Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbou wvereeniging
DE 7e WETENSCHAPPELIJKE CURSUS EN DE
NAJAARSVERGADERING 1932 .
. Op 30 September en 1 October werd te Wageningen de
7e wetenschappelijke boschbouwcursus van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging gehouden. waarvoor het programma
was aangekondigd in het Septembernummer van dit tijdschrift.
Voorzoover de inleidingen niet in extenso in het tijdschrift

worden opgenomen. zuIlen hiervan re!eraten worden geplubliceerd.
Evenals bij de vorige cursussen het geval was. bestond ook
voor dezen cursus veel belangsteIling ; de voordrachten en de
excursie werden niet alleen door een groot aantal leden van
de Nederlandsche Boschbouwvereeniging bijgewoond. doch
ook verschillende introducés gaven van hun belangstelling
blijk.
Op 30 September des avonds om half acht werd in Hotel
.. de Wereld" de najaarsvergadeting gehouden.
Na de vaststelling van het jaarverslag van den secretaris
deed de Voorzitter enkele mededeelingen. o.m. over het streven om in het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift periodiek
mededeeling te doen over de houtprijzen. Gezien de moeilijkheden. die hieraan verbonden zijn. is de medewerkin.g verzocht
van lichamen. die mede op dit gebied werkzaam zijn.
Naar aanleiding van de adhaesiebetuiging van het bestuur
der Nederlandsche Boschbouwvereeniging met den brie!
Van Prof. Dr. H. A. J. M. Be e kma n e.a. aan den Voorzitter van het Congres International des Instituts de Recherches. om. zoo mogelijk. de congressen van de boschbouwproefstations te doen samenvallen met die van vertegenwoor-

digers van den boschbouw. deelt de heer Ge e r I i n g mede.
dat op het hiervoor genoemde congres te Nancy is besloten
om te bevorderen dat. bij wijze van proe!. beide congressen
in dezelfde plaats. althans in hetzelfde land en op bijeen
gelegen tijdvakken worden gehouden.
De rekeningen en verantwoordingen van den penningmeester. betreffende de vereeniging. het tijdschrift en het Van
5 c her m b e e kfonds. werden goedgekeurd. Hetzelfde geschiedde ten aanzien van de begrootingen voor het volgende
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vereenigingsjaar. waarbij. dank zij den gunstigen finantieelen

toestand. werd besloten de contributie voor 1933 van f 17.50
tot f 15.- terug te brengen.
In de plaats van den aftredenden. niet herkiesbaren Voorzitter. Prof. Dr. H. A. J. M. Be e kma n werd tot voorzilter gekozen de heer Ir. J. H. J a iJ erG e r I i n g s. Inspecteur van het Staatsboschbeheer ie Zeist. die deze benoèming heeft aanvaard. De heer j. P. van L 0 n k h u y zen
sprak een woord van hartelijken dank tot den aftredenden
VàOrzitter voor het vele. dat deze voor de vereeniging heeft
gedaan.
In de vacaturen voor de Redactie Commissie van wijlen
den heer C. j. &. Sis sin g h en Prof. Dr. H. A. J. M.
B eek man werden gekozen onderscheidenlijk .de heeren
Ir. A. F. K u h n te Amersfoort en Prof. A. teW e c hel
te Wageningen.
Aan het bestuur werd opgedragen een keuze te doen uit
de verschillende door de vergadering genoemde plaatsen voor
het houden van de excursie in het voorjaar van 1933.
Bij de rondvraag werd op voorstel van den heer j a g e r
G er I in 9 s besloten uit de kas der vereeniging een bijdrage
te verleenen aan het Iepenziekte Comité. Voorts werd het
bèstuur. op voorstel van den heer J a g erG er I i n g s.
gemachtigd een schrijven aan den Minister van Economische
Zaken en Arbeid te richten inzake de moeilijkheden. waar-

mede de boschbouw en de houthandel in dezen crisistijd
hebben te kampen.
ADRESWIJZIGING.

P. W. W e s s els. van Groesbeek naar Emmen. Stationsst,\aat 4.
De Secretaris.

F. W. MÀLSCH.

NIEUWE LEDEN.
Als lid zijn aa.ngenomen de heeren:
Dr. jac. P. T ~ ij s s e. Secretaris v. d. Ver. tot Behoud v.
NatuufjIlonumenten. Parallelweg 3. Bloemendaal.
L. H. P. van· 0 i 9 gel e n. Oud 0.1. Opperhoutvester.
Laan van Poot 152.
, .s Gravenhage.

JAARVERSLAG VAN. DE
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
I SEPTEMBER 1931-1 SEPTEMBER 1932.

LEDEN.

In het afgeloopen jaar werd de vereeniging getroffen door
het overlijden van haar medelid, den heer C. J. G. S issi'ngh.
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De heeren W. Hurde! en Dr. W. D. Cramèr traden als lid toe, terwijl 6 leden bedankten, zoodat het ledental
met 5 verminderde en op I October 1932, 86 bedroeg.
CONTRIBUTIE.

De coniributie, met inbegrip van het abonnement op het
tijdschrift, bleef bepaald op hetzelfde bedrag als het. vorige
jaar, n.l. f 17.50, te innen in twee gelijke halfjaarlijksche termijnen.
BESTUUR.

In de plaats van het aftredend niet herkiesbaar bestuurslid, Prof. A. teW e c hel. werd gekozen de heer F. W.
M a I s c h. Door wijziging in de bestuursfuncties was het
bestuur in het afgeIoopen jaar als volgt samengesteld:
Prof. Dr. H. A. J.M. Be e kma n, te Wageningen,
Voorzitter;
J. P. van L 0 n k h u y zen, te Arnhem, Onder-Voorz.;
F. W. M a I s c h te Utrecht, Secretaris;
W. Bra n t s m a, te Vaassen, Penningmeester;
C. M. van 't Hof f, te Apeldoorn.
TIJDSCHRIFT.

Het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift, officieel orgaan
van Nederlandsche Boschbouwvereeniging, voorziet mede
door het refereeren van de belangrijkste publicaties uit de
voornaamste buitenlandsche vaktijdschriften in een bestaande
behoefte. Aan hen, die zich de moeite geven <;ieze r'eferaten

te verzorgen, is de vereeniging grooten dank verschuldigd.
Hoewel in het afgeloopen jaar meer oorspronkelijke artikelen werden aangeboden. zou een grootere activiteit van de
leden uit den buitendienst de waarde van het tijdschrift als
Nederlandsch boschbouwtijdschrift nog kunnen verhoogen.
In de plaats van het aftredende lid van de Redactie, Dr. J.
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R. B e ver 5 1 u i s. die niet voor een her-benoeming in aan-

merking wenschte te komen. werd benoemd de heer F. W.
B u r g e r. Een woord van dank zij gebracht aan Dr. B e v e rs 1 u i s. die het tijdschrift heeft opgericht en door de moei,·
lijke beginjaren. heeft heengeholpen.
De redactie-commissie was als volgt samengesteld: ProE.
, Dr. H. A. J. M. Be e kma n te Wageningen. Voorzitter.
P. Boodt te Utrecht:
C. J. G. Sis sin 9 h te Hilvarenbeek'
.,
(overleed 26 Februari 1932) :
F. W. Málsch' te Utrecht:
F. W. Burger te Waalre.
De geldelijke administratie werd gevoerd door den penningmeester der Vereeniging .
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN.

Blijkens de door den penningmeester overgelegde rekening
en verantwoording is de Einantieele toestand gezond. Zoowel
van de vereeniging als van het tijdschrift hebben de ontvang- ,
sten de uitgaven overschreden. Het gezamelijke saldo van
de vereeniging en van het tijdschrift over het afgeloopen
jaar bedraagt f 1805.97. De bezittingen van het Van
Sc Ir e r m b eekfonds bedroegen f 1478.88.
WETENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN.
De Commissie tot voorbereiding van deze cursussen be-

stond. evenals het vorige jaar uit de heeren:
Prof. A. teW e c hel. Wageningen:
J. A. van S t e y n. Zeist:
H. van Vlo ten. Wageningen.
Op grond van een advies van deze Commissie' werd besloten in het najaar van 1931 geen wetenschappelijken cursus
te houden.
,,
Wel zal in 1932 een dergelijke cursus te Wageningen
worden gehouden op 30 September en I October. Het programma daarvoo~ luidt als volgt:
Vrijdag 30 September.
13),1 uur: Dr. J. R. Be ver S 1 u i s. Iets over den anatomischen bouw van het hout en de practische beteekenis daarvan. Met lichtbeelden.
15 uur:
Ir. deC a s ser e s. De taak van den boschbouwer bij het streekplanwerk

Zaterdag 10ctober.
9 uur:
Ir. L. C. G e e rl i n g. Enkele opmerkingen over
de samenstelling en de ontwikkeling van jong
grove dennenbosch.
10),1 uur: Ir. H. van Vlo ten. Een en ander over de
mycologie en den boschbouw.
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12 uur:
14 uur:

Ir. N. van Poe ter e n. Over de economische
beteekenis van Rhabdocline pseudotsugae Sydow.
Excursie in de omgeving van Wageningen onder
leiding van Ir. L. C. G eer I ing. Demonstratie
van enkele in de voordracht van Ir. L. C. G e e rI i n g besproken punten. tevens bezichtiging van
de kweekerij van het Rijksboschbouwproefstation.

WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR.

In de afgeloopen periode werden drie bestuursvergaderingen gehouden. waarvan één gedeeltelijk gecombineerd met
de redactie van het N ederlandsch Boschbouwtijdschrift.
Overeenkomstig het besluit van de algemeene vergadering
van 2 October 1931 richtte het bestuur een schrijven aan den
toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. in zake de bestrijding der iepenziekte. Afscl).rift van dit
schrijven en van het daarop ontvangen antwoord is .. opge--:

nomen in het tijdschrift (4e jaargang blz. 392 en 5e jaargang blz. 115).
Prof. A. teW e c hel werd bereid gevonden de Nederlandsche Boschbouwvereeniging te vertegenwoordigen in de
Commissie in zake het gebruik en de verwerking van inlandsch
hout in Nederland.
Van de Vereeniging "het Grondbezit" werd het verzoek
ontvangen om de mogelijkheid te willen overwegen van een
regelmatige publicatie van houtprijzen in het tijdschrift. Gezien de groote moeilijkheden. die aan een dergelijke publicatie
vc.bonden zijn. is deze zaak. onder de aandacht gebracht van
de Commissie voor de boschstatistiek en voor het gebruik van
inlandsch hout. De publicatie van hout prijzen maakt nog een
punt. van .onderzoek uit.

De Nomenclatuurcommissie heeft in het afgeloopen jaar
haar omvangrijke werkzaamheden beëindigd en haar rapport
aan de vereeniging aangeboden. Het is ópgenomen in de
5e jaargang van het tijdschrift. op blz. 217 e.v. Overeenkomstig het besluit van de algemeene vergadering van 27 Mei
1932 heeft het bestuur aan het rapport de noodige bekendheid gegeven en het met een voorwoord van het bestuur als
brochure verkrijgbaar gesteld.
Ten aanzien van het refereeren van tijdschriften in het
N ederlandsch Boschbouwtijdschrift heeft het bestuur en de
Redactie-commissie. op grond van een in de algemeene ver. .

gadering van 2 October 1931 verleende machtiging. den referenten een rèductie van f 5.- verleend in de kosten van
het abonnement.
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Met toestemming van den heer Directeur van het Staats-.
boschbeheer is voor de beantwoording der vragenlijst van
het Int .. Landbouw-Instituut te Rome over de "Enquête inter.
nationaI sur Ie boisement ou reboisement des terrains propres à Ia syIviculture, appartenant aux particuliers" , verwezen naar het antwoord van het Staatsboschbeheer. De beantwoording is opgenomen in het tijdschrift, Se jaargang
blz. 4 e.v.

Het bestuur heeft adhaesie betuigd aan het verzoek van
Prof. Dr. Be e kma n e.a .. gericht aan den Voorzitter "van
het "Congrès International des Inslituts de Recherches Forestières" van 1932, om te bevorderen. dat zoo mogelijk de
congressen van de boschbouwproefstations worden gecombineerd met die van de vertegenwoordigers van den boschbouw.
LEDENVERGADERINGEN.

De najaarsvergadering werd gehouden te Utrecht op Vrijdag 2 October 1931 en bijgewoond door 29 leden.
Op deze vergadering werd het bestuur gemachtigd te overwegen in hoeverre het mogelijk is gevolg te geven aan den
wensch van de vergadering om voor de oorspronkelijke bijdragen en de referaten een honorarium te verstrekken.
De heer J. P. van L 0 n k h u y zen deed eenige mededeelingen over het boschbouwcongres te Parijs en .de heer
G. A. 0 ver d ij kin k over de iepeniekte. Laatstgenoemde
voordracht (zie het tijdschrift 4e jaargang pag. 383). waarop
een uitvoerige discussie volgde. gaf aanleiding tot het besluit
om de urgentie van een meer intensieve verwijdering van iepen ..
zieke boomen onder de aandacht van de regeering te brengen.
/.

In den namiddag van 2 October werd een 'bezoek gebracht
aan het arboretum van den heer M. v 0 n Gim b 0 r n te
te Doorn en aan de iepenziekte-tentoonstelling in het museum
van het Staatsboschbeheer.
Op 27 Mei werd te Arnhem de voorjaarsvergadering gehouden. die werd bijgewoond door 30 leden.
De heer G. Hou t zag ers, secretaris van de Nomenclatuurcommissie hield een inleiding over het Nomenclatuur-

rapport, dat den leden als drukproef was toegezonden. De
vergadering betuigde haar groote waardeering voor het werk
van de commissie voor wat betreft de uniforme latijnsche benaming. Over enkele der Nederlandsche of als zoodanig door
de Commissie voorgestelde namen, bestond in den boezem
der vergadering verschil van meening. dat niet tot een op-

lossing w'erd gebracht.
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Prof. A. teW e e hel sprak over de taxatie van de
landgoederen Warnsborn en Vijverberg (zie het tijdschrift
5e jaargang blz. 293), die den volgenden dag het onderwerp
van een excursie vormden en waar de deelnemers geJegenheid
hadden zich te overtuigen van het rijke natuurschoon, dat
deze landgoederen bieden.
TIJDSCHRIFTEN EN ':ERSLAGEN VAN VEREENIGINGEN.

Voor de lijst van ruilnummers, die geregeld in het Nederlandseh. Boschbouwtijdschrift worden gerefereerd. meen ik
te mogen verwijzen naar het jaarverslag over 1930. In het
afgeloopen jaar werd ook van het tijdschrift "Forstarchiv"
een ruilnummer ontva,ngen. dat door Dr. J. de H 0 0 g h
wordt gerefereerd. terwijl de heer H. van V lot e n zich
bereid verklaarde voor den boschbouw belangrijke onderwerpen uit het Tijdschrift over Plantenziekten te refereeren.
De Secretaris,

F. W. MALSCH.
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