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HET STREVEN NAAR EEN HOUTVOORLICHTINGSDIENST.
Een uiteenzetting uan den NederlBndschen Houtbond.

Naar aanleiding van eenige publicaties waarin aangedrongen werd op
een spoedige totstandkoming van een houtvoorlichtingsdienst, stelt het
bestuur van den Ncdedandschen houtbond" ter vermijding van misver~
standen er prijs op aan het volgende bekendheid te geven.
Reeds sinds enkele jaren werd door den houthandel de noodzakelijkheid
gevoe!d om voor hout op doeltreffende wJjze de noodige propaganda te
maken, zoowel om het verbruik zelve te bevorderen. als om stelling te
kunnen nemen ten aanzien van concurreerende artikelen, als ijzer, beton, e.d.
Hoewel misschIen overbodig kan nog opgemerkt worden. dat het niet
in de bedoeling lag om uitsluitend een rcc1ame~campagne op touw te
zetten, doch een verbreiding van de kennis over de toepassing van hout
in verschillenden vorm zich mede te doen grondvesten op wetenschap.
pelijk onderzoek en technische voorlichting.
Wat tot nu toe werd gedaan.
Inlichtingen werden verkregen op welke wijze in het buitenland deze
_ kwestie was ter hand genomen en in het bijzonder werden daarbij als
voorbeeld genomen de organisatorische vormen in België en Engeland.
waar de situatie ten aanzien van houtverbruik en .import. een ongeveer
gelijk beeld aangaf als hier te lande. Ook met het Comité international
du bois, tegenwoordig gevestigd te Brussel. werd contact gezocht en o.a.
een landbouwkundig ingenieur enkele maanden daar te werk gesteld voor
nadere hestudeering dezer organisatie. Hetzelfde geschiedt momenteel bij
de Timher development association te Londen.
Het bleek, dat naast de plannen, bestaande bij den Nederlandschen
houtbond. ook van andere zijde de wenschelijkheid van een houtvoor...
,lichtingsdienst werd gevoeld. Het uitstekende werk, gedaan door de
commissie inlandsch hout onder voorzitterschap van Prof. J a g erG e r ...
1 i n g s uit. Wagenir;tgen. -' hoewel alleen betrekking hebbend op de
bevordering van het gebrUik van inheemsch hout - gaf zeker aanleiding
om dit gedeelte van het houtverbruik in Nederland, uit nationale zoowel
als oeconomische redenen. krachtigen steun door een houtvoorlichtings...
dienst te doen geven. Ook het rapport uitgebracht aan den minister van
oeconomische zaken van de commissie tot onderzoek gebruikswaarde
inheemsch eiken., beuken... en grenenhout tegenover tropisch hout onder
voorzitterschap van prof. TeW e c hel' uit Wageningen. gaf in de
conclusie aan. dat een centrale instantie gewenscht was voor advies
inzake gebruiksmogelijkheden van hout. Hoewel de taak van laatstge·
noemde commissie, welke uit wetenschappelijk en technisch oogpunt Jn
elk opzicht, representatief genoemd mag worden. zich beperkte tot de
vervangingsmogelijkheden van hout uit den vreemde door inheemsch hout
of hout afkomstig van de Nederlandsche overzeesche gebieden, is uit
den aard de practische uitvoering daarvan mede afhankelijk van de op~
richting van een centralen houtvoorlichtingsdienst.
Er dient hierbij naar voren gebracht te worden. dat - naast het groote
belang van het bevorderen van het gebruik van inlandsch en (Nederlandsch) overzeesch hout - dit toch steeds slechts een gering percentage
van het houtverbruik zal l,litrDak;en, Het is wel dUidelijk. dat de belanij'"
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rIjke bedragen. welke aan loon voor het transport over zee van geïmporteerd hout. het zagen daarvan, het vervoer hier te lande. enz. worden
uitgegeven. van het uiterste belang zijn. voor het nationale bedrijfsleven.

Ook de vele tientallen millioenen guldens
welke jaarlijks besteed
worden voor den aankoop van hout. hebben een overeenkomstig en. gunstigen invloed op den export van Nederlandsche producten.
H.et is slechts te betreuren, dat de vroeger belangrijke doorvoerhandel.
voornamelijk naar Duitschland, door de beperkingen op het betalingsverkeer verloren ging.
Ook van de zijde van de Technische Hoogeschool te Delft werd steeds
groote belangstellIng gekoesterd voor de vraag. in hoeverre wetenschappelijk onderzoek aan een bevordering van houtverbruik kon worden
dienstbaar gemaakt.
Enkele dissertaties. geschreven door leerlingen van de professoren van
I ter s o.n en K I u y ver. legden hiervan getuigenis af.
Gok bij het departement van oeconomische zaken bestond groote be~
langstelling voor de mogelijkheden. welke een houtvoorlichtingsdienst.
waarbij de oeconomlsche kant van dezen tak van het bedrijfsleven zou
worden behartigd. gesteund door wetenschappelijk ondenoek. zou bieden.
Het kwam het bestuur van den Nederlandschen houtbond uiterst ge·
wcn~cht voor. dat zoo mogelijk alle krachten samenwerken in één ge·
zamenlijk orgaan. Zoowel bij het departement als bij de verschillende
andere belangstellende instellingen vond dezelfde gedachte weerklank.
Vanwege het departement werd daarop de verdere behandeling in handen
gesteld van de organisatie' toegepast natuur~wetenschappelijk onderzoek.
Hoewel het bestuur van den Nederlandsehen houtbond zich niet ont·
veinsde. dat de gedachte grootere opzet bezwaren van verschillenden
aard met zich zou bren'gen. werd toch gemeend te moeten streven naar
ccn coördinatie van alle krachten. Het is wel duidelijk. dat een samenwerking tusschen verschillende ambtelijke en semi~officiecle instanties.
wetenschappelijke instituten en het particuliere bedrijfsleven verre van
gem~kkelijk te verwezenlijken is. Vraagstukken. hoe een dergelijke in·
stelling een goede commercieele proPÇlganda kan doen steunen door weten·
schappelijk onderzoek. waarbij ook het particuliere wetenschappeHjke
onderzoek tot zijn recht komt. vereischen niet alleen overleg. ,maar ook
vertrouwen. Wil eenerzijds de wetenschappelijke en de officieele wereld
waarborgen. ·dat de propaganda niet een zuiver reclame·karakter draagt.
anderzijds moet de houthandel vasthouden aan het beginsel. dat doel
moet zijn dit onderdeel van het in het algemeen zwaar bezochte bedrijfs~
leven çloor vergrooting van omzet tot minder zorgvolle toestanden. te
brengen.
Geleidelijk aan werd door geregeld overleg getracht een oplossing te
vinden. welke. met behoud van het principe der samenwerking tusschen
de verschillende instanties. toch de grondslagen zou leggen VOOr een
vruchtbare activiteit ten aanzien van de propaganda zelve.
Met den minister van oeconomische zaken. die in elk opzicht mede·
werking verleende. werd herhaaldelijk overleg gepleegd. Evenzeer werd
met het bestuur der organisatie T.N.G. geregeld van gedachten gewis·
seld. hoe _aan de verlangens het beste voldoening kon worden gegeven.

De huidige stand van zaken.

Op het oogenblik is de situatie deze. dat enkele maanden geleden 'm
gemeenschappelijk overleg en met instemming van genoemde autoriteiten
overgegaan werd tot de instelling van een propaganda~commissie inzake
houtvoorlichting bij den Nederlandschen houtbond. Tegelijkertijd wordt
met de organisatie T.N.G. geregeld voeling gehouden. om den verderen
practischen vorm van samenwerking uit te werken.
Middellerwijl wordt door den financieelen steun van de organisatie
T.N.G. en den Nederlandschcn. houtbond gezamenlijk het wetenschap·
pelijk houtonderzoek voortgezet. Van de zijde van het departement van
oeconomische zaken is. behalve de belangstelling en medewerking, welke
het voor den gang van zaken heeft. ook materieele steun toegezegd in
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overeensternnting met hetg'een de Ncderlandsche houtband doet.
De propagandacommissie van dên Nederlandsehen houtband is inmid·
dels met kracht aan het werk getogen: met de buitenlandsche organisaties
wordt geregeld contact gebouden en in de naaste toekomst zullen verdere
mededeelingen gedaan kunnen worden, op welke wijze de werkzaamheid
dezer propagandaconunissie georganiseerd en gevoerd zal worden.
Verder wordt, in overleg met den minister van oeconomische zaken.
de samenwerking met de organisatie T.N.O. en de wetenschappelijke

wereld ontwikke1d.
Vermoedelijk zal de uiteindelijke vorm van den houtvoorlichtingsdienst
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die cener stichting zijn. waarbij zoowet de oeconomische propaganda als
onderzoek en keuring (research), elk volledig tot hun recht komen, al
blijft dan ook - zooals boven aangehaald - voor den houthandel hoofd·
zaak, dat van deze instelling een doeltreffende, op meer houtverhruik
gerichte activiteit, uitgaat, met volle erkenning, dat een dergelijke actie
alleen werkelijk blijvend resultaat kan hebben, als deze zich kan grondvesten op de resultaten van technisch er; wetenschappelijk onderzoek.
Hoewel zonder twijfel ook voor de houtwereld periculum in mora be·
staat, mag aan den anderen kant met voldoening worden vastgesteld.
dat reeds sinds eenigen tijd met kracht aangevangen is j dat op de volle
medewerking van het, departement mag worden gerekend: verder. dat
de organisatie T.N~O. alles in het werk stelt om de samenwerking tusschen
bedrijfsleven en wetenschap niet alleen goed gefundeerd. maar ook blijvend
te doen zijn. terwijl de banden met ,de instelling. welke zich in het bij·
zonder met de behartiging van het hier te lande en in Nederlandsche
overzeesche gebieden gegroeide hout inlaten. versterkt zullen 'worden,
opdat ook dit. in het bijzonder uit nationale overwegingen, belangrijke
werk ten volle tot zijn recht komt.
Op grond van het bovenstaande mag dan ook geconcludeerd worden,
dat, hoezeer ook op zichzelf de lange tijd van voorbereiding te betreuren
is. deze geenszins verloren geacht mag worden, waarbij in aanmerking
genomen moet worden, dat aanzienlijke bezwaren van fonneelen en
practischen aard de aanda.èht vroegen om ovehvonnen te -worden.
Het bestuur van den Nederlandschen Houtbond heeft dan ook het
goede vertrouwen, dat hetgeen nu ondernomen wordt, inderdaad tot het
beoogde doel zal leiden, te weten: door eendrachtig samengaan van
overheid. wetenschap en bedrijfsleven, een stimulans te geven tot verbete~
ring van een zoo belangrijken tak van het oeconomische leven als de
houthandel, de zagerij
het boschbedrijf. met alles wat daaraan vastzit
voor onze volksgemeenschap en haar welvaart.
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