Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging.
Als leden van de N ederlandsche Boschvereeniging zijn
aangenomen:

Jkvr. M. A. Baronesse van Pa II a n d t te Laag Keppel
en Jh. Mr. Dr. E. H. van Be r est e ij n. Van Stolkweg 31. ·s-Gravenhage.
De Secretaris ontving bericht. dat het bestuur van de
"Vereeniging van hoogere ambtenaren bij het Boschwezen

in Ned. Oost-Indië" als volgt is samengesteld:
Fok kin 9 a. Bandoeng. Voorzitter .
. H. A. F erg uso n. Buitenzorg. Secretaris.
W. We p f. Blitar. Penningmeester.
A. H. van Bod ego m. Randoeblatoeng. Commissaris.
H. W, Jap ing. Buitenzorg. Commissaris.

.
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NAJAARSVERGADERING.
Op Vrijdag 7 October jl. des avonds te 7Y;; uur werd in
hotel "de Wereld" te Wageningen de najaarsvergadering
gehouden. die door 40 leden en 2 introducé's werd bijgewoond.

De vergadering herdacht de aan de vereeniging ontvallen leden: Baronesse Ben tin c k tot B u c k hor sten
A. A. Nengerma·n.
Een telegram met betuiging van hulde werd gezonden aan
H. M. de Koningin. Beschermvrouwe der vereeniging .
De voorzitter. professor A. teW e c hel. hield een rede.
die in dit tijdschrift zal worden afgedrukt.
Het Jaarverslag der vereeniging over 1937 werd goedgekeurd. Bij de behandeling van de rekening en verantwoording van den penningmeester en de begrooting voor 1939.
bleek. dat de geldelijke toestand der vereeniging niet onbelangrijk is verbeterd. De ·contributie voor 1939 werd
wederom op f 15.- vastgesteld.
In de plaats van het aftredende bestuurslid Dr. H. van
V lot e n werd gekozen Dr. Th. C. 0 u d e man s. De
voorzitter dankte den heer Van V lot e n in hartelijke
bewoordingen voor hetgeen deze in de vijf jaren. die hij in
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het bestuur zitting heeft gehad. voor de vereeniging heeft
gedaan.
In de redactiecommissie van het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift werd de heer P. B 0 0 d t herkozen.
In de commissie ter herziening van het in 1928 uitgebrachte verslag door een door de Nederlandsche Boschbouwvereeniging ingestelde zgn. Standaardeeringscommissie werden benoemd:
Dr. J. R. Be verS I u i s
Dr. G. Hou t zag ers
J. G. Hupkes
J. H. Mem e I i n k
J. C. E. C. N. Mulder
Dr. A. A. C. Sp ra n g ers
P. M. Tutein Nolthenius
P. J. Wicherson.
De vergadering beslpot op voorstel van het bestuur de

voorjaarsvergadering in 1939 te houden in Breda en deze
te wijden aan de jacht. In beginsel werd besloten de excursie
te houden in de houtvesterij .. Breda". Bij de rondvraag
werden inlichtingen gevraagd naar de voorbereidingen van
regeeringswege inzake het in het leven roepen van een houtvoorlichtingsdienst. Er is meer dan eens vanwege het bestuur der N ederIandsche Boschbouwvereeniging aan den
minister gevraagd daarover mededeeling te willen doen. Er
werd echter tot op heden geen antwoord ontvangen.

In behandeling werd genomen een nota van Dr. Sp ra ng ers, waarin deze stelling neemt tegen de opvatting van
den directeur van den Cultuurtechnischen Dienst. dat ongeveer 75000 ha bosch in bouw- en grasland kunnen worden
omgezet.
De vergadering machtigde het bestuur deze kwestie in
studie te nemen en naar bevinding te handelen.

WETENSCHAPPELIJKE CURSUS.
Onder groote belangstelling werd op 7 en 8 October den
twaalfden wetenschappelijken cursus te Wageningen. Het
programma van dien cursus is in de September-aflevering
afgedrukt.
Ongeveer 44 leden en 17 introducé's namen aan den

cursus deel.
De verschillende voordrachten zullen zooveel mogelijk in
extenso in dit tijdschrift worden afgedrukt.
Omtrent de onder leiding van den heer J. C. E. C. N.·
M u I der geleide excursie naar de Koninklijke Houtvesterij
"Hoog-Soeren" zij hier verwezen naar de desbetreffende
mededeeling in de October-aflevering van dit tijdschrift.
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De voorzitter der Ned. Boschbouwver.. Prof. A. te
Wee hel sloot den cursus met dankzegging aan de inleiders: Prof. Wie d e man n. Mr. F lor s c h ü t z en
Ir. V I i e g e r. alsmede aan de commissie tot Voorbereiding
van dezen Cursus. die evenals in voorafgaande jaren bijzonder goed is geslaagd.
De Secretaris.
H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

PERSONALIA.
De tijdelijke bosch wa eh ter bij het Staatsboschbeheer
D. W. J. Eg gin k is met ingang van 1 December 1938
aangesteld tot boschwachter ter standplaats Hooghalen.
gem. Beilen.
Den boschwachter 1e klasse bij het Staatsboschbeheer
W. G reu p te Catrijp (gem. Schood) is met ingang van
16 October 1938 Noordwijk als standplaats aangewezen.
Benoemd tot Onder-Directeur van de Nededandsche
Heidemaatschappij de Inspecteur bij .die maatschappij C.
Sta f.
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