Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbou wvereeniging.
PRIJSVRAAG _VAN SCHERMBEEKFONDS.
Het bestuur van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging.
Beheerder van het Van Schermbeekfonds - welk fonds
het uitschrijven van prijsvragen op het gebied van de boschcultuur tot doel heeft. om aldus de naam van den heer Van
S c her m b eek in nauw verband met de boschcultuur te
doen voortleven -

schrijft een prijsvraag uit over:

"HET VOORKOMEN EN DE BOSCHBOUWKUNDIGE BE"TEEKENIS VAN DEN.WINTEREIK (QUERCUS SESSILIFLORA
"SALISB.) IN NEDERLAND".

De antwoorden worden vóór 1 juli 1935 ingewacht bij
den.. Secretaris der Nederlandsche Boschbouwvereeniging.
Pieter Breughelstraat 16. Utrecht.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van het Van Schermbeekfonds zullen
de antwoorden op de prijsvragen worden beoordeeld door
~

een commissie van een oneven aantal leden, te benoemen

door den beheerder. De beoordeelaars kunnen zich voorbehouden geen prijzen toe te kennen.
Als beoordeelaars beuoemde de beheerder de H.H.:
G. Hou t zag ers.
Prof. Ir. j. H. j a g erG e r I in 9 s.
Prof. Dr. j. jes wie t.
j. C. E. C. N. Mulder en
Dr. j. A. van S teij n.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van bovengenoemd Huishoudelijk Reglement zullen de antwoorden met
een zinspreuk moeten worden onderteekend ; zij mogen Diet
eigenhandig door de samenstellers zijn geschreven en wor...

den bij voorkeur in 'machineschrift gesteld. Zij worden ingezonden met bijvoeging van een kaartje. bevattende den
naam en het adres van den schrijver. benevens de betrokken zinspreuk. de vijf eerste en vijf laatste woorden van het
antwoord en gesloten in een verzegelde enveloppe. mede
dragende die zinspreuk.
.
De prijs zal. op grond van artikel 7 bestaan in studiewerken op boschbouwkundig of aanverwant gebied of een
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geldsom, ter keuze van den prijswinner. Het bedrag is bepaald op f 50.-.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 zullen de niet
bekroonde antwoorden zonder opening van de betrokken
enveloppen ter aanwijzing van den schrijver worden vernietigd, tenzij de betrokken schrijvers binnen twee jaren na
een deswege tot hun gerichten oproep hun verlangen tot
terugzending kenbaar maken, in welk geval aan dit verlangen zal worden voldaan. De bekroonde antwoorden
blijven eigendom van de schrijvers en worden hun teruggezonden.
De Secretaris.

F. W. MALSCH.

Personalia.
F. W. B u r g er. Bevorderd tot houtvester bij het Staatsboschbeheer met ingang van 1 November 1934.

Boekbespreking
Lijst tJ'Bn oflicïeele personen, instellingen en vereenigingen op Land~
en Tuinbouwgebied.
Afgezien van de gewone verbeteringen en aanvullingen zijn de wij:z;i~

gingen in vergelijking met de adreslijst van 1933 slechts :van geringen
omvang.
Opgenomen werden thans de adressen van alle crlsisinstellingen op
land~ en tuinbouwgebied. alsmede van alle commissies voor den uitvoer
van landbouwproducten.

Voor opmerkingen betreffende onjuistheden ~n leemten, welke de gebruikers in het adresboek mochten aantreffen, houdt de Directie van den
Landbouw zich ten zeerste aanbevolen.
.
Het boek is verkrijgbaar gesteld voor den prijs van f 1.- bij de
Algemeene Landsdrukkerij te .s~Gravenhage en kan tevens besteld worden
bij de plaatselijke postkantoren.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
De Commis~ie in:.!ake het Gebruik en de Verwerking van Inlandsch
Hout in Nederland verzoekt ons om opname 'van een tweetal circulaires.
welke door haar op 10 November jl. werden verzonden. de eerste aan
het Staatsboschbeheer, de Ned. Heidemaatschappij, het Kon. Domein "het
Loo. de Vereen. het Grondbezit, de Vereen. v. Rentmeesters. en eeD
enkele beheerder van groote familiebezittingen ; de tweede aan een aantal

der belangrijkste handelaren en zagerijen in inJandsch hout.
Wij laten ze hierbij volgen, en' verzoeken onze leden, van den inhoud
nota te wiJlen nemen, en bij voorkomende gelegenheid daarmede rekening
t~ willen houden. .
De Commissie inzake het Gebruik en; de Verwerking van Inlandsch
Hout in Nederland veroorlooft zich bij dezen Uw aandacht te vragen
yoor het navolgende.
Bij haar voortdurend streven om het gebruik van inlandsch hout te
bevorderen en de pogingen. die zi) doet. om in alle te harer kennis komende
gevallen. waarin gebrUik van het in ons land gegroeide hout mogelijk is.
dit boven het buitenlandsche hout den voorrang te verzekeren. vormt het
prijsverschil uiteraard telkens een moei1ijkheld.
Zij tracht deze moeillJkheid telkens te overwinnen door eenerzljds de
leveranciers van het hout te bewegen in het algemeen belang van den
boschbouw. de houthandel en zagerij met een lets lageren prijs genoegen
te nemen. en anderzijds den verbruiker te overreden om in het algemeen
belang van onze volkshuishouding over den hoogereIll prijs heen te'stappen.
Van enkele Staatsdiensten. met name van den Rijkswaterstaat en. voor
wat betreft het mIJnhout. van de Directie der Staatsmijnen In Limburg.
wordt in dIt opzicht veel medewerking ondervonden en getroostten deze
diensten zich. door aan het inlandsche product den voorrang te geven.
reeds meermalen niet onbelangrijke financieele offers.
. Soms blijkt echter het prijsverschil te groot. en is dit alleen door de
medewerking van leverancier en afnemer, zelfs al komen zij elkaar een
eindweegs tegemoet, niet geheel te overbruggen.
In enkele gevallen is dan door medewerking van de Rijkscommissie voor
Werkverruiming van Regeeringswege een toeslag verkregen ter ovcr~
brugging van het nog overgebleven prijsverschil.
Op laatst·bedoelde wijze is het. mede door de actie van onze Com~
missie. mogen gelukken, in dit jaar een zêêr belangrijke levering van
eikenhout voor onzen boschbouw. houthandel en .zagerij te behouden.
Het prijsverschil tusschen het inlandsche en buitenlandsche hout is
volgens onze overtuiging niet toe te schrijven aan een te hoogen vraag~
prijs van den houthandel en zagerij. Wij .zijn er van overtUigd. dat de
inJandsche houthandel bij het maken van zIjn calculatie in vele gevallen
voor het vellen, vervoeren. bewerken en afleveren van het hout een prijs
in rekening brengt, waarbij van winst weinig sprake meer is.
Wij weten, dat veel zagerijen bIJ hun ·kostenberekening uitgaan van
de overweging, dat reeds veel is gewonnen, wanneer zij hun bedrijf zonder
. eenige vergoeding voor afschrijving en onvoorziene tegenvallers. om niet
te spreken van eenigerlei winst, slechts op gang kunnen houden.
Eenige verlaging van den .prlJs van het inlandsche hout, waarmede in
dezen in hoofdzaak het eikenhout wordt bedoeld, is dan ook volgens
onze stellige meening alleen te verkrijgen door een iets lageren inkoop~
prijs van het hout van de boscheigenaren'..
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Wij ontveinzen ons niet. dat het cr voor onzen boschbouw uiterst
treurig zou uitzien. wanneer de houtprijzen in het bosch blijvend tot

een nog lageren grondslag dan de tegenwoordige zouden dalen.
Wat het mijnhout betreft. zoo is de prijs van het hout op stam helaas
reeds gedaald beneden; het niveau. waarbij nog van eenige rentabillteit
kan worden gesproken. Voor andere houtsoorten, met name voor het
eikenhout. is de toestand ongetwijfeld iets gunstiger.
Intusschen dreigen de onderhandelingen over leveringen van eikenhout
soms te mislukken. omdat de houthandel geen kans ziet. de benoodigde
boomen tegen een prijs te koopen. waarmee hij ongeveer uitkomen kan.
Indien in zulke gevallen de levering voor onzen inlandsehen bosch~
bouw. houthandel en zagerij verloren zou gaan, zou dit niet alleen schade
beteekenen voor de daarbij rechtsstreeks betrokken personen, maar nog
grootere schade voor onze volkswelvaart, omdat niet alleen. de opbrengst
voor boscheigenaar, houthandelaar en houtzager te laar ZQU gaan, maar
bovendien ook een vaak belangrijke hoeveelheid werk in den vorm van
rooien. vervoeren en verwerken! van het hout en het weder inplanten
op de plaats waar het geveld werd. hetgeen ook voor onze boomkweekers
eeri groot belang beteekent.
Iedere verloren gegane levering beteekent immers het gemis van veel.
en daarbij productieven. arbeid voor onze volksgenooten.
De zaak is echter nog ernstiger. Het gaat nl. niet altijd om toevallige,
op zichzelf staande leveringen, waarbij een voorbijgaand succes, hoe be~
geerenswaard op zichzelf. kan worden verkregen, maar vaak beteekent
het slagen van een onderhandeling over de levering van inlandsch .hout,
het w.eer terug krijgen van een verloren gegaan of het winnen van cen
nieuw afzetgebied.
In die gevallen staan voor onze volkswelvaart groote belangen op
het spel en dienen alle instanties, zoowel de hoscheigenaren als de hout~
handelaren en ,zagers alles in het werk te steIlen om, eenerzijds door
genoegen te nemen met een zoo matig mogelijk gestelden prijs en ander,
zijds door het zich tevreden stellen met een geringe winst en door de
levering van een zoo goed mogelijk product. mede te werken om het
herwonnen of nieuwe afzetgebied voor goed te behouden. Deze mede~
werking zal ongetwijfeld. en vooral in den aanvang. eenige offers vergen,
doch het nagestreefde doel is dit volgens onze vaste overtuiging ten
volle waard.
Het is vanzelfsprekend niet onze bedoeling. dat de boscheigenaren hun
hout tegen; afbraakprijzen verkoopen, zooals helaas in het buitenland
in veel gevallen voorkomt. doch door den slechten markttoestand hier
te lande is de laatste jaren aanmerkelijk minder hout verkocht dan in
normalen tijd het geval is. waardoor er hier en daar wel bosschen. lanen
en hoornen voorkomen, die met het oog op minder goeden groei of ge~
deel te lijk afsterven. eigenlijk rijp voor verkoop zijn te achten. of waarvan
de dunning, die met het oog op den diktegroei van het overblijvende
bosch of het te dicht groeIen van de laan wenschelijk was. tot heden
achterwege bleef.
Het zijn juist zulke objecten. waarop wIJ het oog hebben en waar,
omtrent wij bij dezen tot U het verzoek richten om tegenover den in,
Jandschen houthandel een niet al te onwillig standpunt in te nemen.
doch bij een in de gegeven omstandigheden eenigszins redelijken prijs
tot verkoop over te gaan.
Hierdoor kan worden voorkomen. dat het vele werk. dat onze Com·
missie zich geheel belangeloos getroost en waarvoor, van verschillende
zIjden de noodige medewerking wordt verkregen. doodloopt op de on,
geneigdheid van de boscheigenaren om voor hun hout met een iets
minderen prijs dan vóór den oorlog genoegen te nemen.
Onze Commissie meent bovenstaand beroep op U te mogen doen omdat
zij er van overtuigd is. dat het laten staan der boomen tot een beteren
tijd .slechts dàn zin heeft, wanneer het afzetgebied voor het in ons
vaderland gegroeide hout intact hUjft en voor zoover het reeds door .de.
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buitenlandsche concurrentie, - niet alleen met buitenlandsch eiken. doc:h
ook met exotisch hardhout - werd verloren. herwonnen is.
Wij meen~n te mogen vertrouwen. dat het bovenstaande Uw instemming
231 hebben en roepen Uwe medewerking in om ook in gevallen, waari~
door boscheigenaren Uwe meening over den verkoop van hout. in h~!
bijzonder van eikeboomen. wordt gevraagd, hen· in den door ons bedoeldcq
zin te aclviseeren.
Voor de Commissie,
(w.g.) JAGER GERLINGS. Voorzitter.
(w.g.) M. DE VRIES. Secretaris.
Aan den Heer ...... : ............................... .
Handelaar in inlandsch hout te .................... .
Onze Commissie heeft gemeend den hierbij in afschrift gevoegden hrl!!f
tot eenige diensten en personen te moeten richten, van wie mag worde!1
verondersteld dat zW in de gelegenheid zijn. eigenaren· van bosschen ~Il
boomen te adviseeren over het al of niet wenschelijke om tot verkoop
daarvan over te gaan.
Wij meenen er op te mogen vertrouwen. dat U het met de strekki~g
van dezen brief eens zult zijn.
Intusschen meenen wij met de meeste nadruk Uw aandacht te moeten
vestigen op de noodzakelijkheid, dat de houthandel en zagerij ons streven
steunen, door er voor zorg te dragen, dat iille leveringen in inlandscll
hout op voor den afnemer in elk opzicht bevredigende wijze plaats

hebben ..

Onze Commissie kan alleen dan iets bereiken dat ook waarde heeft
voor de toekomst - en dit belang gaat o.i. boven elk tijdelijk succes wanneer de houtverbruikers in ons land het inlandsche product. aat
immers dikwijls belangrijke technische voordeelen biedt boven het buiten'"
landsche. leeren waardeeren.
Men hoort meermalen van afnemerszijde beweren, dat de kennismaking
met het inlandsche hout niet meevalt. en dat, wie eenmaal inlandsch
hout heeft gebruikt, zich daar een· volgend keer wel voor zal wachten.
OngetWijfeld is deze meening gedeeltelijk op vooroordeel gegrond, maar
ook komt het helaas voor. dat getracht wordt. minderwaardig hout voor
volwaardig te doen doorgaan.
Door deze handelwijze benadeelt men niet alleen zichzelf en onua ge~
heelen boschbouw ,houthandel en zagerij. maar bovcndien het geheele·
Nederlandsche volk.
Wij meenen dan ook een· beroep op allen te mogen doen, om mede
te helpen, dat bij den houthandel en houtzagerij, voor zoover betrokken
bij den handel en de verwerking van inlandsch hout. steeds het ernstige
streven wordt hoog gehouden om alle leveringen op zooda~ige wijze
uit te voeren, dat met het inlandsche product eer wordt ingelegd.
Voor de Commissie.
(w.g.) JAGER GERLlNGS. Voorzitter.
(w.g.) M. DE VRIES. Secretaris.

MIJNHOUTPRIJZEN.
De Commissie inzake het Gebruik en de Verwerking van Inlandsch
hout in Nederland heeft in het November~nummer eene mededeeling doen
opnemen volgens welke in een artikel van den ondergeteekende in het
Tijdschrift der Ned, Heidemaatschappij van Augustus ]1, "op grond van
..de door het Centraal Bureau van de Statistiek gepubliceerde cijfers van
..in· en uitvoer ernstige twijfel wordt uitgesproken, of de door de Directie's
"der Staatsmijnen in Limburg Voor het inlandsche: mijnhout betaalde prijs,
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"waals steeds werd aangenomen en door bedoeldeDirectie altijd werd
"voorgegeven, wel hooger zou zijn, dan door haar voor het buitenlandschc
"mijnhout zou zijn betaald."
Tot miJn leedwezen voel ik mij verplfcht, de aandacht er op te vestigen,
dat ik mij met de weergave van hetgeen ik te dezer zake in bedoeld artikel
schreef, niet kan vereenigen en daarom veroorloof ik mij langs dezen
weg de Commissie beleefd te verzoeken, te willen aangeven. waar ik in
het bedoelde artikel het bovenstaande heb beweerd.
pe djfers van het Centraal Bureau omvatten alle uit eèn~ land inge~ .
voerde hoeveelheden miJnhout. -dat i~ dus ten behoeve van de staatsmijnen
en van de vier partlcuUer~ mijnondern E'mingen samen. Conclusies uit deze
cijfers kunnen dus ten aanzien van een dier vijf ondernemingen niet worden
getrokken en uit den aard der zaak heb ik dit dan ook hiet gedaan.
l-iet is m.i. voor mij de aangewezen weg, in hetzelfde tiJdschrift. waarin
mijn artikél is gepubl~ceerd, nader op de aangelegenheid in te gaan, hetgeen
dan ook in mijn bedoeling ligt. Daar echter de Commissie heeh gemeend
in het Ned. Boschbotiwtijdschrift hare bovengenoemde mededeeling te
moeten doen, zou ik het op prijs stellen, indien ook deze korte tegen·
spraak daarin werp' opgenomen.

SPRANGERS.
NASCHRIfT.
Bovenstaande meqedeeling werd onze Commissie tér inzage gezonden.
waarvoor wij de r~dactie van het Nederlandsche Boschbouwtijdschrift
bij dezen gaarne 4an~ zeggen.
Wij hebben in onze mededeeling in het November~nummer geenszins
wille!l ~egg.en. çlat Dr. Sp r a n 9 ers in zijn artikel in het Tijdschrift
der Nederlan~sche Heidemaatschappij van Augustus 1.1. zou hebben ge~
sproken van de Directie der Staatsmijnen. Hij heeft inderdaad alleen
gespro!c.en over den ip.voer van mijnhout in het algemeen en den daar~
voor volgens de invoerstatistieken betaalden, prijs.
Waar de ~taatsmJJ!len echter meer mijnhout gebruiken dan de parti·
culiere mijnen tezamep en het grootste gedeelte van het inlandsche 'miJn·
hout (over 1933 omstr 60.000 ma van de 90.000 m3 ), terwijl overleg
tusschen mijnbouw en boschbouw over de te gebrUiken hoeveelheden
inlandsch hout en· den. prijs daarvan bijna uitsluitend met de Directie der
Staatsmijnen plaats heeft. is het vanzelfsprekend, dat de bedoelde publi·
catie's alleen in verband kunnen worden gebracht met de telkens met de
staatsmijnen plaats hebbende besprekingen.
Namens de Commissie Inl. Hout,

JAGER GERLINGS.
Voorzitter.

