Mededelingen van de Nederlandsche
Boschb6uwvereeniging
, LEDEN,
Op 14 Septemb'; overleed het lid Jhr Mr Or E. A. van B er es t e y n
te Vierhouten.
'
De secretaris van de Nerlerlanclsche
Boschbouwvereeniging,
Ir G. Memel i n k.

ADRESVERANDERINGEN.

.

\

W. Boe~have Beekman te 'sGravenhage is verhuisd naar
Hofwijckstraat 39.
Ir D. Fe rna n cl e s is verhuisd van 's Gravenhage naar Indonesië
en heëft zijn adres te Batavia, Molenvliet West 8.
.,
Ir A. J. Ten kin k woont te Eindhoven, 'Lijsterlaan 28 (vorige keer
werd foutief vermeld Lijsterbeslaan).
Ir J. 'H. van Tuil verhuisd van Batavia naar Soerabaja, Gentengkali 49.
I~, J. G. Wei d.e man van 'Nuenen naar Helmond, Haaglaan 6.
PERSONALIA.
Jhr W. H. de B e a ufo r t nam op 25 Augustus 1948 afscheid als
voorzitter van de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw op een bijeenkomst in het Schoutenhuis te Woudenberg.
Ir F. J. A p pel man werd belast met het geven van een cursus in
"Jacht en wildbescherming in Indonesië" aan de Landbouwhogeschool.
~

19de WETENSCHAPPELIJKE CURSUS VAN DE ,
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING OP VRIJDAG 15
EN ZATERDAG 16 ocrOBER 1948 TE WAGENINGEN.
...
Pr~gramma:
10.15 uur: Samenkomst in het Laboratorium voor Plantkunde. Arboretum1aan te Wa'"
.

geningen.

.

. :

10.30 uur: Voordracht van Prof. Dr E. Mei i n over: Neuere tlntersuchungen über'
die Mykorrhiza dei' Waldbäume.
12.30 uur: Lunch met belegde broodjes en koffie in het laboratoriwn. .
.
14.00 uur: Voordracht van Drs J.
cl 0 rif tover: Het onclerz:oek naar de bodem...
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18.30 uur: Diner in Hotel Nol in 't Bosch.
20.00 uur,: Algemene Vergadering.
Agenda: 1. Opening.
2. Notu1en.
3. Ingekomen stukken en mededelingen van de Voorzitter.
4. VaststellIng van het jaarverslag zoals dit. Is opgenomen
in het Nederlandsch Boschbouw TiJdschrift blz. 178.
5, Verslag van de Kascominissie over 1947.
6. Rekening en verantwoording der geldmiddelen van de
vereniging en het tijdschrift over 1947.
7. Rekening en verantwoording der geldmiddelen van bet vaD.
Schermbeekfonds.
8. Benoeming van een k~omrnissle 1948.
9. Begroting van ontvangsten en uitgaven voor 1949.
10. Vaststelling contributie voor 1949.
,
11. Verkiezing van een nieuw Bestuurslid ter ve~anging van
Ir A. ,A. Bon n e m a (niet berkiesbaar).
Voordracht: I. Ir J. F. Smit;teHoenderloo.
'\
Z. Ir J. F. vap. Oosten Slingeland
. te de Steeg.
12. Verkiezing van een nieuw Redac.tielid ter vervanging van
P. B 0 0 cl t (herkiesbaar)
Voordracht: I. P. B 0 0 cl t te Alkmaar.
2. Ir W. L. Ja~sen te Utrecht..
\)3. Bespreking plaats en tijd van de Voorjaarsvergadering
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14. Mededelingen van leden over onderwerçen uit wetenschap
en practijk.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.
Zaterdag 8.30 uur: Excursie' naar het Instituut voor Toegepast Biologisch Onder;zoek
in de Natuur. "Mariëndaal" te Oosterbeek onder leiding van de beide in..
leiders van de vorige dag.
Het aanmeldingsformulier inzenden voor 5 Odober a.s. Storting van de verschuldig ..
de gelqen op giro 171898 ten name van' de P~gmeester van de N.B.V.• Sickesz..
plein 1 te Arnhem. Restitutie van gestorte gelden vindt plaats indien vóór 10 October
de aanmelding wordt ingetrokken of gewijzigd.

WERKGEMEENSCHAP VAN WETENSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES IN NEDF,RLAND.

. ';
De Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisaties in Nederland heeft na
. het in het Juni~nummer aangekondigde "Report of the scientific work done in the
Netherlands ·on behalf of tbe dutch overseas territories during tbe period between
approximately 1918 and 1943" wederom een Jijvig boekwerk in het licht gegeven:
.. Geesteswetenschappelijk onde~.oek in Nederland", hetgeen een 'overzicht geeft van
hetgeen in Nederland in de Jaren van ongeveer 1933 tot 1943 is ven;.cht op het gebied
çler godgeleerdheid. rechtswetenschappen,. taal- en letterkunde. ge~hiedenJs. philosophie.
psychologie en paedagogiek en der sociale wetenschappen. Het geheel omvat ruim 400
bladzijden en werd uitgegeven bij de N.V. Noordhollap,dse Uitgeversmaatschappij te
Amsterdam. 1948. Het moet beschouwd worden als een voortzetting van de in 1942
uitgegeven bundel, bevattende een overzicht van de in de toen afgelopen 5 jaren ver..
lichte werkzaamheden op het gebied der Natuurwetenschappen. Hoofdredacteur was'
. Prof. Dr J. N. Bakhuizen. van den Brink. Aangevangen in 1943. onder..
vonden de werkzaamheden veel tegenslagen en het gel,ukte niet een afdeling economie
'
aan de ',Stof toe te voegen.
Bij de rechtswetenschappen treffen we geen afzonderlijke beschouwing aan over het
agrarisch recht. Onder het hoofd geschiedenis trefffn' ons de onderdel~n prae historie•.
historische geografie en gewestelijke en plaatselijke geschiedbeschrijving. Onder § 3
van de: economische en sociale. geschiedeniS wordt vermeld Dr H. B 1i n k, Geschie..
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denis van de boerenstand in Nederland. waarvan' min of meer als vervdlg verscheen . . . .
"Geschiedenis van de Nederlandse landbouw van 1795-1940" door Sn e 11 eren
anderen. 1943, doch waarin het ons reeds bij het verschijnen opviel, dad hier - in
tegenstelling tot BI i n k - in geen enkeloopzicht aan de bosbouw was gedacht:
Voorts wordt vermeld, dat de Studiekring van de geschiedenis van de landbouw uit·
geeft het Ägronomisch.historisch Jaarboek. wa'arvan als overdrukken uit het Landbouw·
kundig Tijdschrift verschenen de jaargangen 19-10 en 1942. Als enige bosbouwkundige
publicatie wordt vermeld het Gedenkboek van het 40.]arig bestaan van het Staatsbos..
beheer. De sociale wetenschappen zijn onderverdeeld in een algemené inleiding. socio..
grafie. economische aardrijkskunde. sociale ~ardrijkskunde en sociologie.
De afgevaardigde in de Raad.
Ir-P., W. Burger.
\,'

-
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Mededelingen inzake het boswezen,
de~houtvo6rziening
en. de. jacht,
..
. .
De Directeur' van het Staatsbosbeheer, Productieconunissaris voor de Bosbouw 'en
de Houtteelt. deelt ons, het volgen~- mede.
De hierna te nemen algemene ontheffingen' v~ het :kapverbod zullen met ingang
van 1 October .194B gelden voor het kapseizoen 1948/1949:
"ie. voor velling' en n;>oiing van vruchtbomen met uitzondering v;an Okker~ (wal) note~
bomen;
2e. voor velling en rooiing van knotwilgen en knotpopulteren;
Je. voor het kappen van het opperhout van knotwilgen en van knotpopulieren ;
4e. voor het periodiek kttppen' van het lot van hakhout van eik met een leeftijd van
dit lot van ten hoogste 12 jaren, als mede van het lot van hakhout van els. es.
wilg en berk;
5e. voor velling (niet rooiing) van grienden;
6e. voor normale dunning van ,opstanden van naaldhout niet een midden doorsnede van
ten hoogste 6 cm gemeten met schors ~
7e. voor normale dunning van opstanden van loofhout met een midden doorsn~de van
ten, hoogste 12 cm,. gemeten met schors;
Be. voor velling' en rooiiilg van loofhoutbomen in tuinen bij woningen. g~legen in be~
bouwde kommen, mits del te vellen of .te rooien bomen geen grotere doorsnede
bezitten dan 30 cm, gemeten met schors op een hoogte van 1.30 m boven de grond.
In overleg met 'het Rijksbureau voor' Hout te Amsterdam is voorts het volgende
bepaald.
.
Ie: Bosbezitters mogen - zo zulks op de desbetreffende kapvergunning is vermeld in noodzakelijke gevallen rechtstreeks aan landbouwers per bedrijf en per jaar. voor
eigen gebruik verköpen .ten hoogste 3 m3 zwaar staakhout.:.naäldhotit en ten hoogste
1 mS ,zwaarder hout (loof. of naaldhout). '
Het is de bedoeling van deze maatregel, ~e landbouwers in de gelegenheid te stellen
- evenals vóór de oqrIog ·gewoonte was - rechtstreeks van de bosbezitter voor 'eigen
gebruik een beperkte hoeveelheid zg. boerengeriefhout te betrekken; daarbij mag zich
ook enig ,zwaarder ,hout bevinden. zoals bergroeden, posten. of wat zaaghout.
Met betrekking tot het zaaghout zij de aandacht erop gevestigd. dat belanghebbend~n
bIJ het Rijksbureau voor Hout. postbus 25. te Amsterdam een zaagvergünning dienen
aan te v.agen met vermelding van de hoeveelheid hout. waarvoor die zaagvergunning
datum en hèt nümmer van de desbet.effende kap"
zal moeten gelden. als, mede van
vergunning.
•
2e. Bosbezitters mogen - zo zulks op de desbetreffende kapvergunning is, vermeld ....:....
aan bij het Rijksbureau voor Hout ingeschreven boerengeriefhouthande1aren verkopen
zwaar staakhout~naaldhout en zwaarder loof· of naaldhout (zg. boe;rengetiefhout).
mits de houthandelaar in het bezit is van een aankoopvergunnIng - afgegeven door het
Rijksbureau voor Hout -, voor de door hem gewenste aan te kopen hoeveelheid.
. 3e. Bosbezitters of eigenaren van andere houtopstanden mogen in noodzakelIjke ge ..
vallen voor eigen gebruik ten hoogste 3 m3 van de, ~ het kapselzoen te vellen hout·
massa behouden. mits zu1ks uit de desbetreffende kapvergunning blIjke.
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