenn en vertrouwelingen, die het werk uitbesteedden aan 

Chinesee tauke of Malay handelaren. De laatstgenoemden namen 

zowell  lokale inheemsen (bevolkingskap) als sporadische Javaanse 

off  Chinese koelies in dienst om de houtkap uit te voeren. 

Dee Japanse bezetting van Berau was een zeer moeilijke periode van 

economischee ontberingen en zowel sociale als politieke repressie. 

Volgendd op de Japanse nederlaag in 1945 zag het gebied zich 

geconfronteerdd met een multi-dimensionale crisis veroorzaakt door 

dee vrijwel volledige vernietiging van de SMP kolenmijnen in Teluk 

Bayurr die het hart vormden van Berau's economie. Uiteindelijk 

hervattee SMP haar werkzaamheden, maar zij bereikte nooit meer 

hett productieniveau van voor de oorlog en, als gevolg, werd tevens 

haarr effect als multiplicator naar andere sectoren drastisch 
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verminderd.. Minder mijn-gerelateerd arbeidsmogelijkheden en 

algemeenn verslechterende economische omstandigheden leidden tot 

hett absorberen van overtollige arbeidskrachten door, grotendeels 

illegale,, handelsondernemingen, waarvan kopra, hout en 

gedroogdee vis de voornaamste waren. 

Dee illegale houtkap sector in Berau bleef zich uitbreiden in de 

hieropp volgende jaren en werd steeds belangrijker voor de gehele 

districtt handel. In de aanloop naar de verkiezingen van 1955 zag 

PNII  haar opbrengsten potentieel over het hoofd en negeerde Berau 

overr het algemeen als een gebied dat in haar ogen politiek van 

secundairr en tertiair belang was. Eindigend op de derde plaats na 

NUU en Masjumi, hervatte PNI snel het politieke initiatief in het 

districtt door swapraja functionarissen in Berau te helpen de 

overdrachtt te verzekeren van SMP kolenmijnen van terugtrekkende 

Nederlanderss naar de district houdstermaatschappij {perusda). 

Echter,, de overdracht van kolenmijnen naar perusda Berau en hun 

hieropp volgende uitbesteding van werk aan tauke ondernemers voor 

managementt doeleinden droeg niet bij aan het verbeteren de gehele 

situatiee in het district, daar het snel afgleed in de chaos van 

nationalistischh economisch beleid van het Indonesië onder Sukarno. 

Misluktee benteng ondernemingen, restricties op tauke bedrijven en 

hieruitt voortvloeiende trucs van het inzetten van 'facade' 

bumiputrabumiputra bedrijven leidden allen tot de feitelijke vervanging van 

dee officiële economie door illegale sectoren die het enige werkbare 

handelsklimaatt boden. Daar swapraja loyalisten in Berau 

verdrongenn werden door bondgenoten van de linkse militaire 
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commandantt van Oost Kalimantan Suharjo in de vroege jaren '60, 

vormdenn illegale economieën een ware noodzaak in het 

economischee klimaat waar werkelijk niets werkte. Dusdanig waren 

zijj  tevens belangrijk voor het in stand houden van politieke 

loyaliteitt aan de centrale overheid. 

Dee banjir kap bloei ontvouwde zich in Berau in een situatie van 

voortdurendee economische chaos die illegale economieën geschikt 

maaktee voor zowel individuele als institutionele overleving. 

Ondankss fiscale decentralisatie lukte het Berau slechts een zeer 

kleinn deel van haar budgettaire behoeftes te dekken en met weinig 

meerr verschaft door Jakarta, waren illegale economieën het enige 

redmiddel.. Belasting op hout (cukai kayu), opgehaald door district 

'verkeersagenten'' in de vorm van 'donaties' van 

houtkapwerkzaamheden,, was verreweg de belangrijkste bron van 

inkomsten.. En houtkap activiteiten groeiden snel, gecoördineerd 

doorr de militair-bureaucratische districtsadministratie als patroon 

enn de Chinese tauke bedrijven, herrijzend na de gedwongen retraite 

vann voorgaande jaren, als de implementerende partij. 

Golkarr behaalde een grote overwinning in Berau in 1971, voor een 

groott gedeelte toe te schrijven aan banjir kap vrijheden in het 

district.. Als gevolg, ondanks de officiële uitschakeling van banjir 

kapkap in het voordeel van HPH concessies later datzelfde jaar, hield 

houtkapp op kleine schaal stand voor afzienbare tijd, daar HPH traag 

wass in het vestigen van haar werkzaamheden in het gebied. Tauke 

ondernemerss (pengusaha-pengusaha) die vóór de introductie van 

HPHss de houtkap bloei domineerden kregen aanzienlijke ruimte 
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voorr transitie en aanpassing, aangezien zij het grootste deel van de 

jarenn 70 nauw samenwerkten met HPHs. 

Inn de late jaren 70 en het begin van de jaren "80 vestigde het 

voormaligee banjir kap netwerk zich eindelijk in de opkomende 

houtzagerijj  sector, welke snel de belangrijkste bron van onofficieel 

inkomeninkomen werd in het district ten gevolge van het aanwenden van 

zowell  houtbelasting als andere, niet aan hout gerelateerde, 

bosproductbelastingenn door de centrale overheid in Jakarta. Het 

verbodd op export van hout in 1984 vormde een stimulans voor de 

jongee houtzagerij sector in Berau, aangezien aansluiting bij 

nationalee ontwikkelingsprioriteiten en de officiële waarneming van 

zagerijenn als werkverschaffers voor ongeschoolde arbeid {rakyat) 

haarr beschermde tegen sancties op onwettigheden. 

Onderr leiding van afstammelingen van banjir kap ondernemers 

beschermdd door politietroepen en lokale bureaucratieën, groeide de 

houtzagerijj  sector in Berau dynamisch gedurende de jaren 80 en 

900 en bleef de steunpilaar van illegale houtkap in het gebied. 

Latenn we nu de complexiteit doorgronden van de formatie en het 

functionerenn van de cliëntelistische constellaties van 

belanghebbendenn verbonden met de illegale houtkap economie in 

Berau.. Dit kan het best gedaan worden door het persoonlijke 

fortuinn en de interacties van een houtzagerij ondernemer, genaamd 

Samson,, te traceren van het midden van de jaren '90 tot het heden. 
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Samson'ss onderneming laat zien hoe vrijwel elk stadium van 

houtzagerijj  werkzaamheden gekenmerkt wordt door de inmenging 

vann het lokale beveiligingsapparaat, overheid bureaucratieën en 

vooraanstaandee leden van de lokale zakengemeenschap in de rol 

vann sponsors of patronen. De distributie van voordelen aan 

dergelijkee patroon figuren in ruil voor bescherming vindt plaats 

vanaff  het moment dat houtzagerijen worden geopend, zich 

uitstrekkendd tot banjir kap -achtige verschaffing van grondstoffen, 

hett verwerken van boomstammen en het buiten het district 

smokkelenn van producten. 

DezeDeze 'case' laat ook zien hoe grotere smokkel operaties op feitelijk 

identiekee wijze werken, gestuurd door lokaal prominente 

ondernemerss die samenwerken met tauke machthebbers in de regio. 

Zowell  houtzagerij werkzaamheden als het smokkelen van 

boomstammenn worden overheersend in het aanvullen van het 

officiëlee inkomen van individuen en lokale overheidsinstituties. 

Illegalee houtkap activiteiten bleven de laatste tijd van groot belang. 

Aangezienn in de post 1998 periode grote aantallen kuda-kuda 

werkerss in Oost Kalimantan een overstap maakten naar IPPK 

houtkapp in gemeenschaps concessies, werd de illegale houtkap 

sectorr enorm versterkt. Dit gebeurde omdat, in herhaling van de 

omstandighedenn van de vroege jaren 50 en de jaren '70, de illegale 

houtkapp sector in de vorm van kleinschalige concessies enorm 

waardevoll  bleek in termen van het generen van informeel inkomen. 

Inn dit opzicht hebben kleinschalige concessies de voorheen 

dominantee houtzagerij sector overtroffen. Illegale houtkap via 
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concessiess aan nederzettingen is even belangrijk geweest voor de 

politiekee mobilisatie van de plattelandsbevolking. Evenals in 1955 

enn 1971, hebben de verkiezingen van 1999 duidelijk laten zien hoe 

illegalee houtkap behulpzaam was bij het generen van de rurale stem 

enn het beïnvloeden van diens richting. 

Samenvoegendd heeft illegale houtkap voor het grootste deel van de 

afgelopenn eeuw een historisch proces geconstitueerd dat ontstond 

vanuitt de praktische behoefte van lokale overheidsinstituties en 

individuelee ambtenaren om illegaal hout te gebruiken als een 

'aanvulling'' om te voorzien in levensbehoeften en politieke 

belangenn na te streven. Het bereiken van economische en politieke 

doelenn door het ontduiken van belasting en het maximaliseren van 

winstenn via 'informele fooien' van houtkap en het verschepen van 

houtt werd nagenoeg officieel overheidsbeleid. Dit opende de deur 

naarr een wijdverbreid systeem van omkoping en geldgraaierij. 

Dergelijkee praktijken werden de hoeksteen van houtkap in Oost 

Kalimantann dat historisch bestuurd wordt via cliëntelistische 

netwerken,, waarbij zowel regionale elites, buitenlands kapitaal, 

lokalee ondernemers (tauke, haji) als regionale en nationale 

overheidsinstellingenn betrokken zijn. 

Post-reformasii beleid heeft getracht dit systeem te veranderen. 

Echter,, zij is er enkel in geslaagd aan het licht te brengen hoe 

monopolistischh de houtsector is geworden. Het heeft vrijwel 

volledigee controle over kapitaal, politieke macht en kennis en de 

regionalee elite is in staat, in samenwerking met buitenlandse 

investeerders,, haar werkzaamheden voort te zetten langs de oude 
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lijnenn van het systeem. De enige verschillen zijn haar externe 

vormenn en manifestaties. 

Alss men de illegale houtkap sector in Oost Kalimantan en in 

Indonesiëë in zijn geheel wil tegengaan, moet men een alternatief 

biedenn voor de functies die het vervult met cliëntelistische 

netwerkenn die zich uitstrekken over lokale en regionale 

overheidsinstituties.-- i.e. een behoorlijk lonensysteem voor 

ambtenaren,, politie en het leger, evenals nieuwe manieren voor 

ambtenarenn om legitimiteit te verkrijgen die gebaseerd is op steun 

vanuitt de bevolking in plaats van samenzweringen. Inderdaad 

hebbenn we een lange weg te gaan om dergelijke omstandigheden te 

creëren. . 
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