JAARVERSLAG VAN DE NEDERLANDSCHE
.
BOSCHBOUWVEREENIGING·
1 SEPTEMBER 1930-,-1 SEPTEMBER 1931.

Leden. In het afgeloopen jaar had de Vereeniging het verlies te betreuren van het heengaan van 2 harer leden, n.l.
de heeren G. van Lel y vel d en ·A. Bos.
Als nieuwe leden traden toe de heeren: H. J. van H a ss e lt. L. N. J. Kno tt n e rus. C. S. Lu g t, A. van We 1der e n Baron Ren g ers, Jhr. Dr. C. J. Sa n db erg van
L e u ven u m. Jhr. P. j. Rep e I a e r van Sp ij ken i s s e,
Oscar Passmann en j. H. Ch. Rauwenhoff.
Bericht van bedanken kwam in van den Heer S c hok k e r.
Op 1 September 1931 bedroeg het aantal leden 91.
Contributie. Deze bleef .bepaald op het bedrag van het vorig
jaar n.l. f 17.50 te innen in 2 gelijke haHjaarlijksche termijnen.
Bestuur. In de plaats van het aftredend niet-herkiesbaar bestuurslid, den heer G. Hou t zag ers, werd gekozen de heer
J. P. van L 0 n k h u y zen. Het Secretariaat werd overgenomen door ondergeteekende, terwijl het Penningmeesterschap'
. vervuld werd door den heer W. Bra n t s m a.
Het Bestuur was dus in het afgeloopen jaar als volgt sam·en~
gesteld:
Prof. Dr., H. A. j. M. Be e kma n, Voorzitter.
Prof. A t. teW'. c hel, te Wageningen, Onder-voorz.
C. M. van 't Hof f, te Apeldoorn, Secretaris.
W. Bra nt s m a. te Vaassen, Penningmeester.
j. P. van L 0 n k h u y zen, te Arnhem, Lid.
Tijdschrift. Het officieel orgaan der Vereeniging, het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift. mag zich in een gezonden
groei en belangstelling verheugen. Slechts ware nog te wen~
schen, dat daarvoor een grooter aantal oorspronkelijke artikelen werden aangeboden.
. De referaten der buitenlandsche tijdschriften worden op
hoogen prijs gesteld en hier zal dus zeker op zijn plaats zijn
een woord van dank der Vereeniging aan hen die daarvoor
steeds hun tijd en krachten beschikbaar stellen.
pe Redactie van het Tijdschrift bleef als volgt samengesteld :
.
Prof. Dr. H. A., J. M. Be e kma n, te Wageningen, Voorz.
P. B 0 0 d t, te Utrecht, Secretaris.
C. J. Sis sin g h, te Hilvàrenbeek.
Dr. J. R. Be ver s I u i s, 'te Wageningen.
F. W. M a I s c h, te Utrecht.
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De geldelijke administratie werd als gebruikelijk gevoerd
door den Penningmeester der Vereeniging.
Tot zijn spijt moest het bestuur ervaren dat een herhaalde oproep aan de leden tot het aanbrengen van advertenties
slechts zeer gering succes had.
W etenscháppelijke Cursussen. Evenals in het voorafgaande
jaar bestond de Commissie tot voorbereiding van deze cursussen uit de heeren:

.

'Prof. A n t. teW e c hel. te Wageningen.
J. A. van St e ij n. te Utrecht.
H. van V lot e n. te Wageningen.
'
De 6e cursus werd gehouden te yv ageningen. op 2. 3 en 4
October. Wij mochten daarbij de navolgende sprekers hooren:
'Prof. Dr. D. van G u I i k te Wageningen die tot onderwerp gekozen had: Stralingsmeting in' en buiten het bosch.
Prof. Dr. W. K. J. Roe p k e over: Moderne opvattingen omtrent insectenplagen in het boschbedrijf.

Prof. J. van Bar e n gaf een geologische beschouwing van
het duinlandschap.
.
Prof. Dr. J. Jes wie t behandelde de duinflora. terwijl wij
door de medewerking van het 1. E. B.-fonds als buitenlande.
in ons midden zagen Prol. MeI i n uit Stockholm. die een
overzicht gaf van het vraagstuk der 'mycorrhiza-vormingen.
In aansluiting daarmede werd een excursie gemaakt naar

het Edesche bosch.
Voor alle deze voordrachten, evenals voor de excursie, bestond groote belangstelling. niet alleen van de zijde der leden.
doch zij werden ook door verschillende dames en heeren in- ,
troducés b i j g e w o o n d . "
•
.
Werkzaamheden van het Bestuur. In het verslagjaar werden een 3-tal bestuursvergaderingen gehouden. waarvan één
gedeeltelijk gecombineerd met de Redactie van het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift.
Op het Internationale Boschbouwcongres in Juli te Parijs
werd de Vereeniging vertegenwoordigd door het bestuurslid.
den heer J. P. van Lonkhuyzen.
In den loop van de maand Februari richtte het Bestuur een
schrijven tot de door den Minister van Waterstaat benoemde
Tarieven-commissie. waarbij, onder overlegging van eenige"

bijlagen. aandacht gevraagd werd voor de wenschelijkheid tot
verlaging der thans voor lichte houtsortimenten ,geldende
vrachttarieven.
..
Van <;Ie groep "Inlandsche houthandel van den Ned. Houtbond" ontving het bestuur een uitnoodiging tot bijwoning van
een bespreking over den noodtoestand in dien handel door de
achterstelling die ons inlandsche hout. zij het ook ten onrechte,
zeer veel ondervindt bij de inschrijving voor groote werken.
Tot zijn leedwezen vond ondergeteekende het betreffend
schrijven eerst na terugkeer van zijn verlof: de datum van
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de vergadering was toen reeds verstreken. Het ligt in de be,doeling van het bestuur alsnog aan te vragen een vertegenwoordiger der Vereeniging in de te dezer zake tot stand
gekomen studie-commissie te doen opnemen.
De Commissie voor de nomenclatuur zette haar werkzaamheden nog voort.
Ledenvergaderingen. De najaarsvergadering werd gehouden te Wageningen op Vrijdag 3 October en bijgewoond
door 34 leden.
In verband met het feit dat he~ 2 dagen tevoren juist 20 jaar
geleden was dat de Vereeniging werd opgericht, gaf de Voorzitter in zijn openingsrede een chronologisch overzièht van
hetgeen sindsdien was verricht en tot stand gebracht. OpriChters der Vereeniging waren de heeren B 0 0 d t. v. d.
B r iel. Sc h r ö der. Sis sin g h. Sp r a n g ers. Van
S t e ij n en Win keI man.
Als hoofdzaken uit de ontwikkeling der Vereeniging waren
te noemen dat het ledental op den datum der vergadering 89
bedroeg. dat zij een eigen tijdschrift exploiteert (aanvankelijk
opgericht door Dr. Be ver s 1u i sj en dat op initiatief
van de leden J a g erG e r I i n g s en Hes s e I i n k reeds
meerdere wetenschappelijke cursussen werden gehouden.
In deze vergadering werd besloten. dat de N ederlandschc
Boschbouwvereeniging zich niet zal aansluiten bij de door'
verscheidene vereenigingen in het leven geroepen Landbouw, week.
29 Mei werd te Doetinchem de voorjaarsvergadering gehouden. daarbij waren tegenwoordig 37 leden en 8 introducés.
Als sprekers traden op :
Prof. Ir. T hal Lar sen met het onderwerp: De cycloon
als dynamisch verschijnsel en mogelijke oorzaak
van zandverstuivingen en vennen.
Prof. teW e c hel hield een causerie over: De dennenbosschen van Noord-Sumatra.
Prof. Dr. Jes wie t deed mededeelingen over: De ondergroei in het gemengde loofhoutbosch op de Slangenburg.
C. M. van 't Hof f over: Ontstaan en exploitatie van
, het landgoed de Slangenburg.
Zaterdag 30 Mei volgde in aansluiting op deze inleidingen'
eeli excursie naar genoemd landgoed. Hiervoor bestond groote
belangstelling. Algemeen bewonderde men het bijzondere natuurschoon van dit bezit en de buitengewone loof- en naaldhoutopstanden die daar met een veelsoortigen ondergroei op
dezen. voor bosch zeer rijken bodem voorkomen.
Tijdschriften en jaarverslagen van Nederlandsche Vereenigingen.
Het zij mij vergund voor een opgaaf van de buitenlandsche
en Nederlandsche tijdschriften en verslagen. welke de Ver-
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eemgmg geregeld ontvangt en welke nágenoeg alle worden
gerefereerd in het·Nederlandseh Bosehbouwtijdsehrift. te verwijzen naar het jaarverslag 1930. verschenen in het Novem··
ber-nummer van dat jaar.
De Secretaris.

VAN 'T HOFF.

NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING.
REKENING EN VERANTWOORDING
3 OCTOBER 1930-2 OCTOBER 1931

ONTVANGSTEN,
Batig saldo 3 October 1930 . . . . .' . .
Saldo excursie Professor Melin . . . . . .
Kas te goed ontvangen van Penningmeester van 't Haff .
Contributies en entrée's. . . . . . . . . .

f 175.83
IOAO
", 2.99

.

~20.91'I,

f
..
f
..
f

Uitgaven
Batig saldo
Vordering op 57 leden contributie 2e halfjaar à f 3.75
Totaal bezit der Vereeniging

.

710.16'/,
321.32'/,
385.81
213.75
599.59

UITGAVEN,
Porti, telefoon~ en reiskosten van den Secretaris
.f 73.31 1/ 2
Papier voor het secretariaat .
19.10
Type~ en teekenwerk . .'. . . .
" 118.92
Postgirobiljetten . . . . . . . .
1.Porti en quitantiezegels Penningmeester
4.55
7.70
Excursie najaar 1930 (Prof. MeUn). .
84.Kosten voorjaarsvergadering te Doetinchem en excursie
'Aandeel huldiging Prof. Joh a. Westerdijk . . . . .
5.Paul Parey 1 aR. Tharaodter Forst!. Jahrbuch
5.74
__
Kosten deelneming van een bestuurslid Boschbouwcongres Parijs ___5_.f

321.32'/,

De Penningmeester.

BRANTSMA.
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BOSCHBOUWTI]DSCHRIFT.

REKENING EN VERANTWOORDING
OCTOBER 1930-0CTOBER 1931
ONTVANGSTEN
Aan <;Idvertentie gelden:
October 1930
November ."
December. .

Januari 1931
Februari
Maart.
April
Mei.
Juni

.'

Juli .
Augustus.
Van het Staatsboschbeheer voor het verslag der studiereis
naar Engeland in het Juninummer
Abonnementen, . , . . . . . ,
Uitgaven
Batig saldo, . .
Vorderingen op 57 leden abonnement 2e halfjaar à f 5._.
Totaal bezit van het Tijdschrift.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

102'48
.. 144.90
.. 123.30
83.07
.. 141.93
70.74
.. 107.10
97.70
.. 142:38
48.59
98.55
..
..
f
..

180.55
1089.10'/,
2430.39'/,
2127.46
f 302.93'/,
.. 285.587.93'/,

UITGAVEN
"Kosten aan de drukkerij Ponsen & Looijen :
Debet·saldo October 1930. . .

Kosten tijdschrift October 1930.
November.
D!!cembe"r .
Jannari 1931
Diversen Januari .
Februari .
Maart
April .
Mei.
Juni .
200 boekjes studiereis Engeland.

Juli'.

.

Augustus
September
Porti Dr. Beversluis . • .

f 43.01
.. 167.51
.. 175.15
.. 138.58
192.47
40.88
.. 137.66
.. 129.86
.. 144.68
.. 134.46
.. 299.17
54.50
141.37
.. 125.74
196.32
6.10
f 2127.46

De Penningmeester.
BRANTSMA.
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VAN SCHERMBEEKFONDS.
REKENING EN VERANTWOORDING
3 OCTOBER 1930-2 OCTOBER 1931
De bezittingen van het fonds bedroegen aan het begin
van het Vercenigingsjaar.

f 1453.05

.

Zij vermeerderçlen, met:
rente Inschr. Grootboek N.W.S.
Zij verminderden met koersdaling 9'J1!2-930/o van
f j400 , , . . : , . . • .
zoodat de netto-vermeerdering bedroeg

.

.

f 18.78

.. 21.-

.

. ,

Totani der bezittingen van het fonds. . . .
Waarvan f 1400.- Inschrijving Grootboek

3'/2'10 N.W.S. koers 93'10
Belegging Rijkspostspaarbank .
Kas . . . . . . . .... .

.

f

27,78
1480.83

• f 1302.-

..

177.60
1.23
f 1480.83
De Penningmeester:
BRANTSMA. .

