Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
JAARVERSLAG
1 September1928-1 September 1929
LEDEN.

Sedert de vorige opgave zijn 11 nieuwe leden toegetreden,
terwijl 1 lid heeft bedankt wegens vertrek naar Indië.
Het aantal leden bedraagt dus thans 83.
CONTRIBUTIE.

In verband
het niet meer
handhaven en
hoogd en dus

met de zich uitbreidende werkzaamheden was
mogelijk de contributie van vorige jaren te
werd deze voor 1929 met f 2.50 per lid vervastgesteld op f 10.-.

BESTUUR.

In de plaats van den aftredenden niet herkiesbaren penningmeester, den heer Gerbranda werd als bestuurslid gekozen
de heer C. M. van 't H oH te Apeldoorn. Het bestuur is
thans als volgt sameugesteld:
Prof. Dr. H. A. J. M. Beekman te Wageningen, Voorzitter.
Prof. Ant. te Wechel te Wageningen, Onder-Voorzitter.
G. Houtzagers te Arnhem, Secretaris (adres Boulevard l'I1,
Telefoon 24632).
C. M. van 't HoH te Apeldoorn, Penningmeester (adres
Burg. Tutein Noltheniuslaan 4, postrek. l'I2757).
J. C. E. C. N. Mulder, Het Loo, Apeldoorn.
JAARBOEKJE.

De redactie hiervan berustte evenals vorige jaren bij het'
bestuur en wel meer in het bijzonder bij den secretaris.
WETENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN.

Aangezien de'leden van de Commissie tot voorbereiding
van deze cursussen gemeend hadden hun mandaat ter beschikking. van de algemeene vergadering te moeten stellen
en zich niet herkiesbaar stelden, moet hiervoor een nieuwe
Commis~ie worden gekozen. Deze bestaat thans uit de heeren
Prof. Ant. te Wechel, J. A. van Steijn en H. van Vloten.
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De 4e cursus werd gehouden te Assen. volgens het indertijd aangekondigde programma. De aldaar gehouden inleidingen
zijn alle opgenomen in het jaarboek 1929.
De 5de cursus zou worden gehouden te Wageningen op
26. 27 en 28 September 1929.
Het programma hiervan luidt als volgt:
Donderdag 26 September.
14-15'/, uur. Prof. Dr. E. Reinders. Sapstijging in den boom.
15'/,-17 uur. Mr. F. Florschütz. De pollen-analyse als
hulpmiddel bij de studie van de geschiedenis der bosschen.
19'/'-.21 uur. Prof. Dr. G. Krauss. De boschgrond.
Vrijdag 27 September.
9-16 uur. Excursie met Prof. Krauss naar het landgoed de
Ginkei en Buunderkamp.
Zaterdag 28 September.
9-IO'f, uur. Prof. Dr. J. A. Honing. Erfelijksheidsleer.
10'/,-12 uur. H. F. van Rie\. Luchtfotogrammetrie.
Na afloop van de voordracht van Prof. Kra uss. dus Donderdagavond 9 uur.' wordt vanwege de Ned. Iffa-Minimax
Mij. te Amsterdam een boschbrand-fiIm vertoond.
WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR.

In de afgeloopen periode werden zes bestuurvergaderingen
gehouden. Een belangrijk gedeelte hiervan was gewijd aan
de overname van het in voorjaar 1928 door den heer Dr.
J. R. Beversluis opgerichte Ned. Boschbouwtijdschrift.
Het was reeds lang de wensch van de leden der N. B. V.
een eigen Ned. Boschbouwtijdschrift te bezitten. De vrees
voor een te geringe levensvatbaarheid van een dergelijk tijdschrift wegens te beperkte lezerskring had van de oprichting
hiervan echter nog steeds teruggehouden. totdat in begin 1928 de
. heer Beversluis het Initiatief nam om zelfstandig met enkele
medewerkers de risico hiervan op zich te nemen. '
Toen in het najaar 1928 door verschillende omstandigheden
de voortzetting van dit tijdschrift dreigde in gevaar te komen.
besloot het bestuur. behoudens nadere goedkeuring door de
ledenvergadering. per 1 Januari 1929 het tijdschrift van den
heer Beversluis over te nemen. zoodat dit dus vanaf dien
datum voorloopig' verschijnt als uitgave van de Ned. Boschbouwvereeniging. waarbij de redactie thans wordt gevoerd
door de volgende heeren:
Prof. Dr. H. A. J. M. Beekman te Wageningen. Voorzitter.
P. Boodt. Frans Halsstraat 44. Utrecht. Secr.-Penningm.
C. J. G. Sissingh te Esbeek
Dr. }. R. Beversluis te Wageningen
Leden.
F. W. Malsch te Emmen

!

•
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Over de wijze waarop dit tijdschrift' nu verder zal worden
geëxploiteerd kon op de voorjaarsvergadering te Breda nog
geen volledige overeenstemming worden verkregen. Hier is
toen besloten, dat het bestuur de.wijze waarop deze zaak zal
worden voortgezet opnieuw in studie zal nemen _ ook wat
betreft het mogelijk samengaan met een ander tijdschrift _
en dat dit punt dan in de najaarsvergadering 1929 opnieuw
aan de orde zal komen en zoo mogelijk daar definitief zal
worden geregeld.
Het rapport van de Commissie tot het brengen van meerdere eenheid in de afmetingen en benamingen der inlandsche
houtsorteeringen, werd op ruimen schaal verspreid onder de
verschillende direct of indirect belanghebbenden. Het werd
met een uitvoerig begeleidend schrijven gezonden aan de
Ned. Pers, aan de Hoofd-Ingenieurs, Ingenieurs en Hoofdambtenaren van den Rijks- en Provincialen ,Waterstaat, aan
den Technischen dienst der Posterijen, aan de Directeuren
en besturen der grootere gemeenten, aan de Directie der Ned.
Spoorwegen. aan de groote boschbouwlichamen en aan, particulieren met grootere boschbedrijven.
Als eerste resultaat zij hier vermeld - behalve het feit dat
de groote boschlichamen zich bereid verklaard hebben de
voorgestelde regeling over te nemen - de gehouden besprekingen met den technischen dienst der posterijen met als
gevolg dat er reeds dit jaar een wijziging is gebracht in de
wijZe van inschrijving voor de levering van het telegraafhout
(zie jaargang 2 van het Ned. Boschbouwtijdschrift, pag. 88)
en dat een groot gedeelte van de kortere palen dit jaar uit
het inlandsche hout worden geleverd.
'
"
Naar aanleiding van dit rappart werd ook.opnieJw bij de
Ned. Spoorwegen aangedrongen op verlaging van de vrachttarieven voor 'de lichtere houtsorteeringen, echter zonder resultaat. Men meent om verschillende redenen niet tot. tariefverlaging voor bepaalde sortimenten te kunnen overgaan;'
het sluiten van een overeenkomst voor bepaalde gevallen is
.het eenige wat men in dezen kan doen. '
. Aan den Minister van financiën werd een schrijven verzonden betreffende de uitvoering van de Natuurschoonwet
·1928 in het hijzonder voor wat betreft de bestemmingswaarde .
, van landgoederen (zie jaargang 1 van het, Ned. Boschbouwtijdschrift pag. 143 en 144).
Naar aanleiding van het hierover genomen besluit in' de
ledenvergadering van 11 September 1928 werd aan de pers
een artikel gezonden betreffende "Boschaanleg en: Natuurschoon", waarin stelling is genomen tegen het vooral in de
laatste tijden in dagbladen en periodieken vaak tot uiting
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komende éénzijdige en overdreven streven tot bescherming
van het natuurschoon. waarbij ook de bebossching van woeste
gronden het zeer vaak - ten onrechte - moet ontgelden~
(Zie jaargang Ivan het Ned. Boschbouwtijdschrift pag. 151-155).
Bij Koninklijk Besluit van 8 Septe;"ber 1928 no. 26. werden
de gewijzigde Statuten der Vereeniging goedgekeurd.
Naar aanleiding van een ontvangen brochure yan den heer
S. van. Bra a m met als titel .. Het goede recht om de
bij het boschbedrijf-geleden verliezen voor de vaststelling van
het belastbaar inkomen in rekening te brengen". werd hierover door het bestuur een artikel geplaatst in het Ned.
Boschbouwtljdschrift (2e jaargang. pag. 44-48) waarin wordt
aangetoond waarom het bestuur met de in deze brochure
· aangekondigde opvattingen niet accoord kon gaan. Hierop
· volgde .een artikel van den heer van Bra a m (pag. 10 1-107)
met. ons antwoord in no. 5 (pag. 138-139).

· J.

Op verzoek van en in samenwerking met de Kon. Ned.
Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde wordt een enquête
ingesteld bij de leden. betreffende de vorstschade aan boomen
of houtgewassen als gevolg van den winter 1928/1929.
. Aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landhouw werd een sclirijven verzonden tot het betuigen van
adhaesie aan een voorstel van den Directeur. van het Staatsboschbeheer om op de lagere scholen eenige uren 's jaars te
besteden aan het aankweeken van gevoel voor natuurschoon
en van waardeering voor het bosch. als producent van h~t
voor allen onmisbare hout.
Naar aanleiding ~an een door den heer Houtzagers
op de voorjaarsvergadering te Breda gehouden inleiding over
de nomenclatuur van onze boschboomen. waarbij. een lijst
was aangeboden van de voorgestelde wetenschappelijke namen
der hier voorkomende houtsoorten. werd een commissie benoemd om deze zaak in studie te nemen en de vergadering
hierover nadere_ voorstellen te doen. Deze commissie is als
volgt samengesteld:
L. A. Springer te Haarlem. Voorzitter. .
G. Houtzagers te Arnhem. Secretaris.
Prof. Dr. J. Vakkenier Suringar te Wageningen
Prof. S. P. Ham te Wageningen
lede.n .
· J. H. Gerli ng s te Zeist
De comissie is reeds met haar werkzaamheden begonnen
en houdt over deze kwestie een enquête onder de leden.

!
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LEDENVERGADERINGEN.

De najaarsvergadering weed gehouden te Assen op Dinsdag II September en werd bijgewoond door 38 leden en 2
introducé' s.
.
Op deze ve~gadering werden bijna uitsluitend huishoudelijke
aangelegenheden behandeld en werd het bestuur gemachtigd
verschillende aangelegenheden af te doen die hiecvooe reeds
nader zijn vermeld.
Bij het voorstel van het bestuur om de contributie 1929
te verhoogen van f7.50 tot f 10.00 werd voorgesteld om te
teachten door combinatie met een of ander tijdschrift de uitgave van het jaarboek te kunnen doen vervallen, teneinde
daaedûor de contributie op het oude peil te handhaven. Indien
het Ned. Boschbouwtijdschrift het officieel orgaan woedt van
de N.B.V. komt uit den aard der zaak het uitgeven van een
afzonderlijk jaarboek vanzelf te vervallen.
Aan den wetenschappelijken cursus - welke tijdens deze
vergadering werd gehouden - was verbonden een excursie
onder leiding van de heeren J. J. M. Jansen en De. Erdmann
naar de Staatsboschwachterijen .. Schoonlo", .. Odoorn" en
.. Gieten" waarvan een verslag evenals van alle op dezen cursUs
gehouden voordrachten, in het jaarboeY 1929 is opgenomen.
De voorjaarsvergadering weed gehouden te Breda op
.Vrijdag 7 Juni en werd bijgewoond door 32 leden en I introducé. Op deze vergadering werden na afdoening van een
paar hUishoudelijke aangelegenheden (besprekingen betreffende
overname van het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift, waarvan de definitieue regeling werd uitgesteld tot de najaarsvergadering; verhooging van de contributie 1929 van f7.50-f 10.00)
de volgende onderwerpen behandeld:
Dr. J. R. Beversluis: .. De erfelijkheidsverschijnselen en
de boschbouw" .
P. M. Tutein Nolthenius: .. Waarom een bedrijfsplan?"
G. Houtzagers: De nomenclatuur van onze boschboomen.
Den volgenden dag werd een excursie gehouden naar de
boschwachterlj Dorst, onder leiding van den heer P. M.
Tutein N althenius.
De gehouden inleidingen zijn in hun geheel opgenomen
in de nos. 7, 8 en 9 van den 2en jaargang van het Neder!.
Boschbouwtijdschrift, het verslag van de excursie in de noS. 8
en 9 van dit tijdschrift waarnaar hier dus .kan worden verwezen.
BUITENLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGINGEN.

Publicaties en mededeelingen werden dit jaar gewisseld met:
Ie. de V.H.A.B.IN.O.I. Boschbouwk. Tijdschrift Tectona.
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The Empire forestry association te Londen.
La Société forestière provençale .. Le Chêne" te Marseille.
Comité des forêts de Loire et Cher te 'Blois.
Société forestière de F ranche Comité te Salins.
Société des Amis des arbres te Parijs.
Deutscher Forstverein für Böhmen. Mähren und die
Tschecho-Slowakei te Teplitz.
8e. Deutscher Forstverein te Berlijn.
'ge. Verein .. Deutscher Wald" te Marburg.
10e. I'Administration du Touring Club ltaliano te Milaan.
Boschbouwmaandschrift .. I' Alpe".
2e.
3e.
4e:
5e.
6e:
7e.

M,!DERE VEREENIGINGEN EN CORPORATIES.

Bovendien werden geruild en ontvangen:
Ie. Mededeelingen van het Rijksboschbouwproefstation.
2e. Jaarboekjes van de Neder!. Dendrologische Vereeniging.
3e. Jaarverslagen van de Vereeniging van Rentmeesters.
4e. Jaarverslagen van de Nationale Woningraad.
5e. Jaarverslagen van de Vereeniging "Het Grondbezit".
6e. Die Ernährung der Pflanze. uitgegeven door het Duitsche
,Kalisyndicaat te Berlijn.
PUBLICATIE,

De mededeelingen en publicaties der vereeniging worden toegezonden aan vereenigingen. corporaties, offlcieele lichamen en
personen in ons land en n N.O. Indië volgens een hiervoor
opgemaakte lijst en aan de verscbillende dag- en vakbladen
(hier te lande en in bet buitenland).
_ _ _ _ _~_Dez"'_laatste_._ ontvangen-ook- steeds -van-den- secretaris-d,.,----------t
verslagen van de vergaderingen en excursies.
Het jaarboek 1929 verscheen in Mei.
De Secretaris,
G. HOUTZAGERS.

Arnhem. I September 1929.

VERANTWOORDING VAN DEN PENNINGMEESTER 11-9-'28-27-9-'29
ONTVANGSTEN

UITGAVEN

OMSCHRIJVING

Opbrengst potspel te Assen als gift
Contributies 'als te veel betaald. .
76 X f 7.50 = f
69 X .. 2.50 = ..
2 X .. 3.75 =..

.....
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'"

Entrée' s 9 X f 2.50. .
Advertenties Jaarboek .
Verkoop... .
Gift van N.N.
Zegels . .'.

"

OMSCHRIJVING

gestort f
. . . ..
570.172.50
7.50·

..
..
..
..

..

.

Nadeelig Saldo 1928
f
Onkosten Voorjaarsvergadering 1928 incl,
type stencilwerk .
Wetenschappelijke Cursus, Assen
voor Circ. Standaard. houtmaten ..
Jaarboek 1929
..
750.vergaderingen Ned. Boschbouw22.50
tijdschrift . . . . '. . . . ..
16'1.vergaderingen N.B.V. Bestuur
..
15.88
huur projectielantaarn Breda .
..
100.type- en stencilloonen .
..
1.05 Terugbetaalde contrib .. te veel gestort.
..
Drukkosten toeg. kaarten Wetensch. cureus ..
Porti
Borderel. rechten.
...
..
Saldo in kas . .

'15.06
2.50

f 1100.99

'.

.
.

..
..
..
..

De Penningmeester, VAN 'T HOFF.

0.14
220.14
96.53
135.53
280.43
19.40
13.40
12.50
5267
2.50
'1.20
32.57
1.10
229.88

f 1100.99

