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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging.
JAARVERSLAG VAN DE
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
OVER 1938.
In het afgeloopen jaar werd de vereemgmg getroffen
door het overlijden van hare leden: Baronesse Ben tin c k
tot B u c k hor sten A. A. N erg e r man. Zij werden
in de op 7 October 1938 gehouden najaarsvergadering
herdacht.
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Be r n har d deed
onze vereeniging de eer aan het eere-Iidmaatschap der
Nederlandsche Boschbouwvereeniging te willen aanvaarden.
hetwelk Z.K.H. werd aangeboden op de voorjaarsvergadering gehouden te Enschede op 20 Mei 1938.
Als leden traden toe:' jhr. Mr. Dr. L. H. K. C. van
Asch van Wyck. Ir. j. Vlieger. C. W. van de
K 0 pp e I. M. van Doom i nek. C. R. y a n V lot e n,
,Ir. J. M. Haslinghuis. Dr. A. F. Philips. Prof.
Dr. A. PuIIe. Dr. C. Visser. Mevr. J. S. M. Oudeman s; H a c k e. E. V 0 gel e n z a n g. F. B. J. G i P s.
G. Wij ma. E. J. Duintjer Jzn .. B. Roesse!. N.v.
B r u y n zee I'sVloerenfabriek. G 0 t t f r i e d H. C ron e. ,
Mr. E. H. K. j. ter Kuile Hzn .• Dr. Ir. A. H. W.
Hacke. P. A. Ledeboer. E. J. van Puypenb roe k. R. van P u yen b roe k. Groep Inlandsche
Houthandelaren. Mr. A. H. Se y I hou vi. e r. H. E. ten
Cat e. E. ten Cat e H.E.zn .. A. H. van H eek. Mej.
J. Bouwens. J. Eveleens. P. Vos. Dr. A. Voûte.
Dr. Ir. W. H. Diem.ont. J. van Leenhoff. A. H.
Men k 0 War end 0 r 1. Mevr. M. van H eek - Van
Hoorn. Mevr. j. van Heek-Ter Horst. P. Rogman s. Stichting het Nationale Park "de Hoge Veluwe",
Mej. B. J. A. Zee n dam. Jkvr.M. A. Baronesse van
P a I I a n d t. Jhr. Mr. Dr. E. H. van Be r est e y n.
Op 31 December 1938 bedroeg het aantal leden 150
(108, ,op 31 December 1937; lOl op 31 December 1936;
96 op 31 December 1935).
Voor het werven van nieuwe leden hebben zich verschil-
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lende onzer veel moeite getroost. Zij, die zich in deze Voor
onze vereeniging verdienstelijk hebben gewerkt, zij hierbij
nogmaals warmen dank gebracht.
Moge vele leden zich geroepen voelen de actie tot het
winnen van nieuwe leden voort te zetten.
CONTRIBUTIE.

'De contributie bleef, met inbegrip van het abonnement op
het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift, bepaald op f 15.-.
BESTUUR.
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In de plaats van den heer Dr. H. van V lot e n werd
in de najaarsvergadering van 1938 gekozen: Dr. Th. C.
o u d erna n s, zoodat het bestuur àls volgt is samengesteld:
Prof. A. teW e c hel, te Wageningen, voorzitter.
Dr.' Th. C. 0 u d erna n s te Putten, onder-voorzitter.
Ir. H. W: S c hen ken b er g van Mie rop, secretaris.
J: C. E. C. N. Mu Jder te Apeldoorn, penningmeester.
P. J. Dra s t te Enschede, lid.
TIJDSÖ1RIFT.

Het aantal abonné's op het tijdschrift blijft geregeld toenemen, het bedroeg op I Januari 1939, 66. Bovendien zijn
16 cursusleerlingen van de Nederlandsche Heidemaatschappij
op het tijdschrift geabonneerd. ,
In verband met den sedert korten tijd verbeterden geldelijken toestand van de vereeniging kan het tijdschrift,
waIjneer dit wenschelijk blijkt, in besclieiden milte worden
uitgebreid en zooveel mogelijk met foto's worden verlucht.
In de redactie-commissie werd herkozen de heer P. B 0 0 d t.
WETENSCHAPPELIJKE CURSUS.

In de samenstelling van de Co.mmissie tot, Voorbereiding
van de Wetenschappelijke Cursussen kwam geen wijziging.
De twaalfde wetenschappelijke cursus werd onder veel
bel;lllgstelling op 7 en 8 October te Wageningen gehouden.
De voordrachten werden bezocht door gemiddeld: 44 leden
en 17 introducé's. Voor het volledig programma zij verwezen naar de September-aflevering van 1938 van dit
tijdschrift.
.
Prof. Dr. E, Wie d e man nuit Eberswalde hield een
voordracht over :,AuHorstung van Oedland in N ordwestEuropa",
' '
"
.
Mr. F. F lot s c h ü t z ,te Velp, sprak over "Nieuwe inzichten in de geschiedenis van bosch, heide 'en zandverstui~ingen in Nederland", terwijl Ir. J. V I i e g e r een inleiding
.
hield over: "De Boschstatistiek van Nederland".
Op 7 October werd .onder leiding van den Koninklijk
Houtvester' J, c. E, C. N, M u I der en Prof. Wie d e-
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ma, n n een bezoek gebracht aan de Koninklijke Houtvesterij
"Hoog-Soeren", Omtrent de verslagen van voordrachten en
excursie zij hier verwezen naar de October.... November..
en December-aflevering van 1938 van' dit tijdschrift,
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN.

Blijkens de verantwoording van den penningmeester is
de geldelijke toestand van de vereeniging gunstig; in die
van het tijdschrift, waarvan de geldelijke administratie
eveneens door den penltingmeester van de N .B.V. wordt
gevoerd. is sedert verleden jaar eenige verbetering gekomen.
Het batig saldo van de vereeniging bedroeg op 31 December 1938 f 1272.-. in welk bedrag is begrepen. f 141.voor reeds ontvangen contributies en abonnementen over

1939, Een bedrag van f 70.- moet over 1938 nog worden
geïnd. De exploitatie van het tijdschrift leverde geen saldo op,
De bezittingen van het Van Schermbeekfonds beliepen
f 1984.59.
De rekening en verantwoording van den penningmeester
over 1937. werd door de kascommissie nagegaan en goedgekeurd.
In de op 7 October gehouden najaarsvergadering werd
een kascommissie benoemd voor het nazien van de rekeningen over het jaar 1938. In genoemde commissie hebben
zitting' de heeren: C. M. van 't Hof f. Ir, A, A. B 0 nnema en Dr. J. de Hoogh.·
In 1938 werden geen subsidies verleend.
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WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR.

Mede in verband met de sterke toename van het aantal
leden en abonné's werd de behoefte gevoeld aan een kaartsysteem. hetwelk in den lo,op van 1938 gereed kwam.
In 1938 werden 4 bestuursvergaderingen gehouden.
De heer Or, Th, C. 0 u d e man s vertegenwoordigde
het bestuur bij de herdenking van het vijftig jarig bestaán
der Deensche boschbouwvereeniging van 21-23 Juni 1938,
Een verslag over deze herdenking van de hand van den
heer 0 u d e man s is afgedrukt in de Augustus-aflevering,
jaargang 1938 van dit tijdschrift.
Het bestuur heeft in den loop van 1938 bij herhaling bij
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den minister van Economische Zaken aangedrongen op het

totstandkomen van een houtvoorlichtingsdienst. Dr. J. R.
B e ver s I u i s vertegenwoordigde het bestuur op de 4e
houtconferentie te Brussel. geholIden van 15 tfm 17 September 1938,
Op de vanwege het bestuur in 1937 uitgeschreven prijsvraag kwamen twee antwoorden in. De commissie ter be ..
oordeeling van die antwoorden heeft zich daarover in 1938
nog niet uitgesproken.
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Hetbestulir' wèrd in zijn taak bijgestaan door de na te
noemen commissies.
Ie. Redactiecommissie: Prof. A. te' We c hel,. voorzitter,
Ir. F. W. M a Is c h, secretaris,· P. B 0 0 d t, Ir. F. W.
B U r g eren Ir. A. F. K u h n.
.
2e. Nomenclatuurcommissie voor zwammen: Dr. H. van
V lot e n, voorzitter, Dr .. J. de Hoog h, secretaris,
Dr. A. J. P .. O 0 rt, lid.
3e. Nomenclatuurcommissie voor insecten: Prof. Dr. W. K.
J. R o'e'p k e, voorzitter, J. B. Co r por a a I. secretaris en M. d'e Kon ing. lid.
4e. Commissie . tot Voorbereiding van Wetenschappe/ijke
Cursussen: Prof. J. H. Ja 9 erG e r I i n g s. voorzitter,
Dr. H. van V lot en. Dr. G. Hou t zag ers.
Se. Standaardeeringscommissie voor houtsortimenten : Dr. J.
R. Be ver s I ui s, voorzitter, Dr. A. A. C. Sp ra ng·e r s,'secretaris en Dr. G. Hou t zag ers, J. G.
Hupkes, J. H. Memelink, J. C. E. C. N. Mulder, P. M. Tut e i nNo I t hen i u s, P. J. W i c h e rs.o n, leden .. Genoemde commissie werd op 29 October
1938 door den voorzitter der Nederlandsche Boschbouwvereeniging geïnstalleerd.
6e. Commissie ter beoordee/ing prijsvraag Van Scherm beek[onds: Prof. Dr. H. A. J. M. Be e kma n, Jhr. W. H.
de Beaufort en P. M. Tutein Nolthenius.
7e. Kascommissie: Ir. J. P. van Lonkhuyzen; Dr.
Th. C. 0 u d e man s en J. H. Mem e li n k.
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LEDENVERGADERINGEN EN EXCURSIES ..
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In 1938 werden twee. ledenvergaderingen gehouden n.l.
op 20 Mei te Enschede en op 7 October te Wageningen,
welke vergaderingen onderscheidenlijk door 51 en 40 leden
werden bezocht:
Op de voorjaarsvergadering te Enschede werden voordrachten gehouden door Mej. C. EI der i n k over: "De
beteekenis van bosschen en boomen in het leven der Twentenaren van den ouden tijd" (zie blz. 290 e.v .. jaargang 1938,
van dit tijdschrift) en door Ir. F. W. M a I s c h over "De
Natuurschoonwet 1928 en haar beteekenis voor den boschbouw" (zie blz. 254 e.v. van dit tijdschrift, jg. 1938). Op
21 Mei werd een excursie gehouden naar de landgoederen
.:t Stroot", ,:t Hof te Boekelo" en "Egheria", alwaar de
leden onzer vereeniging gastvrijheid genoten van de families
V a n H eek en Ten Cat e (zie blz. 299 e.v. van dit
tijdschrift. jaargang 1938).
Omtrent de najaarsvergadering zij hier verwezen naar het

desbetreffende verslag in dit tijdschrift op blz. 499 e.v ..
jaargang 1938.
De Secretaris der Neder!'. Boschbouwvèreen.,
H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.
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ADRESVERANDERINGEN .
Ir. A. St 0 ff els van Ginneken, pja Ir. J. W. Sp r e nge r, Burgemeester Kerstenlaan 18 naar Ulvenhout (post
Ginneken), Huize "de Bieberg" ...

PERSONALIA .

•

Met ingang van 16 December 1938 zijn tot tijdelijk adspirant-boschwachter bij het Staatsboschbeheer , aangesteld:
D. Se p ter en W. S wen n e, ter standplaats Utrecht.
Door den Minister van Economische Zaken is aan den
heer E. D. van Dis s e 1 met ingang van 1 Maart 1939 op
de meest eervolle wijze ontheffing verleend uit zijn functie
van voorzitter van het bestuur der Vereeniging tot Waar-
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borg van de herkomst van zaad en planten van den Groveden
(W.H.G.), zulks met dankbetuiging voor de vele door hem
in die functie bewezen diensten, terwijl in zijn plaats door
voornoemden Minister als voorzitter is aangewezen de heer
Dr. J. A. van S t e ij n, directeur van het Staatsboschbeheer te Utrecht, alsmede met ingang van denzelfden datum
opnieuw, als onder-voorzitter de heer Dr. W. J. Fr anc k,
directeur van het Rijksproefstation voor zaadcontröle te
Wageningen.
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