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Mededeelingen ' van' de Nederlandsehe'
Boschl?ouwvereeniging
, NIEUWE LEDEN .
. Als ,donateur is ingesc,hr~ven de Heerlijkheid "De Eest'"
te Willemsoord (Ov.) ..

.':

Als le.den zijn aa~genomen Ir L. G. K I a u s, Boschrand 7
te Lunteren en Ir N. Cl ë Y n der t, Wilhelminapark 19.',
Utrecht, beiden landbouwkundig ingenieur bij het Staatsboschbeheer.
De Secretaris. der Ned. Boschbouwvereeniging,

F. W. BURGER.

PERSONALIA.

,

Sedert 1 Januari 1943 is Ir J. B. Her man s als Planoloog bij het Staatsboschbeheer in dienst getreden. De heer
Her man s zal werkzaam .zijn bij de afdeeling "Natuurbescherming en Landschapsverzorging" van dat beheer, in .
het bijzonder voor wat betreft vraagstukken van planologi- .
.
schen aard.
Sedert 1 December 1942 zijn ben.oemd tot boschwachter
bij het Staatsboschbehéer A. Jan sen te Beetsterzwaag
en tot adspirant-boschwachter N. Ja g er te- Venlo,
A. A a I der s te Zeist, G. H. B rin k s m a te Alkmaar;
A. Jon k ers te Zwolle en J.' A. Wij n a n d te Sittard .

.Wie f 1.- gireert
uan den Penningmeester dcr Nederl. Boschbou"wverceniging (Arnbem
No. 17189B) ontvlloot omgaand vun de Reductie llel keurig 'uil~

. I

(JCl'ocrde werkje: "De bebossching en de beplantingen in den
Wieringermeerpolder" 'door P. Boodl, Houtvester bij het Stal!t.s~ .bosebbeheer. Complete oycrdruk uit liet Nederlandscb Bosc1lbouw:
lijdscluifl. Dit _boekje wordt, zoowel gesghiedkundig als cuItuur~

tecbniscb van zeer 'grooio bc/cckcnis 1
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JAARVERSLAG VAN DE
,
NEDERLANDSCHE BOSCH~BOUWVEREENIGING
, OVER HET JAAR 1942.
.::
'Leden. In het jaar 1942 leed, de ve~eeniging verlies door h~t
overlijden va!) Jhr Or H. A. van Kar neb ee k en Jhr Ir
W. G. R ö e 11. Eén lid beöánkte. Daartegenover traden als'
• nieuwe leden toe de volgende 16 personen:
"
E. H. W. Blijde,Ilstein te Hengelo Ov .. G.H. C'remer s te Terschuur, Z. L. A. Baron van Dor t h tot
Méd Ier te Vorden, Ir B. Ou in tj er te Wol~ega. Me,vrouw H. G.,P. van Heek-ter K'uile 'Ie 'Boekelo,'
C. van d e ~ H eu vel te Deventer, Ir J. C. Mü I"
sc h leg e I te Utrecht, Ir J. Baron van 0 I d e ,n eelt 0 t
o I den zee I te' Eindhoven, Ir H. 0 t t 0 te Haarlem,
Ir H. H. G. 0 v er be ek te Zwolle, C. A. B. A. M.
Sc had e te Moergestel. J. G. S c.h e i f e r te Enschede,
Ir D. Sik k e r te Assen, c., R. TiR te Baarn, Ir J. H.
van T u i I te .s Hertogenbosch en Mr A. Baron W e sterholt van Hackfort te Vorden.' Hiermede steeg
het aantal individueele leden van 170 tot 183 .
. Zes van de acht instellingen-leden gin'gen over tot het
, ". donateursschap, zoodat nog 2 instellingen-leden over bleven.
Door deze overgang steeg het aantal d\l!lateurs van 4 op 10,
terwijl nog 4 nieuwe donateurs toetraden, De Heerlijkheid
"De Eese" teWillemsoord Ov.. De N.V. "Huis Bergh" te
's Heerenberg, De Levensverzekering Maatschappij "Utrecht"
.N.V. te Utrecht en Het Provinciaal Waterleiding' Bedrijf
, van' Noord-Holland, (P.W.N.) te Bloemendaal. Hiermee
,
kwam het aantal ,:donateurs op 14.' , , '
" Behalve gewone ledén ,en begunstigers (donateurs) telde
de Vereeniging 1 eerelid en 1 lid van vérdienste. '
. Het lotaal bédroeg derhalve op 31 December 1942,: 201,
tegen in de vorige jaren: 178. 164, 168, 150, 108, ,lOL en
96 in 1935.'
,
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Contributie. De contribuÜe bleef. met inbègrip van het abon~'
nement op het Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift, bepaald
,_,
_ op f 15,-.
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Bestuur. De samenstelling van het bestuur was:
,Prof. A. teW e'c hel te Wageningen, voorzitter;
Or Th. C. 0 u d e man s te Putten, onder-voorzitter;
Ir F. W. B u r g er te Bilthoven, secretaris;
Ir C. Sta f te Arnhem, penningmeester;
W. Bra n t s m a te Vaassen, lid.
De voorzitter trad in het najaar pe"riodiek af en in zijn

plaats werd gekozen Or H. van V lot en te Wageningen.

Tijdschrift. Het aantal ab~nné's ~p .het tijdschrift bedroeg
op 31 December 1942: 148 tegen in de vorige jaren: 106,
88 en 83 in 1939. Met ingang van I Januari 1943 werd een
, overeenkomst getroffen met de Vereeniging van Oud-leerlingen van de Cursus der Nederlandsche Heide Maatschappij
voor goedkoope abonnementen. zooàls dat reeds was geregeld
,met de Cursus-leerlingen. Hierdoor zal het abonnementenaantal stijgen met ten minste 45. In verband met deze stijging

,i
I

I

I

was het noodig tijdig vergrooting- van' de oplaag van ons

I

tijdschrift aan te vragen. Het was een verblijdend teeken.
dat de vereischte vergunning zonder bezwaar voor het beoogde doel werd verkregen. Ook kon de grootte ongeveer
behouden blijven. mede in verband met de overeenkomst met
het •.Insectencomité", in het vorig jaarverslag vermeld.
In de vacature K u h n werd tot redactielid gekozen
Ir A. A. Bon n e m a te Eist (Utr.). terwijl de voorzitter
Prof. A. teW e c hel. die periodiek moest aftreden. werd
herkozen.

Wetenschappelijke Cursus. Op de vereenvoudigde 16de
Wetenschappelijke Cursus werden op de najaarsvergadering
op 10 October 1942 te Wageningen een tweetal lezingen
gehouden. Or W. Bey e rin c k sprak over "Heide en
bosch in Nederland in verband met de humus-a.ccumulaties
in den bodem" en Elr A. A. van der Lek over "Toe~

-r!

passingen van synthetische groeistoffen". Deze voordrachten

werden achtereenvolgens door 60 en 63 leden en beiden door
13 genoodig'den bijgewoond. ,
.:
,
Ontvangsten en uitgaven. Deze zullen nader worden bekend
gemaakt. nadat de op 10 October op de najaarsvergadering
benoemde kascommissie, bestaande uit de heeren P. J. 0 ros t.
M. deK 0 n i n 9 en J. H. Mem eli n k, haar verslag over
, de rekeni.ngen van 1942 zal hebben uitgebracht. Op de genoemde vergadering werd "de penningmeester voor het beheer
over 1941 gedechargeerd.

Werkzaamheden van het Bestuur. Het bestuur vergaderde
2 maal. Voorbereid werd de instelling van een commissi.e tot
het samenstellen van een "Handleiding voor het oogsten.
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behandelen.' bewaren en zaaien van Boschbouwzaden" . welke
za1 bestaan uit de heeren:

Or G. Hou t zag ers, voorzitter:
A. van cl en Bom te Oudenbosch, .
W. C. 0 iet u s te Zundert,
S. G. A. Door n bos te Groenekan, leden.
C. M. v 8',n 't Hof f te Apeldoorn:
Ir F. W. Burger, secretaris.
Het bestuur werd verder bijgestaan door de volgende

j'

I

e

commissies: ._
1. Redactiecommissie.

>

Prof A. t 'e W e, c hel. voorzitter:
Ir F. W. Malseh, secretaris:' {
P. Boodt, Ir A. A. Bonnema en Ir F. W. Burg er, leden.
2. Nomenclatuurcommissie voor zwammen.
Or H. van V I 0 ~.e n, voorzitter;
.

Or J. d e H oog h, secretaris:
Or A. J. P. Oor t, lid.

•

3. Nomenclatuurcommissie voor insecten.
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Prof. Or W. K. J. Roe p k e, voorzitter:
J. B. C 0 por a a I, secretaris:,
'
'
M. deK 0 n i n g, lid.
4. Commissie tot voorbereiding van Wetenschappelijke Cur-

r

sussen..

.

Prof. Ir J. H.- J a g erG e r I i n g s, vo<)rzitter:
Or G. Hou t z a 9 ers en Ot van V lot e n, leden.
S. Commissie uitgave boekje "Het Nederlandsche Bosch",
Prof. Ir J. H. Ja g erG e rI i n g 8', voorzitter:
Ir F. W. Burger en Ir F. W. Malsch, leden.
6. Kascommiss'ie voornoemd. .

.

'J.

,,7. Commissie tot het geven van Richtlijn~n voor' het 'maken
van een Boschbedrijfsregeling voor particulier boschbezit,
welke haar voorloopig rapport uitbracht. (Ziè Octobernummer 1942 van het tijdschrift).
P. M. Tut e i nNo I t hen i u s, voorzitter:
W. Brantsma,
'/
Or G. Hou t zag ers: \ leden:
I
,P. J. Drost,
Ir H. S. d è Kon i n g, secretaris•.:
8. Contactcommissie voor het' verkrijgen van onderlinge
samenwerking' op het gebied van nomenclatuur, waarin

voor de N.B.V. zitting hebben:
Or G. H 0 u t zag ers en Prof. Or J. Jes wie t, leden:
Prof. Ir J. H. Jager Gerlings en Ir J. Vlieger,
plaatsvervangende leden.

, Ledenvergad~ringen en excursies. De jaarlijksche voorjaarsvergadering werd gehouden op 29 Mei te Esbeek en werd
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bijgewoond door 69 leden en I Henoodigde." Op" deze ve~
gadering gaf de voorzitter inlichtingen omtrent het toetreden
tot, het verbond "De Provinciale en Periodieke Pers" als,
.vakgroep van het Persgilde. Tot lid van den Raad van de
Werkgemeenschap van Wetensçhappeliike Orgàniiaties in
Nederland werd benoemd Ir' F. W. B u r g e r te Bilthoven.
Tot permanent afgevaardigde in het Centraal Comité van
het Instit\1Ut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur,
waaronder het Comité ter bestudeering en bestrijding van
insectenplagen in bosschen ressorteert eI\.waarvan de N.B.V.
lid is, werd aangewezen' Or Th. C. 0 u d e man s te ~utten.
Voorts werd de Vereeniging lid van de Contact-commissie
voor Natuur- en Landschapsbescherming. Er werd weder een'
bijdrage verleend aan de Commissie voor Inlandsch Hout.
De heer S nep v'a n g ers deed eenige mededeelingen '
. aangaande de statuten en het hUishoudelijk reglement. In de'

,

.

.

eerste plaats het bezwaar va'n het gewone lidmaatschap voor
vereenigingen en .stichtingen: wie--mag de stem uitbrengen

en is deze persoon wel altijd meerderjarig. In verband hiermede is gepoogd de instellingen~leden over te hillen tot het
donateurschap, hétgeenop één uitzondering na reeds is geschied. De Wageningsche Studenten Boschbouwvereeniging
blij ft gewoon lid met de schriftelijke toezegging geen stem
ter vergadering te zullen uitbrengen. De tweede opmerking
van den heer S nep van g ers, ,betreffende het bezwaar,
dat in het buitenland wonende leden zitting zouden kunnen
hebben in het bestuur, wèrd voorloopig voor kennisgeving
aangenomen.
De heer Wor m 9 0 '0 r hield een lezingovér het .landgoed
"De Utrecht", in yerband met de te houden ,excursie. Prof.
W est e r d ij k deed namens mej. Kon i n g mededeeling
over Phomopsis pseudotsugae op Oouglas en 'lork. Or van

,V lot en over Melampsora en Fomes annosus. Over een
en ander is reeds in ·het tijdschrift mededeeling gedaan. met
uitzondering van hetgeen door Prof. W est e r d ij k werd
verteld. Zij zal alsnog een artikel leveren.
,
Tenslotte werd Prof. We s ter d ij k geluk gewenscht
met\haar zilveren ambtsjubileum.
Den volgend~.n' dag werd een excursie gemaakt over het
landgoed "De Utrecht", waarbij nog dient te worden ge- '
. memoreerd, dat een zeer ruime, gastvrijheid werd genoten van
de Levensverzekering Maatschappij Utrecht. Omtrent een' en
ander is verslag in het tijdschrift uitgebracht.
Op 10 Octobei werd de najaarsveigadering gehouden.
welke werd bijgewoond door 64 leden en 2 genoodigden.
Hier werd gerapporteerd door de commissie tot het geven
van richtlijnen voor het maken van 'oeh boschbedrijfsregeling
voor het particulier boschbezit, waaromtrent reeds verslag
'werd Uitgebracht in het tijdschrift. Besloten werd de defini-
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tieve redactie van het rapport in de voorjàarsv~gadering,'"
vast te steUen.
J.. .
'
"
, ,..-.Oe, verkiezing~n zijn. wat de uitslagen betrefi. hiervoor
\" reeds vermeld. Bij de mededeelingen, stelde de heer. 0 u d e-'
m 'a n s vragen aan ~e orde ten aanzien 'van het;winn~ri van
zaden van den Douglas. Bij het vóortgezettedebàt stelde de
heer H o. u t zag, ers' voor: een commissie te benoemen tot,
het samenstellen van een handleiding voor het oogsten, be-, ,
handelel).,' bewaren en zaaien van bosdibouwzaclen. hetg'eèn
de aanleiding IS geweest tot' het instel1en van de iéeds 'ver...
melde commissie.
. r '.. . ~"' t:" :
.
.' Dè Secr~taris van de ' ,
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Nedetlà.ndsche Boschbouw'vereeniging,

,

'P. W. BURGER.
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