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Mededeelingen van de N ederlandsche
Boschbouwvereeniging
Adresveranderingen : Dr. H. C. Kon i n g, van Javastraat 12, Baarn naar: Kampstraat 16, Baarn.
Ir. A. St 0 f fel s van Ulvenhout naar Nijmegen, Hindestraat 21.
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NAJAARSVERGADERING.
Op Vrijdag 29 September jl. des avonds te

7Yz

uur werd

in hotel "de Wereld" te Wageningen de najaarsvergadering

gehouden, die door 27 leden en 2 introducé's werd bijgewoond.
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 het tijdschrift op blz. 400 e.v. is afgedrukt.
De vergadering besloot met algemeene stemmen de Ned.
Boschbouwvereeniging te laten voortbestaan.
Bij de behandeling der nieuwe statuten werden een paar
wijzigingen aangebracht; daatna werden zij met algemeene
stemmen aangenomen.

Ook het nieuwe huishoudelijke reglement werd na het aanbrengen van een paar wijzigingen met algemeene stemmen
goedgekeurd.
Het Jaarverslag der vereeniging over 1938 werd goedgekeurd.
Bij de behandeling van de rekening en verantwoording van

den penningmeester en de begrooting voor 1940 bleek, dat
de geldelijke toestand der vereeniging bevredigend is.
De contributie voor 1940 werd wederom op f 15.- vastgesteld. In de plaats van het aftredend bestuurslid, de beer
J. C. E. C. N. M u I der, werd gekozen Jhr. A. J. B. van
S u c h tel e n van d e H a are .. ') De voorzitter dankte
den heer M u I der in hartelijke bewoordingen voor hetgeen deze in de vijf jaren, die hij in het bestuur zitting heeft
gehàd, voor de vereeniging heeft gedaan.
,
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. *) Intusschen werd bericht ontvangen dat Jhr. v. S. v. d. H. de be~
noeming niet aanvaardt.
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In de redactie-commissie werd de heer Ir. A. F. K u h n
herkozen.
In de kascommissie voor het' nazien der rekeningen over .
1939 werden benoemd de heeren: Ir. C. Sta f. Dr. J. R.
Beversluis en W. Brantsma.
De vergadering besloot een bijdrage van f25.- te verleenen aan de Commissie inzake het Gebruik van Inlandsch
Hout voor het door die commissie uitgegeven propagandaboekje. Aan het Comité ter bestudeering. en bestrijding van
insectenplagen werd een bijdrage van f 25.-'-- ·verleend•. van
welk bedrag een dèr' leden f 15.- voor zijn rekening neemt:·
Omtrent de te \Iouden voorjaarsvergadering en excursie d.eed
de verga4ering het best4ur eenige v-"orstellen, die nader.
zullen worden overwogen.
,.
.

De heer J u r r i a a n s e deed vervolgens mededeelingen
met betrekking tot de bestrijding van de dennenbladwesp.
Bij spreker is de vraag gerezen of algemeene bestuiving doelmatig is en of daarin geen gevaar schuilt voor verdelging
van de parasieten van dit insect.
.
De heeren Van Dis s e I en V 0 û t e stelden in het'
ligt. dat het zgn. Insecten Comité zich in de eerste plaats met
de bestudeering van de levenswijze van schadelijke insecten

moet bezighouden om dan ten slotte te komen tot het voorkomen van plagen en eventueel tot een doelmatige bestrijding.'
die niet alleen en misschien zelfs niet in de eerste plaats. zal
bestaan uit bestuiving met insecticiden.

WETENSCHAPPELIJKE CURSUS .
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'De bèlángstelling Voor den dertienden wetenschappelijken
Cursus. 'die op 29 en 30 September jJ. te Wageningen werd
gehOUden. was tengevolge van de tijdsomstandigheden minder groot dan in voorafgaande jaren. Er namen ongeveer

25 leden en 10 genoodigden aan deel.
De' verschillende voordrachten zullen zooveel mogelijk in
exténso in dit tijdschrift worden afgedrukt.
'
",'
Prof. Ir. J. H. Ja 9 erG e r I i n g s. Hoogleeraar te Wageningen hield een inleiding over het herkomstonderzoek
van den douglasspar aan de afdeeling Houtteelt van het
Instituut voor Boschbouwkundig Onderzoek.,
Qr. C. va·n Di II e w y n sprak over de Cytologie en
veredeling van populieren. terwijl Dr. H. van V I 0 te n
uit naam van Dr. J. C. Boy c e van de Yale University een'
inleiding hield over Amerikaansche en Europeesche hout~9Çlrten en hun ziekten in Amerika en Europa.
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Op 29 September werd een excursie gemaakt naar Oranje
Nassau's Oord onder Renkum,
De Secretaris.

H. W. SCHENKENBERG VAN NIÊROP.

PERSONALIA.
Den tijd. adsp. boschwachter bij, het Staatsboschbeheer
G. A s s i e s•. is te rekenen' van 1 September 1939. Reusel
als standplaats aangewezen.
Met ingang van 1 October 1939 is benoemd tot tijd. adsp.
boschwächter bij het Staatsboschbeheer ter standplaats
Utrecht: C. J. S i x D ij kst r a.

UIT DE DAGBUADEN.
Algemeen Handelsblad. 27 October 1939.

KLOMPENMAKERS HEBBEN HET NU DRUK .. '.

qroote vraag naar houten schoeisel sinds de schoenen in
prijs zijn gestegen.
In de gisteren te Zutfen gehouden vergadering van de~ Ncclerlanclschen
Bond van Klompenmakerspéltroons. deelde de voorzitter, de heer J. van
cl e n Be r 9 uit Harmelen mede. dat optimistischer klanken konden
worden gehoord in dit be~rijf en dat op vele werkplaatsen grootere druktt)
>

heerscht wegens de toenemende vraag naar houten schoeisel, nu zoo. .
wel Ieeren~ als rubberschoenen in prijs zijn gestegen. Mochten' ook de
prijzen van klompen eenigszins stijgen. dan zouden de vooruitzichten voor
.
het bedrijf niet zoo ongunstig zijn als eenigen tijd geleden.
Met voldoening nam de vergadering kennis van de instelling va!! een
bedrijfsraad voor de klompenindustrie. waarvan de bond groote voor·
deelen voor den klompenmaker verwachtte.
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