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HET BOSCHWEZEN IN NEDERLANDSCH-INDlË
door F. \V. Snepvan ge rs.
H et laatste hie r te lande ontvang en V e rslag van den dienst
van het Boschwezen in N ederlandsch-Indt ë over het jaar 1926
ge eft o ns aanl eiding. om enkele aanteekeningen daaro ver te
maken .

In d e ee rste plaats dient te worden opgemerkt. dat de
gegevens over 1926 een aanwijzing zijn voor de ontwikkeling van genoemden d ien st. Wel doen zich daarbij vraag stukke n voor, die van ooqenbhkke hjk be lang zijn, zooa ls de
invloed van het bo schbeheer op de maatschappijke ontwikkeling van de bevolking in Indië, die op de houtpolitiek als
alge meen verschijnsel voor de geheele wereld en de rgelijke
meer. H et kan niet ontkend worden. dat voor ge noemde
onderwerpen groote belangstelling bestaat, maar toegegeven
moet word en, da t een studie daarvan zeer veel omvattend
is en zijn eigenaardige moei lijkheden oplevert. Hiertoe zo uden
kunnen behoore n bespreking en omtrent de mogelijkheid en
w en schelljkheid om Europa of Amerika te voorzien van ho ut
Voor hun spoorwegen, da n zulke over de leve ring va n terpent ijn en hars ter voorziening in de wereldbehoefte aan'die
produkten voor de vervaardiging van ve rfstoffen en vernis sen.
ook zou sprake kunnen zijn van de aanvulling van het
materiaal voor de papierbereiding, waaraan nu reeds in Europ a
e n Am erika geh eele bo sschen ten prooi vall en . M aar dat
alles moet onbesproken blijven. omdat de Iaktoren. die daarin
een onverwachte omwenteling teweeg kunnen brengen, tev ee l
aan het toeval moet en overgel aten worden.
Bij het Boschwezen in Nederlandsch-Indië vindt men nog
alle overgangen van waardelo os bosch voor de ge meenscha p
tot bo sschen, die zee r int en sief beh eerd worden, D e laatste
vormen ee n overga ng tot het landbouwbedrijf en is de gren s
daartusschen niet a ltijd zuive r te tr ekken. Z oo beh oo rt de
w inning van kina e n rubber nog voor een klein deel tot de
taak va n het Boschwezen . maar overig ens zijn deze kultur es,
VOor zoover het Rijk daarmee be moe ienis heeft. overgedrag en
aan afzo nde rlijke diensten. D ergelijke kultures vormen overige ns naast die va n koffie . thee. notemuskaat e n a ndere het
arhe idsve1d va n den partl kultere n landbou w .
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Waar in de laatste jaren door proef-exploitaties gebleken
is, dat de winning van terpentijn en hars uit denneboomen.
die boschvormend in Atjeh voorkomen, zeer loonend belooft
te zijn. werd deze exploitatie in 1926 opgedragen aan het
Lands kaoetsjoekbednjf, in de veronderstelling dat genoemd
bedrijf daarvoor het meest geschikt zou zijn. Er wordt niet
vermeld of het Boschwezen belast blijft met d e bo schbouwkundige belangen van bedoeld e bo sschen en zoo dit niet het
geval is. krijgt men hier een toestand. dat deze toevertrouwd
zijn aan twee naast elkaar staande Lands dien sten . De toekomst zal moeten uitwijzen. hoe dat onderdeel der Staatsbem oeienis zich verder ontwikkel en zal.
Allereerst moet een sp litsing gemaakt word en in het beheer
der bos schen op Java en Madeera en dat op de Buitengewesten. Het Boschwezen op Java en Madeera heeft zich
sedert 1850 ontwikkeld. terwijl dat op de Buitengewesten
eerst om streeks 1910 een begin nam. D eze ontwikkeling was
zeer natuurlijk. aangezien Java en Madeera steeds de volksrijkste deelen zijn geweest van N ederlandsch-Indl ë, waardoor
een betere verzorging van de boschtoestanden reeds in het
begin der vorige eeuw de aandacht der Regeering vroeg.
Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de omstandigheid ,
dat Java en Madeera groote hoeveelheden djatihout opleverden,
dat algemeen gebruikt werd en om zijn vele goede eigenschappen de voorkeur had boven alle

andere houtsoorten.

De vrees voor het totaal verdwijnen der djatibosschen bracht
de Regeering er toe hare zorgen daaraan te geven en daar...

mede was de zekerheid verkregen van de ontwikkeling van
het bo schbeheer. Vele jaren lang bepaalde zich de bemoeienis
uitsluitend tot de djatihosschen, terwijl de overige bos schen,
de zoogenaamde wild hout bosschen, geh eel aan hun lot werden
overgelaten. Waar deze handelwijze moest leid en tot en allerwege de aanwijzingen zichtbaar werden voor benadeeling van
den landbouw. moesten deze wildhoutbosschen steeds meer
de belangstelling wekken. Deze bemoeienis met de wildhoutbossch en dagteekent van omstreeks 1875. maar na ast di e van
de djatibosschen was zij stee ds va n onde rgeschikt belang. De
oorzaak

hiervan moet toegeschr even word en aan het in de

eerste plaats indirekte belang . dat zij v ertegenwoordigen.
waardoor deze bos schen wel uitg aven verelschten . doch de
direkte uitkomsten van dit beheer. tot op den huidigen dag
negatief zijn gebleven .
H et is hier niet de plaats. om na te gaan welk e oorzaken
hebben sameng ewerkt. o m deze schijnbaa r o ng unstige uitkom sten te verkrijgen. maar g eleide lijk w as de o vertuig ing
ge ko me n. om ook deze wildhoutbossch en zoo goed mogel ijk
aa n hun doel te doen bean tw o o rden en o m daarnaast te
trachten een zuiverder beeld te verkri jgen van het beheer
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der djatibosschen . Daaro m werden sedert 1925 de ge ldelijke
uitko msten va n deze beide onder dee len afzonderlijk geh ouden.
Met de o ntw ikke ling der Buitengew esten nam ook de
verzorging der boschbelan gen toe. Doordat het Boschwezen
oorsp ro nkelijk zich beperkte tot Ja va en Madeera was de
verzorging der bo sschen der

Buite ng ewesten in die jaren

gelijk nul. Wel werd toen hier en daar d oor Bestuursamb tenaren getracht om voo r die bosschen enkele beschermings...

maatrege len te nemen , maar in streken waar de bevolkin g
vrij

talrijk was, werde n de bosschen meer en meer daar aan

opgeofferd . hetzij voor het verzamelen va n ve rschillende
boschprod ukte n, hetzij ten behoeve va n den land bouw. Waar
nu de Buitengewesten nog ee n zee r afwisselend beeld o pleveren van rechtstreeks bes tuurd gebied en zelfbesturende
landschappen. waar overal verschillende rechten en toestan -

de n bestaan. treft men daar op boschgebied ook zeer uiteenJoopende toestanden aan.

Eerst zeer geleide lijk zal daa rin ve rbetering komen. maar
eenvormigheid is in de ee rste tientallen jaren aldaa r niet te

ve rwachten. Het beheer de r bosschen op de Buiteng ewesten
is daarom geheel afgescheiden va n da t va n Jav a en M ade era .

met dit voorbehoud. dat de qeheele dienst staa t onde r de
alqemeene leid ing van den H oofdinspekteur van het Bosch weze n.

Naast deze hoofd indeeling heeft men op Java en M adeera
nog de dienst der boschinrichting. die in de ee rste plaats
werkzaam is in het bela ng der dja tibosschen ; en voo rts is
er nog het boschp roefsta tion. da t zijn we rkzaamheden uitstrekt over de n geheel en Archipel.
Eenig beeld van de bela ngrijk heid deze r onderd eelen van
het boschbeheer verkrijgt men uit een overzic ht van het
tech nisch personeel in 's Lands dienst. dat daarbij te werk
gest eld is. hetgeen voor 1926 als volgt was :
Java en
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In N ederlandsch Indië is nu een beweging gaande. om de
hierbedoelde onderdee len scherper van elkaar te scheiden.
om ze zoodoende ieder beter tot zijn recht te doen komen
en om zich een beter oordeel daarover te kunnen vormen.
Zoodra dat streven zijn beslag heeft gekregen zal de verdeeling va n het personeel scherper doorgevoerd worden.
Voor den N ederlandsehen lezer dient vermeld te worden.
dat de djatibosschen in hoofdzaak bestaan uit djatibocmen.
maar dat men daari n ook zeer

verschillende andere hout-

so o rten (naa r schatting 100 soorte n), die met den eigenaard igen verzamel naam " w ild ho ut" worden aangeduid. aantreft.
In het algemee n mag men zeggen. dat ongeveer I0% der
geoogst word ende houtmassa bestaat uit wildhout. Lange
jaren heeft men bij het verjongen der .d ja tibosschen uitsluitend djati daarvoor gebruikt. maar sedert ongeveer 20 jaar
is men daarvan terug gekomen. aangezien de overtuiging
post vatte. dat ee n zekere menging in de dj atibosschen gewe nscht wa s. Ook heeft men plaatselijk klein e gedeelten in
het d jat ibosch in kul tuur gebracht uit sluitend met een of
meer w ildhoutsoorten. omdat deze waardevol hout leverden.
of ook omdat de djati ter plaatse zich niet behoorlijk ontwikkelde.
De w ildhoutbossc hen bestaan voor een zeer klein ged eelte
uit djatlbosch , of uit gedeelten met ee n enkele houtsoort.
maar de mee ste kulturen bes taa n uit meerdere houtsoorten.
terwijl het aanta l houtsoorten in de oorspronkelijke wild boutbo sschen zeer groot is en de ze samenstelling afwisselt met
hunne ligging op verschillende hoogten boven zee en met
den graad van vochtigheid van het klimaat. waarin zij
groeien . N aa r schatting komen e r ee n 1700 soo rten voor.
D e bossch en der Buitengewest en hebben ee n nog grooter
verscheidenheid va n soorten en is het onderzoek daarvan
nog in ga ng; hun aantal zal verm oedelijk wel boven de
200 0 komen.
Uit deze o psomming blijkt wel hoe uitgebreid het werk
is. om de waard e van die soorten te leeren kennen.

Een ve rde r punt van besch ou wing vormt de oppervl akte
der bosschen, die door bo ve nbedoelde o nde rdeelen van het
Bosch wezen wordt beheerd. Ook hier ligg en weer voetangels
en klemmen. in zooverre dat een juiste . vol1edige opgave
nog niet mogelijk is en daarin ieder jaar meer of minder
belangrijke wijzigingen mogelijk zijn. Deze zullen van het
min ste belang zijn voor de djatibossch en op Java en M adeera.
terwijl voor de wildhoutbosschen aldaar de to estand geleidelijk be ve stigd wo rd t. hetgeen voor de bosschen der Buitengewesten in a fzienba ren tijd nog niet mogelijk wordt
geacht.
Op hel einde van 1926 hadden de bosschen van het
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djatibedrijf op Java en Madoera een oppe rvlakte va n 765000
H.A . terwijl deze aan het einde der jar en 19 16 en 1906
ach tereenvolgens 722000 H.A. en 654000 H.A . bedroeg. Of
nog een verde re vermeerde ring de r op pervlakte der djatibosschen o p Java en Madoera te verwachten is. valt niet

aa n te geven. Van ge noe md areaal was einde 1926 definitief inge richt 470000 H.A. = 6 1 % va n het djatrboscha reaal,
dat wil zeggen. da t daarvoor bedr ijfsplannen wa ren same ngesteld. die volledig voldoen aan de eischen van een normaal bosch beheer volgens de tegenwoordige boschwerenschap.
Op het einde der jare n 1916 en 1906 waren deze gegevens
achtereenvolgens 190000 H.A. = 26 %. en 50.000 H.A. ~ 8 %.
hetgeen er op wijst. dat het streven voorzit. om de definitieve in-

richting der djatibosschen zoo spoedig mogelijk te beëindige n. E r
wordt verwacht, da t zulks in 1934 het geva l zal :zijn. De' definitieve op meting va n genoe md ge bied was einde 1926 gereed
voor 729000 H.A. = 95 % van het djat iboschar eaal. dat wil
zeggen. dat genoe mde oppervlakte o p het ter rein met g rensteekens blijvend was vastgelegd. de o pmeting daarvan was
geschied volgens de eischen, die de d ienst daaraan stelt (welke ongeveer ove reenkome n met die va n de n T o pograRsehen dienst) -

en dat daa rva n de vereisch te kaarten waren

samengesteld. In de jaren 19 16 en 1906 kwam bedoelde
opmeting gereed voor 649000 H .A . = 90 '/. en 300000 H .A .
= 46 %. zoodat deze opmeting de laats te 10 jaar slechts
langzaam vo rderde . hetgeen in verband staa t met meer opmetingen in de wildhoutbosschen op Java en M ad oera en
met de g roote hoeveelheid aa nvullingsmetinge n. die iede r jaar
noodig zijn bij de herziening van bedrijfsplann en .
De in sta nd -te houden wildhout bosschen op Jav a en M adoe ra hadden einde 1926 een opperv lakte va n 1649000 H.A.:
dat zijn bosschen, die door de Regeering zijn aa ngewezen
als blijvend bosch in tegenstelling met een aanwezige geschatte oppervlakte van 77ססoo H .A. als niet in stand te
houden aangewezen wildhoutbosch. waaromtrent nog nader
bes list zal moe ten worden. o f deze terre ine n als bosch moe ten
aangehouden worden. of dat zij beste md kunn en worden voor

uitgifte in erfpacht ten behoeve va n de n g ro eten o f kleinen

landbou w. da n wel voo r ontginn ing doo r de Inland sche bevolking. De oppe rv lakte der eerste bosschen is v rij nauwkeur ig
bekend door de finitieve opmetingen en o verige ns uit voor...

loo pige kaa rten. terwijl die der als niet in stand te houde n
aangewezen bosschen slechts zeer globaal bekend is. Van
genoemde oppervlakte der in sta nd te houden wildhoutbossche n
was einde 1926 een oppervlakte va n 1043000 H. A . = 63%
va n het wildhoutboschgebied op het terrei n met grensteekens
vastgelegd en de goedkeuring dezer g rensregelingen was verleend voor 964000 H.A = 58'10. In ver ba nd met de o pheffing
de r verplichte kofflekultuur zijn versch illende nieuwe voo rstellen
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gedaan betreffende daarto e behoor ende terreinen. om deze

als in stand te houden wildhoutbosschen aan te wijzen. Voorts
blijkt zulks hier en daar gewens cht te zijn voor terrein en. die
in vroege r jaren ter ontginn ing voor den Inlandsehen land-

bouw. of ook wel in erfpacht zijn uitgegeven. Dan zullen
verschillende terreinen. behoor ende tot de zoogen aamde parttkultere landerijen. zoodra deze door het Land zijn terugge kocht.
evenee ns als in stand te houden wild hout bosch moeten aan-

geweze n worden . Tenslo tte zal zich plaatselijk de wenschelijk-

beid kunnen voordo en. om gedeelt en aangew ezen als in stand

te houden wildhoutbosch te brenge n tot het djatiboschgebied
en omgek eerd terreinen . die voor het djatibedrijf minder geschikt blijken . te brenge n tot de in stand te houden wildho utbosschen. Er zijndus verschillende redenen. die het waarschijnlijk
maken. dat de opperv lakte der in stand te houden wildho utbosschen op Java en Madee ra zal worden vergro ot. Gedure nde
1926 had geen definitieve opmeti ng in de in sta nd te houden
wildhoutbosschen plaats en de definitief opgem eten vlakte
bleef daardo or 61000 H .A . = 4% van het wildho utbosch gebied .
Tot het boschgebied op Java en Madee ra behoor den in
1926 de volgen de opperv lakten:
ft
. h. boschgeb ied
djatiboschg ebied . . . . . . . . . . . . 765000 H.A. = 24 / o V
u
boschgebied
in stand te houden wIldhoutbosch . J649000 H.A . = 52 / o v , h.
boschqebied
h.
.
V
24.%
=
.A.
H
770000
niet in stand te houden wildhou tbosch
2i:O/
makende
.
H.A
o va n de geSamen 31 84000
.
Madeera
en
heele oppervlakte van Java

De boscho ppervla kte der Buiten gewest en is slechts globaa l
bekend en wordt aangen omen 115 millioen H .A. te zijn. dat
is 64 '/0 der totale opperv lakte van dat gebied . Hier moet
eerst nagegaan worden. welke bosschen moeten worden aanaangeh ouden hetzij uit hydrologisch. ekonomisch of boschb ouwkundig standp unt en voor een opperv lakte van 4754000
H.A. heeft een aanwijzing als in stand te houden bosch reeds
plaats gehad. In het gewest Sumatr a's Westk ust is deze
maatre gel het verst gevord erd en zijn daar reeds 2028000
H .A. = 41 % der opperv lakte van het gewest als zoodanig
aangew ezen. terwijl voor de geheeIe Buiten gewest en zulks
eerst voor 3 % der totale opperv lakte heeft plaats gehad.
Boven werd reeds aangeg even het werkzaam gestelde personeel in de Buiten gewest en en blijkt daaruit wel. dat de
ontwikkeling van het boschb eheer nog aan haar begin staat.
Het boschgebied op Java en Madoe ra is verdeeld in 42
beheer seenhe den en wel 25 opperh outves terijen (gevormd
uit 78 boschafdeelingen = houtvesterijen) en 17 bosch distrikten . De eerste werken alle met een definitief bedrijfsplan.
terwijl in de laatste het beheer nog minder intensief is en
aldaar met voorlo opige bedrijfsplannen wordt gewerk t. Het
boschgebied der Buiten gewest en is verdee ld in 11 dienst-

-

--

-----
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kringen. hetgeen verband houdt met hunne ekonomische
belangrijkheid.
De boschvoortbrengselen uit de bovengenoemde boschgebieden. namelijk I, het djatiboschgebied 2. het wild houtboschgebied op Java en Madoera en 3. het geheeIe boschgebied der Buitengewesten, zijn de volgende;
I. Djati-timmerhout. djati-brandhout. verscheidene soorten
wildhout-timmerhout en wildbout-brandhout. houtskool. basten.
rubber. kesambipitten, versch djatiblad. enz .
2. Behalve de onder 1 genoemde produkten worden daaruit
verkregen teqaranhout. boomvarens. sadenqs, kerstboom en.
rotan. nipahblad. tjantiqtblad. koffie. theeblad. petehvruchten.
arensuiker. bladaarde. vleermuizenmest enz .
3. Bebalve de onder 1 en 2 genoemde produkten verdienen
nog vermelding ebbenhout, sandelhout, kleurhout. boomschors,
kopal. damar. getah pertjah, djeloetoenq, hangkang, katlau.
tenqkawanqpttten. kamfer. looi bast. was. cutch, enz .
Uit de bosschen van Java en Madeera. voor zoover die
onder beheer slaan van den dienst van het Boschweaen, werd
in 1926 verkregen aan:
djatihout 297000 M' timmerhout en 1072000 SM brandho ut
197000
wildhout 14000 ..
Samen

311000 M' timmerhout en 1269000 SM brandhout

Deze hoeveelheid is gering in vergelijking met bovenvermelde oppervlakte bosch op Java en Madeera. maar daarvan
leverden de bosschen van het djati-boschgebied 297000 M'
timmerhout en · 113000 0 S M brandhout. Neemt men daarbij
aan dat 2 S M brandhout gelijk staat met 1 M' hout. dan
is genoemde hoeveelheid 862000 M ' hout, dat is 1.1 M' per
H.A. boschoppervlakte (l M' = 1 kubieke meter en 1 SM =
1 stapelmeter = I stère). In 1916 waren deze opbrengsten
205000 M' timmerhout en 1253000 SM brandhout. wat gelijk
staat met 831000 M' hout, dat is 1.1 M' per H .A. boschoppervlakte. In het jaar 1906 werd verkregen 218000 M'
djati-timmerhout en 632000 SM djati-brandhout. benevens
geringe hoeveelheden wildhout en dunningshout en genoemde
hoeveelheid staat gelijk met 534000 M ' hout. dat is 0.9 M'
per H.A. boschoppervlakte.
Uit de bosschen der Buitengewesten wordt het hout voornamelijk verkregen door tusschenkomst van de partikuliere
nijverheid. namelijk panqlonqs, boschconcessies. erfpaohtsperceelen en vergunnings-aankappen. Voor zoover daarvan
gegevens beschikbaar waren, werd gedurende 1926 in genoemde bosschen verkregen 1031000 M' timmerhout en
1458000 SM brandhout. Hierbij bleef geheel buiten beschouwing hetgeen door de bevolking voor eigen gebruik uit de
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bo sschen verkregen werd. Het blijkt dat genoemde hoeveelheid zeer gering is ten opzichte van de reusachtige uitgestrektheid
der bosschen, waaruit ze verkregen werd. Het is duidelijk.
dat hier een ste rke vermeerdering van de opbrengst mogelijk is.
De geldelijke uitkomsten van het Boschwezen waren gunstig
en ter verkrijging van een overzicht van de belangrijkheid
van dezen dienst worden hieronder voor de jaren 1926. 1916 en
1906 de inkom sten. uitgaven en overschotten naast elkaar gezet.

Jaar

Inkomsten
in g uldens

Uitgaven
in guldens

O verschott en
in guldens

1926
1916
1906

16.451.000
10.057.000
4.214 .000

12.168.000
7.757.000
2.178.000

4.283.000
2.300.000
2.036.000

Het valt op dat naast een sterke stijging der inkomsten.
die der uitgaven nog qrooter is geweest en zou men zulks
aan verschillende oorzaken kunnen toeschrijven . In de eerste
plaats zou men kunnen denken aan een te sterke stijging der

uitgaven door de omstandigheid. dat het boschbeheer geheel
ambtelijk is geworden. In de tweede plaats bestaat de mogelijkheid. dat in de bosschen een groot kapitaal is vastgelegd.
In vroeger jaren werd maar al te vaak de klacht gehoord.
dat de ontwikkeling van het boschbeheer werd tegengehouden
door de gevolgde werkwijze. De oogst van het produkt had
plaats door tusschenkomst der partikullere nijverheid en ieder
aannemer moest de gemaakte onkosten afschrijven gedurende
den duur van het aangegaan kontakt, terwijl na afloop van

dat kontrakt het gebruikte kapitaal voor dat boschgedeelte
verloren ging. Sedert men er toe overging. om den oogst
van de bosschen zelf te bewerkstelligen. ontstond de mogelijkheid. om het benoodigde kapitaal voor vele achtereenvolgende jaren te gebruiken en dit streven is geleidelijk tot
meer ontwikkeling gekomen. Een lorrie baan (boschtrambaan)
mocht omstreeks 1906 gemiddeld niet meer dan 300 gld. per
K.M. kosten en vele jaren lang was 500 gld. reeds het uiterste.
dat besteed mocht worden. Het eerst kwam daarin verandering bij den aaoleg van het afvoernet naar Tjepoe na het
jaar 1910 en nadien heeft zich geleidelijk het inzicht ontwikkeld. dat een betere aanleg grootere rentabiliteit meebracht. Tegenwoordig schrikt men er niet van terug. om
5000 gld . per K.M. railbaan te besteden. indien een rentabiliteitsberekening daarvoor gunstig uitvalt. Dat de kapitaalsvastlegging belangrijk is geweest. volgt wel daaruit. dat einde
1926 het Boschwezen op Java en Madeera (het djatibedrijf)
de beschikking had over 1579 K.M. gelegde railbaan, terwijl

- - --

---
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deze lengte in 19 16 bed roeg 856 K.M. en in 1906 slechts
enkele tienta llen K.M .
Zoo beteekent de definitie ve inrichting der bosschen een
kapitaalsvastlegging va n ongeveer 10 gld. per H.A. en der gelijke uitgave n zijn er meer, zooa ls huizenbouw, aanleg tele-

foon . inkoop we rktuigen. oprichting installaties en der gelijke.
Hi ertoe behoort evenee ns het grootste deel der uitg av en ten
behoeve der bossc hen der Buitengewesten . De afqeloo pen
jaren. e n dat zal in de naaste toekomst nog

wel zoo blijven.

werd in hoofdzaak pionierswerk gedaan. o m vast te ste llen
welke voorraden aldaa r aanwezig zijn en hoe die in de toe-

komst het best zullen kunnen bijd rage n tot het welzijn van Indië.
Dat overigens her ge heel ambtelijk zijn van het Boschwezen
eenig gevaar meebren gt va n een te hoo ge o pv oe ring der
kosten. moe t toegegeven w ord en ; maar er staa t tegenov er,

dat overal te r wereld zich het verschijnsel heeft voorgedaan
en waarto e nog aa nleiding bestaat, dat zood ra boschbezit

buiten da t van den Staat voorkomt. zulks neiging heeft van
te verdwijnen. H ier bij zijn nog an dere faktoren va n belan g
(schermbosch, ve rzekerde houtvoorzieninq , ekonomische invlo ed
en dergelijke). maar die moeten hier onbesproken blijven.
T erw ijl er in 190 6 geen sp rake w as van een beh eer der
bosschen op de Bu iteng e westen. waren daarvoo r in 191 6 e n

1926 de inko msten achtereenvolgens 437.000 en 1.616.000 gld.
en de uitga ven 452.000 en 1.157.000 gld .• waaruit wederom
blijkt welke vlucht het boschbeheer aldaa r nog kan nemen.
H ier wordt opgemerkt dat ge noe mde bed ragen betrekkin g
hebben op de d irekte bemoeienis van het Boschwezen. V an
de in 1926 uitgevoerde boschbljprodu kten. d ie volgens de
waa rdebepaling der douane een waarde

ve rtege nwoordigen

van bijna 2 J millioen gulden. ka n de op bre ngst der uitvoerrechten na aftrek der perceptiekosten. gesteld wo rde n op
1.5 millioen gld. Bovendien we rden doo r de plaa tselijke besturen nog heffingen gedaan (pan tjang alas, sepoe loe sa toe,
tjeekei. soesoeng romang ) en kwam ee n ged eelte der o pbrengs t
van bo schco ncessies eveneens hen ten goede. D eze bedro eg en na

aftrek der uitgaven in 1926 rond 1.25 millioen gld . De bat e
in geld welke de bosschen der Buitengewesten aa n de gemee n~

schap opleverden. kan zoodoende geste ld wo rde n op ruim
3 millioen gu lden.
H et Boschw ezen va n N ederland sch-Indt ë biedt nog zeer
veel pun ten va n besp reking , waa rvoor in het hierbo ven ge-

noe mde Verslag van den d ienst over 1926 gegevens en aa nwijzi ngen voorkome n, maar voo rloo pig wordt hier volstaa n

met het bovenstaande. W el wo rdt de wensc h hier uitgesproken. dat genoemde d ienst in N ederland wa t meer de
aa ndacht zal mogen trekken .

