Ten geleide.
Bij de invoer van de gele kaartjes in de database van de nieuwe website van de NEHOSOC, is dankbaar gebruik
gemaakt van het gele-kaartjes-bestand dat in Word beschikbaar was. Via de kopieerfunctie was dit betrekkelijk
eenvoudig over te brengen. Aangezien de nummering van de monsters op de website 4 cijfers bedraagt, is de oude
nummering, waar nodig, van een extra voorloopnul (0) voorzien, opdat de volgorde logisch blijft. Integraal wordt de
onderstaande inleiding bij het oorspronkelijk Word-bestand overgenomen. De aanwezige gegevens betreffen
monsters tot en met nummer 964 alsmede enkele monsters met hogere nummers, zoals 1080, 1243, 1670 en 1300 en
nog hoger.
Tolbert, 10 januari 2007. Alle Stoit

INLEIDING BIJ HET NEHOSOC GELE KAARTJES BESTAND
Dit bestand bevat alle beschrijvingen van NeHoSoC-stalen die ooit uitgegeven zijn, althans voorzover bekend. Het eerste pakket
van NeHoSoC dateert van 1947. In de begintijd werden beschrijvingen gestencild. Vanaf 1949 geeft NeHoSoC de zogenaamde
"gele kaartjes" uit bij haar stalen. Een aantal stalen is heruitgegeven en dan bestaan van één en hetzelfde nummer zowel een
gestencilde beschrijving als een geel kaartje. Als deze inhoudelijk verschillen zijn deze beide in dit bestand opgenomen: in
principe duidt "Staal nr" op een gestencilde beschrijving en "Staal No." op een geel kaartje. Als een en dezelfde beschrijving
zowel in gestencilde vorm als in de vorm van een geel kaartje verspreid is wordt deze beschrijving slechts éénmaal opgenomen,
en wel met "Staal No.". De beschrijvingen van de pakketten 1, 2, 5 en 7 (februari tot augustus 1947) zijn deels onbekend.
De correctie en redactie van dit bestand berust bij Paul van Rijckevorsel. De gevoerde redactie is behoudend: er is gecorrigeerd
op typefouten en typografie. In enkele gevallen is de volgorde van enkele zinnen gewijzigd. Aanvullende informatie is
ingevoerd tussen [ ], behalve informatie over de "huidige naam", omdat deze uit de aard van de zaak nieuw is. Vanwege het
gemak van inlezen door het programma van Henk en Ge Bos zijn de basisgegevens in een vast patroon weergegeven (Staal No Botanische naam - Familie - Natuurlijk verspreidingsgebied - Herkomst monster - Volumieke Massa). Hierbij is waar deze
ontbrak de familie ingevoegd en het soortelijk gewicht omgerekend naar "Volumieke Massa". Op de gestencilde beschrijvingen
kwamen de categoriën "Natuurlijk verspreidingsgebied" en "Herkomst monster" niet voor, maar was er slechts één categorie
"Oorsprong". Deze ene categorie is bij het invoeren van de gegevens naar beste vermogen omgezet.
Bij de A-lijst:
De A-lijst is in 1950 uitgegeven met daarop zesenvijftig Europese houtsoorten. Bij Europese houtsoorten moet gedacht worden
aan hout van bomen die in Europa groeien, dus inclusief wat nu "exoten" heet.
De leden konden op deze lijst aantekenen welke monsters zij in hun bezit hadden, en moesten deze lijst terugsturen aan het
bestuur dat dan de gewenste A-nummers kon bijvoegen in de pakketten. Om deze A-lijst vastegrond onder de voeten te geven
zijn meteen tweeëntwintig bestaande monsters omgenummerd. Deze tweeëntwintig monsters hebben dus een oud (regulier)
nummer naast het A-nummer. Dit betekent niet dat er ook twee verschillende gele kaartjes van zijn. Alleen de combinatie van
Staal A 54 & 128 heeft twee aparte kaartjes. De gele kaartjes van de A-nummers zijn elk slechts éénmaal opgenomen, namelijk
onder het A-nummer. Bij het reguliere nummer wordt alleen naar het betreffende A-nummer verwezen. Van een aantal stalen
had het regulier nummer een gestencilde beschrijving die afwijkt van het latere gele kaartje van het A-nummer. Om historische
reden is deze deze dan uiteraard wel opgenomen.
N.B. Niet van alle nummers op de A-lijst is daadwerkelijk een monster uitgebracht.
Met dank aan:
Het initiatief hiertoe is genomen door Ad van Rutten.
Het grootste deel van de gele kaartjes is ingescand door Henk en Ge Bos.
De beschrijvingen van enkele stalen uit de pakketten 1, 2, 5 en 7 zijn aangeleverd door John van den Brink.
Via Erik Both, vermoedelijk uit de nalatenschap van een van de vroege leden, zijn van de pakketten 3, 4, 6 en 8 plusminus alle
beschrijvingen te voorschijn gekomen (mist 72, 408 en 501).
De beschrijvingen van alle stalen uit de pakketten 9 tot en met 18 zijn aangeleverd door Nelis Mourik
Gele kaartjes zijn aangeleverd door Ben Coster, dhr K.M. Smits (Dordrecht) en anderen.
Gegevens over pakket van uitgifte en datum van uitgifte zijn gebaseerd op Nelis Mourik's naspeuringen, behalve zending 3,
waarvan het briefje via Erik Both kwam.
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Bij de oudere stalen worden chemicaliën genoemd die gebruikt worden bij de identificatie. Dit zijn "Am." voor Ammoniak 35%,
"Al." voor Alcohol onvermengd, "Kal." voor kalkwater en "Z" voor zoutzuur.

