Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging.
Als leden zijn. te rekenen met ingang van I Januari jL
aangenomen:

Dr. Ir.

A. H. W. Ha c k e, Directeur-Generaal van den

Arbeid, 's Gravenhage, Nieuwe Uitleg 12.
A. A. Ne n g e r m a D, Oud-directeur der Nederlandsche
Heidemaatschappij, Doorn, Huize "Beukenrode".
Mr. E. H. K. J. ter K u i I e Hzn., Oud-Commissaris der
Nederlandsche Heidemaatschappij, Enschede,
Gronauscheweg 129.
G 0 t t f r i e d H. C ron e, Voorzitter van de Kamer van
Koophandel, Amsterdam (Zuid), Jan Luykenstraat 16.
N.V. B r u y n zee]'s Vloerenfabriek, Zaandam.
JAARVERSLAG VAN DE
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
OVER 1937.
In het afgeloopen jaar werd de vereemgmg getroffen
door het overlijden van hare medeleden: T. van Ma anen en Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van HoogeI a nd e n.
Als leden traden toe: L. Baronesse van der B 0 r C h
van Ver wol d e - V 0 û t e, S. H. F red.e ,r i k s, J. R.
Koning, Ir. J. C. E. C. N. van Florenstein Mulder, N. M u I der ten Kat e, Ir. A. S t 0 ff els, Ir.
W. va n La e r, N.V. Houtindustrie Picus, Ir. A. S. T u i nman, C. Bos, terwijl één lid bedankte.
Op 31 December 1937 bedroeg het aantal leden 108
(101 op 31 December 1936: 96 op 31 December 1935).
In de ledenvergadering van 8 October 1937, werd, op
grond van artikel 6 eerste lid der Statuten der Nederlandsche Boschbouwvereeniging, de heer E. D. van 0 i s s e I,
Oud-Directeur van het Staatsboschbeheer, benoemd tot Lid
van Verdienste der Nederlandsche Boschbouwvereeniging.
CONTRIBUTIE.

De contributie, met inbegrip van het abonnement op het
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Nederlandsch Boschbouwtijdschrift, bleef bepaald op f 15.-,
te innen in twee gelijke haHjaarlijksche termijnen.
BESTUUR.

In de plaats van den aftredenden voorzitter, Prof. Ir. J. H.
Ja 9 erG e r I in 9 s te Wageningen, werd in de naja arsvergadering van 1937 gekozen: Prof. A. teW e c h el
te Wageningen, zoodat het bestuur als volgt is samengesteld:
Prof. A. teW e c hel te Wageningen, voorzitter.
Dr. H. van V lot e n "
"
, onder-voorzitter.
Ir, H. W. S c hen ken b erg van Mie rop te Zeist,
secretaris.

J. C. E. C. N. M u I der te Apeldoorn, penningmeester.
P. J. D ros t te Enschede, lid.
TIJDSCHRIFT.

Het aantal abonné's op het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift blijft - zij het in beperkte mate - toenemen.
Evenals verleden jaar, werd ook in dit jaar door verschillende leerlingen van den cursus der Nederlandsche Heidemaatschappij gebruik gemaakt van de door het bestuur geopende mogelijkheid zich, met ingang van I Januari 1938,
tegen verlaagden prijs te abonneeren op het Nederlandsch
Boschbouwtijdschrift.
.
De geldelijke toestand maakt uitbreiding van het tijdschrift
nog steeds niet mogelijk.
De aftredende voorzitter van de redactie, Prof. A. te
W e c hel, werd herkozen.
De Nederlandsche Heidemaatschappij en de Koninklijke
Houtvesterijen zegden medewerking toe aan de rubriek
"Personalia" in het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift, aan
welke rubriek eveneens het Staatsboschbeheer medewerkt.
WETENSCHAPPEliJKE CURSUS.

In de samenstelling van de Commissie tot Voorbereiding
van de Wetenschappelijke Cursussen kwam geen wijziging.
De elfde wetenschappelijke cursus, die op 8 en 9 October
te Wageningen werd gehouden, werd bezocht door 35 leden
en 22 introducé's. Voor het volledig programma zij verwezen naar de September-aflevering van 1937 van dit
tijdschrift.
Ir. E. L. Se II e 9 e r, Directeur der N.V. Papierfabriek
.. Gelderland" te Nijmegen, hield een voordracht over:
.. Papierfabricage uit hout".
Ir. J. T rom p, Ingenieur bij de papierfabrieken Van
Gel der Zon e n te Renkum hield een inleiding in verband met het aan genoemde papierfabrieken te brengen
bezoek.
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Forstmeister Dr. J. A. v 0 n M 0 n r 0 y, Leiter des Ausschusses für Technik in der Forstwirtschaft te Berlijn, sprak
over: "Holz als Grundstoff für verschiedene Zwecke".
De heer H. Ris c hen, secretaris van de Continentale
Commissie ter propageering van Creosootolie, vertoonde een
film, betreffende het creosoteeren van hout.
Op 8 October werd een excursie gemaakt naar papier-

fabrieken Van Gel der Zon e n te Renkum.
Omtrent de verslagen van voordrachten en excursie zij
hier verwezen naar de November-aflevering van 1937 van

het tijdschrift.
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN.

Blijkens de verantwoording van den penningmeester is
de geldelijke toestand van de vereeniging gunstig; die van
het tijdschrift. waarvan de geldelijke administratie eveneens

door den penningmeester van de N.B.V. wordt gevoerd,
kon beter zijn.
Het batig saldo van de vereeniging bedroeg op 31 December 1937 f 928,72; de exploitatie van het tijdschrift
leverde geen saldo op.
De bezittingen van het Van Schermbeekfonds beliepen
f 1929,71.
De rekening en verantwoording van den penningmeester

over 1936 werd door de kascommissie nagegaan en goedgekeurd.
In de op 8 October 1937 gehouden najaarsvergadering
werd een kascommissie benoemd voor het nazien van de
rekeningen over het jaar 1937. In genoemde Commissie
hebben zitting de heeren: Ir. J. P. van L 0 n k h u y zen,
Dr. Th. C. Oudemans en J, H. Memelink.
Aan het Comité ter Bestudeeriog en Bestrijding van Insectenplagen in Bosschen werd voor 1937 een bijdrage van
f 25.- verstrekt.
Ten einde steeds over voldoende fondsen te kunnen
beschikken om de uitgave van het Tijdschrift bij voortduring
zeker te kunnen stellen, werd in genoemde vergadering
besloten te trachten zooveel mogelijk nieuwe leden te winnen.
WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR.

In 1937 werden drie bestuursvergaderingen gehouden.
Op de IIIe Internationale Conferentie inzake Houtgebruik te Parijs was de vereeniging vertegenwoordigd door
Dr. G. Hou t zag ers te Arnhem en Dr. J. R. Be v e rsI u i 5 te Wageningen.
Het bestuur was tegenwoordig bij de huldiging van den
heer E. D. van Di s s e I bij zijn aftreden als directeur
van het Staatsboschbeheer.
Het bestuur - beheerder van het Van Schermbeekfonds,
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welk fonds het uitschrijven van prijsvragen op het gebied
van den boschbouw tot doel heeft - schreef de navolgende
prijsvraag uit:

"Gevraagd een bedrijfsregeling voor een parti"culier boschbezit in Nederland. In hoeverre is het
"in het algemeen wenschelijk en mogelijk het beheer
"van particuliere boschbedrijven te combineeren 1"
Tijdstip van sluiting der prijsvraag 30 Juni 1938 .
. In ·de commissie ter beoordeeling der antwoorden van
~enoemde

prijsvraag werden benoemd: Prof. Dr. H. A. J. M.
Be ek man. Jhr. W. H. de Be a ufo r t en P. M. T ut e i nNo I t hen i u s.
LEDENVERGADERINGEN EN EXCURSIES.

In 1937 werden twee ledenvergaderingen gehouden nl.
op 28 Mei te Eindhoven en op 8 October te Wageningen,
welke vergadering door onderscheidenlijk 30 en 33 leden
werden bezocht.
Op de voorjaarsvergadering te Eindhoven' werden voor. .

drachten gehouden door Ir. R. v 0 n der Na h mer over:
"De vervaardiging van Triplex en Sigarenkistjes" en door
Dr. G. Hou t zag ers over: "De populier als gebruiksboom" (zie blz. 263 e.v. en 289 e.v. van het tijdschrift).
Op 29 Mei werd een bezoek gebracht aan de Picusfabriek
te Eindhoven, en werd dien dag tevens een excursie gemaakt

naar beplantingen van populieren der gemeente St. Oedenrode (z'ie blz. 266 e.v.).
In de najaarsvergadering werd langdurig van gedachte
gewisseld over den geldelijken toestand van het tijdschrift.
De bezuinigingsvoorstellen van het bestuur en van de
redactie-commissie werden n;' ampele bespreking: althanS
tijdelijk, opgeschort. Er werd besloten een krachtige propaganda te voeren tot het winnen van nieuwe leden en

abönné's. Het stemt tot groote voldoening ,dat het zich reeds
thans laat aanzien, dat de actie, dank zij de zeer waardee-

rende medewerking van verschillende leden, zal slagen.
De vergadering besloot voorts tot tijdelijk buiten werking
stellen van artikel 9 van het huishoudelijk reglement voor
zoover dit artikel betrekking heeft op het heffen van entree
voor nieuwe leden.
ADRESVERANDERINGEN VAN LEDEN DER
NEDERL. BOSCHBOUWVEREENIGING.
J. W. Go n g g r ij p van: 's-Gravenhage, Papegaailaan 23,
naar: Amsterdam (Zuid), Schubertstraat 37;
Ir. L. C. Ge e rl i n g van: Venray, Huize "Oda", naar:
Ginneken, Markt 7a ;
Dr. P. H. B u r g ers van: Heelsurn, Crocuslaan I, naar:
Almonte (Prov. Huelva), Spanje.
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PERSONALIA.
Benoemd tot Officier in de Huisorde van Oranje. W.
Bra n t sm a. Kon. Houtvester. Jagermeester en Jacht jonker
van H.M. de Koningin.
Met ingang van 1 Februari 1938 is den hou tvester bij het
Staatsboschbeheer. Ir. F. W. B u r g e r. Utrecht als standplaats aangewezen.

Met ingang van 16 December 1937 is benoemd tot tijdelijk
adspirant-bosch wachter bij het Staatsboschoeheer ter standplaats Utrecht: W. 00 s tin g.
Met ingang van I December 1937 is bevorderd tot
tijdelijk-boschwachter bij het Staatsboschbeheer : D. W. J.
Eg gin k. voordien tijdelijk adspirant-bosch wachter bij
genoemd beheer.
Met ingang van 10 Januari 1938 is den tijdelijk adspirantboschwachter bij het Staatsboschbeheer S. Zw art als
standplaats aangewezen: De Wijk (Dr.). Genoemde boschwachter is belast met het dagelijksch toezicht op de boschwachterij .. Staphorst". op de Staatsgronden onder Ruinen
en Avereerst en op de gemeentelijke bebossching van
Ommen.
De Secretaris der Neclerlandsche Boschbouwverceniging,

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

