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WERKVERSCHAFFING. WERKVERRUIMING
EN HOlITTEELT.
Gezien de hooge kosten Van het in werkverschaffing
bebosschen en ontginnen van 1800 ha Drentsche heide,
verdient aandacht de kwestie om werkverruiming in
het particuliere houttceltbedrijf mogelijk te maken.

IN PARTICULIER BEDRIJF VEEL GOEDKOOPER.
Zooals dezer dagen werd gemeld. stelde de Regeering een bedrag van
2Y2 millioen gulden beschikbaar Voor den aankoop en het in cultuur
brengen van 1800 ha heide in Drente. waarvan 1200 ha voor boschaanplant en 600 ha voor ontginning worden bestemd.
Bij de meeste werkverschaffingsobjecten kan men het nut niet in geld
uitdrukken. doch aangezien men hier te doen heeft met een der weinige
vormen waarbij dit tot op zekere hoogte wèl mogelijk is, Joont het de
moeite om bovengenoemde cijfers eens nader te ,beschouwen. Zij geven
gelegenheid om de financieele consequenties der opvatting van werk...
verschaffing, zooals dere in ons land is gegroeid, aan een bestaand
geval te toetsen.

Kosten van normale uitvoering.
Op normale wijze uitgevoerd. kan men de kosten van aanleg van
bosch op heide in het groot, ten behoeve van de houtvoortbrenging,
zaoals in dit geval wordt bedoeld. ramen op f 250 per ha; de waarde
van helde van de qualiteit. die voor bosch wordt bestemd, is gewoonlijk
omstreeks f 100 per ha. Een beplant complex van 1200 ha komt dan
op, een kostprijs van f420.oo0. Voor de stichting van boerderijtjes op
betere qualiteit helde (waarde f 200 per ha) kan men, inclusief bouw...
kosten. per ha f 900 rekenen, samen dus f 1100, voor 600 derhalve
f 660.000.
Voor het geheele 1800 ha groote complex komt men zoo tot een
totaal kostenbedrag van rond 1.1 millioen gulden. Deze kostenwaarde
kan natuurlijk niet worden gelijkgesteld met de verkoopwaarde. welke
fictief is i gegadigden voor groote terreinen jong bosch zonder land . .
huisbouw...vooruitzichten. zullen immers nauwelijks te. vinden zijn; zij
kunnen trouwens tegenwoordig veel goedkooper terecht. .
Inschakeling van werkverschaffing.
Deze brengt, blijkens de gepubliceerde djfers, de kosten op f 2.500.000.
Omdat adrriinistratie en beheer over de vaste rijksdiensten van Werk..
verschaffing en Staatsboschbeheer loopen, dienen de kosten daarvan in
meerdering te worden gebracht. Het zal dus wel In totaal niet ver van
drie millioen gulden bUjven. In "werkverschaffingstaal" gesproken, be...
teekent dit dus, dat het mogelijk zal zijn om in het bedoelde object voor
een kleine twee millioen gulden aan man . .dagen extra onder te brengen,
waarvan men geen rechtstrceksch nuttig effect verlangt. "Aan 200 werk...
loozen zou gedurende 15 jaar op dit terrein een loon van f 500 per jaar
kunnen worden betaald" aldus lezen, wij in het interview met den met
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den aankoop belasten houtvester. Ook lezen wij daarin. dat slechts In het
uiterste geval tot onteigening zal worden overgegaan.

De aankoopkosten van den grond vormen overigens op een werk als
dit den factor, die het minste gewicht in de schaal legt. Het doel is
immers het scheppen van werkgelegenheid. Wanneer men echter aan het
aantal werkloozen van circa 400.000 denkt en ziet, dat voor de tewerk·
stelling van 200 daarvan op een werk van 1 millioen een extra kosten~
verhooging van tegen de 2 millioen komt. dan verbaast het toch wel, om
in het interview de buitengewone goedkoopte dezer werkverschaffing te
zien roemen. Ook al erkent men ten volle de superioriteit van werk veI'schaffen boven steun verlcenen zonder meer, dan -blijkt toch welke ge~
weldige bedragen met de werkverschaffing. zooals de:re in ons land is

gegroeid. zijn gemoeid I
Vergelijking .met werkverru.iming in h;t ·particu.liere bedrijf.
De aandacht moge daarom worden gevestigd op de mogelijkheid. om
werkverruiming in het pardculiere houtteeltbedrijf mogelijk te maken en
na te gaan welke offers daarmede zouden zijn -gemoeid.
Met een paar grove lijnen geschetst, is de positie van onze houtverzor~
ging de volgende.
Van de geheele houtconsumptie wordt normaal slechts- ongeveer een
tiende deel in eigen land voortgebracht. Dit tiende deel bestaàt evenwel
slechts uit enkele artikélen. waarvan het mijnhout -het voornaamste is. en
van dit sortiment zou door eigen productie .wel voor ongevéer 500/0 in de
behoefte van de Nederlandsche mijnen kunnen worden voorzien. Meer
dan 20% zal echter vermoedelijk niet uit ons lanp worden b~trokken. om~
dat de import uit Rusland. Finland en Belgi!! juist even ,goedkooper is
dan ~waar:vqo!, hi~r zonder verli~ kan worden geë?,ploiteerd. - '.
,
Bovendien kunnen de mijnen nog een extravoordeeltje behalen. door
een aanmerkelijk deel van het hout inplaats van via Nederlandsche zee..
havens en verder met onze eigen vervoermiddelen te land of te water. te
betrekken via Antwerpen. Het beeld is niet fraai maar het is nu eenmaal
niet anders. en met dat al moet een deel van het hout onnut in onze bos..
schen verg·aan.
Werkgelegenheid.
Bezien w-e nu de zaak van het' standpunt der werkgeJegenheid. Als er,'
laten wij zeggen, 80.000 m3 meer hout uit eigen land naar de mijnen ging,
beteekent dit rechtstreeks voor een half millioen gulden meer normalen
arbeid door bewerkiJ).g en vervoer. Indirect - door het op gang komen
der overige houtproductie, door hervatten van den aanplant, door kwee~
keriJ enz. - allicht nog eens een half mi1lioen. sámen dus voor een mil~
Hoen per jaar aan arbeid in het vrije bedrijf.
Boschbouwlichamen en ~commlssies hebben eenige jaren achtereen po~
gingen gedaan om deze werkbron weer te doen vloeien, door een prijs..
verhooging voor .het inlandsche mijnhout te bepleiten. Als middelen werden
genoemd: contJngenteering. invoerrechten of crisissteun. Volgens genoem ..
de deskundigen viel er een verschil te overbruggen van in totaal twee ton.
Een oplossing is echter tot dusver niet gevonden, waaraan het verzet der
mijnen. die dit offer wegens eigen précair-en toestand niet kunnen brengen.
_.
wel ni~t vreemd za] zijn.
Wanneer het echter mogelijk was oril dit offer ten laste der staatskas
te brengen, dan zou een' verplichting der mijnen om de inlandsche pro~
ductie in haar geheel af te nemen, niets vreemds hebben. vooral ook omdat
de mijnbouw zelf ook wordt gesteund.
Het komt er dan op_ neer, dat met twçe ton per jaar vOQr een millioen
gulden werk in het vnje bedrijf kan worden gecreëerd. d.w.z. werk voor
2000 personen gedurende een groot deel van het jaar en bovendien zonder
ambtelijke bemoeiing van beteekenis. Vergelijkt men nu eens dit voor~
uitzicht met de in het voorgaande beziene werkverschaffing in Drente,
waarbij twee milIioen extra moet worden aangewend. om 15 jaar lang
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aan 200 arbeiders werk te geven I Hoe afkeerig men dan ook in beginsel
moge zijn van bedrijfssteun. zal toch moeten worden erkend dat bet Ei .... '.
nancieele voordeel voor de Staatskas - waaruit toch de kosten van
werkverschaffing evenzeer moeten worden geput als de steun - frap ..
pant is.
Het is zelfs zeer de vraag. of men wel van eeD offer van staatswege
behoeft te spreken. omdat ook thans de werkloozen in bosch... en houtbe...
drijf door de gemeenschap moeten worden onderhouden. Waarschijnlijk
zijn de daarmee gemoeide. steunkosten ook nu al wel hooger dan de twee
ton in quaestie. zooclat men hier feitelijk mag spreken van een .werkverruiming. die zichzelf bedruipt.
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.WERKVERSCHAFFING, WERKVERRUIMING
EN HOUTTEELT
Bebossching in we~kvcrschBffing öt werkverru.iming
in het particuliere houtteeltbedrijf ?
Naar aan·
leiding van net Drentsche bebosschings-object.
Een lezer schrijft ons:
"Onder den titel "Werkverschaffing. werkverruiming en houtteelt"
kwam in uw blad van Zondag 12 Juil een artikel voor. dat ten onrechte
- door de vergelijking van een bebosschingsobject met bestaande bosch...
bedrijven - den indruk zou kunnen wekken. dat de rcgeering wel veel
geld voor bebossching beschikbaar stelt. doch vooralsnog geen offer:':i
wil brengen voor steun aan den boschbouw . De bebossching (en ontginning) in Drente. in dat artikel bedoeld. is echter middel en geen doel.
Voorop staat de verschaffing van werk aan werkloozen en dat het
resultaat daarvan een vergrooting van ons boschareaal is. kan voor hen,
die het, goed met onzen vaderlandschen boschbouw meenen. slechts ver·
heugend, zijn.
De regeering ziet zich voor de taak geplaatst, om in een bepaalde streek
u~t te zien naar een belangrijk werkobject, waar velen in staat kunnen
worden gesteld, door werken - zij het dan ook in werkverschaffing hun levensonderhoud te verdienen. Of er nu 15 jaar lang 200 werkloozen. of 5 jaar lang 600 werkloozen: zullen werken, hangt slechts af
van de ontwikkeling der tijdsomstandigheden. Hoofdzaak is slechts, dat er
een centraal-gelegen. goed bereikbaar werkobject komt. waar werkloazen
uit de omgeving· kunnen' worden tewerkgesteld. Goedkoop werd dit object
genoemd, omdat er in verhouding tot het groote bedrag, dat er kan worden verloond, slechts weinig kapitaal-uitgaven (aankoopsom en materiaal...
uitgaven) noodig zijn.
Het is te betreuren. dat de cJjfers, die de belangrjjkheid van eventueeIe
werkverruiming in het particuliere boschbedrijf moeten aantoonen, zooals
deze in bovenvermeld artikel zijn vermeld, niet juist zijn. Immers, als er
80.000 m3 méér hout dan thans uit eigen land naar de mijnen gingen, zou
hierdoor nimmer een half millioen gulden méér normale arbeid kunnen
worden verricht. Het geheel-gereed maken (bewerken) en vervoeren naar
het station kost gemiddeld ca. f 350 per m3 mijnhout dit is het eenige
loonbedrag. want wat aan de mijnen: meer wordt betaald is spoorvracht.
bedrIjfslasten '(niet~loonen) en prijs, die de boschbezitter krijgt. 80.000 m3
méér mijnhout zou dus f 280.000 méér arbeidsloon beteeken:en en niet een
half mil1ioen.
Ook het andere halve millioen, dat in het artikel wordt vermeld. Is
jammer genoeg onjuist. Als de onderhavige 80.000 m3 hout door kaalslag
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worden verkregen (hetgeen bij mijnhout doorgaans regel is) worden hiervoor laat Ons zeggen 700 ha bosch geveld. De herbebosschnig van deze
700 ha - aangenomen dat deze ook inderdaad plaats vindt - kost. alles
meegerekend, ook nevenbedrijven als particuliere kweekerijen. enz. boogstens f 120.000. Andere voordeelen van een verhooging van de inlandsche
mijnhoutproductie. welke in arheldsloonen zijn uit te drukken. kan ik niet
zien. of het zou het toekomstige onderhoudswerk in de thans te vormen
bosschen zijn. hetgeen 'eerst over 20 jaar ter sprake komt.
Verkrijgt men het meerdere mijnhout voor een deel uit dunnlngen. dan
beeft dit geen meer werk ten gevolge. Het eindresultaat is dus. dat voor
f 400.000 - en niet voor een millioen - meer werk in het vrije bosch . .
bedrijf zou kunnen worden verricht, als er 80.000 m3 méér -'inlandsch hout
naar de mijnen ging dan thans het geval is. De gevraagde 2 ton steun
zou ten bate van de boscheigenaren komen. Men hoopt hierdoor den aan ..
kap te stimuleeren, hetgeen tot gevolg zou hebben, dat jaarlijks 4: ton méér
in' .het boschbedrijf zou kunnen worden verloond. Deze werkverruiming
te bevorderen is zonder twijfel een belangrijke zaak; men moet haar echter
met de juiste cijfers verdedigen".

*

*

*

De geachte inzender maakt geen. aanmerking op -onze berekening van de
kostenverhooging door werkverschaffing, die bij de onderhavige bebos..
sching, normaal kostende 1.1 milUoen gulden, niet minder dan 2 millioen
zal bedragen, waarom wij dan ook dit object als een geweldig dure werk ..
verschaffing zien. Inzender noemt deze echter goedkoop. omdat er weinig
kapitaalsuitgaven. bIJ betrokken zijn. Naar onze wijze van zien is dit
laatste een eigenschap, die ten hoogste de geschiktheid voor werkverschaf..
fingsobject vergroot; het blijft echter in de eerste plaats op het nuttig
effect der uitgaven aankomen. Anders zou b.v. het opstapelen van stenen.
weer afladen, opstapelen. enz .• waarbij in het geheel geen kapitaalsuit...
gaven vallen, de ideale vorm zijn.
Men kan het goed meenen met den vaderlandsehen boschbouw en
toch van oordeel zijn, dat vergrooting van het boschareaal te duur kan
worden gekocht. Temeer, omdat de staat door de werkverschaffing wordt
geforceerd tot den aanleg van groote aaneengesloten naaldhoutcomplexen
van gelijken leeftijd, die altijd worden beschouwd als het meest onderheVig
- op lateren leeftijd -aan verschillende epidemieën. terwijl ook de diepe
grondbewerking door bijna allej autaren als een ernstig nadeel wordt gezien.
Inzender betwist de cijfers over de eventueele werkverruiming in het
particuliere bedrijf. Wij ontleenden de:re cijfers echter aan het destijds
gepublice~rde uitvoerige request van de Cie. Inlandsch Hout van 7 Nov.
'33; aan dit request hebben het Staatsboschbeheer. de Ned. HeÎde Mij .•
het Kroondemein en; de houthandel medegewerkt. Deze deskundigen kun..
nen _worden geacht het te weten. Zij berekenen, dat per mS hout aan
rechtstreeksch arbeidsloon f 5.25, aan vracht f 2.-. aan toezicht, ad . .
ministratie enz. f 0.40 komen. Dit verschilt sterk met het cijfer van
f 3.50 van inzender. die bovendien vergeet, dat vrachtkosten uiteindelijk
ook voor een groot deel door loonen worden gevormd. Ons cijfer van
f 6.- per m3 , dus voor 80.000 een half milliDen. is zeker derhalve niet te
hoog gegrepen.
'
De invloed van een ook bij andere soorten en anderen afzet door . .
werkende opleving in het bosch... hout... en kweekerij ..bedrtjf onderschat
inzender o.i. eveneens. Men ga vooral de werkverschaffing niet aanzien
voor ..echt werk". Alleen het herstel der normale werkgelegenheid -kan
ons uit het economische moeras helpen en géén bedrijf kan blijven pro ..
duceeren met verlies. De klaarblijkelijke vrees van inzender, dat de bosch..
eigenaar zou profiteeren van maatregelen. genomen ten bate van het hout,
dee1en wij dan ook geenszins.
In dit verband is van belang het In het .. Handelsblad" van 11 Juni
gedeeltelijk overgenomen artikel van prof. teW e c hel in het Juni...
nummer van het ..Ned. BoschbouwtIjdschrift" over het overwegende be...
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lang van het particulier bosch-bezit in ons land. Hij schreef: ..90 % van
het aangelegde bosch dankt zIjn ontstaan aan particuliere werkzaamheid"
en acht het dringend noodig "dat onze· boschbouwpolitiek meer oog zal

hebben voor' de productieve grondslagen van het particuliere bedrijf. o.a.
door goede voorlichting eB b.v. door een goede productiestatistiek". Zelfs
zegt hij: "Het is mijn overtuiging. dat de geheeIe Nederlandsche boschbouw verkeert in den toestand van een schip, waar vergeten is een com...
pas aàn te brengen",
Als niettemin goede koers gehouden wordt. dan zal het o.i. zeker niet
aan de bebossching in werkverschaffing liggen.
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STEUN GRIENDGEWAS EN BLADRIET.
Naar, aan het A. N. P. 'van bevoegde zijde wordt medegedeeld. ligt
het in .:de bedoeling. onder bepaalde voorwaarden voor het vierjarig
griendgewas en het blac!riet oogst 1936/'37 steun te verleenen In denzelfden
vorm en tot gelijke bedragen als voor den oogst 1935f'36 het geval is
geweest.
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