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wijl het prijsverschil onbeduidend is. Deze dennen worden
met contrölezegels geleverd. Let voorts op onderstaand
vignet .dat alleen de leden van de vereeniging W.H.G.
mogen voeren.
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HOUT KOOPEN EN GELD TOE.
De rijkssteun voor hoephout en teen, zal de prijzen
en den handel niet redden.
Vreemde toestanden.
Teil overstaan van den te Houten gevestigden notaris A. L. B u u r Dl 0,

is hedenmorgen -in het gebouw van IC en W. een verkooping gehouden
van hoephout en teen onder de gemeenten Bunnik, Houten. Schalkwijk,
.
Tuil en 't Waal, Vreeswijk, Ijsselstein. enz.
Wij kennen het beeld van een dergelijke veiling. Binnen enkele minuten
is het lokaal blauw van tabaksrook. Jassen blijven aan, hoeden en petten
op. dus Iedereen heeft het lekker warm.
We hooren van steungelden en van lage prijzen en herinneren ons dat
er voor 4-jarig hout rijkssteun wordt uitgekeerd. De toestanden in de
griendeultuur, waar het hoephout, de snij· en stikteen vandaan komt, zijn
van dien aard dat het rijk voor een uitkeeriflg hede gezorgd. Maar toen
we zoo eens praatten met onze buren kregen we wel den indruk dat ook
met dezen steun de griendeultuur niet is te redden. Er is nu nog 4-jarig
hout gesneden, dat onverkoopbaar is.
De veiling gaf een moeilijk te verwerken beeld van de toestanden,
want de steun die in vijf klassen naar kwaliteit is verdeeld. wordt gedeeld
tusschen"kooper en verkooper. Wanneer er dus een perceel 4.jarig hout
kwam maakte qe notaris eerst de steun bekend. Zoo zagen wij dat een
perceel. waarop f 35.- steun was, op f 11.- werd gemijnd. De kooper
krijgt de helft van de steunuitkeering. dus f 17.50, hij moet betalen f 11.dus krijgt hij van het rijk nog f 6.50 ; tevens is hij eigenaar van het hout
. geworden. De verkooper krijgt -de f 11.- plus nog f 17.50 van het rijk.
Zeowel van onze buren. eigenaars en koopers. met wie wij een oogen·
blik spraken. als van eigen waarneming kregen we den indruk, dat de
regeering met dezen steun op den verkeerden weg is.
Eén bunder 4·jarig waarden. en elzenhout, waarop f 40.- steun werd
uitgekeerd, dus f 20.- voor den kooper. wordt gemijnd op f 34.-. Een
ander perceel· van 2 ha waarvoor de kooper f 40.- steun krijgt. brengt
f 24.- op. Behalve het hout. krijgt de kooper dus nog f 16.-.

