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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
NIEUW LID .
.J

.Als nieuw lid :verd ingeschreven A. J. R. WiJ I i n 9 e P rin s te Oldeberkoop,
beheerder van de goederen van E. W i 11 i n g e P rin s van "Vredewoud" aldaar.

De secretaris van"de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging,
t

/

.

Ir F. W. Burger.

.

T

PERSONALIA.

.

.

Aan Mr P .. G. van Tie n h 0 ven
causa verleend door de Amsterdamsche
Met ingang van 1 Februari 1946 is
van H,M.- de Koningin met gelijktijdig
boschbeheer.

is oP' 8 Januari 1946 het. doctoraat honoris
Universiteit.
Ir J. Boekestein benoemd tot houtvester
ontslag als adjunct-houtvester Dit het Staats-

JAARVERSLAG VAN DE NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW VEREENIGING
OVER HET JAA~ 1945.
LcdefL Kon ik verleden jaar schrijven over het rampspoedige jaar J944, dat ons het
verlies bracht van een van 9nze volijverige leden. 1945 _is in den aanvang nog rampspoediger geweest onder de laatste kwellingen van onzen overweldiger. Ir W, V 0 0 rbey tel Cannenburg en Jhr Dr C. J. Sandberg va\D Leuvenum zijlJ.
het slachtoffer geworden van de laatste bedreven wreedheden in ons land. Aan C, M,
van 't H 0 ft overkwam" een noodlottig ongeval en door den natuurlijken dood ont...
vielen ons Prof. Dr A. H. Berkhout. Dr Jac. P, Thijsse, Mr A. H. Seyl...
houwer, F. W. Snepvan,gers en Jhr Dr H. M. van Haersma de WUh,
allen herdacht in ons eerst.e na-oorlogsche tijdschriftnummer.
'.
'
Na den oor1og werden een aantal leden geschorst: F. B. J. Gip.s, Prof. Dr J. Jeswiet. W. N. Lindeman, Prof. Dr C. A. Schenck en J. H. C. Schröder.
terwIjl mede wegens vertrek naar Indië nog 11 leden onze vereeniging verlieten. zoodat de vcreeniging 24 leden verloor.
Daartegenover traden 13 nieuwe leden toe en 2 persoonlijke donateurs, ,zoodat de
achteruitgang werd teruggebracht tot 9 leden: De nieuwe ledcllJ zijn: J, Ca nter s
. te Arnhem, Jhr W. F. Clifford Kocq van Breugel te Driebergen, Drs E.
Elton te Hoenderlo. Mr W. Baron van Heeckeren van KeIl te Ruurlo.
de heer en mevrouw L. van He e k Jr...J a n sen te Enschede. Mr C. J. J. He y n..
sius van den Berg te Leersum, Ir W. G. v~n der Kloot te Wassenaar.
P. vam Notten te Maam. ·Ir B: D; van Schelven te Goor. Ir J ohs, Ten ge-'
te Amerongen. Ir A. J. Tenkink te Apeldoorn en A. J.JR. Willinge Prins
te Oldeberkoop. De nieuw'e donateurs: A. M. E. 0 ver d ij kin k te Voorthuizen.'
en Dr W. w..aller te Rhenen.
Het aantal leden daalde van 206 tot 195. Het aantal donateurs bleef 17. het 'aantal
persoonlijke donateurs steeg van 2 op 4. Met het eerelid en het lid van verdienste
mee, bedroeg het totaal op 31 December 1945: 218 tegen in vorige jaren, 227, 222,
201. 178. 168. 164. 150. 108. 101 en 96 in 1935.
.

,

7.
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•
Contributie. De contributie bleef. met inbegrip van het abonne;ment op het Nederlandsch
Boschbouw Tijdschrift, bepaald op f 15,00..
Bestuur. De samenstelling van het bestuur bleef:
Dr H. van Vlo ten te Nunspéet, voorzitter;
W. Bra n t s m a te VaasSen, onder~vooriitter:
Ir F. W."Burger te Bilthoven, secretaris: .
Ir C. Sta f te Arnhem, penningmeester;
Ir A. A. Bon n e ma te Eist (U.). lld.

(,

•

Periodiek 'aftreden had niet pla~ts; daar de penningmeester, die aan de .be'urt Van
aftreden, was, niet kon worden gemist. omdat de boekhouding noodgedwongen over
2 jaren moest loopen. In 1946 'zullen nu 2 leden. van het bestuur aftreden. Het bestuur
vergaderde in 1945 twee maal.
Tijdschrift. Het aantal betalende abonné's op het tijdschrift bedroeg op '31 December
1945: 326 tegen in September 1944-: 289 en in de daaraan voorafgaande jaren op
31 'December 239, 148, 106, 88 en 83 in 1939. De re'dactie bleef ongewijzigd aan.
Besloten werd trouwens, dat voor· de abonné's de..1aren 1944 'enl 1945 voor één jaar
. zouden blijven gelden, waarin dan ook 12 nummers zijn verschenen. ~
Boschdagen. De Wetenschappelijke Cursus werd vervangen door 2 boschdagen op
5 en 6 October gehouden te Doom, in het Maarten Maartenshuis. Het doel van deze
gewijzigden opzet was om met het oog op het te behandelen herbebosschingsvraagstuk
de practijk meer aan de theorie aan te passen, om zoodoende ,eer belangstelling te
trekken ook van andere en niet academisch gevonnde leden. Jhr. W. H. de B f a u..
fort trad als leider op. Als Prae~advisellr traden op: W. Brantsma. plaatsver~
vangend voor J. C. E. C: N. Mul der, die wegens een ongeval niet kon komen; hij
sprak over de grondbewerking, Or Th. C. 0 u d e man s over de houtsoorten, Ir
A. S. Tuinma;n over den arbeid en Dr G4 Houtzagers over de kosten.. Op
den eersten dag werd een kleine excursie gemaakt over het I~ndgoed .. De Zonheuvel" ,
waarop' het Maarten Maartenshuls is gelegen. Op ,den, tweeden dag werd een grootere
excursie gehouden op de landgoederen .. Henschoten" en' "Den Treek". De deelname
op den eersten dag bedroeg 92 personen, op den tweeden dag 70 personen. Op dien
dag meldden zich 6 nieuwe leden en een donateur.
Ontvangsten en uitgaven werden niet verantwoord, daar dit over 2 jaren tegelijk. zal
geschieden. Daartoe bleef de bestaande kascommissie aan.
Werkzaamheden van het Bestuur. Er werd een algemeen adres gericht tot den Miriister
van Landbouw. Visscherij en' Vo:edselvoorziening, omtrent nooden en wenschen van
den Nederlandschen Boschbouw, opgenomen in het October.nummer van ons tijdschrift.
Afzonderlijke adressen werden opgemaakt betreffende de herbebosschingskosten en de
houtprijzeil, opgenomen in he~ November..nummer van ons tijdschrift. Op het eerste
adres weid antwoord ontvangen van den minister, opgenomen in het Januari-nummer
~
van deze j a a r g a n g . . ,
Het bestuur werd door den voorzitter vertegenwoordigd in de boschoouwcommissic
van de Stichting voor. den Landbouw. bekend gemaakt in ons tijdschrift October..
nummer, bladzijde 285. Tevens vertegenwoordigt de voorzitter de voreeniging in de.,
Lartdbouworganisatie T .. N.O. tot voorbereiding van de heroprichting van het Bosch ..
bouwproefstation.
.
,Een en ander bevindt zich in het stadium van voorbereiding, doch al -is er practisch
nog niet veel bereikt.. toch stemt het gunstig, dat er al1erwege wordt gewerkt. Het
bestuur blijft dillgent.
Commissies. De commissie tot uitg~ve boekje "Het Nede,dandsche Bosch" werd ont...
bonden en ingesteld werd een Redactie~commissie voor publicaties, gevormd door Dr
J. R. ,B cve rs I ui s, voorzitter, Ir J. Van Soes t, lid en Ir F. W. B ur 9 e r. als
vertegenwoordiger van het bestuur, lid. De Commissie tot het Samenstellen van een
handleiding voor het oogsten. behandelen. bewaren en[ zaaien van boomzaden, kwam
met haar boekje gereed en bood het bestuur het resultaat van haar werk' aan op de
algemeene vergadering van 5 October 1945. waarna zjj werd ontbonden.
Het bestuur wordt thans 'bijgestaan door de volgende commissies en: door de aan
het slot genoemde vertegenwo?rdigers:

1. Redactiecommissie.
Prof. A. te Wee hel, voorzitter
Ir F. W .. Mal s c h, secretaris
Ir A. A. Bonnema, 1;'. Booät en Ir F. W. Burger, l~den,

,
. .l

....

2~

•

Nomenclatuurcommissie voor zwammen.
Or H. van Vlo t e,n, voorzitter
Or J. cl e Hoog h. secretaris
Dr A. J. P. Oort, lid.

3. Nomenclatuurcommissie voor insecten.
Prof. Or W. K J. Roe p k e, voorzitter
J. B. Corporaal. secretaris
M. d. Koning, lid.

.

.'

.

4. Commissie tot voorbereiding van Wetenschappelijke Cursussen.
Prof. Ir J. H. Jager Gerlings, voorzitter
Dr G. HOri}zag'er.s en Dr H. van Vloten. leden.
5. Redactiecommissie voor publicaties voornoemd.
6. Kascommissie.

M. de Koning. Or

J.

R. Beversluis en S .. H. Frederiks.

7. Commissie voor de Wetenschappelijke Benaming _der Cultuurgewassen of Contact..
commissie voor Nomenclatuur. waarin voor de N.B.V. zitting hebben:
Dr G. Houtzag.ers en Ir J. Vlieger, leden.

Prof. Ir

J.

H. J~a 9 erG e r I i n 9 s. plaatsvervangend lid.

8. Afgevaardigde in het Centraal Comité van het Instituut voor toegepast Biologisch
Onderzoek in de natuur:
Or Th. C. Oudemans te Putten.

9. Afgevaardigde in den Raad -van Werkgemeenschap van WetenschappelIjke Orga ..
nisaties in Nederland:
.
Ir F. W. B u r ge r te Bilthoven.
10. Afgeva"ardigde in de boschbouwcommissie van de Stichting voor den Landbouw:
'Dr H. van Vloten. plaatsvervanger Ir A. A. Bon.nema. "

,

11. Afgevaardigde in de Landbouworganisatie T.N.a. tot voorbereiding van de heroprichting van het Boschbouwproefstation:
Dr H. v~ii Vloten.

Ledenvérgadering en excursies. Op 5 October. de eerste boschdag, werd des avonds
cen leden,vergadering gehouden. waaromtrent verslag werd Uitgebracht in het November-nummer van het tijdschrift op bladzijde '312. 'Over de gehouden excursies is reeds
bericht onder Boschdagen.
De secretaris van de N ederlandsche Boschbouw Vereeniging.
Ir F. w,. Burger.
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, MEDEDEELINGEN INZAKE HET BOSCHWEZEN.
,
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.

Prijzenbeschikking kachelblokken 1945:
~.
De Minister van Handel en Nijverheid heeft bij beschikking van 2 Januari 1~6.
no. 14810. Directoraat van de Prijzen het volgende bepaald:

Artikel 1.

'.

"

De prijzen. 'waartegen kachelblokken van beuken·. eiken· .. iepen·. berken~. essch~n...
eschdoom~, en acaciahout, alsmede van stobbenhout. voor het gebruik gereed. met
een lengte van ten hoogste 25 cm. en een grootste doorsnede van ten hoogste 15 cm,
ten hoogste mogen: worden te koop aangeboden of verkocht. bedragen. bij levering
aan verbruikers franco huls:
a. indien de aflevering geschiedt in de provincies Overijsel, Drenthe, Gelderland.
Utrecht" Noordbrabant en Limburg, f 7.- per 100 kg;
b. indien èle afl~vering geschiedt in de overige provincies. "[7,50 per 100 kg.

Artikel 2.
De prijzen. ~artegeri kachelbloklçen van naaldhout en van loofhout•. voor ·zoover
. niet genoemd in artikel 1,' voor het gebruik gereed. met een lengte van ten hoogste
25 cm, en een grootste doorsnede van ten: hooRste 15 cm, ten hoogste mogen worden
te koop aangeboden of verkocht. beçlragen bij levering ..an verbruikers franco huis:
a, indien de -aflevering geschiedt in de provincies Overijssel. Drenthe. Gelderland.
Utrecht. Noordbrabant en Limburg, f 6.25 per 100 kg; ,
b, indielll de aflevèring geschiedt in de overige provincies, f 6,75 per 100 kg.

Artikel

i

De prijzen. waartegen kachelblokken' van grootere afmetingen dan in de artikelen
en 2 genoemd. ten: hoogste mogen worden te koop ;l~ngebodeI1i of verkocht. bedragen
de in die artikelen genoemde prijzen, verminderd met f 0.75 per 100 kg. .

Artikel i.
De prijzen. waartegen kachelblokken ten hoogste mogen worden te koop àangeboden
of' verkocht bij andere dan de jn de artikelen 1; 2 'rn 3 genoemde leveringsvoorwaarden.~
dienen 'tot de in, die artikelen genoemde prijzen in een redelijke verhouding te staan.

Artikel 5..
De Directeur.. Generaal van de Prijzen kan in bijzondere gevallen afwijkingen van.
het in deze beschikking bepaalde vaststellen en. deze schriftelijk ter ken,nis van. de
betrokkenen brengen.

Artikel 6.

,

,

De Prijzeribeschikking Kachelblokken No. 1 wordt ingetrokken met ingang van den
,dag van in werking ,treden van deze beschikking.

, Artikel 7.
. Deze beschikking kan worden aangehaald als: Prijzenbesch"ikking Kachelblokken 1945.
Artikel 8.

. .',"

Deze beschikking tre~dt in werking op den dag na dien I der afkondiging in de Ne..
derlandsche Staatscourant.

.

,

ORGANISATIE-COMMISSIE BOSCHBOUW BIJ DE STICHTING
VOOR DEN LANDBOUW•

.

.

,

,

Hoe staat het met de voorbereidende werkzaamheden voor het oprichten van een
hoofdafdeeling voor den boschbouw bij de Stichting van den Landbouw?
De plenaire commissie heeft het werk verdeeld over drie werk-commissies met de
, hieronder volgende leden.
Commissie J. De commissie voor sociaal-economische ~angelegenheden.
Jhr Mr Dr E. A. van B ere s t e y n. Vierhouten. voorzitter

Dr. Ir H. van Vloten. Nunspeet
Dr Th. C. OudemaIls. Putten
Ir F. W. Malsch. Utrecht
Jhr A. J. B. van Suchtelen v'an de Haare, Apeldoorn

J. C. M. Beek. Deurne
Jhr W. H. de Beaufort. Maarn.
Mr H. 'F. R. D,u b oi s, 's Gravenhagc
Prof. A. te Wechel. Wageningen
G. S e u n i n g at vice,.voon;ittex:
S. van cl e r P 1'0 e 9

vertegenwoordigers

Landarbeidersbond
M. Nagtzaam
Hr Kik k e r t . plaatsvêrvangers idem
Hr Dounia
Hr Panne<bakker
Commissie

n:

De com"lissie VOOI' technisch·wctenschappclijke zaken.
Prof. A. te Wech.el. Wagenfngen. 'voorzitterH. Th. •s Jac 0 b. Stavel'den
Dr Ir H. va;n Vloten. Nunspeet
Dr Th. C. Oudemans, Putten:
Ir J. P. van Lonkhuyzen. Arnhem

Ir F. W, Malseh. Utrecht
,Jhr W. H, de Beaufort. !vlaam.

,

Commissie UI. De commissie VOOI' culturecle belangen (natuur.. en landschapschQon).
Jhr W. H. de B e a ufo r t. Maarn. voorzitter
Jhr MI' DI' E, A. van Bcresteyn. Vierhouten
Ir J. P. van Lonkhuyzen. Arnhem Dr Th. C Oudemans, Putten
)hr A. J. B. van S à eh tele 0 va.n de H a à r e. APii~oorn
Mr. F. G. Van Tienhoven. Amsterdam

J. C. M. van Beek. Depme
MI' H. F. R. Dub 0 i s, 's Gravenhage"
H: P. J. BI ci eme rs. Arnhem
Ir G. A. Overdijkink. Julianalaan 202. Bilthoven. secretaris.

,

Aan de 'gedachtenwlsseitng over qe nieuwe pub~iekrechtelijke organisatie, waarin
allen die bIJ den boschbouw direct betrokken zijn. de boscharbeiders. de boschbazen.
boschbeheerders en boscheigenaren. zullen zijn vertegenwoordigd, werd een r,uimc _plaats
ingeruimd.
,
'
Daarnaast werden de hieronder besproken onderwerpen ,behandeld en waar noodig
adviezen aan de Regeering uitgebracht.
Zooals reeds 'tut de rede van Jhr W. H. de B e a ufo I' t. uitgesproken ter ge..
tegenheid van de opening van de boschdagen op het Maarten Maartenshuis te Doorn
op 5 October 1945. is gebleken (Ned. Boschbohw Tijdschrift 17 (12) : 320. 1945)
. werd een advies uitgebracht aan de regeering OVi!r de wettelijke maatregelen voor den
bosçhbouw. Er is voorgesteld de Duitsçhe verordening "Staatstoezicht op de Bosschen
I

45

ae

1943" in te trekken en in
plaats daarvan tijdelijk de organisatie·beschikking "B~
demproductie 1939" weer van kracht te doen worden. Hieraan zou echter moeten
worden toegevoegd, dat de productiecommissaris voor den boschbbuw en de '"houtteelt
zal worden bijgestaan door een 'commissie van advies bestaande uit drie leden van

de Hoofdafdeeling voor den Boschbouw van de Stichting voor den Landbouw. Dit
in afwachting' van de herziening onzer Boschwetgeving.
.
.

Ook de boschbrandweer heeft de aandacht der commissie (zie Jhr W. 1:1. de B e a u-

fort. l.c. : 320). Zij zal echter niet kunnen wachten tot de, vorming van het nieuwe~,
publiekrechtelijke lichaam. ·dat toch op den duur aangewezen is voor het organiseeren
vun de bestrijding van boschbrand.. Het zou zeker onjuist zijn als van andere zijde een
. blijvende of~icieele regeling voor' de boschbrandweer werd getr,pffen. Voorloopig zal
daarom deze aangelegenheid in samenwerking me de daartoe bestaande organen. wor~
den gaande gehouden.
Waar de leden van de in 1944 ingestelde contact-commissie particuliere boscheigenaren bij het Rijksbureau v,por Hout. allen tevens lid zijn van de Boschbouwcommissie is besloten deze leden te bl:!schouwen als vertegenwoordigers vim de Boschbouw.-commissie. De contact~ommissie voerde besprekingen met het R. v. H. en het
Staatsboschbeheer o.a. over de loopende houtvorderingen.
.
,
In verband met de a,s. belasting op de waardevermeerdering van ollroerende goederen heeft de B05Chbouw~commissie 'contact ,gezocht met het Ministerie van Financiën
en gewezen: op de moeilijkheden. waarin het boschbezit zou geraken. en de gevaren
die daaruit voor het bestaande bosch zouden voortvloeien. De noodza:kelijkheid werd
bepleit om tenminste landgoederen geplaatst onder de Natuurschoonwet 1928 tegen
de voorgenomen belasting te beschermen.
Een kwestie, die nogal voeten in de aarde heeft, betreft, de houtprijzen. Ook hier~
over werden àdviezen uitgebracht en verscheidene besprekingen gevoerd. Het is' te
hopen. dat naar de stem van de Boschbouw-commissie zal worden geluisterd en dat
het vaststellen van de nieuwe prijzen niet nog langer zal duren.
Bij verschillende besprekingen is gebleken. daJ een organisatie van de particuliere
boscheigebaren noodzakelijk is. Dit kwam wel zeer duidelijk naar voren bij de oriën~
teerende besprekingen over de loonen. die in de boschbouw betaald moeten worden.
Het is dringend noodig. dat een vereeniging "Het Boschbezit" zoo spoedig mogelijk
tot stand komt. Men zal niet kunnen wachten op de nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit duure nog te lang. vooral omdat het nieuwe lichaam ;;ijn bevoegdheden moet
vontIeenen aan een wet. De plannen voor het oprichten der vereeniging van boscheigenaren zijn gereed. Het is te wenschen. dat zooveel !Jlogelijk boscheigenaren gehoor
zullen geven aan de oproep van een twintig-tal initiatief-nemers en lid worden.
Het secretariaat van de Boschbouw-commissie wordt voorloopig nog waargenomen
. door een dc.r secretarissen' bij de Stichting voor den Landbouw. Mr J. S. Bie s h e u~
vel. Zeestraat 69. 's Gravenhage.
.
..
H. van Vloten,
vertegenwoord'iger van' de N.B.V.
in de Boschbouw-commissie.
"De Ihorst", Nunspeet, 3 Januari 1946.

Rho.dodendron, Azalia voor vak-en onderbeplanting
Sier- en Bloemheesters
voor groepen en dekking .
.
Coniferen, in gróene, gele, blauwachti~e en dwergsoorten
Rozen, klimplanten, Erica's, Seringen
Vaste- en Rotsplanten Vraagt prijzen

.
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~oekbespreking .

. ,,

Pijnhout. Eigenschappen en toepassingsmogelljk~
heden door Prof. .A. teW e c hel. Uitgave: Dili~ ~
genUa. Amsterdam. 1945. (111 blz .• 56 alb.). Prijs
I 1.50.
I

.

Als onderdeel' van de DiIigentia-Reeks, - oriënte~rende boeken-serief op technisch
en wetenschappelijk gebied -. is verschenen het boekje Fijnhout. geschreven door
Prol. A. te Wechel.
De schrijver heeft bedoeld in dit werkje in 'klein b~stek een populaire. doch wetenschappelijk te verantwoorden. verhandeling te schrijven over hout. en meer in het bijzonder over meer dan 150 fijnhoutsoorten. M.i. is hij hierin volkomen geslaagd.
!,fl hoofdstuk I bespreekt de schrijver op boeiende en heldere wijze het hout als.

.

grondstof in vergelijking met andere grondstoffen. Vervolgens vertelt hij op I:reknopte

wijze een en ander over den anatomischen! opbouw van het hout. en over het verband
tusschen anatomischen bouwen de technische eigenscha,ppen. ' ,
Bij de behandeling van het loofhout vertelt schrijver. dat houtsoorten. waarbij de
Wijde vaten (poriën)., ter plaatse waar nieuw voorjaarshout gevormd wordt. een kring
vormen. "kringsporig" worden genoemd. M.L cen ongelukkige misvorming van de
Duitse'he term "ringporig es Holz"; het zou dan altijá nog "kringporig" moeten zijn.
.
maar ook dit is geen Nederla,ndsch..
Ten slotte sluit schrijver dit hoofdstuk af met de behandeling yan de kleur van het
hout en de economische en commerciee1e beteekenis ervan.
.
In hoofdstuk 11 wordt ons verteld wat lijnhout is., hetgeen' velen wel niet precies
zullen weten. n,1.: Europeesch loofhout en overzeesch JooL en naaldhout. met uitzon~,
dering van de Europeesche loofhoutsoorteo. ~van geringe kwaliteit (zooals paarden· .
kastanje). en behandelt schrijver de behoefte aan en de voorziening in deze houtsoorten.
In hoofdstuk 111 wordt dan de geografische en botanische herkomst van de voor.. ·
naamste fijnhoutsoorten besproken en uiteengezet waarom de kennis hiervan zoo be..
langrijk is voor de praktijk. waar nog altijd veel verwarring heerscht 'ten aanzien van
de benaming.
, .
I ·
In hoofdstuk IV worden de fijnhoutsoorten in alphabetische volgorde vrij uitgebreid
besproken en hun eigenschappen, en gebruiksmogelijkheden aangegeven. Vooral dit
'
hoofdstuk bevat tal voor de praktijk waardevolle gegevens.
Voor de verschijning van dit boekje mogen wij schrijver dankbaar zijn. Het is een
welkome aanvulling van het langzamerhand wat verouderde handboek ..Het Hout"
van denzelfden auteur.
. '
Studeerenden aan de . La~dbouwhoogeschool en leerlingen van den cursus der Ned.
Heidemaatschappij zullen bij hun opleiding dit. boekje niet willen missen. evenals zij.
die op andere wijze in hout en dan in het bijzonder in "fjjnhout" belang stellen.
.
de H.

,f

,

