DE RIJKSBEGROOTING VOOR 1933
EN DE BOSCHBOUW.
De Rijksbegrooting vOOr het dienstjaar 1933. betreffende
het Departement van Economische Zaken en Landbouw, die
bereids door de Tweede Kamer is aangenomen, bevat voor
den Boschbouw de volgende cijfers:
Onderafdeeling XI. Boschbouw • .
f 1.333.882.Paragraaf I. Staatsboschbeheer .
- 1.115.627.80.455.IJ. Boschwet .
.
lIl. Staatshulp voor bebossching - 137.800.Paragraaf 1. Staatsboschbeheer ..

f 1.115.627.-

Artikel 133. Perso7leelsuitgaven .
f
Dit artikel bevat de bezoldiging van het
personeel in vasten en tijdelijken dienst (68
technische en 25 administratieve ambtenaren).

325.372.-

Artikel 134. MaterieeIe behoeften en overige
uitgaven met den Algemeenen Dienst ver-

band houdende .
. ..
.
f
Bureelkosten ; verzending van dienststukken; reiskosten; vergoedingen voor dienstverrichtingen per rijwiel; verplaatsingskosten; verpachtingen; verkoopingen ; aanbeste- .
dingen; proefnemingen in het belang van den
praétischen boschbouw ; overige uitgaven.
Artikel 135. Grondbelasting, Waterschapslasten en Gemeentelijke Belastingen .

74.955.-

"

20.500.-

Artikel 136. Exploitatie-uitgaven .
Ontginning;
onderhoud;
materialen;
werktuigen en gereedschappen; aandeel in
de kosten van den Rijksgebouwendienst;

654.300.-

overige uitgaven.

Dit artikel bevat o.m. de volgende posten:
a. houtvesterij Breda
b.
..
Kootwijk
c. Rijkszaadeest te Stroe .
d. houtvesterij Haarlem
e.
"
Assen.

f

61.300.107.900.2.000.86.600.97.500.-
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f.
Emmen.
g. •
de Eilanden
h.
Nijl)legen .
i.
..
Eindhoven
j. _beheer Kreelsche Bosch
.
k.
..
bosschen bij het Rijkskrankzinnigengesticht te Woense!. . . . . . . _
I. aandeel in de kosten van den Rijksgebouwendienst
m. overige uitgaven (uitkeeringen aan arbei. .

53.800.85.200.12.000.23.000.1.225.1.800.5.800.-

ders wegens verlof. invaliliditeit. verhindering om te werken enz.; verzekeringen;
uniformen; opleiding tot bosch wachter ;
museum en onvoorzien) .

116.175.-

Artikel '137. Aankoop- en Annuiteiten ter
zake van vtoegeren aankoop . . van vast Goed

ter afronding of uitbreiding van het Staatsboschbezit ; aankoop

van

gronden

onder

Oploo. en Hoogeloon c.a., afkoop van lasten
drukkende op aangekochte gronden.

40.000.-

Artikel 138. Boschstatistiek . . . .
Kosten in verband met de voorbereiding

500,--'-

der samenstelling van een boschstatistiek

(voor het verzamelen van verschillende statistische gegevens omtrent in.. en uitvoer, gebruik. prijzen enz. van hout).
Paragraaf 11. Boséhwet·.

80.455.-

Artikel 139. Materieele behoeften en overige
uitgaven (Boschraad) .
Bureelkosten ; reiskosten: overige uitgaven.

2.955.-

Artikel 110. Overige uitgaven betreffende de
Bosch wet
. . .' .
Kosten. bedoeld in de artikelen 4 en 12 der

77.500.-

wet; overige uitgaven (hierin is begrepen

f 1500.- als bijdragen in de kosten van het
Comité tot bestudeering en bestrijding van de
iepenziekte. benevens f 2000.- voor belooning van los personeel. belast met het opsporen van doode en zieke iepen).
I

-

137.800.-

Artikel 111. Bebossching van woeste gronden Staatshulp aan gemeenten of andere pu-

137.800.-

Paragraaf 111. Staatshulp . voor bebosschi;'g
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bliekrechtelijke lichamen. aan vereemgmgen
en stichtingen van algemeen nut; onderzoek

van gronden.
De staatshulp is bestemd voor ciC gemeenten: Venray.
Maashees. Bergen (L.). Someren. Lierop. Schayk. Herpen.
Reek. Mil!. Veldhoven. Eersel. Bladel. VeSsem. Epe. Zeeland.
Son. Hooge- en Lage Mie'rde. Deurne. Bergeijk. St.' Oeden. rode. Best. Lieshout. Waalre. Heumen. Stiphout. Escharen.
Luijkgestel. Sleen. Helmond. Maarheeze. Uden. Harden\>erg.
Posterholt. Melick-Herkenbosch. Vlodrop. Berghem. Bildel.
Aarle-Rixtel. Mierlo. Bakel en Valkenswaard. alsmede voor
de Nederlandsche Heidemaatschappij voor de bebossching van
de Rovertsche Heide.
. ,
Vergeleken met het dienstjaar 1932 is op' de onderafdeeling Boschbouw voor 1933 f 148.095.---' minder uitgetrokken.

Deze vermindering is hoofdzakelijk êen g-evoIg van ee~ verlaging van den post exploitatie uitgaven, van dien voor den

aankoop van vast goed. van de kosten bedoeld' in artikel 12
der Bosthwet 1922 enz. (voor nieuwe aanvragen zijn geen
gelden uitgetrokken). en 'Van de opheffing van het Rijksboschbouwproefstation. Enkele posten.'b:v. die voor de hebossching met Staatshulp van woeste geme~nte gronden.' ondergingen een verhQ()ging, in verband met de' uitbreiding van

deze bebossching. die dienstbaar wordt gemaakt aan de be'
strijding van de werkloosheid.
In het Voorloopig Verslag wordt met betrekking tot den
boschbouw het volgende opgemerkt:
.,
Enkele leden waren van meening. dat uitbreiding van den
boschbouw een doeltreffçnd middel kan zijn tot bestrijding,
van de werkloosheid en 'tot het productief maken van den bodem. Zij wezen er daarbij tevens op. dat groote hoeveelheden
. hout uit het buitenland worden ingevoerd.
.','

Artikel 133. Enkele le<\en wezen er op. dat met ingang van
2 October 1932, de loonen van de vaste arbeiders. werkzaam
bij het Staatsboschbeheer. met f 1.50 per' week zijn verlaagd.
hetgeen een loonsverlaging van 6 tot 8 pct. \>eteekent. De
loonen van dit p'ersoneel

:war~n

:reeds lager dan die 'van de

overige Rijkswerklièden. De hie~. aa,;' het woord zijnde leden

zouden gaarne vap. den -Minister willen vernemen, waarom

voor deze arbeiders een verder gaande loonsverlaging is ingevoerd dan voor de. .andere arbeiders in" .s Rijks dienst.

Artikel HO. Blijkens de Memorie van Toelichting zijn voor
1933 geen nieuwe bijdragen el< artikel 12 van de Boschwet
aangevraagd. Deze, mededéeling gaf verscheidenen leden

1.

•
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aanleiding tot de vraag, of dit beteekent, dat de Vereeniging
tot Behoud van Natuurmonumenten geen bijdrage zal worden verleend voor den aankoop van het 214 ha groote Onzalige Bosch, dat geheel omsloten ligt door de bezittingen
dezer vereeniging en nu, dank zij. de welwillende houding der
tegenwoordige eigenaars, onder zeer gunstige voorwaarden
te koop is. Deze leden zouden zulks ten zeerste betreuren.
Zij vertrouwden alsnog te zullen vernemen, dat hun veronder...

stelling onjuist is, en dat de Minister bereid is te bevorderen,
dat aan deze vereeniging een bijdrage wordt verleend voor
den aankoop van het genoemde bosch.

Artikel 141. Met instemming hadden verscheidene leden
gezien, dat de bebossching van woeste gemeente gronden zal
worden uitgebreid. Zij achtten dit juist, omdat op dit gebied,
ook door het geven van gemakkelijk verkrijHbare adviezen,
nog veel vruchtbare arbeid te verrichten valt. Gevraagd werd,
of bij deze bebossching zorg gedragen wordt. dat de arbeidsloonen van de vaste en losse arbeiders worden geregeld naar
den plaatselijken loonstandaard.
Ook had men· met genoegen g,ezien, dat de Min!ster het
z.g. Iepenziektecomité, dat men een gelukkig voorbeeld achtte
van samenwerking tusschen, Overheid en particulier initiatief,
blijft steunen. Hoewel de wijze, waarop het Staatsboschbeheer
voor de practische bestrijding der Iepenziekte zorgt, een gunstigen indruk maakt, werd toch de vraag gesteld, of voldoende
zekerheid bestaat, dat de voorgeschreven maatregelen zoowel
door particulieren als' door Rijksorganen stipt worden uitgevoerd. Gaarne wenschte men hieromtrent te worden ingelicht.
In ,de Memorie van Antwoord heeft de Minister de in het
Voorloopig Verslag aangeroerde punten als volgt!beantwoord:
Terbestrijding van de werkloosheid wordt de ontginning
van woeste gronden tot bosch krachtig uitgebreid.
De invoer van hout uit het buitenland heeft de aandacht
van den ondergeteekende,

Artikel 133. Zooals reeds meermalen is opgemerkt. worden
de loonen van alle arbeiders bij het Staatsboschbeheer geregeld naar den plaatselijken loonstandaard. De loonen van alle
arbeiders, dus zoowel "vaste" als "losse", zijn niet ingang
van 2 October 1932 verlaagd en meer in overeenstemming
gebracht met den inmiddels verlaagden plaatselijken loonstandaard.
.
Artikel 140. Omtrent de toekenning eener bijdrage ingevolge art. 12 der Boschwet 1922 aan de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, voor het geval
zij het z.g. "Onzalige Bosch" in eigendom mocht verkrijgen,
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vraagt ondergeteekende het advies van den Boschraad. Een
klein bedrag is op het onderhavige artikel nog beschikbaar.
Artikel 141. De bebossching van woeste gemeentegronden
met renteloos voorschot van den Staat wordt veelal dienstbaar gemaakt aan de bestrij~ing van plaatselijke werkloosheid.
zoodat eenige uitbreiding 'zeer gewenscht is.
De loonen der arbeiders bij de gemeentelijke bebosschingen
worden als volgt geregeld:
a. die der vaste arbeiders en der losse arbeiders. die mede
geregeld werk vinden bij de bebossching. naar den plaatselijken loonstandaard;
b. die der bij de bebossching te werk gestelde werkloozen
in overleg met den Dienst der werkverschaffing en steunverleening van het Departement van Binnenlandsche Zaken.
, Het was den ondergeteekende aangenaam te zien. dat de
steun aan het Comité tot bestudeering en bestrijding der
iepenziekte instemming mocht vinden.

Bij de uitvoering der beschikkingen. waarbij doode of stervende iepen ter velling worden aangewezen. wordt de mede-

werking der burgemeesters ingeroepen. die bij nalatigheid
pröces-vetbaal moeten opll)aken en de maatregelen zoo spoedig mogelijk van gemeentewege op kosten der nalatig en moeieil treffen. Klachten omtrent niet uitvoering van gegeven
'bevelen tot velling van iepen en onschadelijkmaking der schors
kwamen niet 'in.
De medewerking

van

andere Departementen is ingc-xoepen

voor zooveel betreft de zieke en doode iepen op gromden
onder die Departementen ressorteereride.
Bij de behandéling der begrooting in de Tweede Kamer
heeft de heer" E.ö els gepleit voor het verstrekken van een
bijdrage ingevolge artikel 12 der Boschwet 1922 aan de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
voor den aankoop eh instandhouding van het Onzalige Bosch
en er daarbij op gewezen. dat het gewenscht is aan het verleenen van deze bijdrage de voorwaarden te verbinden. die
van Regeeringswege in dergelijke gevallen steeds worden
gesteld. met het doel waarborgen te scheppen voor een doelmatig beheer. De heer E bel s heeft daarbij zijn waardeering
uitgesproken over hèt werk van deze Vereeniging. doch acht
de 'bedoelde voorwaarden toch ook in dit geval gewenscht
ani zekerheid te hebben. dat in de toekomst een goed beheer
is Hewaarborgd.
. .
De Minister heeft medegedeeld. da,t de Regeering het waardeert aan de instandhouding van het Onzalige Bosch in bescheiden mate te kunnen medewerken en voornemens is een
jaarlijksche subsidie ad f 500.- aan de Vereeniging toe te
zeggen.
Ten aanzien van de voorwaarden. heeft de Minister er op

12~

gewezen, dat het gewensclÎt is, gezien de verdiensten der
vereeniging haar zelfrespect - dat haar belet een toezicht
van het Staatsboschbeheer op haar beheer te aanvaarden,
omdat zij zich beter dan het Staatsboschbeheer tot dat beheer
in staat acht :- eenigszins te ontzien, De ~inister, die de
Vereeniging even goed in staat acht tot dat beheer als het
Staatsboschbeheer, wenscht als algemeene voorwaarde te stellen, dat het beheer moet zijn ten genoegen van den Minister.
Wij meenen deze beslissing te moeten betreuren.

Door het stellen van de voorwaarden, zooals die zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit, van 20 Mei 1930, no. 206,
neemt de Regeering terecht het standpunt in, dat zij ervo.or
heeft te z.orgen, dat de verleende bijdragen werkelijk aan het
doel ten goede zullen komen en dat dus, o.ok in de toekomst
het behoud van het goed en een. behoorlijk beheer d~arvan
zal zijn gewaarborgd. Zooals in overeenkomsten gebruikelijk,
is· ook hier. in den vorm van een boete. een sanctie op het
naleven der voorwaarden gesteld. . _
.'

In de door den Minister, geheel in afwijking met genoemd
Koninklijk Besluit gestelde voorwaarde wordt deze sanctie
gemist, waardoor een onzeker element voor het toekomstig
beheer optreedt, Het staat immers geenszins vast, dat een
toekomstig bestuur het beheer naar behooren zal voeren.
Daarom zouden voorwaarden als bovenbedoeld de vereeniging
welgevallig moeten zijn, aangezien zij er krachtig toe medewerken, dat het doel der vereeniging, n.l. het duurzaam behoud van natuurmonumenten, er "'door wordt bereikt.
Voorts wordt in de voorwaarde gemist een regeling van
de wijze, waarop de Minister op het beheer zal toezien ..
Het blijvende behoud van het natuurs,choon van een boschterrein zal slechts verzekerd kunnen zijn, indien bij het beheer'voldoende rekening wordt gehouden 'met de eischen, die
een boschbouw-deskundige behandeling vçrlangt. Of de vereeniging de zekerheid. kan bieden dat aan deze eischen steeds
zal worden voldaan en dat derhalve, zooals de heer E bel s
wenscht, ook voor de toekomst d enoodige waarborgen worden gegeven, is a..i. geenszins zeker.
Aangezien het Staatsboschbeheer op boschbouwkundig
gebied over deze deskundigen beschikt en bovendien, uit
hoofde van zijn wettelijk voorgeschreven bemoeienissen met

het behoud van natuurschoon, alsmede in verband met de
eigen natuurmonumenten, die deze dienst beschermt, een rijke'

ervaring heeft, getuigt het niet van bescheidenheid, dat de
Vereeniging zich wat het beheer der beboschte natuurmonu. menten betreft, op een hooger plan plaatst dan het Staatsboschbeheer. Zij wijst daardoor het contact met het Staatsboschbeheer en zijn adviezen van de hand, naar het schijnt
uit vrees voor een te vergaande inmenging in haar beheer.

Voor deze inmenging behoeft echter, naar de ervaring bij

- .....

'h-

__ : . /
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andere soortgelijke gevallen he;ft bewezen, niet' te worden
gevreesd. Het gesubsidieerde lichaam blijft, indien geen vellingen worden beoogd, die in strijd zijn met het behoud van
het natuurschoon, vrij in zijn beheer, slechts wordt een algemeen toezicht uitgeoefend, waarbij, in het bijzonder ten aanzien van de zuiver bosch-technische kwesties, desgewenscht
adviezen worden gegeven, die de belan!jhebbenden veelal op
prijs blijken te stellen. ' .
Het moet zeer worden betreurd, dat deze onjuiste opvatting voor den Minister aanleiding is geweest om. voor deze
Vereeniging het toezicht door het Staatsboschbebeer, waarvan
de Vereeniging , slechts profijt zou kunnen )lebben, uit te
schakelen en mede daardoor van de eenmaal vastgestelde
algemeene voorwaarden af te wijken. Wij deelen in deze
geheel de meening van den heer J. P. van L 0 n k h u y zen,
zooals die is neergelegd in een artikel in het Tijdschrift der
Nederlandsche Heidemaatschappij van 1 Februari j.I. en
waarvan wij in .ons nummer van 1 Maart j.l. een aan d'e

Nieuwe Roterdamsche Courant ontleend overzicht opnamen.
REDACTIE.

UIT DE DAGBLADEN.
(Alg. Handelsblad 24-2-1933).

OPVOERING DER HOUTPRODUCTIE..
Stalins marsch naar, de bosschen.

Volgens een bericht van den correspondent der ItAsso~Iated-Rress~' te
Moskou. meldt Reuter, heeft de Sovjet.regeering aan al.1e' poeren !.n de
Noordelijke streken van Rusland de verplichting opgelegd' de productie
van ruw gekapt timmerhout te vergrooten. Deze campagne. welke een
maand zal duren. is door de regeering begonnen. teneinde het hout.export.
plan voor 1933134 te kunnen uitvoeren.
,

Al het werk in de dorpen, dat tot dusver door mannen werd verricht,
moet thans gedaan worden door vrouwen en kinderen, teneinde de mannen
voor de houteampagne vrij te maken. Personen, die weigeren in de bos",
.sehen aan den houtkap deel te nemen, zullen worden beschouwd als hoog'"
verraders en zullen dienovereenkomstig worden behandeld.
'
De bevolking moet voor het werk zijn eigen paarden meebrengen en
zij zullen in brigades worden verdeeld. Zij zullen worç!en geleid door
10.000 jonge communisten.

