Mededeelingen van de Nederlandsche
. Boschbouwvereeniging
VOORJAARSVERGADERING EN EXCURSIE.
De voorjaarsvergadering zal worden gehouden te Eindhoven op 28 Mei a.s. des avonds te 8 uur.
Op voornoemde vergadering zal de heer Dr. G. Hou tzag ers een voordracht houden over: "De populier als
gebruiksboom". De heer Ir. R. K. v 0 n der Na h mer zal
een voordracht houden over: "De vervaardiging van triplex
en sigarenkistjes". Op Zaterdag 29 Mei zal een bezoek
worden gebracht aan de Picus fabriek te Eindhoven; daarna
zal een excursie worden gehouden naar beplantingen van
populieren in de omgeving van Eindhoven.
Nadere gegevens omtrent vergadering en excursie zullen

in de Mei aflevering worden medegedeeld.
De Secretaris.

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

Als leden van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging
zijn aangenomen:

Ir. A. St 0 f fel s te Wageningen,
N. M u I der ten Kat e te Vaassen en
S. H, Fr ede rik s, directeur van den Dienst van de
Reiniging, Ontsmetting en Landelijke Eigendommen der gemeente Arnhem.
Adresveranderingen :
Dr. P. H, B u r g ers van: Wageningen, Otto van Gelreweg 57 naar: Heelsurn, Crocuslaan 1.

PRIJSVRAAG VAN SCHERMBEEKFONDS.
Het bestuur van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging.
beheerder van het Van Scherrnbeekfonds - welk fonds het
uitschrijven van prijsvragen op het gebied van den boschbouw
tot doel heeft, om aldus de naam van wijlen den heer Van
S c her m b eek in nauw verband met den boschbouw te
doen voortleven - schrijft de navolgende prijsvraag uit:
GEVRAAGD EEN BEDRIJFSREGELING VOOR EEN
PARTICULIER BOSCHBEZIT IN NEDERLAND. IN
HOEVERRE IS HET IN HET ALGEMEEN WENSCHELIJK EN MOGELIJK HET BEHEER VAN PAR.
TICULIERE BOSCHBEDRIJVEN TE COMBINEEREN ?
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De antwoorden worden voor 1 Juli 1938 ingewacht bij den
secretaris van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging. Prof.
Lorentzlaan 117. Zeist. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het hUishoudelijk reglement van het Van Schermbeekfonds zullen de antwoordèn op de prijsvragen worden
beoordeeld door een commissie van een oneven aantal leden.
te benoemen door den beheerder. Inbedoeldecommissie hebben
'zitting de heeren:
Prof. Dr. H. A. J. M. Beekman.
W. H. de Beaufort en
P. M. Tut e i nNo It hen i u s.
De beoordeelaars kunnen zich voorbehouden geen prijzen
toe te kennen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van bovengenoemd HUishoudelijk Reglement zullen de antwoorden met
een zinspreuk moeten worden onderteekend ; zij mogen niet
eigenhandig door de samenstellers zijn geschreven en worden

bij voorkeur in machineschrift gesteld. Zij worden ingezonden met bijvoeging van een kaartje. bevattende den naam
en het adres van 'den schrijver. benevens de betrokken zinspreuk. de vijf eerste en vijf laatste woorden van het antwoord en gesloten in een verzegelde enveloppe. mede dragende die zinspreuk.
De prijs zal op grond van artikel 7 bestaan in studiewerken
op boschbouwkundig- of aanverwant gebied of een geldsom.
ter keuze van den prijswinner. Het bedrag is bepaald op
f 150.-.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 zullen de niet
bekroonde antwoorden zonder opening van de betrokken
enveloppep ter aanwijzing van den schrijver worden vernie-

tigd. tenzij de betrokken schrijvers
deswege tot hun gerichten oproep
zending kenbaar maken. in welk
zal worden voldaan .. De bekroonde
dom van de schrijvers en worden

binnen twee jaren na een
hun verlangen tot teruggeval aan dit verlangen
antwoorden blijven eigenhun teruggezonden.
De Secretaris,

H. W, SCHENKENBERG VAN MIEROP,

PERSONALIA.
De boschwachter I e klasse bij het Staatsboschbeheer
J. van deC r a a t s te Putten (G.) werd op I Maart jJ.
overgeplaatst naar .s-Gravenhage.
De boschwachter I e klasse bij het Staatsboschbeheer
A. B ree v a art te Ambt-Hardenberg werd op I Maart
jl. overgeplaatst naa,r Putten (G.),
De boschwachter B. G. J. L ie f f e rin k werd op I Maart
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jJ. benoemd tot boschwachter in de boschwachterij "Hardenberg".
IN MEMORIAM

•

J.

C. REY.

In den ouderdom van even 50 jaar is te Asten op 6 Februari j.1. plotseling overleden de heer J. C. Re y. in leven
boschwachter bij het Staatsboschbeheer.
Gedurende meer dan 25 jaren was R e y bij het Staatsboschbeheer werkzaam en wel in hoofdzaak bij de gemeentelijke bebosschingen van Asten. Someren en Deurne. Als een
der eerste medewerkers bij de bebossching en ontginning in
deze streek. waar zijn raadgevingen vooral bij de gemeenten
zeer werden gewaardeerd. heeft hij het werk van het Staatsboschbeheer helpen opbouwen en krachtig gesteund. Door
de grondige wijze waarop Re y zijn leerlingen met de practische werkzaamheden vertrouwd maakte en overigens steeds

met raad en daad ter zijde stond. hebben ook vele jongeren
onder het personeel veel aan hem te danken.
Dat Re y. ondanks zijn physiek minder sterk lichaam.
tot het einde toe een onvermoeid werker bleef. kwam door
zijn heldere geest en sterke plichtsbetrachting.
Hij ruste in vrede.
PAPENHUIjZEN.

PENSIONNEERING A. DE VRIES.
28 Februari jl. verliet de Boschwachter Ie klasse bij het
Staatsboschbeheer A. de V r i e s te 's Gravenhage den
dienst met pensioen.

Zaterdag 27 Februari namen enkele ambtenaren van het
Staatsboschbeheer en de Referendaris. hoofd van de 6e afd.
van het Departement van Landbouw .en Visscherij. afscheid
van l:Iezen ambtenaar. die van de oprichting van het Staatsboschbeheer af aan dezen dienst verbonden is geweest.
Aanvankelijk werkzaam bij de bebossching van de zandverstuivingen in Kootwijk. waar hij moeilijk pionierswerk
heeft moeten verrichten. werd de V r ie s I Januari 1904
naar· den Haag geroepen, waar hij ruim 33 jaar op voor-

beeldige wijze onder vaak moeilijke omstandigheden (storm
van 30 September 1911. met de daaraan verbonden opruimings- en herplantingswerkzaamheden ) zijn taak heeft volbracht.
De Directeur van het Staatsboschbeheer. die lange jaren
persoonlijk met d e V r i e s heeft samengewerkt. memoreerde de belangrijkste feiten uit diens loopbaan en bracht
hem dank namens het Staatsboschbeheer.

•
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De houtvester in de houtvesterij "Haarlem" bood vervolgens namens het personeel van het Staatsboschbeheer en
namens de ambtenaren van de 6e afd. van de Directie van
den Landbouw een geschenk aàn, daarbij den wensch uitsprekende, dat de V r ie s nog vele jaren van de zoozeer
verdiende rust zou mogen genieten.
GERBRANDA.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Hande1sblad. 16 Febr. '37.

SCHADELIJKE BOSCHINSECTEN.
Sterke vermeerdering waar tc

ncm~n.

In het Maandblad der Ned. Boschbouwvcreeniging is door E. D. va II
Dis s e 1. directeur van het Staatsboschbeheer. een uitvoerig verslag
uitgebracht over het Tweede Internationale Boschbouwcongres te Boeda~
pest, gehouden in het najaar van 1936.
Wij hebben indertijd reeds beschouwingen aan dit congres gewijd i
aan één punt is toen echter geen aandacht geschonken, wat dit toch wel
verdient. n.1. wat behandeld werd over de bestudeering van de sterke
vermeerdering van schadelijke boschinsecten. Wij geven belanghebbenden
in overweging te lezen. wat daarover in het stuk is vermeld. Wij stippen
er uit aan. dat o.m. de inrichting van verplaatsbare boschlaboratoria
wordt aanbevolen. waarin men "an Ort und Stell~" de oorzaak van
het onstaan en de ontwikkeling der gradatie (schadelijke vermeerdering)
en van de factoren. die de crisis tengevolge hebben. kan bestudeeren. Om
een kwaad toch doeltreffend te kunnen bestrijden. moet men het eerst
nauwkeurig kennen.
Nu vele onzer dennenbosschen in Gelderland en Utrecht het vorige
jaar door de gevreesde Dennenbladwesp werden geteisterd en jaar in
Jaar uit vooral in het Zuiden des lands. maar ook elders. zooals in de
dUingebieden eikenboomen. meidoorns en ook vruchtboomen ernstig door
de rupsen van den bastaardsatijnvlinder wordenl gehavend. vragen wij
ons af. of het geen overweging verdient. dat lichamen als de Planten~
ziektekundige dienst. het Staatsboschbeheer en de Ned. Heidemaatschappij
de koppen bijeensteken' en de te dezer zake op het congres ontwikkelde
denkbeelden onder de oogen zien .

•

