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Ten behoeve' van ccen<'vergelijkin~ met de gemiddelde houtbrengsten
in Nederland werd voor ,het brandhout een reduktiefaktor 0.6 aangenomen
en dan .bUjkt, dat de gemiddelde prijzen voor djati ten achter staan bij die
voor eik in de houtvesterij Breda in de overeenkomstige jaren.
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In het gebied der wildhoutbosschen op Java' en Madoera komen vele
natuurmonumenten voor ter gezamenlijke oppervlakte yan '126.000 ha. De
bewaking dezer boschen is toevertrouwd aan het boschpol1tie·personeel
en kon hiervoor geen extra of afzonderlijk, pf?rsoneel 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 aan..
beveling daarvoor een afzonderlijk korps bewakingsbeambten aan te
stellen.
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Voor het djatiboschareaal werden door den dienst der boschinric:hting
in 1931 aan afdrukken van kaarten 12042 bladen geleverd tegen 17.133
bladen in 1930. Daarvoor waren in 1931 noodig 42<i0 m2 :lichtdrukpapier
tegen 6500 m2 in 1930. Voor de schermbosschen op Java en Mfadoêra en
voor de bosschen der buitengewesten waren deze hoeveelheden. veel kleiner.
maar zullen met ieder jaar toenemen.
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. Een der m,oeilijkste onderwerpen vormt een vergelijking tusschen het
boschwezen in Nederland, én dat in Nederlandsch Indië. H,et laatst~ be..
looft nog alles en het eerste .is een we.nschelijk geachte aanvulling van
de m~atschappeUjke samenleving. Nederland met Nederlandsch Indië,
Suriname en Curaçao vormen samen het koninkrijk Nederland en zou
men willen veronderstellen, dat er op veel gebied älgeheele samenwerking
bestaat en dat uitwisseling van ambtenaren veelvuldig zou plaats heb..
ben. BIJ nadere beschouwing komt ,men tot geheel andere inzichten en
valt. een onderlinge tegenstrijdigheid waar te nemen. Een wederzJjdsche
begunstiging ten aanzien van handel en landbouw bestaat niet;, uitwis..
seling van ambtenaren komt weinig voor. De maatstaf, die voor Ver...
schillende betrekkingen geldt, is in Indië anders dan in Nederland. De
verantwoordeUjkheid 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 w<\ren voor
een areaal van 45.500 ha, verdeeld over 5 houtvesterijen en een bosch..
wezen in Nederlandsch Indië aangeeft 151 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 bosch~
wezen 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 óver..
weging, om aan alle Nederlandsche ambtenaren bij het boschwezen den
eisch te steIlen, dat ze meerdere jaren bij het boschwezen in Indië hebben
doorgebracht.
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WOUDEN IN AFGELEGEN GEBIEDEN.
Expeditie naar het

Komi~gebied.

Reu ter meldt uit Archangel :
ECIl onderzoekingsexpeditie met 24 vliegtUigen, 'bestaande uit 15 ioge...
nieurs technici en deskundigen voor vliegtuig.opnamen. is naar het KQmi~

gebied vertrökken, teneinde 6.500.000 hectaren bosch te onderzoeken en
te trachten nieuwe methoden te vinden voor ecn rationeele ontsluiting der
wouden in afgelegen gebièden.

