Ingezonden
De in Juni van dit --jaar samengestelde Commissie in~ke het gebruik
en .de v.e:rwerJdng van inlandsch hout in Nederland (Voorzitter de heer
J. H. Ja 9 erG e r 1i n 9 s, inspecteur bIJ het Staatsboschbeheer te Utrecht
en secretaris de heer- M. cl c V r i e 5, hoofdambtenaar der Ned. Heide
'Mij .• te Arnhem) welke commissie ten doel heeft de bestudeering van' den
crisis-toestand in den inlandsi:::hen houthandel cn .-zagerij. deelt het" na ...
volgende mede: "
'.
Hoewel het onderzoek der Commissie nog geenszins is geëindigd. bleek

toch

r~eds.

dat van een noodtoestand moet worden gesproken, doordat

de zagerijen in hGoge mate gebrek aan orders hebben. Als gevolg hiervan
worden de in den bosehbouwen in het itilandsche houtbedrijf werkzame
arbeiders in .~teeds sterker mate getroffen. De boschbezitters, die niet
dringend moeten verkoopen, stellen, wegens de abqormaal lage prijzen
en zelfs wegens het voor sommige sorteeringen ontbreken vart" eenige
vraag, het vellen van boomen zooveel mogelijk uit. met het gevolg: ge~
brek aan werk. bij de velling en het vervoer van hout. bij de zagerijen,
den handel. en bij het aanleggen van nieuwe beplantingen, waardopr, dit
werk.· dat. grootendeels in den winter plaats heeft. verloren gaat .en de
. .
,.
.
werkloosheid ten plattelande toeneemt..
Als de belangrijkste oorzaken van dezen toestand moeten de ongqnstige .:-tijdsomstandigheden worden beschouwd, de invoer tegen abnormaal lage
. prijzen van rond~ en be~agd hout. uit landen. waar - door verschillende'
omstandigh~den de productiekosten aanmerkeUjk lager zijn dan in
~Nederland. alsmede de toenemende invoer uit die .landen vah z.g.n. be~
stekhout.. d.i. geheel op maat gezaagd en voor dadelijk gebruil,t geree;d.
zijnd.- hout. Door deze laatste omstandigheid, wordt de toestpnd
dè' .
eerste plaats voor de ~gerijen van inlandsch hout. maar Ç1Qk voor' den -.:"
houthandel en het boschbedrijf steeds moeilijker.
.
Voorts blijkt. dat door sommige groote houtgebruikers, waartoe ook
verschillende openbare en haJf~penbare lichamen behooren. soms zonder
dat daarvool" voldoende redenen zijn. de voorkeur wordt gegêven~ aan
buitenlaildsch hout: terwijl ook het inlandsche eikenh6ut op flanclrang
van sommige autoriteiten terzijde wordt gesteld voor het veelal duurdere
Surinaamsche hout. w~ardoor weliswaar de~e Kolonie eenigszins wordt
geholpen. doch '"ten nadeele van de .inlandsche productie.
Onder den drang der omstandlghede-n. die dadelijke middelen ter ver·
betering vragen, meent de Commissie, in a~achting vàn het door haar
uit te "brengen rapport. reeds thans een dringend beroep te moeten doen
op de daarvoor in aanmerking komende lichamen en ool:< op de particu ..
Here gebruikers. om zooveel mogelijk het inlandsche ~ho~t. ook .al mocht
de prijs daarvan in enkele gevallen iets hooger zijn, te ge~ruiken. waar
dit aan het doel beantwoordt. ten einde zoodoende de nationale indWitrie
en bodemcultuur in deze moeilijke tijden te steunen en werkgelegenheid
te verschaffen aan de arbeiders in deze takken van bed.rijf..
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