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BOSCHBEHEER IN IN DIE.
(Vervolg van bldz. 120).
Hier mo~t cen oplossing worden gevonden.
Er zou veel gewonnen zijn als men, cVehals in de praktijk met het zg.
"Solokstelsel" in Sumatra's Westkust h:Cft' geleerd. één orgaan als ge·
machtigde zou kunnen doen optreden voor de verschillende rechthebben.
de~ en belanghebbenden bij het bosch.
.
Spr. opperde hiertoe de oprichting van een Ned .•lndische Maatschappij
tot beheer van bosschen. aan dewelke rechtgemeenschappen. zelfbesturen.
locale raden, provincies en andere rechthebbenden op bosschen. inclusief
het gouvernement, de practlsche uitoefening' van al hun onderling slecht
gedefjneerde. of min of meer vage rechten en boschbelangen kUQnen
overdragen, ten einde dit lichaam in staat te stellen. onder toezicht der
regeering een deugdellJk boschbeheer in de buitengewesten uit te oefenen.
Deze m;;.atschappiJ zal er naar moeten streven om de zelfwerkzaamheid
van de Inlandsche organen ten opZichte van de bosschen aan te wakkeren. zonder natuurlijk uit overdreven optimisme daaromtrent zelf na
te laten wat door de Inlandsche organen toch niet naar behooren uitgevoerd kan wordel1.i.
Voor het kapitaal. benoodigd tot het in werking brengen van de nieuwe
organisatie. die ten slotte zich zelf uit het bosch betaald zal kunnen en
moeten maken. wordt verwezen naar de 1900 fondsen en kassen in de
buitengewesten en naar de opbrengst van het bijzondere uitvoerrecht op
de bevolkingsrubber.
Elk denkbeeld aan speculatie en snel winstbejag zou aan zoodanige
deelneming moeten vreemd zijn.
Spr. meent dat van een verdere uitwerking van dit denkbeeld eerst
sprake zal kunnen zijn. wanneer het critisch is getoetst en wanneer van
belanghebbende zijde blijkt. dat Ter voldoende belangstelling voor bestaat.
Bij de gelegenheid tot gedachtenwisseling merkte de heer Cas t e1 e y n op dat de fiscus er niets mee te maken heeft of en in hoever
op het boschbezit is afgeschreven.
Prof. Mor e s C 0 gaf te kennen. dat het boschwezen eigenlijk geen
bedrijf is en dat men. alleen met inkomsten en uitgaven te doen heeft.
De heer G 0 n g 9 r ij p bevestigde de juistheid van deze laatste opvatting.
Prof. S t i b bevroeg eenige inlichtingen over· de vraag, hoe de in...
leider zich de inrichting van de door hem beoogde maatschappij denkt.
De heer Go n g g r ij p antwoordde, dat dit een zelfstandig instituut
met eigen houtvesters behoorde te zijn.
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