Mededeelingen
VIERDE ZITTING VAN HET
CENTRE INTERNATIONAL DE SYLVICULTURE
TE BOEDAPEST
door

Dr; J. A. VAN STEYN.

Van 22 tot en met 26 October jl. heeft. onder voorzitterschap van Baron K. Wal d bot t. de Vierde Zitting van
het Internationale Boschbouw-Centrum plaats gehad. welke
door mij. als NederIandsch gedelegeerde. werd bijgewoond.
Aanwezig waren delegaties uit Duitschland. Spanje. Finland. Hongarije. Italië. Mexico. Nederland. Roemenië. Slowakije. Zweden. Zwitserland en Yoego-Slavië; voorts
waren vertegenwoordigd het Internationale Landbouw ..
Instituut te Rome en de Internationale Vcreeniging van

Boschbouwproefstations. Van de Directie van het c.I.S.
waren aanwezig de Directeur eric drie zijner medewerkers.

De Hongaarsche Regeering heeft zich officieel' doen vertegenwoordigen door den Minister van Landbouw. Graaf
Tel e k i. die een welkomstwoord sprak. Staats-secretaris
N u s z eren het hoofd van het Hongaarsche boschwezen.
Ministerialrat v

0

n Mol esa n y.

In de eerste Zitting werden de navolgende punten behandeld:
I e. rapport van den Directeur. betreffende de werkzaamheden van het C.I.S. ;
2e. wet van het Duitsche Rijk van 4 April 1940. betreffende
de juridische situatie van het C.LS. en diplomatieke
voorrechten voor de gedelegeerden';

3e. publicatie van het tijdschrift "Intersylva". waarvan het
eerste nummer als proefdruk werd beoordeeld; het tijdschrift zal in het Fransch en in het Duitsch en gedeeltelijk in het Spaansch verschijnen;
4e. publicatie van monografieën; de proefdrukken van een
tweetal daarvan werden getoond. n.l. "Répertoire international des Périodiques forestiers" door Dr. F. G r ü nwol d t en "La Législation sur Ie reboisement des terrains incultes" door Dr. M. G. Lu n c z. Beide monografieën. die spoedig zullen verschijnen. zijn zeer be-'
langrijk.
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Voorts werden besproken de in de naaste toekomst
te behandelen onderwerpen:

Se. De begrooting· 1941 ;
6e. personeelsaangelegenheden; aanstelling van den heer
A r 0 uit Finland als Conseiller de Sec ti on à la division
Scientifique. den heer I mme I als gedetacheerde van
Duitschland bij het c.I.S. en Mej. v 0 n K ö p pen
als secretaresse;

7e. de volgende Zitting van het Comité; als plaats voor
de volgende samenkomst werd Berlijn gekozen;

8e. mededeelingen en verschillende aangelegenheden.
Op den tweeden Zittingsdag behandelde de Directeur.
Prof. Dr. K ö s tie r. de werkzaamheden van het C.I.S. in
verband met het indertijd te Boedapest gehouden boschbouwcongres. terwijl in de derde samenkomst zeer belangwekkende voordrach ten werden gehouden door Dr. L u n c z
over "La l~gislation internationale SUf Ie reboisement des
terreins incultes" en door den heer v 0 n Mol esa n y
over de bebosschingen in de groote Hongaarsche laagvlakte:
en op woeste gronden.
Aan de Zitting waren een aantal excursies verbonden.
Er werd een bezoek gebracht aan het terrein, toebehoorende
aan de gemeente Nagykovácsi. waar sterk achteruitgegane

weiden op kalkgrond voornamelijk met Oostenrijkschen den
worden beboscht.
Een tweede excursie werd gehouden naar het Matra en
het Bükkgebergte. In het Krongut en de Staatsdomeinen
Diösgyör. loofhoutgebieden, werden O,a. goed geslaagde
verjongingen en de ontsluiting der terreinen door wegaanleg bezichtigd. Hier ligt het veelbezochte Lillafüret.
In het bezit van Graaf 0 e ss e w f I Y bij Királytelekpuszfa werden belangrijke aanplantingen van acacia, en
voorts van eik, groveden, Oostenrijksehen den en populieren
in oogenschouw genomen.

Met groote gastvrijheid werd het gezelschap te Tolcsva
ontvangen door den voorzitter, Baron KeI e men Wal d-

bot t; daar werden tevens diens wijngaarden op den Tokajerberg en zijn bekende Wijnkelders bezocht.
Te Debrecen hield Prof. Rot h van de Boschbouw
hoogeschool te Sopron een lezing over de bebossching van
de .. Szik" gronden, dat zijn zoutgronden, die over groote
oppervlakten in de Hongaarsche laagvlakten voorkomen en

nog een aanzienlijk deel van de uitgest~ekte puszta uitmaken. Deze zeer belangwekkende rede gaf een duidelijk
beeld van de samenstelling dezer zoutgronden, de chemische
en physische processen, die zich afspelen, den plantengroei
en de groote moeilijkheden, verbonden aan de bebossching.
Na een bezichtiging van verschillende belangrijke werken
in Debrecen o.a. van het nieuwe universiteitsgebouw. werd
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een bezoek gebracht aan de proefvelden van bebossching
van "Szik"-gronden bij Püspökladany, waar duidelijk bleek,
met welke moeilijkheden het Hongaarsche boschwezen bij
de met groote energie ondernomen bebosschingen te kam_
pen heeft.
Dr. Mag y a r, die uitgebreide botanische studiën over
deze: terreinen heeft gemaakt en ze naar de voorkomende
planten gezelschappen in vier boniteitsklassen heeft ingedeeld,
gaf daarvan een leerrijken uitleg, evenals Prof. Rot h en
de aanwezige vertegenwoordigers van

het

Hongaarsche

Staatsboschbeheer.
De gemiddelde boniteiten kunnen met veel kosten en
moeite wordell beboscht, voor den slechtsten "Szik"-grond
is dit feitelijk niet mogelijk. Voor verbetering van den grond
wordt o.a. de zg. "Digoerd" gebruikt, een plaatselijk voorkomende löss-soort.

De vierde Zitting van het c.l.S. kan ongetwijleld als zeer
geslaagd worden beschouwd. De voortgang van het werk
van het C.I.S. onder de .tegenwoordige internationale om-

standigheden moet zeker in het bijzonder worden toegejuicht.
Zeist, November 1940.

CRISISMAATREGELEN, DIE VERBAND HOUDEN
MET DEN BOSCHBOUW,
DEPARTEMENT VAN HANDEL,
NIJVERHEID EN SCHEEPVAART,
12 November 1940.
No. 46576 N.P.
Directie van Handel en Nijverheid.

BESCHIKKING VAN DEN SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN
SCHEEPVAART BETREFFENDE MAXIMUMPRIJZEN
VOOR BRANDHOUT,

Gelet op artikel 3 van de Prijsopdrijvings- en hamsterwet
1939 en artikel 6 van de Prijzenbeschikking 1940 No. I
wordt bepaald:
Artikel I.
De prijzen, waartegen kachelblokken van naald- en 1001hout, voor het gebruik gereed, ten hoogste mogen worden
te koop aangeboden ol verkocht bedragen:
I, bij levering loco bosch 10,025 per kg ;
2. bij levering aan den verbruiker Iranco huis 10,04 per kg.
Artikel 2.
Bij levering op andere dan de in artikel 1 genoemde con~
dities mogen ten hoogste prijzen worden berekend, welke
tot de in artikel 1 genoemde prijzen in een redelijke verhou-

ding staan,
Artikel 3,
Deze beschikking treedt op den dag van haar alkondiging in werking.
Artikel 4.
Deze beschikking kan worden aangehaald als: "Prijzenbeschikking Brandhout No. I".
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DEPARTEMENT VAN HANDEL,
NIJVERHEID EN SCHEEPVAART,
12 November 1940.

Na, 52364 N.P.
Directie van Hande1 en Nijverheid.

BESCHIKKING VAN DEN SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART BETREFFENDE MAXIMUMPRIJZEN VOOR HOUT_
BLOKJES BESTEMD VOOR GASGENERATOREN.

Gelet op artikel 3 van de Prijsopdrijvings- en hamsterwet
1939 en artikel 6 van de Prijzenbeschikking 1940 na, I wordt
bepaald:
Artikel 1,
Deze beschikking verstaat onder houtblokjes bestemd voor
gasgeneratoren:

Houtblokjes van luchtdrooghout, van dikke schors ontdaan, waarvan de afmetingen
ten hoogste JO X 9 X 7Yz cm en
ten minste 6 X 5 X 4 Yz cm bedragen.
Artikel 2,
De prijzen, waartegen houtblokjes bestemd voor gasgene. .
rataren ten hoogste mogen worden te koop aangeboden of

verkocht, bedragen:
a, bij levering loco bosch inclusief omzetbelasting f 0,045
per kg;
b. bij levering door den detailhandel aan den gebruiker
inclusief omzetbela.sting f 0,055 per kg,
Artikel 3.
Bij levering op andere dan de in artikel 2 genoemde condities mogen ten hoogste prijzen worden berekend, welke
tot de in artikel 1 genoemde prijzen in een redelijke verhouding staan,
Artikel 4,
Deze beschikking treedt op den dag van haar afkondiging
in werking.
Artikel 5.
Deze beschikking kan worden aangehaald als "prijzenbeschikking Hout voor Gasgeneratoren No,!."
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DISTRIBUTIE VAN HOUTBLOKJES VOOR
GASGENERATOREN.

De Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het
Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt
bekend, onder verwijzing naar zijn publicatie van 10 Augustus jI. dat de Directeur van het Rijksbureau voor Hout de
bij voornoemde publicatie verleende dispensatie met ingang
van heden intrekt ten aanzien van:
het verkoopen en afleveren van houtblokjes voor' gasgeneratoren met uitzondering van het verkoopen en afle~
veren

Ie, door de N.V. Bataafsche Import Maatschappij, de Standaard Amerikaansche Petroleum Compagnie N.V" de
N.V. Petroleum Maatschappij Thc Texas Company, de
N .V. Vereenigde Petroleum Maatschappijen PurfinaSinclair "Sinfina", alle te 's-Gravenhage, of haar gemachtigden aan den houder van een motorrijtuig, dat is
uitgerust met een houtgasgenerator ;
2e. door den gebruiksgerechtigde van een bosch eif houtopstand of diens gemachtigde, voorzoover hij rechtstreeks verkoopt en aflevert aan den houder van een
motorrijtuig. dat is uitgerust met een houtgasgenerator.
die met dit voertuig de blokjes afhaalt uit het bosch' of
van den houtopstand. waar zij zijn vervaardigd. doch
uitsluitend voorZOQver de blokjes zijn bestemd voor verbruik in dien generator;
3e. door den vervaardiger van de blokjes aan de benoemde
maa tschappijen ;
Derhalve is van heden af de verkoop en aflevering van
houtblokjes aan houders van een motorrijtuig, dat is uitgerust met een gasgenerator, veroorloofd aan de bovengenoemde maatschappijen en aan den gebruiksgerechtigde van
een bosch of een houtopstand of diens gemachtigde, voorzoover deze voldoet aan de onder 2e vermelde voorwaarden.
De gebruiksgerechtigde of diens gemachtigde mag behalve
aan den houder van een motorrijtuig, als bovenbedoeld.
slechts verkoop en en afleveren aan genoemde maatschappijen
en de overige vervaardigers uitsluitend aan die maatschappijen.
Binnenkort zullen nadere bepalingen ten aanzien van de
vervaardiging, den koop. den verkoop, de aflevering en het
verbruik van houtblokjes voor gasgeneratoren worden
bekend gemaakt.
VERVOER VAN ONGESCHILD EIKENHOUT.

Blijkens een bekendmaking van het departement van
Handel. Nijverheid en Scheepvaart is het voorschrift van
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7 Juni 1940, waarbij is bepaald, dat alle eikenhout ter plaatse
van den kap moet worden ontschorst en dat het vervoer
van ongeschild eikenhout zonder vergunning is verboden,
ingetrokken.
Aan de aanvragers van vergunningen tot velling, even . .
als aan de eigenaars van te vellen bosschen of andere houtopstanden wordt thans - bij.de toezending van de afschriften der desbetreffende beschikkingen - ,een gedrukte
mededeeling gezonden, waarin met enkele woorden op de
voornaamste voorschriften wordt gewezen, die: in verband
met de tijdsomstandigheden ten aanzien van hout zijn genomen. Die mededeeling luidt als volgt:
"Uw aandacht zij Voor zooveel noorlig gevestigd op de.
in verband met de buitengewone tijdsomstandigheden uitgevaardigde
voorschriften ten aanzien van hout. inhoudende o.a~:
1. de bevoegdheid van het Rijksbureau voor Hout om onder bepaalde
omstandIgheden te vorderen, dat de gevelde stammen aan het 'Rijks~
bureau of aan door dat bureau aan te wijzen derden' worden ver~

2.
3.
4.
5.
6.
7.

kocht en afgeleverd tegen door genoemd bureau vast te stellen
prijzen;
het verbod tot het keopen van hout voor hen. die van den handel
in hout niet hun normaal bedrijf maken;
beperkende bepalingen ten aanzien van inlandsch rondhoutJnaald~
hout, voor zoover dat op stam gemeten een doorsnede op borst~
hoogte heeft van 18 cm en meer;
beperkende bepalingen ten aanzien van populierenrondhout ;
beperkende bepalingen met betrekking tot het verkoopen en af·
leveren van houtblokken voor houtgasgeneratoren :
'
het verbod. betreffendE' het verwerken van rondhout, dat in aanmerking komt voor zaaghout. werkhout of paalhout, tot brandhout,
brandhoutblokjes en' blokjes voor houtgasgeneratoren ;
de door of namens den Secretaris-Generaal. waarnemend Hoofd
van het departement van Handel. Nijverheid en Scheepvaart vastgestelde maximumprijzen voor verschillende houtsoorten.

Voor eventueel gewenschte nade~e inlichtIngen omtrent het boven.
staande wende men zich tot het Rijksbureau voor Hout. Driekoningenstraat i (Postbus 25) te Amsterdam."

