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nar cl E. F e r n 0 w gcplaat$t. tevens secretaris van de American
Forestry Association. Onder diens leiding begon ecn nationale campagne;
voor den boschhouw • waarvan hoofdzaak was de poging tot het verkrijgen van door het congres reserveeren van productiebosch en dit onder
boschbouwkundige leiding te plaatsen'. In 1891 werd het besluit tot reserveering genomen en werd het ~erste bekende reservaat opgericht:
"Yellowstone National Park Timberland Reserve", maar zonder de verlangde boschbouwkundige leiding. In 1896 kreeg "thc National Academy
of Science" een en ander ter bestudeering en het advies, onder leiding
van den bekenden dendroloog eh a r les S. Sar Qent van Harvard
Univ.ersity uitgebracht. leidde" in 1897 in principe 'tot het uiteindelijk
gestelde doel. De uitvoering liet echter nog op zich wachten. daar de
taak te groot werd geacht. Het boschbeheer werd gesteld onder Binnenlandsche Zaken. waaraan geen houtvesterscorps was verbonden.
Dr. F e r n 0 w met zijn tien mannen groot corps. werd al spoedig
bevorderd tot hoofd van een afdeeling boschbouw • die zich. op grooter
schaal kon gaan organiseeren. Het corps groeide in 7 jaar tot ruim 800
man. waaronder veel gestudeerden. die hun opleidl.ng hadden gevonden
aan de nieuw opgerichte scholen. te Biltmore. Cornell en Yale. Het werk
van het in 1901 opgerichte Bureau. of Forestry bestond in die jaren uit
velerlei onderdeelen. zooals het 'maken van plannen voor particuliere
boschbezitters. boschaanleg en onder::wek. Inmiddels had Th e 0 dor e
R 0 0 s e vel t nog een poging gedaan om het houtvesterscorps aan de
eigen bosschen te verbinden. d.och deze poging mislukte. Eindelijk werd
in 1905 alle boschbouwwerk gebracht onder .. Landbouw" na de druk
van een daartoe gehouden groot boschbouwcongres van de American
Forestry Associaton. Het Bureau of Forestry werd tot Forest Service en
F. B.
de bosschen kregen de naam van National Forests.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad 11 Januari 1936.

CONTINGENTEERING VAN TRIPLEX-BOUT.
Wetsontwerp ingediend.
Ingediend is een wetsontwerp inzake regeling van den invoer van triplexhout..
Bij K. B. van 10 December 1935 is de invoer van triplex en multiplex.
met uitzonderIng van eIzen~. berken~. of oregon triplex en multiplex voor
het tijdvak van 1 December 1935 tot JApril 1936. aan beperkende be..
palingen onderworpen.
De invoer gedurende de laatste jaren der soorten triplex. welke hier te
lande worden vervaardigd. vertoont het volgende beeld: invoer in tonnrn~
1931 2209: 1932 2035: 19332637: 1931 2131: I Jao.-1 Nov. 1931 2137:
.
I Jan. 1935_1 Nov. 1935 2170.
De niet onbelangrijke stijging van den invoer. welke na 1932 is OpM
getreden. heeft te grooter beteekenis. aangezien de binnenlandsche afzet
der Nederlandsche industrie is gedaald. Bovendien is de vroeger zoo belang ...
rijke uitvoer van den voornaamsten Nederlandsehen producent vrijwel geheel
teniet gegaan. Een en ander bracht een aanzienlijke vermindering der
werkgelegenheid mede.
Voorts wijst de Minister van Handel. Nijverheid en Scheepvaart er op~
dat deze contingenteering geen groote belemmeringen voor handel en ver,
brulkers medebrengt. zulks aangezien de import van thans gecontingenteerde
soorten in J934 naar het gewicht niet meer dan circa 8 010 van den totalen
invoer van triplex uitmaakte. Het contingenteeringspercentage werd vast. .
gesteld op 50 °10 van eeD derde van het gewicht. ingevoerd in 1934.

