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DE NAJAARSBIJEENKOMST OP 11 EN 12 OKTOBER 1957
Het besluit, om na een periode van 15 jaren opnieuw een 'bezoek te

brengen aan het landgoed "de Utrecht". gelegen nabij Esbeek. in de
gemeente Hilvarenbeek, blijkt, gezien het aantal deelnemers, goed te zijn
geweest (zie ook N.B.T. 15 (7) 1942 (313-321 en 341-344). Ongeveer 70 leden en donateurs gaven ook thans weer blijk van hun belangstelling en het valt slechts te betreuren, dat dit. op enkele uitzonderingen
na, steeds dezelfde personen zijn. Hoewel het constante, met het totale
aantal leden, geleidelijk stijgende getal, voor de organisatie een plezierige
vaste basis betekent, zouden toch zoveel meer leden hun voordeel kunnen doen met het gebodene, de deskundige uiteenzettingen en de discussies dienaangaande. Men vraagt zich af. of met name de veIe bos-

eigenaren onder onze leden, wel bedacht zijn op de snelle ontwikkeling
in de bosbouwwetenschappen en -praktijk welke bezig is zich te voltrekken. Waar dit in een tijd geschiedt, die voor het particuliere bosbezit
gevaren met zich brengt. zou men meer waakzaamheid mogen verwachten. Wij hopen dan ook bij een volgende gelegenheid een niet verwachte
uitbreiding van de huidige min of meer constante groep te mogen con-

stateren. Na 15 jaren dan, onder wel zeer veel gunstiger omstandigheden
van vervoer en voedselvoorziening. werden op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen de excursies gehouden, vooral de tweede dag bij uitzonderlijk
goed weer. "De Utrecht" in herfsttooi bood, naast het vele, dat bosbouwkundig te waarderen viel, vooral in de boswachterij "de Hertgang" met
het slingerende riviertje de Reusel. een rijk 'latuurschoon.
Na de samenkomst op vrijdagmorgen in Tilburg, werd gezamenlijk
per bus naar Hilvarenbeek gereden, waar het gezelschap door Burgemeester en Wethouders van deze gemeente, bij monde van burgemeester

J. P. Meuwese, in het Raadhuis werd ontvangen. Deze ontvangst, alsmede de toespraak van de burgemeester, die niet naliet reacties op te

wekken bij de vice-voorzitter dr J. de Hoogh voor diens antwoord, waren
mee de aanleiding voor een optimale stemming. De heer Meuwese werd

hieraan nog meer debet, toen hij vóór de lunch in de Raadzaal een periode van wachten op de croquetten bleek te kunnen overbruggen met
enkele, naar onze mening. typisçh Brabantse verhalen. Eén daarvan stelde het huwelijk tussen een "manneke" in Brussel en een "vrouwke",
behorende tot de equipage van Hilvarenbeek's nieuwe gemeentehuis, in

uitzicht.
Overgaande tot het meer serieuze doel van de bijeenkomst hield hierna
ons lid, de rentmeester D. Aarden een inleiding tot het te bezoeken landgoed "de Utrecht", waartoe een boekje, rijkelijk voorzien van kleurenfoto's, alsmede een al even fraaie excursie gids werden aangeboden. Per
bus werd vervolgens het eerste programmapunt, een rondrit over een

gedeelte van "d" Utrecht", afgewerkt. waarbij werd uitgestapt bij het
ven .. het Goor", gelegen in het als zodanig gespaarde natuurterrein.

Vervolgens werd op huize "Rustoord" thee gebruikt, aangeboden door
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de directie van de N.V. Levensverzekerings Mij "Utrecht", eigenaresse
van het landgoed. Directeur Mr A. Nengerman zelf een enthousiast
j

natuurliefhebber en belangstellend bosbouwer, ontving hier het gezelschap en heette het hartelijk welkom, verheugd als hij was, dat nu een
groep deskundigen met kennis van zaken zou mogen oordelen over hetgeen in 60 jaren werd tot stand gebracht.
Na een wandeling door het Park, werd een zeer goed geslaagde bezaaiing met Corsicaanse den van 1952 bezocht. Hierbij bleek de veronderstelling, als zou de betreffende 6Yz ha met één .. ons" zaad zijn herbebost, toch te weinig van het goede, n.1. .. ons" eigen zaad van de aangrenzende opstand van Corsicaanse den van 52-jarige leeftijd. Gezien
de geproduceerde massa, de kwaliteit en het karakter van de stammen,
moet deze zaadvorming wel zeer verantwoord zijn geweest. Een rit door
de boswachterij Tuide! besloot het eerste gedeelte van de excursie, waarbij is gebleken, dat het aanbeveling verdient ook in de toekomst aan
het begrip sight-seeing aandacht te schenken, opdat een indruk wordt
verkregen van het landgoed zelf, de omstandigheden, de houtvoorraad
e.a factoren, welke bepalend zijn voor de exploitatie.
Op zaterdagmorgen werd, opnieuw onder leiding van rentmeester
D. Aarden en houtvester ir G. Memelink, het overzichtelijk opgestelde
materieel (machines, werktuigen en transportmiddelen) bezichtigd. Aldus
werd een indruk verkregen van hetgeen nodig is voor de exploitatie van
een bezitting van 2500 ha, o.a. bestaande uit 1500 ha bosbedrijf en een
landbouwbedrijf van rond 30 ha, in eigen exploitatie. Vervolgens werden
de herkomst- en dunningsproefvelden in 34-jarige douglas bezocht, waarbij Prof. dr. J. H. Becking de toelichting gaf op de door hem verstrekte
cijfers; hetzelfde werd gedaan voor een dunningsproefveld in 42-jarige
douglas, waarbij een levendige discussie ontstond t.a.v. de berekende
rentabiliteit, die een geruststellende invloed had op de deelnemers.
Mede door de welwillendheid van de heer Bellernakers, die een geheel
nieuw werktuig ter bestrijding van een sterke onkruidvegetatie, vooral
buntgras, ontwikkelde, kon dit instrument tijdens de excursie worden
gedemonstreerd. In plaats van de messen of haken bij een fraismachine,
zijn bij het prototype van de heer Bellemakers .. kettingen" (bestaande uit
metalen blokjes) op de snel roterende as gemonteerd. Hierdoor wordt
de vegetatie-zode afgeslagen, zodat in feite niet van een bodemvoorbereiding mag worden gesproken. Het instrument dient dan ook niet (in
de eerste plaats) voor grondbewerking, doch kan voor die terreinen,
waarop, door de aanwezigheid van stobben, de reeds bekende fraismachines niet in de jonge opstanden gebruikt kunnen worden, een uitkomst bieden. Het technische probleem om de machine tot de dan noodzakelijke werkbreedte te hervormen lijkt niet onoplosbaar. Gezien het
goede resultaat tijdens de demonstratie, is de uitwerking van dit denkbeeld alleszins te rechtvaardigen.
Het fraaie weer maakte het tenslotte mogelijk, dat de door de Maatschappij .. Utrecht" aangeboden koffietafel in de landelijke herberg "in
den Bockenreyder", buiten kon worden gebruikt. Aan het einde daarvan
sloot prof. Becking de najaarsbijeenkomst en bracht dank aan de Maatschappij "Utrecht" en aan de excursieleiders, terwijl de Nederlandse
Heidemaatschappij waardering ontving voor de wijze waarop door deze
het beheer over "de Utrecht" wordt gevoerd.
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De algemene ledenvergadering, gehouden op de avond van de eerste
dag in Hotel "Riche" te Tilburg, had een vlot verloop. De vergadering
verkoos Prof. dr. J. H. Becking tot voorzitter, in de plaats van wijlen
prof. dr. G. Houtzagers, die aftredend zou zijn geweest.
Ir. A. J. Grandjean werd herkozen als lid van de Redactie-commissie
van het Tijdschrift. Voorts werden, ter uitbreiding van de Redactiecommissie voor Publicaties tot 5 leden, benoemd de heren ir. A. G. Gerritsen, als Secretaris en ir, J. F. van Oosten Slingeland, als vertegenwoordiger van het Bestuur in deze commissie. In verband met het aftreden van ir. A. van Laar, secretaris van de Studiekring-commissie,
werd als zodanig benoemd, ir. A. G. Gerritsen. In de kas-commissie voor

1957 werd het periodiek aftredende lid, ir. A. A. C. van Leeuwen, vervangen door ir. G. W. Mulder.
De penningmeester kon een toelichting geven op opnieuw een gunstig
financieel verslag over 1956 en een dito-begroting voor 1958, waartoe
de contributie voor het komende jaar op f 20 gehandhaafd bleef.
Een belangrijk punt van bespreking vormde voorts het bestuursvoorstel tot samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren

inzake het Tijdschrift. Dit voorstel werd met voldoening begroet en
goedgekeurd. Vanaf I januari 1958 zal in het Tijdschrift redactionele
ruimte beschikbaar zijn voor de Vereniging van Boseigenaren, voorlopig
vastgesteld op gemiddeld 'I bladzijden per nummer. Gehoopt en verwacht
wordt, dat op deze wijze de Nederlandse bosbezitIers, die geen lid zijn
van de Nederlandse Boschbouw Vereeniging. kennis zullen nemen van

het Tijdschrift en daarmede van datgene waarop in het begin van dit
De secretaris, ir. W. E. Meijerink.
verslag werd gewezen.
N .B. In deze vergadering werd tevens besloten de aanduiding N ederlands Bosbouw Tijdschrift voortaan in de wettelijke spelling te schrijven.

Ten aanzien van de naam van de vereniging heerste nog de verkeerde
instelling, dat dit niet kon vanwege statutaire vermelding. Door gebruik
van een andere schrijfwijze van deze gewone Nederlandse woorden verandert er echter statutair niets, daar de nieuwe spelling automatisch volgt
uit en is goedgekeurd door de spellingswet en aan het wezen en de wijze
van inrichting van de vereniging geen ander karakter geeft. Is men echter
bang, dat bijvoorbeeld bij het aanvaarden van legaten en het nemen van
bijzondere beslissingen van de vereniging, waarvoor notariële act en dienen te worden opgemaakt, van de statutaire naam af te wijken, dan kan
men die in dergelijke bij ons zeer zeldzame gevallen zo blijven schrijven
tot dat bij een toekomstige statutenwijziging ook deze naam "modern"
kan worden gesteld. Het gaat er echter om de verouderde schrijfwijze in
de omgangstaal af te schaffen, daar deze schrijfwijze eigenaardig aandoet
en bij e1ke keer schrijven weer iets gewrongens geeft ten opzichte van

de rest van de tekst. Het tijdschrift vertegenwoordigt voor een deel onze
omgangstaal en daarin past dit oude niet meer.
Een en ander is overlegd met een rechtskundige van de vrije advocatuur, een rechtskundige verbonden aan een grote instelling, een notaris
en met de overheidsinstantie die omtrent de Kon. goedkeuring van statuten werkzaam is. Allen waren van mening. dat statutenwijziging hier
niet in het geding komt en zelfs voor bedoelde aeten niet is vereist.
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