Ingezonden Berichten
ACHTERSTELLING VAN INLANDSCH' HOUT.
Op initiatief van de Groep "InJandsche Houthandel" van den Neder. .
landschen: Houtbond werd dezer dagen te Arnhem een bespreking ge..
houden, waaraan, behalve vertegenwoordigers van een 7..tal vooraan...
staande houtnrma's en zagerijen. ook deelnamen vertegenwoordigers van
het Staatsboschbeheer. de Konipklijke houtvesterij 't Loo, de Nederland..
sche Vereeniging van rentmeesters, de Vereeniging "Het Grondbezit" en
de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Aanleiding tot deze bespreking was de noodtoestand in den inlandsehen
. houthandel. waartoe niet weinig bIjdraagt de achterstelling. dIe zich vooral
den laat~ten tIJd openbaart biJ de uitvoering van groote werken. van het

inlandsche hout bij buitenlandsch en Surinaamsch hout.
Deze achterstelling. die reeds een zeer bedenkelijk karakter heeft ge~
kregen. geldt ook voor soorten. waarvan de hoedanigheid, naar het schijnt.
bij ons inlandsche eikenhout ten achter staat.
Voorts wordt vrij veel z.g. bestekhout. geheel op maat gezaagd. uithet buitenland ingevoerd. hetgeen den Nederlandsehen houtzagerijen "het
werk en den Nederlandschen boschbouw de levering van het hout- geheel
uit handen neemt.
Er werd een Commissie ingesteld om het vraagstuk van de verdrukking
van het inlandsche- hout in ons land in studie te nemen en stappen te
beramen om in het belang van de gemeenschap het gebruik van inlandsch
hout te bevorderen. Zij houdt zich aanbevolen voor het verkrijgen van
inlichtingen en gegevens, die met het doel. waarvoor zij in het leven
is geroepen. verband houden.
'
De, Commissie is samengesteld als volgt: J. H. Ja g erG e r 1i n 9 s,
Inspecteur van het Staatsboschbeheer te Utrecht. (Voorz.); Jhr. A. J. B.
van Su c h tel e n van de H ae re, Opperhoutvester van het Ko·
ninklijk Domein 't Loo; J. S. van Bra a m. Secr. van de Vereen. van
Rentmeesters en van de Vereen...Het Grondbezit" te Rijswijk; A n t.
van Dam. lid der firma A n t, van Dam & Zn., houthandel, te
Bunnik; G. Wij m a, lid der firma G. Wij m a & Zn" houthandel te
Apeldoorn; M. de V r i e s, Hoofdambtenaar der Nederlandsche Heide ..
maatschappij' te Arnhem (Sccr.).

MEDEDEELING DER V. H. A: B. I. N. O. I.
Patio 20 Ma ..' 1931.
Op de Huishoudelijke vergadering van 18 Maart 1931 werd het Bestuur
alsvolgt samengesteld:
Voorzitter: Dr. Ir. ,P. Kr a mer, BoebÇlelak 16, Buitenzorg.
'
Secretaris: Ir. J. Pok kin g a, Salatiga.
Penningmeester: Ir. D. A. Fe rna n des, TJepoe.
1e CommIssaris: E. G r e s ser. Buitenzorg.
2e Commissaris~ Ir. F. J. Appelman. Garoet.
De Secretaris.
,

J. FOKKINGA.

