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In drie delen wordt de Duitse houtmarktpolitiek vanuit de bosbouwkundige gezichtshoek bezien. N a een korte samenvatting v a n d è factoren, die voor de bospolitiek v a n
belang zijn, worden de economische verhoudingen in de Duitse houtmarkt uitvoerig
behandeld, o p grond w a a r v a n de grondslagen voor de bosbouwkundige houtmarktpolitiek worden ontwikkeld.
D e invloed van vraag en aanbod op de houtmarkt wordt in het verleden en heden
nagegaan aan de hand van een rijk statistisch materiaal, terwijl een systematische indeling tracht duidelijk te maken welk aandeel de verschillende factoren in deze complexe materie hebben. D e rol v a n de houthandel als medium tussen aanbod en vraag
van de grondstof hout, wordt geanalyseerd aan de hand van zijn verzamel-, sorteeren verdeelfunctie. Besproken worden de houtsoorten, de sortimenten, de houtproductie
en geïmporteerde hoeveelheden, de houtprijzen en uiteindelijk de houtbalans, die ook
door kaartdiagrammen visueel wordt voorgesteld. In de verschillende paragrafen komen
de gevolgen van de naoorlogse verdeling van Duitsland in twee staten tot uiting.
D e houtbewerkende en houtverwerkende industrieën worden summier besproken,
evenals de bosbouwkundige verhoudingen, een en ander naar provincies gescheiden.
Sociografische bijzonderheden worden hierbij aangestipt. D e economische omstandigheden en de economisch-politieke situatie in Duitsland in de jaren vóór 1932 en in de
periode 1933—1945, alsmede in de Bondsrepubliek na 1945 worden afzonderlijk aan
een korte beschouwing onderworpen.
In het derde deel worden de grondslagen van de marktpolitiek besproken. Onder
marktpolitiek wordt verstaan een gedeelte van de economische politiek, die gericht is
op de toename van de welstand v a n het gehele volk, waarbij alle handelingen tot doel
hebben een optimale ontwikkeling van de markt.
U i t de beschouwingen blijkt, dat de auteur voorstander is van sociaal-economisch
gerichte maatregelen, die een stabilisatie v a n de houtmarkt beogen. Hiertoe o.a. de
verkoop- en betalingsvoorwaarden in de staatsbossen, de tarieven voor het vervoer
van hout en houtwaren per spoor, de buitenlandse handelspolitiek, in het bijzonder
met betrekking tot de houtinvoer. Prijsregelingen en contigenteringen in het kader van
een planeconomie worden te vergaand geacht. Door verhoging v a n de produktiviteit
van het bos en verbetering van de houtafvoer enerzijds en door vergroting van de
mogelijkheden van de houtafzet anderzijds moeten producent en consument van de
grondstof hout nader tot elkander worden gebracht. Tenslotte wordt er o p gewezen,
dat insectencalamiteiten en stormschade de houtmarkt kunnen ontwrichten, evenals
marktmisbruiken als monopolie- en ringvorming en dumping. .
A . J. Grandjean.

