KON. NED. BOSBOUW VER.

Mededelingen
In memoriam
Ons is op 9 april ontvallen ons medelid L. Baronnes.e van der Borch van
Verwolde·Voûte, Vrouwe van Verwolde, Laren Gld.
Enthousiast lid van onze vereniging, als boseigenaresse vol belangstelling
voor de bosbouw, boordevol belangstelling voor de dendrologie. En ondernemend om zelf te zien wat haar boeide. Overal in Europa bezocht zij bossen
en landgoederen, die haar belang inboezemden en zo reisde zij bijvoorbeeld
ook naar de oorspronkelijke douglasbossen in het verre westen van Amerika;
zie ons tijdschrift 27 (4) 1955 (79). Altijd vol ideeën over houtsoorten had
zij een uitgebreide actieve correspondentie met vele deskundigen, die dikwijls
haar soms moeilijke vragen nauwelijks konden beantwoorden. Een enkele
keer leidde dit tot een bijdrage in ons tijdschrift; zie bijvoorbeeld 35 (12) 1963
(474). Ze leefde intens mee met haar prachtige landgoed Verwolde en wij
hadden met onze vereniging het voorrecht door haar daar te worden rondgeleid op onze najaarsbijeenkomst op 11 oktober 1952; verslag in ons tijd·
schrift 24 (12) 1952 (338-339). Meesterlijk georganiseerd leidde zij de
excursie persoonlijk; buiten staand in een meerijdende dresseerwagen. Haar
belangstelling toonde zij ook metterdaad ten aanzien van onderzoek en
praktijk, maar steeds bescheiden in stilte. Wij blijven haar met bewondering
en waardering gedenken.
F. W. BURGER

Andere mutaties
Toegetreden als lid: Jhr. mr. L. H. N. F. M. Bosch Ridder van Rosenthal,
burgemeester van de gemeente Rhenen, Rhenen, Stokweg i4 en ir. C. J. de
Lange, ingenieur bij het Staatsbosbeheer, Zeist, de Genestetelaan ie.
Toegetreden als donateur: De Dienst van Gemeentewerken van Rotterdam;
de Intendance van het Koninklijk Particulier Paleis en Domein Soestdijk,
alsmede de Stichting Pensioenfonds voor Vervoer- en Havenbedrijven van
Rotterdam, Lombardkade 77.
Voor het lidmaatschap bedankten: mr. R. E. Baron van Dorth tot Medler
te Vorden, mr. P. C. T. van der Hoeven te Zundert, mevr. E. Everts Kohmann
te Wildervank en ir. Z. Salverda te Utrecht.
Personalia
Ir. H. van Medenbach de Rooy, hoofdingenieur·bosbouwconsulent bij het
Staatsbosbeheer te Arnhem, is met ingang van 1 mei benoemd tot directeur
van de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, als opvolger van ir.
J. H. van Tuil, die op i juni met pensioen gaat.
Wijzigingen in bezetting bij het Staatsbosbeheer, mede in verband met de
laatste reorganisatie van die dienst, hopen wij aan de hand van een organisatieschema binnenkort te kunnen geven.
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40STE VOORJAARSBlJEENKOMST VAN DE KONINKLIJKE
NEDERLANDSE BOSBOUW VERENIGING OP DONDERDAG 12 MEI
EN VRIJDAG 13 MEI 1966
Donderdag 12 mei /966.

9.45-10.30: samenkomst en inschrijving te Roermond in restaurant "In
't Paradijs", Hamstraat 56.
10.30---12.30: vergadering aldaar (zie ageilda hierna vermeld).
12.30-13.00: inleiding tot de middagexkursie door dr W. H. Diemont, bos·
bouw konsulent bij het Staatsbosbeheer te Maastricht.
13.00-14.00: lunch in "In 't Paradijs".
14.00-16.45: exkursie met bussen naar het "Meynweggebied" onder leiding
van dr Diemont en diens assistenten.
17.00-18.00: ontvangst ten gemeentehuize van Roernlond.
18.00-19.30: borrel in "In 't Paradijs".
19.00-21.00: diner aldaar.
Vrijdag /3 mei /966.

8.15
vertrek met bussen uit Roermond.
8.15- 9.00: rit via fraaie landschappelijke route naar het natuurreservaat
"De Grote Peel".
9.00- 9.30: ontvangst op boerderij/museum aldaar en toelichting door een
medewerker van het R.I.V.O.N.
9.30---10.45: wandeling door het reservaat.
10.45-11.15: koffie in "boerderij" aangeboden door Staatsbosbeheer.
11.45-12.30: exkursie aldaar met toelichting door ir L. C. Geerling of dr
Diemont.
12.30---12.45: rit naar Meyel.
12.45-13.30: lunch in hotel "de Zwaan" te Meyel.
13.30---13.45: toelichting op het ontsluitingsplan "Leudal" door ir W. A.
Dieleman, hoofd afd. Architektuur van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.
13.45-14.15: rit naar "Leudal".
14.15-16.15: bezoek "Leudal" met toelichting door dr Diemont en ir Dieleman.
16.15
terug naar Roermond.
Agenda voor de vergadering

1. Opening.
2. Verslag van de Notulencommissie over de 41ste najaarsvergadering te
De Steeg op 29 oktober 1965.
3. Benoeming nieuwe notulencommissie.

4. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
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5. Medede)ingen door de Commissie (redaktie tijdschrift, studiekringcom·
missie, redaktie Publikaties).
6. Verslag van de kascommissie over 1965.
7. Rekening en verantwoording van de geldmiddelen over 1965.
8. Benoeming van een lid van de kascommissie voor 1966.
9. Bespreking plaats en tijd najaarsbijeenkomst.
10. Mededelingen van leden uit wetenschap en praktijk.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

WAARSCHUWINGSBORDEN BOSBRANDGEVAAR
Waarschuwingsborden: .. Bosbrandgevaar" , 40 X 50 cm à f 5 en .. Geen
vuur", 4 X 7 cm à f 0,25, duidelijk geletterd, kleurvast en weer· en wind·
bestendig, zijn te verkrijgen bij de commissie voorlichting én propaganda
bosbrandweer van het Bosschap, Laan Copes van Cattenburch 100, 's·Gra·
venhage; giro 6792 van het Bosschap, kantoor 's·Gravenhage.

Boekbespreking
(0(02)]

Geil/ustreerde Flora van Nederland, oorspronkelijk van E. Heimans en Jac. P.
Thijsse (1899). in tweede druk sterk uitgebreid met medewerking van dr. H. W.
Heinsius (1909). Daar ik leerling was bij deze laatste. gebruikten wij op de H.B.S.
deze druk. Het deed mij goed nu de 21ste druk onder ogen te krijgen en wel nog
altijd bij dezelfde uitgever verschenen: W. Versluys te Amsterdam. En bij de huidige
bewerkers treffen we als hoofdpersoon (al sedert de 4de druk van 1916 medewerker.
na de dood van Heimans) de zoon van Heimans aan (Prof. dr. J. Heimans met medewerking van J. H. Kern, dr. G. Kruseman jr. en Th. G. Reichgelt).
Wat van mensen als Heimans en Thijsse indertijd wel was te verwachten, hadden
zij als popularisatoren het denkbeeld de determinatie te vereenvoudigen en toeganke·
lijker te maken voor de minder wetenschappelijker gebruiker. Zij namen als eenvoudiger
uitgangspunt de bladstand en niet meer de systematische kenmerken, waardoor de
plant als zodanig kon worden gedetermineerd en niet alleen de bloem. En wat zeer
belangrijk was, zij voerden de illustratie in met talloze tekeningen van de planten
en schetjes van de voor de determinatie duide1ijke kenmerken. Wat dat betreft hebben
ze trouwens school gemaakt, want ze vonden al gauw navolging van andere flora·
bewerkers (alleen de minder voor school- en Jiefhebbersgebruik bestemde flora van
Oudemans van 1859 kende al wel illustratie met zelfs een bijbehorende atlas in kleuren).
Uiteindelijk zijn met de geleidelijke herzieningen toevoegingen geschied van een
overzicht van de plantenfamilies, een inleiding tot de bijzondere plantkunde, gevolgd
door een determineer-tabel van de plantengemeenschappen en enk~le geografische
verspreidingen van plantensoorten. Tenslotte een overzicht, zowel van de verklaringen
van de wetenschappelijke soortsnamen als van de auteursnamen. Daarnaast is ook aan
de sierplanten en gekweekte bomen en heesters aandacht besteed. Hoewel in aard
en uiterlijk hetzelfde gebleven is deze flora thans te beschouwen als een waardevol
handboek voor de algemene vegetatiekunde van Nederland. De prijs is naar verhouding
van wat is geboden uitzonderlijk laag.
F. W. BURGER

