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zijn te zeggen: "Waar bemoeien jullie je mee? Laat ons
maar voor onze bosschen zorgen op onze manier!"

Tegenover deze mogelijkheid dient het antwoord te luiden:
"Het is wel zeker dat de nood der tijden er toe leiden zal.
dat de gemeenschap ook van U als boschbezitters het uiterst
mogelijke zal gaan eischen inzake het nut van den door U
gebruikten grond. Uw boschbezit zal in alle opzichten zoo
nuttig mogelijk moeten zijn. Dit is alleen mogelijk bij volledig
deskundig beheer en bedrijf. en voorwaarde hiervoor is
combinatie.
Erkennende dat het hiertoe zal moeten komen. is het toch
van Uw standpunt uit in elk opzicht verkieselijk. dat U zelf
een stem. in het kapittel heeft bij het ontwerpen van de daarvoor vereischte maatregelen?
Die gelegenheid wordt U in ruime mate geboden in de
hier voorgestelde commissie.

In Uw eigen belang mag er dus op gerekend worden. dat
U bereid zult zijn. en er zelfs op gesteld zult zijn. daaraan

Uw volle medewerking te verleenen."
25 Februari 1941.

UIT DE DAGBLADEN.
Het Vaderland. 21 Maart 1941.

ONS LAND VOORZIET SLECHTS VOOR 15 %
IN ZIJN HOUTBEHOEFTE.
Tnvoer in Nederland pcr jaar bijna drie millioen m3.

Men schrijft ons:
Nederland is, wat hout betreft. een der armste landen van Europa.
Dit is, gezien de groote belangrijkheid van hout als materiaal voor velerlei doeleinden, een groot nadeel. Hout wordt toegepast in talrijke b!!langrijke bedrijfstakken. De voornaamste zijn wel: de bouwnijverheid. de
timmer~ en meubelfabrieken, de mijnbouw (mijnhout), de papierindustrie
(papierhout) de celluloseverwerkende industrieën (kunstzijde, stapelvezels
enz.) en de scheepsbouw en het spoor~ en tramwegbedrijf (dwarsliggers
enz.). Bovendien is hout op het oogenblik voor het gebruik van brand~
hout belangrijker dan ooit. De binnenlandschc productie bedraagt vijf~
honderdduizend ma, slechts 7.8 % van den Nederlandsehen bodem is
met bosch bedekt.
In de periode van 1934 tot 1938 bedroeg de invoer in Nederland per
jaar gemiddeld 2.800.000 ma en het verbruik 3.300.000 m:l. Slechts voor
15 % voorzag ons land in die periode zelf in zijn houtbehocfte.
In die periode is per jaar voor de bouwnijverheid gem. 1.500.000 m~
gebruikt, voor de mijnen 440.000 m!J, voor scheepswerven en voor
meubelfabrieken 60.000 ma.
Naast papierhout verbruiken de papier... en kunst:;;;ijdefabrieken nog
groote hoeveelheden houtslijp en cellulose. welke ook voor het grootste
gedeelte moeten worden ingevoerd.

