Boekbesprekingen
L A N D B O U W V E R S L A G 1931.
Het „Verslag over den Landbouw in Nederland over 1931", welke
publicatie ten zeerste vertraagd werd door werkzaamheden in verband
met de crisis in land- en tuinbouw, is thans verschenen. De Directie van
den Landbouw geeft in dit Verslag een overzicht van den toestand van
den Akkerbouw, van de verschillende onderdeelen der veehouderij, van
de zuivelproductie en van de onderscheiden takken van tuinbouw. Voorts
bevat de publicatie gegevens omtrent de werkzaamheden op het gebied
van ontwatering, ontginning en ruilverkaveling alsmede omtrent de uitkomsten van den boschbouw.
De stand van het vereenigingsleven in land- en tuinbouw is in het
verslag vastgelegd door vermelding van de voornaamste feiten welke
op de belangrijkste organisaties betrekking hebben. Evenals vorige jaren
is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan den economischen toestand van
den landbouw. Dit hoofdstuk bevat in de eerste plaats een overzicht
betreffende de bedrijfsuitkomsten in den: landbouw in het boekjaar 1930/31,
voorts wordt het verloop van de indexcijfers van den landbouw in dit
gedeelte behandeld. Bijzondere aandacht is geschonken aan de crisis in
de veehouderij. In verband daarmede wordt de waarde van de veeteeltproductie vergeleken met die van eenige- vorige jaren. Afzonderlijk mogen
verder nog worden genoemd de resultaten van een onderzoek naar het .
verloop der landprijzen sinds het uitbreken van de crisis.
Hetgeen over den boschbouw wordt medegedeeld is erg in mineur gesteld. De iepenziekte heeft zich verder uitgebreid ; de geldelijke uitkomsten van de dunningen waren nog slechter dan in 1930 ; de handel in
inlandscb hout was eveneens nog slechter dan in het reeds zeer ongunstige jaar 1930; mijnhout op stam ging 2 5 % in prijs achteruit; de vraag
naar heipalen was zeer gering evenals de vraag naar boonenstokken,
slieten e.d.; de prijzen van eiken-, beuken-, en iepenhoüt waren slecht;
ook voor populieren en wilgen viel een sterke prijsdaling \vaar te nemen;
teen- en hoephout brachten 3 0 % minder op.
Boschbranden kwamen in 1931 nog minder voor dan in 1930. De aanleg van gemengde bosschen werd krachtig voortgezet. Meer en meer
wint de overtuiging veld dat zooveel mogelijk de pijn vervangen moet
worden door of aangevuld moet worden met andere soorten.
Het tabellarische gedeelte van het verslag is in hoofdzaak gelijk aan
dat van vorige jaren.
Het Landbouwverslag is voor den prijs van f 1.— verkrijgbaar bij de
Algemeene Landsdrukkerij te 's-Gravenhage en kan ook worden besteld
bij de plaatselijke postkantoren.
EENIGE AANTEEKENINCEN O M T R E N T H E T VERSLAG
H E T B O S C H W E Z E N IN NEDERLANDSCH-INDIË
O V E R H E T JAAR 1931.
door F. W . S n e p v a n g e r s .

VAN

Uit den aard der zaak is het jaarverslag van het boscliwezen in Nederlandsch Indië zeer sober gehouden. De aandachtige lezer vindt daarin een
overdaad -van toestanden, gezichtspunten, behandelingswijzen, doelstellingen en boomsoorten, al naarmate van het gedeelte, dat in beschouwing
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wordt genomen. Het boschwezen vormt een studie-object, zooals dat
zelden wordt aangetroffen en dat ten eeuwigen dagen onze belangstelling
en werkzaamheid zal vereischen. Telkens worden onderdeelen daarvan
meer belicht in opstellen opgenomen in het tijdschrift Tectona en in afzonderlijk verschijnende meer uitvoerige studies. Het jaarverslag geeft
slechts een koude opsomming van de hier en daar verkregen uitkomsten.
Tegen het einde van het verslagjaar werd beslist, dat het voornemen,
om het djatibedrijf van het boschwezen aan te wijzen als bedrijf in den
zin der bedrijvenwet, werd losgelaten. Overigens sprcqkt het vanzelf, dat
het tot de overheidstaak behoort, om het beheer der bosschen zoo goed
mogelijk te doen plaats hebben ; zelfs indien gedurende eenige jaren daarvan geen geldelijk overschot wordt verkregen. Verwaarloozing van dien
plicht zou ten slotte tot een zeer ernstige katastrofe voeren, waarvan de .
geschiedenis tal van voorbeelden aanwijst.

Gedurende het verslagjaar werd het aantal zoogenaamde verkoopplaatsen belangrijk uitgebreid en bedroeg 45 aan het einde van 1931 ; 'zij waren
verdeeld over 8 rayons. Het doel dat hiermee beoogd wordt, bestaat in
het bevorderen van den afzet van goedkoope sortimenten — voornamelijk dunningshout — aan de daarvoor in aanmerking komende minder
draagkrachtige bevolking. Blijkbaar is uitbreiding van deze verkoopplaatsen nog gewenscht, omdat hier gesproken wordt van een aantal rayons,
zonder dat vermeld wordt, wat daaronder verstaan moet worden. W a a r
de bevolking, die in de nabijheid der bosschen woont, zich óp eenvoudige
wijze van het door haar benoodigde hout kan voorzien, is de verder weg
wonende bevolking daartoe veel minder in de gelegenheid, omdat een
kleinhandel ten haren dienste zich niet gevormd heeft en daarvoor weinig
uitzicht bestaat in verband met de moeilijkheden, die daaraan verbonden
zijn. Nii| de koopers van dat goedkoopere hout zich niet bij het boschwezen
vervoegen, brengt die dienst zijn hout bij de koopers. Door den handel is
daartegen bi) voorbaat verzet aangeteekend en is deze aangelegenheid tot
in den Volksraad ter sprake gebracht. Men beschuldigde het boschwezen
van oneerlijke mededinging, maar de omstandigheden wezen uit, dat die
handel in gebreken bleef, om het goedkoopere hout, dat door de bevolking wordt gevraagd, aan den man te brengen. De handel bepaalde. zich
tot de betere kwaliteiten, waarbij het risiko minder groot was en de winstmarge hooger gesteld kon worden. De dienst van het boschwezen moest
.trachten, om voor dat goedkoopere hout een markt te vinden en waar
geen tusschen-instantie daarvoor aanwezig was, werden de verkoopplaatsen in het leven geroepen. Deze liggen op grooten afstand van de
bosschen te midden van dichtbevolkte streken en het betreffende hout"
wordt daarheen per spoor of scheepsgelegenheid vervoerd. De omwonende
bevolking van de verkoopplaatsen is zoodoende ontheven van de uitgaven
voor reis- en verblijfkosten naar de verkoopplaatsen nabij de bosschen en
verder van alle bemoeienis van het vervoer van het gekochte hout tusschen het bosch en de verkoopplaatsen. Men moet die bezwaren niet licht
rekenen, omdat alles met gereed geld moet afgedaan worden en zulks lang
niet altijd, of niet in voldoende mate beschikbaar is. Kan men zijn houtbehoefte in de nabijheid dekken, dan kan zulks worden gedaan al naar*
mate de noodige gelden bijeen zijn ( terwijl de extra-onkosten tot een minimum bedrag beperkt blijven.
Deze krisistijd zal vermoedelijk van grooten invloed zijn op de houtverkooppolitiek van het boschwezen, maar voorloopig dient te worden
afgewacht, hoe die zich zal ontwikkelen.
»
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*

Het jaarverslag bevat een zeer korte mededeeling omtrent Delhommcauovens voor houtverkoling. D e proeven leverden geen gunstige uitkomsten, waarvan de geringe kapaciteit de hoofdoorzaak zou%ijn. In het
Jaarverslag over 1930 is reeds vermeld, dat een proef met een tweetal ver-
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plaatsbare houtskool ovens, namelijk Delhommeau-ovens met paneelkonstruktie, zou plaats hebben. Er werd toen ook vermeld dat Trihan-ovens
zouden geprobeerd worden, maar het jaarverslag over 1931 maakt daarvan geen melding, zoodat deze proeven vermoedelijk achterwege zijn gebleven. Hiermee is voldaan aan den wenk door den houtvester B o o d t
gegeven in zijn opstel over de verkoling van bout met verplaatsbare
Fransche houtskoolovens in het Nederlandsche boschbouwtijdschrift 1930
blz. 105 e.v. Het moet evenwel betreurd worden, dat geen verdere gegevens zijn verstrekt aangaande de genomen proeven.
>.
In het boschdistrikt Kedoe met een boschoppervlakte van 88000 ha,
staande onder het beheer van één opperhoutvester, heeft grondafkoop
plaats gehad van terreinen, die liggen in de zone van den vulkaan Merapi,
waar de jongste uitbarsting van December 1930 groote uitgestrektheden
landbouwgronden ernstig beschadigd heeft. Bij den afkoop van gronden
door den dienst van het boschwezen, om deze gronden in de toekomst te
brengen bij de: schermbosschen, werd samenwerking verkregen met de afdeeling agrarische zaken en verplichte diensten van het departement van
bïnnenlandsch bestuur. Daarbij werd een regeling ontworpen, waarbij de
personen, wier gronden werden opgekocht, om ze bij de Merapi-reserve
te voegen, naar Benkoelen zullen emigreeren. Als zeer sobere mededeeling
wordt er aan toegevoegd, dat het in de bedoeling ligt ook elders op Java
tot een dergelijke samenwerking te komen. Het betreft hier een massaverplaatsing van de bevolking van meerdere duizend personen naar een
geheel nieuwe wereld. Een dergelijk voorbeeld zou men kunnen vinden in
Rusland, waar groote menschenmassa's van Zuid Rusland verplaatst worden naar de Noordelijke gebieden van Siberië. In Indië is die maatregel
evenwel niet zoo r u w ; het klimaat op de niéuwe woonplaóts is te naastenbij gelijk aan dat van het gebied, dat verlaten w o r d t ; gedurende
eenigen tijd wordt die bevolking met alles in haar bestaan geholpen en de
toekomst is voor de personen in hun nieuwe omgeving veel rooskleuriger
dan op de plaats van herkomst. Maar toch zullen zij zich op hun nieuwe
woonplaatsen moeten aanpassen aan de nieuwe levensomstandigheden.
'
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In 1929 werd een rèorga'nisatie v a n den dienst van h^t boschwezen
ingevoerd, waarbij de wildhoutbosschen op Java en Madoera een zelfstandig onderdeel werden. Dit was aanleiding tot een veel grondiger behandeling van de ekonomische waarde van de schermbosschen en sedert
dat jaar werd er veel meer aandacht aan gegeven om gronden, die voor
duurzamen landbouw ongeschikt zijn en behooren tot de hydrologisch belangrijke terreinen, van de bevolking op te koopen, ten einde ze bij de
schermbosschen (boschreserve) in te lijven. Het jaarverslag over 1931
vermeldt, dat reeds van ruim 22500 ha de inlandsche bezitsrechten zijn afgekocht en deze gronden bij de boschreserve werden ingelijfd. Daarvoor
werd rond f 754000 besteed, hetgeen een gemiddelde prijs van f 33.— per
ha beteekent. Deze werkwijze wijst er wel op, dat men in vroeger jaren
veel te ver is gegaan met het bestemmen van boschgrond vóór den landbouw en deze fout heeft zich op zeer veel plaatsen op de meest ernstige
wijze voelbaar gemaakt. Vreemd doet het daarbij aan, dat de gelden benoodigd voor het terugkoopén van dergelijke gronden ten laste komen
van den dienst van het boschwezen, aangezien het zuiver uitgaven zijn
tot verhooging van de ekonomische waarde van den landbouw, dus indirekt ten algemeenen nutte van de bevolking komen. Het zijn produktieve uitgaven, die eerst na cenige jaren rente geven in zeer verschillende
vormen, zooals minder uitgaven aan waterstaatwerken, minder kwijtschelding van landrente wegens mislukking van landbouwgewassen door gebrek aan irigatie of door overstroomingen, enz. Indirekt is de tegenwoordige toestand een aanwijzing, dat de personeelsvoorziening van .het boschwezen no§ veel te wenschen laat en dat ambtsgebieden met meer dan
100000 ha bosch zco spoedig mogelijk tot het verleden moeten behooren
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in een land als Java, met een bevolkingsdichtheid van meer dan 300 zieleti
per km 2 , waor'een regelmatige watervoorziening in den oostmoeszon tot
dé levensvoorwaarden behoort van de bevolking. W a a r Nederland steeds
een te veel aan water heeft, kan men er zich geen voorstelling van vormen, Wat het zou beteekenen, indien gedurende 6 tot 9 maanden per jaar
het water In het minimum zou zijn. En toch komen er op Java streken
voor, dié het zuiver beeld hebben van een steppengebied.
De hier bedoelde agrarische fouten zijn al van zeer ouden datum eü
hebben zïdh al vaak ernstig gewroken. Zij werden van regeeringsw.ege
vaak in dc hand gewerkt en er was toen geen bizondere dienst, die tot
taak had daartegen te waarschuwen. Eerst omstreeks 1850 werd de dienst
van hst boschwezen in het leven geroepen, maar de groei daarvan is
uiterst langzaam geweest, terwijl dc taak, waarvoor het zich gesteld zag,
steeds iri belangrijkheid toenam. Opmerkelijk was daarbij; dat iedere verbetering van hét algemeen belang; slechts na een hardnekkigen strijd tot
stand kon komen. Men meene niet, dat deze strijd reeds ten gunste van
het boschwezen beslist i s ; iedere bladzijde van Tectona laat in een cf
anderen vorm voelen, dat Indie nog steeds te lijden heeft van de Nederlandsche meening, 'dat het moet voldoen aan de eischen, die men aan een
kolonie meent te kunnen stellen. Hiermee komt men op koloniaal-politiek
terrein en 'is het hier niet dc plaats, om er op door te gaan. '
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Omtrent dc schcrmbosschen behoorende tot den dienst der wildhoutbosschen op Java en Madoera ter oppervlakte van ruim 1.660.000 ha is
nagegaan in welken begroeiïngstoestand zij verkeeren. Daarbij is gebleken
dat ongeveer 162".000 ha — 1 0 % —1 als onbeboscht (kreupelhout en
grasvlakte), rond 230.000 ha — 1 4 % — als onvoldoende begroeid en
de'rest als goed beboscht (namelijk 1.204.700 h a — 7 2 % — volwaardig
natuurbosch en 63.300 ha — 14 % — verjongingen) kunnen worden,
beschouwd. Omtrent de onbeboschte terreinen moet wel1, bedacht worden,
dat daaronder vallen de bergtoppen, die bij de nog werkende vulkanen
van natura geheel kaal zijn: Stelt men de kultuurkosten op gemiddeld
f50.— per' ha, d a n ' w o r d t het duidelijk dat nog vele millioenen noodig
zullen zijn, om den gewenschten toestand te verkrijgen. Deze verbeteringen
zijn in de eerste plaats wëlvaartswerkzaamheden, die eerst na verloop
van tijd hun gunstigen invloed ten volle zullen verkrijgen en waarvan
de voordeden niet ten gunste van den dienst van het boschwezen worden
geboekt, maar onmerkbaar invloed zullen hebben op de algemeene welvaart. Hieruit volgt, dat in de eerste plaats gezorgd moet worden, dat
de bestaande toestand niet verder achteruit gaat e n d a t zoo spoedig
mogelijk na het ontstaan van een beteren economischen. toestand met het
herstelwerk wordt- begonnen, om zoodoende de vroeger gemaakte fouten
iri te halen.
'
' •

Ten aanzien van de bosschen in de buitengewesten vermeldt het jaarverslag, dat in den bestaanden, onbevredigenden toestand geen verandering
kwam. D c oppervlakte van die bosschen bedraagt rond 120 mülloen ha
—- ruim 36 maal de oppervlakte van Nederland — en daarvoor ontbreekt
aan het beheer van dat gebied nog steeds een vaste basis. Boven werd
reeds aangeteekend, dat dc ontwikkeling van het boschbeheer in Indië
een doorloopënde strijd is tegen allerhande belemmeringen, die zich in alle
mogelijke vormen, voordoen. De noodzakelijkheid yan het boschwezen
wordt grif erkend, maar het wordt in zijn werkzaamheden tot het uiterste
gedwarsboomd.',
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•'••• Behalve den dienst - van het boschwezen heeft men op Java en Madoera
nog andere boschbouwbelangen, waarmede genoemde dienst zijdelings bemoeienis heeft. O p den Merapi komt 4000 ha schermbosch voor, beboo-
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Ande tot de landschappen Soerakarta en Djokjakarta, die beheerd wprden
door den dienst van het boschwezen, maar waarvoor genoemde landschappen de fondsen beschikbaar stellen. Ten aanzien van de bosschen
Goenoengkidoel ter oppervlakte van 13.000 ha is een overeenkomst gesloten met het landschap Djokjakarta en waarbij is vastgesteld, dat het
beheer van genoemde bosschen zal plaats hebben door den dienst van
het boschwezen. Voorts heeft men nog het boschwezen van den Mangkoenegaran, waartoe een oppervlakte van 25.000 ha behoort, waarover
eigen personeel het beheer voert. Ten slotte hebben boschbouwwerkzaamheden plaats op de partikuliere Pamanoekan- en Tjiasbmlanden:
de uitgestrektheid aldaar wordt in het jaarverslag niet vermeld.
*

*

•

Ten aanzien van de boschbescherming heeft men op Java en Msdoera
te doen met brand, veeweide, ontginning, diefstal en ziekten en plagen.
Brand heeft verschillende uitwerking bij de djatibosschen en bij de
overige bosschen ; het is hier niet de plaats om daarvan een beschrijving
te geven.; Het tegengaan daarvan hangt zeer nauw samen met een intensief beheer en wordt vermoed dat daarin nog verbetering moet komen.
Ten aanzien van het totaal voor produktie bestemde djatiboschareaal op
Java en Madoera volgen eenige gegevens, omtrent de daarin plaats gehad
hebbende boschbranden.
1931
1930 "
Aantal branden . . . . . .
. 1. . . .
3974
3518
Verbrande oppen/lakte in ha
11875
.
16119
Gemiddelde oppervlakte per brand In ha . .
4.1
3.4
Oppervlakte bestemd voor producküe in ha. . : 720493
720829
1.7
Percentage verbrande oppervlakte
. . . .
2.2
110417
Beschermingskosten, totaal in gld
.
67776
idem
per ha in gld.
. -. .
0.09
0.15
De boschbranden .Waren in hoofdzaak beperkt tot de maanden Augustus, September en October. Bij deze branden gaat het in hoofdzaak om
vernietiging van den ondergroei en den humus ; terwijl overigens liggend
hout kan verloren g a a n ; brandwonden in vele gevallen optreden ; schade
aan den bijgroei vermoedelijk plaats heeft.
De veeweide doet Het meeste kwaad in de djatibosschen en kari daaraün
slechts zeer geleidelijk"1 paal en perk gesteld worden. Het is een zeer oud
kwaad en dat vermindert al naar mate de bevolking leert, om het zonder
de bosschen te stellen als schuilplaats en voedselbron voor haar vee.
Daarbij blijft de botjak-angon (de knaap die op hét vee moet passen) een
grootc plaag voor' de djatibosschen, omdat deze al te vaak brand doet
ontstaan en oorzaak is van andere ongerechtigheden.
De onbevoegde ontginning van boschgrond voor den landbouw is een
moeilijk te beteugelen kwaad in de schermbosschen. Dc ambtsgebieden zijn
daar vooral veel te groot voor een goede bewaking en eerst met de erkenning der steeds toenemende belangrijkheid dezer boschen voor het algemeen welzijn, kan het beheer intensiever worden en daarmee de mogeontstaan en oorzaak is van andere ongerechtigheden.
Diefstal in de bosschen is eerst een zoodanig begrip geworden, toen
de bosschen ekonomische waarde kregen. Voordien was een ieder gerechtigd zijn eigen behoefte aan hout uit het bosch te dekken. O m die
reden wordt diefstal uit het bosch lang niet overal als zoodanig beschouwd
en moet dat begrip nog met de maatschappelijke opvattingen vergroeien.
Ten aanzien van ziekten en plagen worden dagelijks nieuwe waarnemingen gedaan en aan het instituut voor plantenziekten te Buitenzorg
is een boschbouwkundige doorloopend werkzaam, om daarin klaarheid
te brengen. Zijn raadgevingen moeten dan in de praktijk worden toegepast, om daarvoor, een oplossing te vinden.
In de bosschen der buitengewesten is men eerst in het beginstadium
der boschbescherming en daar hangt alles af van dc plaatselijke omstandigheden, hoe de dienst van het boschwezen moet optreden. Indien de
algemeene bebossching ongunstiger is dan op Java en Madoera, is de
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boschbescherming van veel grooter belang dan waar het' boschgebied een
te groote oppervlakte inneemt tegenover den landbouwgrond.
Vermelding verdient hier, dat het gebleken is, dat op Java en Madoera
een intensieve bescherming van het grootere wild noodzakelijk is, om
te voorkomen, dat dit in afzienbaren tijd geheel wordt uitgeroeid.

f

In 1931 werd de „bebnsschingskommissie" door de Regeering ingesteld,
die tot taak heeft, om haar van raad te dienen omtrent maatregelen,
welke noodig worden geacht, om te geraken tot een betere bebossching
van Java, alsmede het onderzoeken en beoordeelen van belangrijke voorstellen, welke bij de regerelng daartoe bereids zijn of zullen worden ingediend. Naast andere vraagstukken kan hier gewezen worden op het
» aanwezig zijn van 540,000 ha bosch, waaromtrent nog geen beslissing
is genomen wat betreft de bestemming; hetzij deze bestemd moeten
worden voor inlijving bij de schcrmbosschen; voor ontginning door den
grootcn landbouw (erfpacht) ; of wel voor den inlandschen landbouw.

Gedurende het verslagjaar werden op Java en Madoera 12900 ha
kuituur aangelegd, namelijk 9400 ha djati en 3500 ha andere boomsoorten,
terwijl zulks gemiddeld per jaar in de voorgaande 10 jaar bedroeg
11000 ha, namelijk 7600 ha djati en 3400 ha andere boomsoorten.
Maakte het jaarverslag over 1930 melding van den aanleg van 350 ha
kuituur op de buitengewesten, zoo wordt voor 1931 opgegeven een
kultuuraanleg van 584 ha, waaronder 361 ha Pinussoorten, 43 ha djati,
22 ha sandel en 158 ha andere boomsoorten-en dat alles verdeeld over
verscheidene dieristkringen (ambtsgebieden). Niettegenstaande den onzekeren toestand van het boschbeheer op de Buitengewesten wil men daar
niet bij de pakken neerzitten, maar tracht zóo' spoedig mogelijk ervaring
op te doen en alles in voorbereiding te brengen voor een toekomstig
rationeel beheer.
*
*
*

• Door den dienst van het boschwezen werden in het verslagjaar op
Java en Madoera geoogst:
355.300 m 3 djati timmerhout,
964.900 sm djati brandhout,
• 27.000 m 3 ander timmerhout,
180.100 sm ander brandhout.
Gedurende de voorgaande 10 jaar waren deze hoeveelheden gemiddeld
307.000 m 3 djati timmerhout,
1.195.000 sm djati brandhout,
19.000 m 3 ander timmerhout,
208.000 sm ander brandhout.
De invloed van den tegenwoordigen slechten, ekonomischen toestand
komt hierbij nog niet sterk naar voren en is alleen merkbaar aan den
achteruitgang in de brandhoutproduktie.
Het volgend overzicht geeft de uitkomsten aan van den verkoop en
de verstrekking van in eigen beheer gewonnen djatihout voor de laatste
drie jaar.

Jaar

opbrengst per
Verkocht en verstrekt Gemiddelde
m3
sm

m3

sm

in gltL

in gld.

Toteal
houtmasja

Gemiddelde
Totaal
opbrengst
opbrengt gereduceerde
houtmassa

1 im7= 0.6 m3

m3

gld.

(lid.

1931

256877

1019554

25.27

2.57

868609

9117160

10.59

1930

302G94

1202475

30.18

2.68

1023579

12347738

12.06

1929

419890

1445583

37.23

2.80

1287239

19676449

15.28
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Ten behoeve van een 'vergelijking met de gemiddelde houtbrengsten
in Nederland werd voor het brandhout een reduktiefaktor 0.6 aangenomen,
en dan blijkt, dat de gemiddelde prijzen voor djati ten achter staan bij die
voor eik in de houtvesterij Breda in de overeenkomstige jaren.
In het gebied der wildhoutbosschen op Java en Madoera komen vele
natuurmonumenten voor ter gezamenlijke oppervlakte van 126.000 ha. De
bewaking dezer boschen is toevertrouwd aan het boschpoll tic-personeel
en kon hiervoor geen extra of afzonderlijk personeel ter beschikking
worden gesteld, hetgeen zeer zeker hoogst gewenscht zou zijn. Het kan
daarom geen verwondering baren, dat er meermalen, klachten zijn over
den toestand dezer natuurmonumenten en verdient het daarom alle aanbeveling daarvoor een afzonderlijk korps bewakingsbeambten aan te
stellen.
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Voor het djatiboschareaal werden door den dienst der boschinrichting
in 1931 aan afdrukken van kaarten 12042 bladen geleverd tegen 17.133
bladen In 1930. Daarvoor waren in 1931 noodig 4240 m 2 lichtdrukpapier
tegen 6500 m 2 in 1930. Voor de schermbosschen op Java en Madoera en
voor de bosschen der buitengewesten waren deze hoeveelheden veel kleiner,
maar zullen met ieder jaar toenemen.
Een der mpeilijkste onderwerpen vormt een vergelijking tusschen het
boschwezen in Nederland, en dat in Nederlandsch Indië. Het laatste belooft nog alles en het eerste is een wenschelijk geachte aanvulling van
de maatschappelijke samenleving. Nederland met Nederlandsch Indië,
Suriname en Curagao vormen samen het koninkrijk Nederland en zou
men willen veronderstellen, dat er op veel gebied algeheele samenwerking
bestaat en dat uitwisseling van ambtenaren veelvuldig zou plaats hebben. Bij nadere beschouwing komt .men tot geheel andere inzichten en
valt een onderlinge tegenstrijdigheid waar te nemen. Een wederzijdsche
begunstiging ten aanzien van handel en landbouw bestaat niet;, uitwisseling van ambtenaren komt weinig voor. De maatstaf, die voor verschillende betrekkingen geldt, is in Indië anders dan in Nederland. De
verantwoordelijkheid voor zeer belangrijke betrekkingen wordt in Indië
aan veel jongere ambtenaren opgedragen, dan hier te lande. Het verslag
over het dienstjaar 1931 voor het Nederlandsche boschwezen vermeldt,
dat er 20 hoogere (met akademische opleiding) ambtenaren waren voor
een areaal van 45.500 ha, verdeeld over 5 houtvesterijen en een boschwezen in Nederlandsch Indië aangeeft 154 hoogere technische ambtenaren
voor een gebied, omvattende voor Java en Madoera een areaal van
2,500.000 ha en voor de buitengewesten van 121.500.000 ha. Het boschwezen in beide deelen van het koninkrijk zou kunnen vergeleken worden
met een mier en een olifant. De technische ervaring, die het Indische
boschwezen iemand biedt, is veel ruimer dan waartoe het Nederlandsche
boschwezen de mogelijkheid opent. Het verdient daarom ernstige óverweging, om aan alle Nederlandsche ambtenaren bij het boschwezen den
eisch te stellen, dat ze meerdere jaren bij het boschwezen in Indië hebben
doorgebracht.

UIT DE DAGBLADEN.
, Alg. Handelsblad 13 Juli 1933.
• W O U D E N IN AFGELEGEN GEBIEDEN.

Expeditie naar het Komi-gebied.
R e u t e r meldt uit Archangel:
• >
Een onderzoekingsexpeditie met 24 vliegtuigen, bestaande uit 15 ingenieurs technici en deskundigen voor vliegtuig-opnamen, is naar het Komigebied vertrökken, teneinde 6.500.000 hectaren bosch te onderzoeken en
te trachten nieuwe methoden te vinden voor een rationeele ontsluiting der
wouden in afgelegen gebièden.

