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Referaten
RUBRIEK 6. Boshuishoudkunde (waaronder arbeId, beheer. handel. recht en wet:.
geving).
Tlze economie Foundations ·of Forest Politi~s. A.

HOWARD
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. Een overzicht van de ,~aatregelen die de samenleving met b~trekking tot het bos in
de loop der tijden heeft genomen. Reeds de Romeinen kwamen 450 v. C., in hun Lex duo
deciin tabularum op tegen bosdevastatIe. In de middeleeuwen vindt men maar weinig
vermelding van het algemeen nut van bossen, maar de Lex 'salica, dé Lex Burgunclionum
'Verdedigden het .particuliere bosbezit door zware straffen te stellen op bosbrand~
stichting, het ë;lfscheuren van de schors van oude eiken en houtdiefstal. In Zwitser~
land worden in 1342 en 1382 maatregelen getroffen voor het behoud van bossen ter~·
wille van de voorkoming van lawinen en iri 1669 'vaardigt CoLBERT zijn klassieke
wet uit, waarbij de belangstelling uitgaat naar de duurzame produktie van eikenhout
terwille van de vloot. Het zelfde ziet m~n in Engeland. waar de voortdurende oorlogen
met 'Spanje, Frankrijk en Holland dwingen tot maatregelen om bij zijn houtvoorziening
",onafhankelIjk te worden van het buitenland. Na de Napoleontische oorlogen vermin~
derde de belangstelling en' de wetten die naar het voorbeeld van die van COLBER.T wa~
ren uitgevaardigd, werden onder itivloed van de economische theorieën van ADAM
SMITH in de meeste Europese landen ingetrokken. In Frankrijk alleen reeds gingen door
verkoop tussen 1807 en 1823 meer dan 1 millioen ha bos voor de Staat· verloren. Overal
in het Europese gebergte nam de lawinen~schade toe, ,alleen in Denemarken volgde men
een bosconserverende pólitiek.
-.,
,',
Er kwam echter reactie, het eerst in Oostenrijk waardoor' cen wet in 1852 de par·
ticuliere ·bosSen onder contröle kwamen. Frankrijk volgde in 1863 en Zwitserland in
1876. In de meeste landen m~ag alleen bos geveld worden. wanneer dit gCIVolgd ,wordt
,door herqebossing of wanneer omzetting tot landb(~lUw de bedoeling is. Gewezen kan
worden op de toswet van Z~eden' in 1903, terwijl In de periode tussen de beide wereld·
oorlogen in de mli;',este landen de 'boswetten werden herzien. In de nieuwe staten als
Polen en, Tsechoslowakije worden; zelfs iZèer strenge wetten uitgevaardigd. Deze ont~
Wikkeling in' de boswetgeving hield nauw verband met die in· de wereldeconomie, we1k~ ,.van yrijhandel overging tot protectionisme en selfsufficiency..,
.
Het parti.culier initiatief zal' zich in 't algemeen alleen met bosbeheer bezighouden,
indien het baten afwerpt., Voor bossen op vruchtbare grönd, waar men ook eèn land~
'bouwbedrijf zou kunnen vestigen, zal men uit de, baten een bodemrente moeten kun·
nen 'vergoeden. In de meeste gevallen echter komen bossen voor op onvruchtb'!;re gronden.
De opbrengst die na uitbetaling der lonen overblijft kan beschouwd worden""-als rente
van het investerlngs kapitaal. Het bosbedrijf zal aantrekkelijk zijn wanneer dit profijt
groter is dan de mogelijke' baten uit andere investeringen. Is dit profijt geringer dim zal
het' particuliere kapitaal zich terugtrekken en de bossen venzilveren, tenzij overheidsmaatregelen dit beletten.
.
Ook bij overheidsbeheer worden uitgaven en inkomsten tegen" elkaar afgewogen
doch bij een deficit worden de indirecte voordelen van bosbezit (beperking van over...
stromingen. erosie, recreatie) in beschouwing genomen. Voor de overheid kan boven..
dien bosbezit aantrekkelijk worden als het erom gaat werkloosheid te bestrijden. Als de
samenleving toch werklozen moet 'onderhouden kan zij ze beter te werkstellen bij
het bosbeheer. Juist in de periode tussen de beide wereldoorlogen bestond er van over. .
heidswege grote belangstelling voor bosaangelegenheden.
'
Een tijd van werkloosheid werd ook. door velen na de 2de wereldoorlog verWacht.
Tot nu toe bleef ze in landen met ÇJroot bosbezit uit; redenen daarvan zijn ,grote
verliezen aan mensenlevens., daling van het geboortecijfer in de laatste 20 jaar,
algemene trek van het land naar de stad. En daarnaast een 'grote vraag naar hout als'
gevolg van oorlogsvernieling. Dit alles maakt oplossing van de. bospolitiek moeilijk.
In Zweden, Noorwegen en Finland is het mogelijk grote aantallen arbeiders in het
bos te werk te stellen in de maanden. dat ze geen emplooi hebben in de landbouw. Uit
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een oogpu~t v~n algem"e~n..belang~käri· zulk een. tiJdelijke' te wez:kstelling 'te ;verèledigen
zijn zelfs als het voordeel :minder zou zijn dan de .kosten bedragen. Het samengaan van
làndbouw met klein. bo§ bezii:·'kan. van veel nut, zijn: als de overheid doeltreffende
maatregelen ~an- 'doorvoeren, die bosdevastatie ·voorkomen.
'. Bij parttculier bosbedri,f vegete men nooit, dat de uitbetaalde lonen het nettoprovenu
'verminderen. Voor de staat, geldt dit. zoals we gezien hebben, niet. In de toekomst
kunnen dergelijke uitga;ven VQQ~' Jonen groot nu~ afwerpen in hogere blijvende hout..
"opbrengsten 'enz. ~eD; voorbeeld.hiervan zien we, aan 'Frankrijk. In 1857 werden ge...
'meenten_, gedwo',lgen tot het draineren en lJebossen van moeráS3ige, kuststreken tQs~en
l
: d.e Garonnt~ e,n de Pyreneën: Bin~en ,20. jaar waren iIl de Landes 6oo.QOO ha gedrai...
neerd eil bebost Van een der armste provincies werd dc-,ze_ streek een der welvarendste
van Frankrijk:
" . , ' . , : .' - ., :.,. : . ~,,} -:,' '~ ~, " . '
r
De urgente problemen vaq ~·ospoHtiek. kunnen' niét opgelo~t worpen door gedicteerde
'maatregelen; integende~I{ deze moete~ ,ruste';1 op een_"sq\ide b~sis. van rationele 'econo...
mische analyse.
-' .
~>
J. B.
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Report On European Timber Position. The secretariat of the E.E.CE. timber sub~com..
. mittee-Unasylva. Vol. 1. 2,)9-28. 1947.
....
.
Dit rapport, uitgebracht aan, het con-gres te Marianskc Lazne. houdt 'zich bez'ig me't
de oorzaak 'van' de houtcrlsis in Europa en de maatregelen. welke men 'in verband
hiennede dient, te treffen. Het behandelt uitsluitend de situatie van het zachthout.
'omda,t. alleen daarvoor het àantaI productiebronnen gering is" en de.omvan,g van de
. vraag imaar het moge.1Ijk maakt' een distrIbutie basis vast te' stellen. De' tropische hard ..
houtsoorten vallen .er 'buiten. aangezien de 'aanvoer hiervan in eerste instantie samen...
"hangt ,met hêt oceaantransport. dát buiten de beoordeliilgssfeer van het comité cvi~l.
i
.' De impoitbehoefte 'voOr 1,946 wérd, qeschat op .2.866.000 standards. (waar;yópr 400.000 \
voor Nederland), terwijl de totaal leverbare massa op 1.4 mlllioen standards werd aan ..
genomen, zodat de levering over de houtbehoeftige landen zo goed mogelijk moast
worden verdeeld. Van de:. 'beschikbare hoeveelheid ad 1.391.060 standards zou worden
\
geleverd door ,. -.
'
,,
Canada
. ..... ........... .... 500.900 ·st.· .' .,
Zweden : ..................... 500.000' ,.
, "'1
Finland.' ., .................... 100.000
Brazilië .....~.. : ................ _. 20.000
:' ..~
CzechosIowakije ~".; ..... '..... '. 1 1.000
.', '
Ve'r. Staten 1 ••• : . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000
, _
',' ~ ~...
Overige".Ianden'-:.............. 100.000..
_
, De mogelijke ge;ringe, ,impó.rt uit Rusla.nd 1s in dit kwantum 'begrepen. Zweden en
Finland k;onden' e:c.hter aJleen bovengenoemde: hoeveelheid lever~n, indien een .gedeelre
. daarvan zou ~ k;unnen worde~ g~compeD:seerd door een levering 'aan ;haar van steen...
kool. In verband hiermede werd de Coal Working Party geïnstalleerd. die' erop .%ou
toezien. dat de ,'te helpen gebieden' eventuéel kolert ·zouden leveren; aan die landen.
welke hun ,maximum hoeveelhed hout uiîtvoerden. De duitse hóutleverantie werd in 2
categorifën verçleeId en wel B. exploitatie door Du~tse maatschappiJen met eigen personeel
, en eigen uitrusting en b. exploitatie aoor andere landén (n bepaalde kàpcentra met eigen
arbeiders en outillàge. Nederland zou 500.000 st. ·ontvángen. Voor 1947 werd de be·...
hoefte op 141% IVan die van 1916 gesteld. . ,', - .
.',
'.. -' _ ~
.. i ' - _
Na veel 9t;m.eet en gèp.as, kwam men tot een levering aél:n
. .
.
".
-, ~
Groot Brittannit! van .~. 1.122,000 standaard".
.Frankrijk ........ , .... , ........ ·200.000 . ,.:'
". NedeclancJ ~ ............ "._.'.
210.000" ,j
België en Luxemburg...
H7.000 " ..
Denemarken : ..... !.........
lQ3.ooo'·
,,~' .... ;
••..
'.
Italië : ............... ,.......
117.500
"", ,.
., •
Zwitserland .: ..10 . . . . . . . . . . "
47.500
.. .
. .
r D~ conclusie, was tenslotte: dat van de prodtictieIanden in' de naaste toekoms't. 'rde
eXpOrt niet aanmerkelijk zou kunnèn worden. verhoogd. Rusland. dat. in' 1946 ni~ts le..
.-verde zou het- enige lan'd zijDi 'dat bhlangrijke ,kwanta ter beschikking zou 'kunnen stel..
len; Van. direkt 'belang, is, een 'zeer zuinig boutgebruik. bij de; exploitatie de houtafval tot
een minimum beperken èn het gebruik ook, van de zogenaamde, "minderwaardige hout. ':
soorten' bevorderen. -;. f,_,.
~ ....'
,
o"-J. B.
~ ,

""

i'

.

,

,

.,

,.

r

,
.

\

324
/

, . :Titilber Shortage in· Europa. ~Red. Unasylva:. Vol."l, 2. :1'1,........16, 1947.
Eigenlijk is er geen te kort, aan hout in Europa. want met .in~egrip va~ de ti.S.sJ~,.
'beschikt iedere inwoner over ongeveer 1 ha bos met een gemiddelde opbrengst. van)
1 m"'I. Maar jaarlijks werd ongeveer 12 millioen m3 (pulp en papier) uitge-voe.rd. De
opbrengst is niet voldoende om èn de behoefde èn de export te dekken. Aan timmer..
hout is er dus een te kort. Vandaar, dat vóór 'de tweede 'wereldoolog uit de -V.S. en
Canada ongeveer Y2 millioen standaard (1 st,
2,6 metrieke ton) werdén ingevoerd;
Direkt na de oorlog ontstond er nu een eigenaardige toestand. De behoefte aan hout
was' enorm, maar aangezien men grote hoeveell)eden voedsel. machines enz. 'nodig had, '
trachtte men dit te verkr:ljgen door stimulering van de houtexport. De houtvraag voor
" de wederopbouw in Europa was dan ook lang zo groot nief als men had verwacht en
2;oals bijvoorbeeld çie V.S. en Canada gaven te zien, waar de consumptie tenopzichte
van 1937 en 1948 achtereenvolgens met 25 en 330/0 toenam. In Europa daarentegen
was de vraag in 1948 100/0 minder dan de consumptie in 1937.
Voor Europa krijgt men het volgende verloop:
.
in duizende standaards zachthout

=

1937
1946
consumptie propuctie consumptie productie
4.727
2.926
9.478
4.463
importerende landen
10:6861],857
12.213
15.011
erporterende landen
16.584
15.139
19.474
20.164
Ook de hoge prijs van het hout beperkte de vraag; deze bedroeg Qljvoorbeeld voor
Scandinavisch hout eif Londen in 1948 3 maal meer dan in 1937.
'De consumptie richtte zich dan ook uitsluitend· op de wederopbouw en dan onder
Staatscontröle. De import van Europa inclusief de niet Europese landen aan de Middel ..
landse Zee geeft dan ook vergeleken mét 1937 het volgende verloop ,
'
"
in duizende standaards zachthout
1937
1946
1947
'1948
5219
2311
4044
4890 à 5400
Het hout tekort is niet èen gevolg van de stijgende vraag maar van het feit, dat de ter
beschikking staande hoeveelheden voor export uit N. Amerika veel geringer zijn. De
meeste houtexporterende landen in _Europa moesten hun productie inkrimpen. Finland
bijvoorbeeld met 250/0' terWijl Zweden door gebrek aan kolen gedwongen werd tot een
verhoogde brandhoutproductle. Rusland heeft -zijn hout nodig voor eigen wederopbouw.
Roemenië levert aan Rusland. Jöegoslavië heeft te slecht'e transportwegen om een be..
hoorlijke bijdrage te kunnen leveren" Czechoslowakije heeh ~brek aan arbeiders en werk..
tuigen. en Polen moet hout invoeren omdat. zijn bossen g'edurende de oorlog zo hebben
geleden. De interpEuropese export is tot de helft teruggelopen. Telt men de inter-Europese
export en de import uit de V.S. en Canada samen dan krijgt men, vergeleken" met 1937,
het volgende beeld.
)
1947
,1948
1937
1946
2.205.000 st.
2.204.000 st.
537.400 st.
2.509.000 st.
Voor 1948 schat men de export aan \Zachthout iVoor Europees verbruik 2,5 à 3 millioen
standaard beneden de behoefte. d.w.z. dat de bouw van 600.000 a 700.000 woningen
zal moeten wqrden uitgesteld en dat men voor andere doeleinden het houtverbruik zal
I
\
moeten beperken.
.
Het houttekort zal zich vermoedelijk na 1948 yoortzetten. tenzij Rusland zou gaan
leveren. Rusland dat eçn bosoppervlakte heeft 4x zo groot als van de andere Europese
la"nden te Samen. Men heeft de volgende maatregelen aanbevolen:
", "
Opvoering van de kap van 1947/48 met l()Olo. met uitzondèril)g van Engeland, dat
besloten heeft tot restrictie en gecontro1eerde consumptie. Verhoogde import uit landen'
binnen Europa • .vooral van Rusland met aanvullende exporten uit Duitsland~ Men wil 'hier de omloop drukken tot 50 jaar. Er waren stemmen, die hier tegen waarschuwden.
omdat vernieling van de Duitse" bossen fataal zou \Zijn v.oor heel Europa. Men wilde in
dE; bezettingszones de productie zodanig regelen. dat 328.000 st. beschikbaar komt
voor wederopbouw. Spaarzaamheid bij houtverbruik. meer benutten van moderne con·
str:ucties, meer gebrUik van houtafvalfabrikaten (Hberboard). Men wil thans de hout.
productie-'consumptie en distributie als een eenheid beschouwen en het. coörd.inerend
lichaam daarvoor is de F. A. O. Men verwacht oo~ veel van het ontsluiten der nog niet
geëxp~oiteerde bossen van N. Canada, Alaska" Latijns Amerika, Afrika. Z.O." Azië en
Rusland.
' j. B •
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