Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als leden van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging
zijn. te rekenen met ingang van 1 Januari 1940 aangenomen

de heer J. B. C. Tenkink, Huize "Lintum", Woold,
Winterswijk en met ingang van 1 Januari 1941, de heer
H. S. deK 0 ni n g, ambtenaar bij de Nederlandsche
Heidemaatschappij te Arnhem.

STANDAARDEERINGSCOMMISSIE.
Ingevolge het desbetreffend besluit, genomen op de algemeene ledenvergadering van 28 September 1940, heeft
het bestuur der Nederlandsche Boschbouwvereeniging een
commissie benoemd. die tot taak heeft op korten termijn
uitsluitsel te geven omtrent de wijze van het meten van
staand hout. De bevindingen van deze comissie zullen worden

toegevoegd aan het reeds door .de vergadering goedgekeurde
Standaardeeringsrapport, uitgebracht door de Standaardeeringscommissie I.
In de door het bestuur benoemde commissie hebben zitting: Prof. Dr. H. A. J. M. Be e kma n, voorzitter, Dr.
A. A. C. Sp r a n g ers, secretaris en de leden: Dr. J. R.
Be ver s I u i s, Ir. A. E. Ju r r i a a n s e, Ir. A. F. K u h n,
P. M. Tut e in Nol th e n i u s, M. deK 0 n i n g,
J. Reuten, G. Wijma.

PERSONALIA.
Met ingang van 16 September 1940 is den tijd. adspirantboschwachter bij het Staatsboschbeheer, J. A. A. Van
S c hen cl e I, Roermond en den tijd, boschwachter bij het
Staatsboschbeheer D. Se p ter, Nijverdal (gem. Hellendoorn en Wierden) als standplaats aangewezen.
De Secretaris,
H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

l

VERSLAG STANDAARDEERINGSGOMMISSIE 1938.')
Van twee zijden ontving de commissie schriftelijke opmerkingen omtrent de sorteeringslijsten.
De commissie waardeer~ het zeer dat de inzenders van

deze brieven klaarblijkelijk de lijsteri zorgvuldig en kritisch
hebben bestudeerd. en de moeite hebben willen nemen hun
opmerkingen aan .de commissie te doen toekomen.
Naar aanleiding van deze opmerkingen deelt de commissie

het volgende mede:
bI. 115, Se regel van bovenaf: in overeenstemming met een

terzake ontvangen opmerking, acht de commissie het

juister de hier onderscheide categorie B aan te duide~
als .. geveld hout, niet tot sorteeringen verwerkt".
Deze naamsverandering dient derhalve overal elders
in den tekst ook aangebracht te worden.
bI. 118, lijst A. Opgemerkt werd datin lijst A het zaaghout
vóór het paalhout genoemd zou moeten worden,. evenals
in de overige lijsten geschied is.
.
. De commissie heeft hier het paalhout het eerst genoemd,
omdat de eis eh en voor paalhout hoog er zjjn, en de ervoor

betaalde prijs hoog er is. In alle lijsten zijn steeds de
duurder betaalde sortimenten bovenaan geplaatst. De
konsekwentie eischt dus dat hier het paalhout bovenaan
staat.
Tevens werd de opmerking gemaakt, dat het niet zeer
logisch is, dat de beschrijvingen van I en II geheel gelijkluidend zijn. Dit is echter wel logisch. Het zijn gelijksoortige opstanden, wat de afmetingen betreft, slechts
verschilt de habitus van de enkele stammen, O.a. wat de
rechtheid betreft, hetgeen uit de aanduidingen I en II
logisch volgt.
De commissie zal in de toelichting op bI. 128 dit nog
even toelichten.
bI. 118, lijst B. De opmerking werd gemaakt, dat in lijst B,
onder I Zaaghout, staat: geschikt voor dwarsliggers en dat in lijst C (bI. 119) onder 3 ook staat: zaaghout
"') In overeenstemming met den wensch der Algemeene Vergadering
van 28 Sept. jJ. volgen hier de opmerkingen, die ten aanzien van het
Standaardeeringsrapport door enkele leden werden gemaakt benevens de
antwoorden der Commissie.
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Voor dwarsliggers. Men wilde hier de bedoeling duidelijkeT omschreven zien.

De commissie meent dat het geschrevene duidelijk is:
in het eerste geval wordt slechts aangegeven dat uit het
gevelde hout van de genoemde afmeting o.a. dwarsliggers verkregen kunnen worden; in het tweede: geval
worden de maten van het sortiment dwarsliggers gegeven.

bI. 119. onder VI. Bezwaar wordt gemaakt tegen de aanduiding: Lichte sorteeringen - omdat het hier een lijst
betreft van geveld hout. niet tot sorteeringen verwerkt.
Inderdaad is het juister hier het gebruik van het woord
sorteeringe:n te vermijden. De commissie stelt voor deze

aanduiding te vervangen door "Staakhout" . en deze wijziging dus ook aan te brengen op bI. 121. onder VI.
bI. 122. Lijst B. I Zaaghout a en b. Gevraagd werd of het
niet beter zou zijn hier te spreken van 1e en 2e kwaliteit

(hetzelfde bij beuken-. iepen- en populierenhout).
Dit zou onjuist zijn. De gemaakte onderscheiding betreft niet de kwaliteit of klasse. doch slechts de wijze
van afkorting van den stam.
De commissie zelf wil bij b het woordje .. volle" schrappen (ook bij beuken. iepen en populieren).
bI. 122. Lijst B. 11. onder c. Hier staat: omtrek in het mid• den 32 cm (doorsnede 10 cm), terwijl elders voor die
omtrekmaat 30 cm aangegeven is. Op bI. 120. onder 10
staat eveneens 32 cm. In beide gevallen moet er 30 cm
staan.

bI. 125. Lijst C. I. onder 3. Gevraagd werd of het niet gebruikelijk is ook van beukenhout wisselhouten en smalspoorliggers te vervaardigen. zoodat deze nog toegevoegd zouden moeten worden.

Voor zoover de commissie bekend is. kom t deze toepassing praktisch niet voor.
bI. 126. Een der beide inzenders van opmerkingen geeft
voor Jijst B voor populieren een eenigszins afwijkende
indeeling in overweging.
De commissie heeft aan dit voorstel alle aandacht besteed. doch is tot het resultaat gekomen dat er voor haar
geen aanleiding bestaat de gegeven indeeling te wijzigen.

Tenslotte nog een opmerking van de commissie zelf.
(bI. 120, onder 15. Boompalen) en de toelichting op bI. 134.
onder 15. De laatste regel op bI. 134 wil de commissie
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als volgt aanvullen: "practisch uitsluitend palen van
3 m lengte en 10 cm doorsnede in het midden voorgeschreven. Het zou wenschelijk zijn om, in analogie met
de perkoenpalen, inplaats van 10 cm, voor te schrijven
9-11 cm, met een gemiddelde van tenminste 10 cm VOOr
iedere partij."
Deze uitspraak zal ook in de samenvatting herhaald
dienen te worden, op bI. 146, na h.
Eenige drukfouten. ook in de vertalingen van de samenvatting, zullen vóór de definitieve afdruk als afzonderlijk
boekje, verbeterd worden.
Voor de commissie,
de voorzitter.

Dr.
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J. R. BEVERSLUIS.

