HET lIle INTERNATIONALE
HOUTGEBRUIKS-CONGRES TE PARIJS,
EN HET C. L B.
door
Dr. j. R. BEVERSLUIS.
(Overgenomen uit .. Hout"" van 13 Augustus 1937).

Op 26, 27 en 28 Juli j.l. werd te Parijs gehouden de lIle
Internationale Hólzverwertungs Konferenz,

uitgeschreven

door de Ausschuss für Holzverwertung (Afdeeling Houtgebruik) van het Comité permanent internationaal de la
production, de !'industrie et du commerce du bois, zetelend
te Weenen. (Afgekort: het C.LB.).
Om belangstellenden een juist den.kbeeld mogelijk te
maken van aard en beteekenis van dit congres, en wat
ermede samenhangt (en zulks is juist thans met het oog op
de in gang zijnde voorbereidingen inzake houtvoorlichting
en propaganda hier te lande van groot bela,ng)" is het
noodzakelijk iets' naders te vertellen over het C.LB. 1)
Beter dan lange uiteenzettingen toont de korte levens ..

geschiedenis van het C.I.B., welke een dankbaar en groot
arbeidsveld er internationaal met betrekking tot het hout en
zijn toepassing te wachten lag.
Het C.LB. werd opgericht in het najaar van 1932 en heeft
ten doel: propaganda en voorlichting inzake hout en het
gebrUik van hout.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door het te Weenen g'evestigde secretariaat. Lid ervan zijn thans de gezaghebbende centrale organisaties op dit gebied in Frankrijk,
Italië, Joegoslavië, Oostenrijk, Polen, Roemenië en T1;echoslovakije.
In goed 4 jaren is deze organisatie geworden tot het
onbetwiste, gezaghebbende en onmisbare internationale
middelpunt van alle activiteit, die ten doel heeft het gebrUik
van hout te propageeren, van voorlichting. inzake hout en
houtgebruik. door het verzamelen, uitwisselen en beschik"
baar stellen van grondige kennis en betrouwbare gegevens
betreffende de eigenschappen en mogelijkheden van het
materiaal hout en zijn toepassing. alsmede van bevordering
"1) Zie ook; Dr. J. R. Beversluis. Georganiseerde voorlichtingsmogelijk·
heid omtrent hout - cen dringende eiseh. (Ned. Boschbouw Tijdschrift.

1936, Nr. 7, Blz. 10 e.v.).
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van de ontwikkeling en bekendmaking van nieuwe toe-

passingsmogelijkheden.
Reeds spoedig na de oprichting werd met de uitgifte van
publicaties begonnen en thans verschijnen regelmatig de
volgende periodieken:
I. DEl? EUROPÄISCHE HOLZEXPOl?T. Verschijnt maandelijks.

Hierin wordt opgegeven:

a. de houtexport uit 12 landen, gescheiden naar 11 sortimenten bewerkt en onbewerkt hout, en triplex, in m3 ,
b. de houtexport uit die 12 landen, gescheiden naar 28 verschillende landen of gebieden van bestemming, en, onderverdeeld in 12 sortimenten en triplex. in m 3 ,

Als bijlagen verschijnen hierbij eveneens maandelijks:
1. Tabel van de Europeesche export van gezaagd hout naar

28 verschillende landen of gebieden, in standaards.
2. Het maandschrift In[ormationsdienst, hetwelk commentaar geeft op de statistieken, beschouwingen

over de

marktsituaties, de conjunctuur, en prijsberichten (alles van
ongeveer 16 landen).
11. DEl? WELTHOLZHANDEL SAMT NORDAMERIKANISCHEN
EXPORTZIFFERN. Verschijnt ieder kwartaal.

Hierin vindt men vermeld:
a. de houtexport van 11 sortimenten, onderscheiden voor

Europa, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
Canada, en het wereld-totaal.
b, Dezelfde export verdeeld naar 28 gebieden van bestemming.
Alle hoeveelheden in m3 •
111. lARHBUCH DES WELTHOLZHANDELS.

Hierin vindt men:
a, de jaarcijfers in geldswaarde en in m 3 over het afgeloopen
en het daaraan voorafgaande jaar voor den uitvoer en
den invoer van 18 uitvoerende en 28 importeerende

landen, onderscheiden naar 9 sortimenten, afzonderlijk
voor Europeesch en Noord-Amerikaansch gebied, en
samengevat als wereld totaal.

b, Afzonderlijke dergelijke overzichten voor gezaagd zachthout, papierhout en triplex,
IV. INTERNATIONALE RUNDSCHAU FÜR
HOLZVERWERTUNG.

Dit tijdschrift verschijnt tot nu toe 6 tot 8 maal jaarlijks
en wordt uitgegeven en geredigeerd door de sinds Juni 1935
aan het secretariaat van het C.I.B. verbonden afzonderlijke
Ausschuss [ür Holzverwertung (Afdeeling Houtgebruik).
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(Nadere mededeelingen over deze belangrijke afdeeling. zie
hieronder) .
,
Het 'bevat uit ieder land ter wereld berichten van algemeenen aard. en over alle gebieden van houtgebruik. '~be
werking. -verbetering. ~voorlichting. -propaganda en -onderzoek. Verder berichten uit de geheele wereld over bijzonder
succesvolle toepassingen van hout en over n{euwe toepas . .

sin gen en mogelijkheden. Tenslotte overzichten en aan teekeningen van nieuw-verschenen boeken over de heele wereld.
Deze zeer waardevolle en onmisbare publicaties vormen
echter slechts een deel van de werkzaamheden van het
C.I.B. en zijn afdeelingen.
Om eenig inzicht te geven in het zeer veelzijdige en
omvangrijke werkgebied van de afdeeling Houtgebruik van
het C.I.B., waarvan, behalve de hiervoor genoemde, bovendien nog lid zijn de gezaghebbende eéntrale organisaties op
dit gebied in België, Canada. Engeland, Zweden en Zwitserland, is het dienstig een en ander te vermelden uit het werkprogramma 1937, hetwelk als een der punten' van behandeling in discussie kwam op het juist gehouden congres.
De belangrijkste werkzaamheid is wel de internationale
voorlichtings- en inlichtings-dienst. Om deze dienst nog
doeltreffender te doen zijn dan hij reeds is, ligt het in het
voornemen nog meer contact te bewerkstelligen met personen
en instellingen in alle landen ter wereld, die bereid zijn aan
de voorlichting mede te werken.'
Een archief van hout-films en een volledige lijst van
elders aanwezige films zal aangelegd worden. Vopr een
dergelijk archief van tentoonstellings-materiaal zal gezorgd
worden.

Voor de publicaties en de inlichtingen worden vele tijdschriften verwerkt. Steeds is men doende daarbij zoo volledig
mogelijk' alle in de wereld verschijnende daarvoor in aan ..

merking komende tijdschriften ter beschikking te hebben.
In het voornemen ligt de opstelling van registers van
hout-toepassingen, die voortdurend bijgehouden zullen worden, zoodat steeds een actueel overzicht, en de mogelijkheid
tot onmiddellijke inlichting, aanwezig is.
De internationale uitwisselingsdienst tracht zoo volledig
mogelijk in handen te krijgen alle publicaties, jaarverslagen.
arbeidsprogramma's. voordrachten enz. (zoowel van alge...

meene als van wetenschappelijken aard), van instellingen en
personen, overal in de wereld, en stelt op haar beurt deze

(al of niet in een gewenschte taal vertaald) op verzoek
weder ter beschikking van

anderen~

Door middel van circulaires worden alle aangeslotenen
op de hoogte gebracht van, informatieve en propagandistische
gegevens, van binnengekomen vragen om inlichting en voor.."
lichting, en worden enquêtes gehouden.

,'.
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Ter bevordering van de internationale samenwerking. en

ter vermijding van dubbel werk, zal door middel van gedrukte vragenlijsten die kwartaalsgewijze toegezonden worden, elke nationale organisatie de afdeeling op ,de hoogte
houden van den stand en den loop der zaken in elk land.
De afqeeling zal trachten internationale aanvaarding te
verkrijgen van genormaliseerde sterkte- en andere kwaliteitseischen voor bouwhout, zooals reeds in verschillende landen
bestaan.
Verder zal zij statistische gegevens verzamelen en bijhouden over de verschillende bijzondere vormen van houtgebruik in de wereld, zooals b.v. houtgas-generatoren, houten
huizen, fabrieken ter verwerking van hout en houtresten,
b.v. voor cellulose, wol, suiker, vezelplaten, enz.
Bewerking van de dagbladpers, ook plaatsing van verdedigende en verhelderende stukjes, neemt de afdeeling
gaarne op zich.
Voorbereiding van studiereizen, en introducties daarbij.

alsook uitwisseling van sprekers voor voordrachten wordt
mede door haar tot stand gebracht.
In het voornemen ligt ook het uitschrijven van internationale prijsvragen.
Tenslotte -

heden -

en dit is niet de minste van haar werkzaam-

uit dei afdeeling .haar internationale activiteit in

de uitgifte van de hiervoor reeds genoemde Internationale

Rundschau für Holzverwertung.
Zooals dit blad tot nu toe verschijnt, bevat het telkenmale
weder een schat van gegevens uit de geheele wereld, waaruit
men voor propaganda en voorlichting rijkelijk kan putten.
Op het congres hield echter de secretaris-generaal van het
C.LB .. de heet G 1 e sin g e r, de man aan wiens voortvarendheid en initiatief het tot nu toe bereikte voor een
groot deel te danken is, persoonlijk een warm pleidooi voor
dit tijdschrift, teneinde de instemming van de vergadering
te krijgen met zijn voorstel om hieraan een groote uitbreiding
te geven, om ervan te maken het' internationale tijdschrift
over hout en het gebruik van hout. Unaniem ging men daarmede accoord en wanneer deze uitbreiding uitgevoerd wordt

met dezelfde energie als die welke alle werkzaamheden van
het C.LB. kenmerkt, dan kan men binnen korten tijd inderdaad het meest waardevolle internationale tijdschrift op dit
gebied tegemoet zien.
Om de kroon op het werk te zetten en de internationale
samenwerking tot een reëele ervaring te maken. organiseerde

de afdeeling sinds haar schepping op het Ie Internationale
houtgebruikscongres te Parijs. 3-5 Juli 1935. het I1e Internationale houtgebruikscongres te Londen 31 Maart-2 April
1936, en thans het lIIe te Parijs. 26-28 Juli 1937.
Duidelijk blijkt de groeiende bdangstelling voor en de

I
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belangrijkheid van deze bijeenkomsten uit het volgende
overzichtje:

.. '
Aantal
Deelnemende
Deelnemende
landen
vcrtegenw.

Ie Congres Parijs
I1e
Londen
IIIe
Parijs

1935
1936
1937

11
21
31

:U
39
ruim 100

Het aantal der besproken rapporten en inleidingen op het
laatste congres was groot en het gehalte hiervan. en van de
erover gevoerde discussies, over! het algemeen hoog. Zij

behandelden de volgende onderwerpen: de plaatsvindende
voorlichting en propaganda in de verschillende' landen.
beschouwingen over de methoden daarvoor, bescherming en
verduurzaming van hout, houtgas, moderne problemen der

hout-"veredeling" (met welk laatste in dit verband bedoeld
werd de fabricage van bouw- en ander materiaal van hout.
onder vernietiging van zijn oorspronkelijken. bouw. zooals
b.v. vezelplaten). toekomstmogelijkheden voor het gebruik
van hout.
Het heeft geen zin hier thans nader in te gaan op de
ingediende inleidingen en de gevoerde discussies. daar
binnenkort een uitvoerig' verslag daarover verschijnen zal.

Wellicht zal echter '.IIet belangstelling kennis genomen
worden van de conclusies en besluiten waartoe het congres
kwam.

Eenigszins verkort en vrij weergegeven volgen deze hier.
I. MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING EN ,

VERDUURZAMING VAN HOUT.

Overwegende dat de impregneering van het hout ter
bescherming tegerl, zwammen,

ins~cten

en vuur de toepas-

singsmogelijkheid van het hout vergroot. en dat de beproefde
methoden onvoldoende bekend zijn bij de gebrUikers. wordt
de wensch uitgesproken dat de' aangesloten organisaties en
het C.LB. hun krachten eraan zullen wijden om de toepassing
van dezen maatregel te bevorderen overal Waar deze tech-,
nisch op zijn plaats is.
Vaststellende in het bijzonder ten aanzien' van spoordwarsliggers. dat de thans toepassing vindende impregneering aan het hout een onbetwistbare supèrioriteit boven

andere materialen verleent. bewezen door het feit dat thans
houten dwarsliggers gebruik worden over 90 '% van de
lengte van alle spoorwegen ter wereld. wordt de Ausschuss
für Holzverwertung)) uitgenoodigd om aan die landen
1) Hieronder verder aangeduid' als A.f.H.
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waar deze overtuiging nog niet algemeen is, alle noodzake-

lijke gegevens en argumenten te verschaffen.
11. MET BETREKKING TOT DE VOORUCHTING EN
PROPAGANDA INZAKE HOUT.

Vaststellende dat, dank zijde opwekking door de A.f.H ..
de voorlichting en de propaganda ten, behoeve van het hout
in steeds meer landen, ter hand genomen w'ordt; opnieuw

vaststellende de overeenkomst in hoofdzaken tusschen de
problemen die in de verschillende landen voorlichtende en
propagandistskhe arbeid vereischen, en dus het nut van
samenwerking op internationaal plan: overwegende aan den

anderen kant dat voor een goede uitwerking rekening gehouden moet worden met den spedalen aard van ieder land
en volk; vaststellende dat de prachtige bouwwerken in hout
op de Int. tentoonstelling Parijs 1937 opmerkelijke voorbeelden vormen van een gemoderniseerde techniek, welke
toch rekening houdt met nationale tradities, wordt de AJ.H.
uitgenoodigd om haar dienst van inlichting en internationale
uitwisseling nog uit te breiden en wordt met nadruk gewezen

op het belang van onderricht inzake het hout aan beginnende
werklieden, ambachtslieden, architecten en andere technici.
111. MET BETREKKING TOT DE WERKZAAMHEDEN EN DE
ORGANISATIE VAN DE A./.H.

1. Aan alle organisaties die bevordering van het gebruik
van hout ten doel hebben wordt verzocht:
a. te trachten hun invloed te doen gelden op de instituten
van houtonderzoek in hun land, opdat deze het werk van
het C.I.B. steunen door de toezending van hun werkprogramma's, publicaties en lijsten van publicaties.
b. het contact met de dagbladpers te verstevigen, en in dit
verband gebruik te maken van de diensten van de AJ.H.
2. Het werkprogramma 1937 wordt goedgekeurd en besloten wordt o.a. tot
a. de samenstelling van een volledig rapport in drie talen
over het Ille congres, en de publicatie hiervan in een
extra,..nummer van de Int. Rundschau für Holzverwertung.

b. de instelling van een raad van beheer voor de A.f.H., om
de organisaties di" lid! ervan zijn, en geen lid van het
C.I.B., in nauwer contact met de afdeeling te brengen.
leder lid kan daarin een vertegenwoordiger benoemen.
c. de instelling (binnen deze raad) van e.en uitvoerend bestuur, dat tot taak zal hebben de werkzaamheden van de
A.f.H. te leide!. en te controleeren, en vooral Om vast
te stellen welke problemen van voorlichting, propaganda
en onderzoek zullen behandeld wbrden, alsmede hoe en
wanneer.
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Dit bestuur zal ieder jaar door het congres benoemd
worden. en zal in den loop van een jaar aangevuld
kunnen worden door den voorzitter van de AJ.H.
d. de instelling (binnen dezen raad) vaneen financieele
commissie. die tot taak zal hebben de financiering van de
werkzaamheden van de A.f.H. te regelen en te contro1eeren.

.

c. de instelling van internationale wetenschappelijke commissies naast de AJ.H .. met het doel een meer systematisch onderzoek van bepaalde onderwerpen mogelijk te
maken.
f. de instelling van een economische çommissie door het uitvoerend bestuur. In verband met de belangrijkheid van de
economische kwesties, en de invloed van het prijsniveau
op het gebruik, kan een organisatie voor bevordering van

houtgebruik deze kwesties niet onbehandeld laten.
Het congres legt in dit verband den nadruk op de beteekenis van de drie volgende principes:
I. De afzet van de inheemsche productie van elk land moet
verzekerd worden.
2. Invoer is bestemd ter aanvulling van de inheemsche productie. zoowel wat betreft hoeveelheid als kwaliteit.
3. Verworven bestaande posities in den handel moeten worden geëerbiedigd.
Deze officieele en vormelijke afwerking van de agenda
vormt slechts een deel van de waarde en het nut van het
gehouden congres. zooals ieder beamen zal. die dergelijke
bijeenkomsten bjjwoonde.
.
Het persoonlijke· contact. de gedachtewisseling over allerlei zaken en kwesties die men met alletlei personen uit de
verschillende landen der wereld ·voert. het bekend geraken
over en weer met den persoon, die bij een naam hehport.
de opfrissching van vroeger gemaakte kennis. vaak iil een

ander deel van de w,ereld. zijn van onschatbaar belang. zakelijk en ideëel. Zakelijk om deze reden: dat men over en
weer eed m~nsch en een persoon voor -zich ziet a1s men
daarJ?a eens over het een of ander schriftelijk iil contact
treedt, hetgeen aan de intensiteit en de activiteit van de

wéderzijdsche behandeling zeer ten goede komt. Ideëel hierom: het intermitionale saamhoorigheidsgevoel en de wederkeerige waàrdêering ontwikkelt zich in sterke mate. Het
waren waarlijk geen holle woorden die met deze strekking
herhaaldelijk in de bijeenkomsten geuit werden; het vreedzame ver keet tusschen de volken. leidend tot wederkeerig
hegrip. wordt door bijeenkomsten als deze ten zeerste gebaat.
En sterker nog wordt dit zooals ons natuurlijk ook hier ervoer. indien men onder het genot van een goed verzorgd
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diner (Ie maitre ... queux Villemin creëerde dit voor ons in het

schitterende Palais du bois op het tentoonstellingsterrein,
waar wij de gasten waren van Fransche officieele instanties), en geanimeerd door de tinteling van een afwisselende
rij aangename dranken, tusschen allerlei nationalitetis- en
taal verschillen, elkaar als mens eh tegenover mensch nader
komt, en waardeeren gaat als prettig tafel- en levensgenoot.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad 7 Aug. 1937.

DUiTSCHLAND'S HOUTVOORZIENING.
Verbod van g~bruik vEin rondhout als brandhout.
De ..Völk. Bcob." publiceert een verordening d.d. 30 Juli van minister
Göring over de houtvoorziening van Duitschland. Deze verordening ver·
biedt het gebruik van hout als brandhout. dat VOor andere doeleinden ge·
schikt is. Op het oogenblik wordt ongeveer 1.2 millioen voetmeter hout
gebruikt als brandhout. terwijl Duitschland nog ongeveer 10.3 millioen
hout moet invoeren.
De ..Völk. Beob," vermeldt, dat in 1927 de Duitsche houtproductie in
totaal 49.7 millioen voetmeter hout bedroeg. waarvan 23.6 millioen brand·
hout en 26.1 millioen hout voor andere doeleinden; in -1936 was de pro~
duetie gestegen tot resp. 58.8. 24.1 en 34.7 millioen. Het totale Duitsche
voetmeter. Naar bekend is reeds
_ houtverbruik bedroeg in 1936 64
2 jaar geleden bij verordening de binnenlandsche hout productie opge~
voerd tot ca 150 % van normaal.
.
De nIeuwe verordening nu grijpt zeer ver in den bestaanden boschbouw
en de rechten hieromtrent. welke in vele gevallen dateeren van de middel·
eeuwen. De "Völk. Beob." meent. dat het verbod tot het gebruik van
brandhout niet overal zal zijn door te voeren, omdat in vele districten
en vooral bij klein boschbezit de afzetmogelijkheden voor rondhout ont·
breken. terwijl hierdoor de prijzen voor brandhout aldaar zeer hoog kun·
nen zijn in vergelijking met de prijzen voor rondhout.
Een belangrijk deel van de Duitsche bosschen is in staatsbezit en zij
zijn voor een deel belast met kap. en sprokkelrechten van derden. hct~
geen in vele gevallen leidt tot een oneconomisch gebruik van het hout.
De nieuwe -verordening tracht hieraan een einde te maken en de nut·
tige productie van het Ouitsche boschbezit zoo hoog mogelijk op te voe·
ren. Daartoe kunnen aan de eigenaren of houders van genoemde rechten
schadevergoedingen worden gegeven in den vorm van een vergoeding in
geld.

mm.

Onder "voetmeters" moeten natuurlijk .. festmeter" d.w.z. kubieke meters
worden verstaan.

