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een nieuw zaagkontrakt wordt gesloten, en hij na afloop daarvan geheel
voor eigen risiko zal werken. Daarbij ral het mogelijk zijn, dat de heer
E l e n b a a s in 1938 gedurende een aantal dagen van de maand voor
eigen risiko zaagt, zoodat hij zich op den overgang naar het eigen bedrijf
in 1939 kan voorbereiden.
De bespreking der begrooting 193S leidde er toe, dat de hoofdinspekteur
uitvoerig uiteenzette, hoe de intensiveering van het boschbeheer in de
Buitengewesten kan plaats vinden. Daarbij zal aan een goedgevoerde
exploratie, o.a. ter voorbereiding van het opzetten van boschbedrijven,
zoo mogelijk gepaard gaande aan kolonisatie met arbeidskrachten, van
Java, zeer veel aandacht zijn te besteden. Bij een enkel objekt, namelijk
het boschbedrijf op Moena, dat zich bizonder voor uitbreiding van boschexploitatie en kultuuraanleg eigent, kon bedoelde kolonisatie reeds in het
verslagjaar worden geëntameerd.
Bij de voorbereiding van landbouwkolonisaties zullen de boschwezenambtenaren een belangrijke oriënteerende rol kunnen vervullen.
Plannen .om te geraken tot de exploitatie (en mogelijk uitvoer) van
dwarsliggers op Sumatra en Borneo en de oprichting van een, kopalbedrijf op Nieuw-Guinea konden de instemming der commissie verwerven.
Verschillende andere onderwerpen werden onder de aandacht der
commissie gebracht.
,
F. W . S.

W I L H E L M I N A R E G I N A D O O R Jhr. J. F E I T O

Het juist verschenen boek van Jhr. J. Feith „Wilhelmina Regina" is
als het ware een kleine encyclopaedie van de zaken van algemeen belang in Nederland, van den stand die de veertig verschillende in het
werk behandelde instellingen, cultureele en sociale uitingen, maatschappelijke diensten en wetenschappen hebben bereikt tijdens de regeeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina.
Er wordt ook een hoofdstuk gewijd aan Ontginning en Boschbouw,
waarin, zij het uiteraard in zeer kort bestek, een vlot geschreven overzicht wordt gegeven' van ontginning en boschbouw en vooral van de
vermeerderde belangstelling ten opzichte van deze aangelegenheid, die
aan den dag is getreden juist van het begin van het tijdperk af dat met de
troonsbestijging van H.M. de Koningin is ingezet, en verder van den
invloed der Nederlandsche Heidemaatschappij en' van de ontwikkeling
van de staatszorg voor den boschbouw. De krachtige opleving in het
begin dezer eeuw is geremd door den wereldoorlog maar daarna gaat
de lijn weer opwaarts.
Met niet minder dan 270.000 ha, een oppervlakte zoo groot als de
provincie Noord-Holland is de cultuurgrond tijdens de regeering van
Wilhelmina door ontginning van woesten grond toegenomen.
Een waardeerend woord aan het slot van het hoofdstuk wijdt de
schrijver aan het werk van het Staatsboschbeheer en de Ned. Heidemaatschappij, maar bovendien doet hij, waartoe anderen de gelegenheid
wel eens hebben laten voorbijgaan, recht wedervaren aan ons hooger
boschbouwonderwijs, door te memoreeren, dat de vooruitgang ook te
danken is „aan de uitnemende opleiding van onze houtvesters aan de
"Landbouwhoogeschool, waardoor onze boschbouw steeds meer den
„weldadigen invloed van de wetenschap ondervindt".
Dr. S.

