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O p 1 October 194-3 werden de „Voorschriften inzake Indeeling, Meting en Sorteering
van in Nederland geveld hout" („I.M.E.S."-voorschrift en) ingevoerd, terwijl op dien
zelfden datum het „Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch H o u t " in werking trad.
D e I.M.E.S,.-voorschriften zijn een getrouwe copie van de Duitsche „ H . O . M . A , "
(„Holzmessanweisung") en dragen dan ook overduidelijk het Duitsche stempel.
Met het Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout werd het Nederlandsche boschbedrijf „gelijkgeschakeld" met het Duitsche, hetgeen even zinloos als onbillijk was.
Het Duitsche boschbedrijf immers werkt in het algemeen onder belangrijk gunstiger
omstandigheden (op veel betere gronden)" dan het boschbedrijf hier te lande, dat,
" enkele uitzonderingen daargelaten, tot de armste gronden is teruggedrongen. Niettegenstaande de productiekosten in Nederland dus hooger zijn dan in Duitschland,
zijn de maximum-prijzen, waarvoor de Nederlandsche en de Duitsche boscheigenaar
hun hout mogen verkoopen;, op het zelfde niveau gebracht. I n feite kwam dit prijsvoorschrift hierop neer, dat de houtprijzen, welke reeds te laag waren, nog meer
' werden verlaagd, hetgeen de bittere pil der houtvorderingen nog bitterder maakte.
Terecht merkt D r G . H o u t z a g e r s in zijn artikel „De nieuwe bepalingen betreffende sorteeren, verkoop en prijzen van hout" in het December-numnier van 1943
van het Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij o p : " „ D e prijzen zelf
zijn voor het boschbezit hier te lande een gcoote teleurstelling geweest, omdat zij voor
verschillende onderdeelen een verlaging beteekenen, terwijl .toch in verband met de
zeer sterk gestegen kosten van exploitatie een verhooging algemeen en dringend noodzakelijk werd geacht". I k behoef in dit verband slechts te wijzen op de maximumprijzen van beukenhout van kwaliteitsklasse B (de normale kwaliteit), welke varieeren
van f 9 . — tot f25.— per m V en op de prijzen van het generatorhout, die varieeren:
van f .6.— tot f 8.— per stapelmeter voor naaldhout en van f 7.— tot f 9.— per sm
voor loofhout.
Behalve echter, dat de houtprijzen over de geheele linie te laag zijn, lijkt mij de
basis van de waardebepaling van het hout ook niet juist.. Immers: de waarde van
het hout wordt volgens de I.M.E.S. in hoofdzaak bepaald door kwaliteit en doorsnede. D e factor lengte is slechts in zooverre in rekening gebracht, dat een minimumlengte is voorgeschreven. x ) Z o o brengt b.v. een beuken„zaagbol"' van 15 m lengte
en een m.d. (middendoorsnede) van 40 cm per m 3 evenveel op als een beukenklos
van 3 m lengte en een m.d. van 40 cm (aangenomen, dat de kwaliteit van het hout
van beide boomen gelijk is).
Over de diameterklassen zij het volgende opgemerkt: Loofhoutstammen, om een
voorbeeld te noemen, wprden als volgt geklassificeerd:
Klasse 1,
tot 20 cm (19,9) middendoorsnede m(et) s(chors)
„
2.
20—30 cm (29,9)
„
3.
3(K-40 cm (39,9)
„
„
„
x
„
4.
40—50 cm (49,9)
„
• - „
' enz.
De I.M.E.S.-voorschriften bepalen echter: „Onderdeelen van een cm worden bij
de meting der doorsneden verwaarloosd" (§ 12). Een stam van b.v. 39.9 cm middendoorsnede m.s. zou volgens onze begrippen worden afgerond op 40 cm en dus vallen
in klasse 4 ; volgens de I.M.E.S. valt hij echter in klasse 3. Dit beteekent b.v. bij
eikenhout van kwaliteitsklasse A een verlies voor den boscheigenaar van f 9.— per m 3 .
Voor een van onze belangrijkste houtsortimenten, n.1. het mijnhout, is geen minimumdoorsnede voorgeschreven. In § 30 staat n.1. slechts: „Mijnhout is
hout met
middendoorsneden m.s. tot 20 cm. a) Lang mijnhout: stammen lang 4 m of meer, met
Een uitzondering hierop vormen licht- en zwaar staakhout, van laatstgenoemd
sortiment echter alleen het naaldhout,
,
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doorsneden op het midden tot 20 cm, die aan het dunne einde nog voor mijnhout bruikbaar zijn". Merkwaardig is ook, dat volgens de I.M.E.S. alle soorten hout als mijnhout
kunnen worden geleverd, terwijl er toch houtsoorten zijn, die daarvoor totaal ongeschikt zijn (Pinus Strobus, Picea alba). Ik moge in dit verband herinneren aan het
artikel „„Sprekend" hout in den mijnbouw" van D r Th. C . O u d e m a n s in het
N
Juni-nummer van 1944.
Indien de boscheigenaar grovedennenhout, dat b.v. valt in klasse 2b van het zware
staakhout (9—11 cm d.m.s. op 1 m van het dikke eind, lang 10 m en meer), verkoopt
als staakhout, ontvangt hij f 16.—• per m 3 ; moet hij het .zelfde hout leveren als mijnhout, dan brengt het hem slechts f 13.— per m 3 op.
'
•
Hiermede heb ik op enkele zeer in het oog Joopende gebreken van de I.M.E.S.voorschriften en van het Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout de aandacht
gevestigd, waarbij ik nog maar heb gezwegen over onbillijkheden als b.v. het in één
prijsklasse samenbrengen van groveden, Iariks, Weyraouthden, fijnspar en^douglas.
Laatstgenoemd voorschrift bracht den boscheigenaren echter één goed ding, ji.1. dat
het generatorhout niet meer per ton, doch per stapelmeter moest worden verkocht.
Hiermede werd een eind gemaakt aan het voor den boschbezitter financieele nadeel,
dat telkenmale ontstond door het weken-, ja dikwijls maandenlange wachten door de
I.C.G. met het afhalen van het generatorhout, waardoor dit natuurlijk sterk uitdroogde
4
en navenant in waarde verminderde.
•
A l met al geloof ik, dat de boscheigenaren hier te lande het zouden, toejuichen
wanneer bedoelde voorschriften spoedig werden vervangen door betere, Ncderlandsche,
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Zooals onder personalia werd vermeld maakt Ir F. W . M a l s c h , als vertegenwoordiger van den boschbouw, deel uit van de Nederlandsche delegatie op het Internationale voedsel- en landbouwcongres, dat op 16 October 1945 te Quebec is aangevangen. Deze delegatie staat onder voorzitterschap van den minister van Landbouw,
Visscherij en Voedselvoorziening S. L. M a n s h o l t , terwijl als vice-voorzitter optreedt Ir S. L. L o u w es.
Bedoeld congres gaat uit van de t ' J ^ . O . , de „Food and Agricultural Organisation
of the United Nations" en is te beschouwen als de eerste vergadering van deze internationale organisatie, die reeds ruim twee jaar geleden werd voorbereid door President
R o o s e v e l t . Aan deze beweging ligt het doel ten grondslag de organisatie van
landbouw en voedselvoorziening, na den thans beëindigden oorlog, in het réiara van een»
algemeene sociale politiek van betere voeding en wering van gebrek tot stand te
brengen. O o k de nadere taakomschrijving van de F.A.O. is dusdanig ruim, daar zij
zoowel de belangen Van de voedselproducent als die van de voedselverbruiker zal
omvatten en dienen, alsmede Voorlichting zal geven aan de deelhebbende landen, dat
de taak van het Internationaal Instituut te Rome verre wordt overvleugeld, zoodat
de beteckenis van deze laatste instelling feitelijk heeft opgehouden te bestaan. Het
begrip landbouw moet in dit verhand met een zéér groote L worden gelezen, zooals
wij dat plegen te zeggen, daar behalve boschbouw — en natuurlijk ook de veeteelt
en de tuinbouw — tevens de visschrrij daaronder behoort te worden verstaan. Voorop
staan dus de bevordering van het levenspeil en. de voedïng^standaard, alsmede de
verbetering van productie- en distributiemethoden, teneinde de opeenhoopingen van
voedsel op de eene plaats en tegelijkertijd de tekorten op andere plaatsen zooveel
mogelijk te helpen voorkomen. Het voornaamste van deze twee is de wering van
gebrek: "Freedom from W a n t " , maar daarnaast de voorkoming van overproductie. '
W i j zijn als boschbouwers zeer benieuwd naar het verloop van deze eerste congresvergadering en naar wat daarop tèn aanzien van den boschbouw zal worden behandeld.
F. W . B u r g e r .
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