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de Jacht", omtrent de wijze waarop subsidie van overheidswege zou kunnen worden
verleend bij herbebossing door particulieren.
23-2-1944. Nadere toelichting aan de gemachtigde voor de prijzen op diens verzoek
gegeven over de normale bosexploitatie in vergelijking met de in 1943 bestaande
wanverhouding,
16-7-1945. Adres aan de Minister van L.V. en V . betreffende de maximum houtprijzen
van de oorlog en met het verzoek aan deze misstand een einde te willen maken.
7-8-1945. Adres aan de Minister van L.V. en V . inzake het bosbouwherstel na de oorlog N.B.T. 17(10} 1944/1945 (279—282).
18-3-1946. Adres aan de Min. van L.V. en V . omtrent de blokkering der saldi.
24-5-1946. Telegrammen aan de Ministers van L.V, en V . en B,Z. „De Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging in algemene vergadering te Gieten bijeen besloot Uwe
Excellentie dringend ter kennis te brengen, dat het noodzakelijk is om bij het organiseren van de boschbrandweer de boschbouwers in te schakelen", (er zal een commissie van advies gevormd worden met de bosbouw; niet van onze vereniging).
22-7-1946. Adressen aan de Ministers van L, V . en V . en van Financien omtrent de
te verlenen schadevergoeding voor houtroof, met de aanbeveling daaronder mede
te willen verstaan, behalve die van de bezetter, ook die uit bittere noodzaak door
de eigen bevolking bedreven. (Er zal onderling overleg worden gepleegd).
3-9-1946. Adres aan de Minister van L.V. en V., wijzende op het tekort aan bosplantsoenen, verzoekende uitbreiding van teelt-vergunningen, onderzoek naar plantsoenprijzen en vrijere import uit het buitenland te willen bevorderen (26-10-1946 antwoord ontvangen),
10-3-1947. Advies op verzoek aan de „Staatscommissie Herziening Boschbouwwetgeving" omtrent de wensen van de N.B.V.
18-8-1947. Adres aan de Raad van Ministers omtrent de ongerustheid bij de Nederlandse
bosbouwers over het streven van het Ministerie van Oorlog, om in toenemende mate
natuur-terreinen en bos voor oefeningen te bestemmen met alle gevolgen van dien.
Beperking in dezen werd verzocht in verband met de grote economische, ethische
en aesthetische waarden.
27-11-1954. Adres aan het Bosschap omtrent subsidie-verlening aan instellingen, die
zich voor het bosbouwkundig onderzoek verdienstelijk maken,
10-10-1956. Adres aan de Minister van L.V, en V . inzake de overdracht van de herplantplicht.
Bijlage 7.
PUBLIKATIES V A N D E N E D E R L A N D S E B O S B O U W

VERENIGING.

16-10-191U Statuten K.B. 16-10-1911 nr. 29 en Huishoudelijk Reglement 20-5-1911, 1911
1914. Eerste „Mededelingen" bestaande uit de drie eerste jaarverslagen.
2-9-1918. „Circulaire aan de leden der Nederlandsche Boschbouw Vereeniging inzake een
ontwerp Boschwet" met een „Schema van eenlge der voornaamste bepalingen eener
algemeene Bosch- en Ontginningsregeling", tevens bevat deze circulaire afdrukken
van de rekesten van 10 mei 1918 (Bosbouwproefstation), 22 mei 1918 (salarissen
S.B.B.) en juli 1918 (te verwachten voordelen Bosbouwproefstation); zie bijlage 6.
19-5-1919. Nota aan de Minister van L.H, en N . „omtrent de bevordering van den
Boschbouw in Nederland door den Staat". Ook verschenen in „Cultura" en in T.N.
Heidemij. 31(11) 1919 (357—382).
25-9-1919. „De werking van de Nood-Boschwet" door A, Th. Salverda. Voordracht op
de Congresvergadering van N.B.V. Overdruk uit T.N. Heidemij. 32(1) 1920 (12-19).
Jan. 1922. Nota aan de Minister van L.H. en N . „over het ingediende ontwerpbos» hwet". Ook verschenen in het T.N. Heidemij. 34(4) 1922 (120—127).
— 1924. „Mededelingen 2". Overzicht over de jaren 1910—1924.
Fcbr. 1925. „Mededelingen 3". Voordrachten van de Eerste Wetenschappelijke Cursu.
en „Verzameling van uitdrukkingen, gebruikt in den Nederlandschen Boschbouw".
(Ook als afzonderlijke uitgave verschenen).
— 1926. „Mededelingen 4".
15-1-1926. Beschouwingen naar aanleiding van de Nota van de „Boschraad" van 12
maart 1925 „inzake het behoud van Bosschen en Landgoederen". Deze nota is ook
. verschenen In het Tijdschrift van dc Ned. Heidemij 37(7) 1925 (193—201) en de
Beschouwingen in 38(3) 1926 (80—88).
— 1927. ,, Mededeling en 5".
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Febr. 1928. Verslag „Standaardeeringscommissie 1927", „Commissie tot het brengen
van meerdere eenheid in de afmetingen en benamingen der inlandse houtsorteringen",
(ook in „Mededelingen 6").
— 1928. „Mededelingen 6".
— 1929. „Mededelingen, 7", tevens opgenomen in het Ned. Bosbouw Tijdschrift, tweede jaargang 1929.
— 1929. Ned. Bosbouw Tijdschrift. Voortgezet tot in dc thans verschijnende 32e jaargang (1944/1945 is samen één jaargang).
April 1932. De namen van onze voornaamste houtgewassen. Rapport van de Nomenclatuurcommissic 1929.
Sept. 1934. „Onze groote Bosbrandwecrorganisaties". H. W . Schenkenberg van Mierop. N.B.T. 7(9) 1934 (350—360), ook als afzonderlijke uitgave verschenen.
December 1934. De griendcultuur in ons land, verzamelde uitgave P. J. Drost. N.B.T.
7 (9—12) 1934.
December 1934. De bebossching op de Noordzeeeilanden, P. Boodt, verzamelde uitgave
N.B.T. 7 (6—12) 1934.
Mei 1938. „De bebossching door het Staatsboschbeheer van heide-gronden in Drenthe".
Prof. J. H. Jager Gerlings. Verzamelde uitgave N.B.T. 10/11 (10—12/2—5)
1937/1938.
8-3-1940. Statuten (K.B. 8-3-1940 nr. 51) en Huishoudelijk Reglement (29-9-1939).
Maart 1940. Sorteringslijsten voor Inlandsch Rondhout. (Standaarderingscommissie
1938).
April 1941. Het meten van hout. Commissie voor de meting van hout 1940. Met de
sorteringslijsten gezamenlijk uitgegeven, 1941. Daar van 1 oktober 1943 af dc I.M.E.S.-voorschriften bindend werden, werd dc betekenis van onze publikatie gedegradeerd.
Jan. 1943. Statuten en Huishoudelijk Reglement, herdruk van 8-3-1940.
Jan. 1943. „Dc bebossching en dc beplantingen van dc Wieringermeerpolder", P. Boodt.
Verzamelde uitgave N.B.T, 15/16 (11, 12 en 1) 1942/1943.
Mei 1943. „Richtlijnen voor het samenstellen van een bedrijfsregeling voor het particuliere boschbezit. Afzonderlijke uitgave N.B.T. 15(10) 1942.
Jan. 1944. „De verhouding tusschen Bosch en Grond". J. H. Jager Gcrling cn anderen.
Verzamelde uitgave N.B.T. 17(6,7,8) 1944/1945.
1-10-1945. „Prijzenbeschikking geveld inlandsch hout 1946".
5-10-1945. Boomzaden. (7-1946 verschenen). De eerste publikatie sedert het bestaan
van een orgaan van de vereniging, die niet eerst daarin werd opgenomen.
1-10-I946.„Prijzenbeschikking geveld inlandsch hout 1946 nr. 2".
1948. De Namen van onze voornaamste houtgewassen, tweede uitgave. (Ook niet in
het tijdschrift opgenomen).
Jan. 1950. Nederlandse bosinsekten. Afzonderlijke uitgave N.B.T. 22(1) 1950.
2-6-1950. De Bosbouw in Nederland. J. van Soest (le uitgave van de Redactie Commissie voor Publikaties).
• •
Okt. 1950. Onderhoud van zagen met driehoekstanden. J. F. Kools. Afzonderlijke uitgave N.B.T. 22(10) 1950.
Dec. 1950. Verliezen aan onze houtopstanden, hoofdzakelijk toegebracht gedurende dc
oorlogsjaren. Afdeling Bosstatistiek S.B.B. Afzonderlijke uitgave N.B.T. 22(12) 1950.
Voorjaar 1953. Zakboekje voor de Nederlandse Bosbouw. Zie aankondiging N.B.T.
24(11) 1952 (313—315).
(In jan. 1956 2e ringband, grotere Ietter). Uitgave van de Commissie voor Publikaties, buiten de genummerde reeks.
1953. Forestry in the Netherlands (2e uitgave van de Redactie Commissie voor Publikaties).
1953. A. J. van Schermbeek door J. H. Jager Gerlings. Nr. 3 van de Redactie Commissie
voor publikaties. Eerste uitgave met steun van het van Schermbeek fonds.
Nov. 1954. De Japanse lariks. Studiekringcommissie N.B.T. 26(11) 1954.
Tweede Publikatie met steun van het V a n Schermbeekfonds.
Sept. 1955. Opbrengsttabellen voor de groveden in Nederland. A. J. Grandjean en A .
• Stoffels. Afzonderlijke uitgave N.B.T. 27(9) 1955.
Nov. 1955. Inhoudstabellen voor de Groveden. „Commissie Meten Hout op Stam" van
het Bosschap. Uitgave in het zakboekje voor de Nederlandse Bosbouw, overgenomen
uit N.B.T. 27(11) 1955.
Maart 1957. De Veredelinq in de Bosbouw in Nederland. Verzamelde uitgave N.B.T.
29(3 en 4) 1957.
Nov. 1957. Douglasdagen. Verzamelde uitgave N.B.T. 30(2 t/m 6) 1958.

380
Sept. 1958. Minutentabellen voor het vcllingswcrk in groveden in Nederland M. Bol
en A. G. Gerritsen. Afzonderlijke uitgave 31(1) 1959.
April 1959. Richtlijnen voor de bosbedrijfsregeling van bosbezit in Nederland, met
hulp ven dc Landbouwhogeschool, Marshallgelden en Bosschap. Zie een bespreking
in N.B.T. 31 (5) 1959 (160—166). Derde uitgave met steun van het Schermbeekfonds,
April 1960. Het meten van hout. Afzonderlijke uitgave N.B.T. 32(4) 1960.
Juni 1960, De Populier. Afzonderlijk verkrijgbaar bijzonder nummer N.B.T. 32(5/6)
1959.
Juli 1960. Het Reeënvraagstuk. Afzonderlijke uitgave N.B.T. 32(7) 1960.
Sept. 1960. Minutentabellen voor het veliingswerk in groveden en Japanse la riks in
Nederland. M. Bol en A. G. Gerritsen. Afzonderlijke uitgave N.B.T. 32(9) 1960.
(Hiermede vervalt de eerste uitgave voor de groveden van sept. 1958).

Mededelingen van het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
OOGSTVERWACHTINGSBERICHTEN VOOR
S E I Z O E N 1960/1961

BOOMZADEN

Verleden jaar was de oogst nihil voor lariks, fijnspar, douglas en beuk. Van groveden kwam ook niets binnen en praktisch alles moest worden geïmporteerd. Oostenrijkse
den was niet veel beter. Van Corsicaanse den werd plaatselijk behoorlijk gewonnen,
doch evenals van beide andere dennensoorten moest er veel worden geïmporteerd.
De eikensoorten, waarvan van beiden een redelijke oogst werd verkregen, stelden —
wel zeker door het zeer droge jaar — ons voor een zeer onaangename verrassing, daar
alle partijen, na korte tijd bewaren, zijn bedorven. De export is daardoor tot een groot
fiasco geworden. Klaarblijkelijk hebben dc eikels door het indragen een goede voedingsbodem gevormd voor allerlei secundaire zwammen, die de kiemen ook spoedig hebben
aangetast. Voor alle belanghebbenden was het geschetste bederf een geheel onbekende
ontgoocheling. Na het zeer droge jaar 1921 waren er klachten over zeer vroege val;
de oogst was ook nu wel 3 weken vroeger dan normaal. De keuringsdienst N.A.K.B.
heeft een zeer ondankbare taak volbracht. Alleen de eikels, die dadelijk werden gezaaid,
kwamen behoorlijk op. Een publikatie over het eikelbederf is nog te verwachten.
De oogstverwachting voor dit seizoen is weer zeer matig tot slecht voor lariks en
fijnspar. Van douglas is de verwachting middelmatig, maar van een oogst wordt niet
veel verwacht; van slechts enkele plaatsen zijn de berichten optimistisch, van een groot
aantal bepaald slecht. Er is echter nog voorraad.
W a t de dennen betreft is de verwachting van groveden middelmatig en ligt die van
de belde andere soorten nog daar beneden. Toch zal er plaatselijk wel degelijk iets te
winnen zijn, daar er ook goede berichten, verspreid over het land, voorkomen. Vooral
van groveden is het wel zaak zoveel mogelijk te winnen, daar import praktisch is uitgesloten door geringe oogst in N.W.-Duitsland. Van de selectie-opstanden is nauwelijks
iets te verwachten.
De Amerikaanse eik geeft op de meeste plaatsen een vrij goede oogst; dc val is reeds
begonnen. Van de inlandse eik doet zich de oogst op vele plaatsen goed aanzien; er
zijn echter ook van nogal wat plaatsen bepaald slechte berichten ingekomen. Hier en
daar zijn de eikels wat klein, maar bezwaar valt hier niet van te verwachten. W a t de
beuk betreft is het een echt beukeljaar. De elzen en de berk staan er na het slechte jaar
1959/1960 thans weer normaal voor.
M E D E D E L I N G V A N HET STAATSBOSBEHEER.

