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voer van een kubieke meter hout van de zagerij naar de
stapelplaats over den 26 km langen. zwaren. weg kostte toen
(Augustus 1926; ongeveer twee gulden.
Men behoeft zich onder de bovengeschetste .omstandigheden niet af te vragen of daar eenig uitzicht te verwachten
is voor hooger boschbouw personeel vanuit West-Europa.
Aan het hoofd van het bedrijf staat een directeur. daarin
bijgestaan door een baas en een aantal arbeiders op de
zagerij. een secretaris voor de boekhouding. de contröle op
het houtvervoer en voor de uitbetalingen en in het bosch door
een aantal koddebeiers. Zelfs een boschwachter zou op een
dergelijk bedrijf een onbruikbare en te dure kracht zijn. Hier
geldt wel hetzelfde als K. M ü II e r dat voor Roemenië
eens opmerkte. dat men als West-Europeaan daar beter een
plaats zou kunnen vinden met 'de ontwikkeling van een
practisch timmerman. dan van een wetenschappelijk houtvester. afgezien nog van den te stellen eisch eenÎge Oost. .
Europeesche talen te moeten beheerschen. Dit laatste zou
'men trouwens niet te gering dienen te schatten, Voor de
Poolsche Woud-Karpathen zou gelden. behalve D:Uitsch.
Poolsch en Roetheensch en liefst ook wat Russisch.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. Û Maart 1933..

DRIE TON VOOR DE RIET. EN GRIENDCULTUUR.
Wetsontwerp ingedierld, StP.un verruimd.
Bij de Staten Generaal is een wetsontwerp ingediend. 'houdende steun
aan de riet... en griendcultuur . oogst 1933. Hiervoor is uitgetrokken
f 300.000.-.
Aan de memorie van toelichting ontIeenen wIj:
De steun aan den oogst der griendbedrijven over 1932 geboden. ten
bedrage van f 100.000.-, volgens de wet van 30 December 1932 was ge..
grond op de wenschelijkheid pm de werkzaamheid in de griendwaarden' en
de griendbewerkiogsbedriJven aan te moedigen en zoo mogelijk de dreigende
noodzaak af te \yenden voor de eigenaars om hun gewaS ongeoOgst te
laten, teneinde -te groot verlies te voorkomen.
, Eenige verbetering in den toestand is intusschen nog niet i.ngetr~de.n.
De minister moest daarom besluiten niet alleen tot voortzetting van de
steunverleening naar het voor den oogst 1932 geldende plan, maar hlj
acht het tevens· noodig een ander onderdeel der teelt in de regeling te
betrekk~n. n.L die van het griendhout. waaruit de z.g. grauwe hoepels
gemaakt worden.
.
Voor de uitvoering zal een, zelfde plan van uitvoering worden gevolgd
als geld voor de thans vigeerende steunregeling.
. Ofschoon geen nauwkeurige -cijfers bekend zijn over den omvang der
totale cultuur mag uit de statistieken wel worden afgeleid, dat het om
,duiz:endtallen ha gaat. De statistiek van het grondgebruik over\, 1930 ver...
meldt, dat riet.. en biezenland hier te lande tot een uitgestreKtheId van
127006 ha voorkomt.

