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LEDEN.'
Als lid van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging is
ingeschreven: Jhr: Mr. Dr. H. A. van Kar neb eek,
Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland,
Heerlijkheid "de Eese", Willemsoord (0.).
ADRESWIJZIGING.
Prof. Ir. J. H. Ja g erG e r 1i n g,s ,van Zeist naar Wageningen, Prof. Ritzema Bosweg 13.
Dr. A. A. C. S p r a n g ers, Utrecht, van Mozartlaan 33 naar Ramstraat 1.
Van' de Vereeniging va;' Rentmeesters mocht het bestuur
afschrift ontvangen van een brief van het Dag. Bestuur dezer
vereeniging d.d. 27 Juni 1934, gericht aan den Minister van
Economische Zaken over den noodtoestand in het Nederlandsche boschbedrijf. met het verzoek instemming met het
daarin voorgedragene aan genoemden Minister te willen
betuigen.
Het bestuur heeft gemeend, aan dit verzoek te moeten
voldoen, daarbij teruggrijpend op het schrijven van 19 November 1932, nr. 36, (opgenomen op blz. 32 van den 6den
Jaargang van het tijdschrift) over hetzelfde onderwerp.
Voor den brief van de Vereeniging van Rentmeesters.

wordt verwezen naar de "Ingezonden Mededeelingen" in dit
nummer, terwijl de brief van het bestuur van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging hieronder is afgedrukt.
De Secretaris.
F. W. MALSCH.
Betreffende: noodtoestand
in het bosch~ en houtbedrijf.

WAGENINGEN, 14 September 1934.
UTRECHT

Aan Zijne Excellentie den Minister van
Economische Zaken. te •s-Gravenhage.
Het bestuur der Nederlandsche Boschbouwvereeniging
neemt de vrijheid de aandacht van Uwe Excellentie te vragen
voor het navolgende:
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Bij brief. van' 19 November 1932,. nr. 36, mocht het bestuur
- in verband met den· noodtoestand, die reeds toen heersehte
in den boschbouw.en in den houthandel. alsmede,in de hout~
verwerkel)de industrieën.,... maatregelen bepleiten, die dezen
Dood, eenigerlp.ate zouden 'k~nnell' lenigen. ', .. ~.:
( , !-.l,~:.'
Andere vereenigingen van belanghebbenden in den boschbouw alsmede de Commissie inzake het gebruik en de verwerking 'van inlandsch hout in Nederland, hebbeneveneens
de aandacht van Uwe Excellentie op dezen noodtoestand"
gevestigd en aangedrongen op maatregelen tot leniging daarvan,. waarmede onder meer wordt .beoogd, te geraken tot afname van een grootere hoeveelheid. mijnhout uit N ederlandsehe bosschen tegen eenhoogeren prijs' dan de.mijnen in de
laatste jaren hebben betaald, Daarnaast is gewezen op de
wenschelijkheid,' het gebruik van in .Nederland gegroeid hout
-'- vooral grovedennen (grenen); eiken- en beukenhout te bevorderen door, waar zulks zonder al te groot prijsverschil
mogelijk is, bij publieke werken te .streven naar het gebruik
van inlandsch hout in de plaats' van dezelfde houtsoorten,
afkomstig uit het buitenland, of van tropisch hout.
Met waardeering hebben wij ervaren, dat de Rijkswaterstaat in dit opzicht een belangrijke medewerking verleent door
in de bestekken twee. 'inschrijvfugen te vragen en wel één
met gebruik van inlandseh hout en één met gebruik van hout
van willekeurigen oorsprong. Het zou van veel belang zijn,
indien ook bij qe uitvoering van werken,' door 'provincies en

gemeenten,. alsmede waterschappen, jn soortgelijken .zin het
gebruik van fulandsch hout zou' kunnen worden .bevorderd.
Naast het· prijsverschil ,tusschen inlandsch hout aan den
eenen. kant .en soortgelijk hout uit het buitenland, alsmede
tropisch hout, aan. den anderen kant, speelt vooral de technische bruikbaarheid een groote rol. Het bestuur waardeert
daarom zeer de fustelling van de Commissie van onderzoek
naar de gebruikswaarde van inheemsch eiken-, beuken- . en
grenenhout tegenover tropisch hout (Commissie teW ec hel) en ziet met groote belangstelling het rapport van
deze Commissie tegemoet.-.

Voor den Nederlandschen boschbouw is een geregelde
afzet van mijnhout tegen een redelijken prijs van het allergrootste belang, aangezien verreweg het grootste gedeelte
der Nederlandsehe bosschen uit grovedennenbosch bestaat,
dat veel mijnhout levert en dat voor het meerendeel voor dit
doel wordt geëxploiteerd. Voorts beheerscht de mijnhoutprijs
vrijwel geheel de markt voor al het grovedennenhout, ook
voor het zg. gerie/hout, dat in groote hoeveelheden in den
land- en tuinbouw pleegt te worden gebruikt. Een steun~
regeling voor den boschbouw zou diensvolgens tot grondslag
moeten hebben een zoo groot mogelijke afname van inlandseh
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mijnhout tegen een voor den boschböuw aarinemelijken prijs.

: Van een zoodanige regeling is ongetwijfeld in wijden kring
een gunstige invloed te, verwachten en wel in het bijzonder
wat betreft de verruiming van de werkgelegenheid .ten platte
lande. In dit verband meent het bestuur Uwe Excellentie
met nadruk te mogen 'wijzen op de belangrijke werkgelegenheid. die ten platte lande ontstaat bij een geregelden afzet
van mijnhout en wel in den vorm van arbeid bij de velling

of dunning en het opwerken. alsmede bij het vervoeren van
het hout eerst naar spoor of schip en vervolgens naar de
mijnen. Deze werkgelegenheid. die van oudsher bestond en
waaruit in boschrijke streken een deel der plattelandsbevolking 's winters onontbeerlijke inkomsten verkreeg is door den
sterk verminderden houtafzet gedurende de laatste jaren in
bedenkelijke mate in omvang verminderd. Haar te behouden
en zoo mogelijk eenigszins uit te breiden, moet naar de
meening van het bestuur als een belangrijke factor 'worden
aangemerkt ter vermindering van de werkloosheid en ter

bevordering van den terugkeer naar meer normale toestanden
ten platte lande.
Ten aanzien van den weg. die gevolgd zou kunnen worden
om tot den gewenschten steun te geraken. zijn voorstellen
vervat in het schrijven van de Vereeniging van Rentmeesters
van 27 Juli 1934. dat door het bestuur dier vereeniging te
onzer kennis is gebracht. In d~!t schrijven wordt verzocht.
den prijs van het mijnhout vast te stellen op f 12.50 per mS
franco mijn. bij een afname van in Nederland gegroeid hout
van 125.000 mS 's jaars. Ook naar de meening van ons bestuur zou hierdoor reeds een voor den boschbouw zeer te
waardeeren tegemoetkoming worden bereikt. die als middellijk
voordeel tevens een belangrijke werkverruiming zou inhouden.
Het bestuur is overtuigd van de moeilijkheden die zich
voordoen bij het vinden van de fondsen. welke noodig zijn
om deze prijsverhooging te kunnen bekostigen. Het meent
in dit verband de aandacht van Uwe Excellentie er op te
moeten vestigen. dat als grondslag voor een te treffen regeling
een vergelijking van de prijzen. franco mijn. van het uit het
buitenland ingevoerde en van het inlandsche hout onontbeerlijk is.
Uit den aard der zaak vermag het bestuur niet te beoordeden. in hoeverre het mijnbedrijf in staat is voor het in ...

landsche hout hoogere prijzen te betalen dan tot dusverre.
Mocht blijken. mede in verband met de hiervoorgenoemde
prijsvergelijking. dat het mijnbedrijf geen hoogeren prijs kan
besteden. dan zouden het geven van een toeslag uit de
Staatskas. het heffen van een invoerrecht of contingenteering
in aanmerking komen.
Hoewel contingenteering van het mijnhout oogenschijnlijk
veel aantrekkelijks biedt en hierdoor inderdaad op een vrij
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eenvoudige wijze 'de afname van een verhoogd contingent

in Nederland gegroeid mijnhout kan worden bereikt. is het
naar de meening van ons bestuur niet zeker, dat daardoor

de prijs van het inlandsche hout tot de gewenschte hoogte
zou stijg~n. Elke'prijsverhooging zal voorts. bij dit systeem,
in haar vonen omvang door 'het mijnbedrijf moeten worden
gedragen.
:. Aan het heffen van een bijzonder. doch laag invoerrecht
- boven het onlangs vastgestelde -opalhet ingevoerde
hout uitsluitend., of 'méde ter bekostiging van de verhooging

van den mijnhoutprijs - zooals de Vereeniging van Rentmeesters in overweging geeft - zou ook naar de meening
van ons bestuur voor deze bijzondere omstandigheden de
voorkeur moeten worden geschonken.
Het, voorafgaande tezamen vattende. meent ons bestuur

Uwer Excellentie eerbiedig te mogen verzoeken. de mOl'Jelijkheid te willen doen overwegen, in het belang van den Nederlandsehen boschbouw. alsmede in die van çle werkverruiming,

den prijs van het in Nederland gegroeide mijnho:ut op een
hooger peil te brengen en de afname van de hoeveelheid
daarvan te vergrooten.
Namens het Bestuur der Nederlandsche
Boschbouwvereeniging,

(w:g.) JAGER GERLINGS, Voorzitter.
(w.g.) F. W. MALSCH. Secretaris.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 22 Aug; 1934.
PORTUGAL.
AFRIKAANSCH BOSCH WORDT VERNIETIGD.
Uitroeiing van

tse~tse~.vlieg.

LISSABON. 22 Aug. (R e u t e rl. Volgens een mededeeling van
het ministerie van koloniën zal het groote Zalala~bosch in Oost~Afrika
deze maand worden vernietigd. Alle dieren. die in dit bosch leven. zullen
eveneens worden uitgeroeid.
De autoriteiten hebben tot het verwoesten van dit bosch besloten. daar
het de broedplaats is van de Tse~Tse...vlieg. die de slaapziekte van de
dIeren naar den mensch overbrengt. Deze ziekte is een groote bedreiging
voor de bevolking van de omliggende districten en daar alle pogingen
om deze Vlie{]CD uit te roeien geen bevredigend resultaat hebben gehad.
heeft men tot vernietIging van het Zalala. . bosch besloten.

Ingezonden Mededeelingen.
REQUEST VAN DE \'EREENIGING VAN RENTMEESTERS
AAN ZIJNE EXCELLENTIE DEl'! MiNISTER V:AN
ECONOMISCHE ZAKEN TE 's-GRAVENHAGE
VAN 27 JULI 1934.
Onder verwijzing naar de brieven van de Commissie voor het gebruik

en de verwerking van inJandsch hout in Nederland gericht aan den
Minister van Economische Zaken van 20 October 1932 en 7 November
1933 - opgenomen in het tijdschrift van de Neclerhmclsche ,Heidemaat·
sch~pplj van 1 December 1932 en 1 December 1933 herinnert de
Vereeniging van rentmeester in een request den Minister aan de economische moeilijkheden. die zich ook uitstrekken" tot de boschbezitters. Deze
moeilijkheden zouden zich bovendien doen gevoelen bIJ veel grootere

groepen der bevolking. die van den arbeid in het bosch geheel of 'ge·
deeltdijk afhankelijk zjjn.
Door de moeilijkheden van den boschbezitter• zou deze er toe komen
zoo weinig 'mogelijk aan de verpleging der bosschen ten koste te leggen,
waarvan de technische achteruitgang van deze bosschen het gevolg zou
moeten zijn. tot schade van het nationaal vermogen. Voor de arheids..
markt zou het gevolg in belangrijke mate nadeeUg zijn. Indien het bedrag.
dat gemiddeld per kubieken meter geveld hout, bij de velling en het
daarop volgende vervoer, wordt vertoond. zou worden geschat op vijf
gulden, dan zou kunnen worden aangenomen. dat bij een vermindering
van de totale velling in ons land van 20 %. op een totale geschatte massa
van 500.000 m3 , reeds f 500.000.- minder zou worden verloond. De
werkelijke schade voor de arbeidsmarkt zou echter veel grooter zijn, daar
veel arheiders. die gaarne met hard, werken hun bestaan zouden willen
verdienen. ten laste zouden komen van werkverschaffing en steunver..
leening.
Een methode om aan de geschetste bezwaren althans voor een _belang ..
rijk deel tegemoet te kunnen komen, ware te vinden in een verhooging
van den mijnhoutprijs rrlet bijVoorbeeld f 2.- per m3 tot f 12,50 per m3 ,
gepaard aan een afname van mijnhout door de mijnen tot een gefixeerd.!
hoeveelheid van 125.000 m3 • de normale productie. Deze hoeveelheid
blijft nog maar een onderdeel van de totale voor de mijnen benoodigde
hoeveelheid mIJnhout. Een dergelijke steun zou geen rendement voor het
boschbedrijf verzekeren, doch wel veel meer werkgelegenheid in het bosch
doen ontstaan en een blijvend ondrhoud van een groot deel van onze
bosschen waarborgen.
De gelden. die hier mede zouden zijn gemoeid. bedragen E250,000.
De mijnen zouden extra lasten moeilijk kunnen dragen en de schatkist
zou mogelijk evenmin in staat zijn dit bedrag beschikbaar te stellen~ Een
heffing van een half procent op het ingevoerde hout - in 1933 tot een
bedrag van f 67.276.000.00.- zou echter desnoods reeds ruimschoots
voldoende zijn om tot het beoogde doel te geraken, terwijl deze heffing
tegenover geen enkele bevolkingsgroep als een onbillijkheid zou kunnen
worden beschouwd._ Op de bouwkosten toch. van bijvoorbeeld een woning
van f 4000.-t wordt slechts rond f 500.- aan hout verwerkt, zood_at
bedoelde heffing de bouwkosten slechts met f 2.50 zou verhoogen oE wel
de wekelijksche huur van een dergelijke woning met een halve cent.
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Ofschoon de regeering thans op andere gronden een invoerrecht op som·
. mige houtsorlimenten heeft ingesteld. :rou dit echter geen beletsel behoeven
te vannen voor het doen van de hierboven voorgestelde speciale heffing
op alle ingevoerde hout.
Ten einde mijnen In staat te stellen de met f 2.- verhoogden prijs

te betalen en tevens de gefixeerde hoeveelheid hout af te nemen, ware
hun cen compensatie te geven ·uit dc' pporengst van de voorgestelde

helling.

.

F. W. B.

COMMISSIE TOT ONDERZOEK NAAR DE GEBRUIKSWAARDE
VAN IN ONS LAND GEGROEID EIKEN-. BEUKEN. EN GRENEN·
HOUT IN VERGELIJKING MET TROPISCHE HOUTSOORTEN
DIE VOOR DEZELFDE DOELEINDEN WORDEN GEBEZIGD.
EN MET IN ANDERE EUROPEESCHE
LANDEN GEGROEID HOUT.
Eenige jaren geleden zij~ er in vakblllden enkele berichten verschenen
omtrent slechte ervaringen. die zouden zijn opgedaan met heipalen uit

inlandsch grenenhout. Hiertegenover zijn echter ook zeer gunstige mee..
ningen omtrent heipalen van dezelfde houtsoort. uit Nederland afkomstig,
gesteld.
De in het opschrift hierboven genoemde, door den ~nister van
Economische zaken.r ingestelde. commissie zou het nu op hoogen prijs
stellen om kennis te krijgen van gunstige of ongunstige ervaringen, die
door deskundigen. omtrent het gebruik van inJandsch grenenhout (even ..
tueel in vergelijking m~t dat van buiten,landsch grenenhout of van
andere houtsoorten) voor heipalen .ziJn opgedaan. Indien de ervaringen
niet onverdeeld goed zijn. zou toezending van monsters van het verdachte
hout zeer worden gewaardeerd. Ook zou de commissie zich eventueel
door plaatselijk bezoek van den toestand willen overtuigen. Intusschen
zouden alleén. zulke gevallen vaar de commissie waarde bezitten. waarin
de herkomst van het hout vast staat. terwijl zij gaarne de gronden,
waarop de meeDing daaromtrent berust. zal' vernemen.
MededeeHngen en monsters worden gaarne tegemoet gezien aan het
adre~ van den secretaris der commissie, Dr. J. R. Be ver s I U i s. Nas..
sauweg 26 te Wageningen.

