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Mededeelingen van de, Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
JAARVERSL'AG VAN DE NEDERLANDSCHE
BOSCHBOUWVEREENIGING OVER 1939.
LEDEN.

}

In het afgeloopen jaar werd de vereeniging getroffen door
het overlijden van Mr. R. Ri d d et' P a u w van Wie I"
drecht.
Als leden traden toe: Ir. J. F. Sm i t. Dr. H. C. Kon ing.
Dr. J. G. B. Beumée. Ir. H. G. Kuip.éri. Ir. D. van
der Sleesen. J. W. Schlimmer. R. A. I. Sneth'"'
I a 9 e. J. ten S ij th 0 f f. D. E. E ver t s. Mr. F. B. I.
M. Jan s sen s. Ir. P. de Fr e mer y. K. J. C. del
Court van Krimpen. J. Reuten. F. G. Breman.
C h. J. d' Anc 0 n a. Ir. C. H. J. M a I iep a a r d. W. J.
T h a t e. E., Gor ter. Wageningsche Studenten Boschbouwvereeniging.
Het aantal leden op 31 December 1939 bedroeg 168 tegen
ISO in 1938. 108 in 1937. lOl in 1936 en 96 in 1935. waar"
onder gerekend één Eerelid en één Lid van Verdienste.

,

CONTRIBUTIE.

De contributie bleef met inbegrip van het abonnement op
het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift bepaald op f 15.-.
BESTUUR.

In de plaats van den heer J. C. E. C. N. IV! u 1der werd
in de najaarsvergadering van 1939 buiten de voordracht
van het bestuur gekozen Jhr. A. J. B. van Su c h tel e n
va' n de H a are. die de benoeming niet heeft aanvaard.
In de voorjaarsvergadering van 1940 zal in de desbetref"
fende va ca ture worden voorzien.
De samenstelling van het bestuur bleef in verband met
de door de algemeene vergadering goedgekeurde statuten
en hUishoudelijk reglement. waarin o.m. is bepaald. dat de
penningmeester zal aanblijven tot 1 Januari. onveranderd.
t.w.
Prof. A. teW e c hel te Wageningen. voorzitter.
Dr. Th. C. 0 u cl e man s te Putten. ondervoorzitter.
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Ir. H. W. Sc hen ken b erg van Mie rop te Zeist.
secretaris.

J. C. E. C. N. M u I der te Apeldoorn, penningmeester.
P. J. 0 ros t te Enschede, lid.
TIJDSCHRIFT.

Het aantal abonné's op het tijdschrift blijft geregeld toenemen, het bedroeg op 31 December 1939 83 tegen 66 in
1938, Met ingang van 1 Januari 1940 hebben 22 leerlingen
van den Cursus der Nederlandsche Heidemaatschappij zich
op het tijdschrift geabonneerd.
De medewerking aan het tijdschrift is wat betreft het
schrijven van oorspronkelijke bijdragen nog steeds onvoldoende, zoodat ook in 1939 de redactie geregeld heeft moeten bijspringen om in het tekort aan copie te voorzien.
In de redactie commissie werd herkozen de heer A. F.
Kuhn.
WETENSCHAPPELIJKE CURSUS.
In de samenstelling van de Commissie tot Voorbereiding

van de Wetenschappelijke Cursussen kwam geen wijzigi~g.
In verband met het uitbreken van den oorlog was de l3ae
Wetenschappelijke Cursus gehouden te Wageningen op
29 en 30 September 1939 slechts matig bezocht. De ambten;ren van het Staatsboschbeheer ontbraken, tengevolge van
het intrekken der verloven, geheel. De voordrachten werden
bezocht door gemiddeld 25 leden en 10 introducé's. Voor
het volledig programma zij verwezen naar de September-

aflevering van 1939 van dit tijdschrift. .
Prof. Ir. J. H. Ja g erG e r I i n g s hield. mede namens
Ir. J. F. Sm i t en Ir. J. van S 0 est, een voordracht over
herkomst onderzoek van den douglas aan de afdeeling
"Houtteelt" van het Instituut voor Boschbouwkundig Onderzoek der Landbouwhoogeschool.
Dr. C. van D i I lew y n te Wageningen behandelde de
bastaardeering en selectie van den populier, terwijl tenslotte

Dr. H. van V lot e n namens Dr. J. S. Boy c e van de
Yale University te New Haven een inleiding hield over
Amerikaansche en Europeesche houtsoorten en hun ziekten
in Amerika en Europa. Op 29 September werd een excursie
gemaakt naar Oranje Nassau's Oord onder Renkum. De
aanvankelijk voorgenomen excursie naar proefvelden van

douglas op de Veluwe werd ter besparing van benzine afgelast. Omtrent de verslagen van voordrachten en excursie zij
hier verwezen naar de October. November en December
aflevering van 1939 van dit tijdschrift.
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN.

De geldelijke toestand van de vereeniging is gunstig, die
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van het tijdschrift, waarvan de geldelijke administratie eveneens door den penningmeester van de N .B.V. wordt gevoerd, is niet onbevredigend.

Het batig saldo van de vereeniging bedroeg op 31 December 1939 11602.76, in welk bedrag is begrepen 1125.voor reeds ontvangen contributies en abonnementsgelden
over 1940. Er moet nog voor f 180.- aan contributie over
1939 worden ontvangen.
De exploitatie van het tijdschrilt leverde geen saldo op.
De bezittingen van het Van Schermbeekfonds beliepen
f 2053.91.
De rèkening en verantwoording van den penningmeester
over 1938 werd door de kascommissie nagegaan en goedgekeurd.
In de op 29 September gehouden najaarsvergadering werd
. een kascommissie benoemd voor het, nazien van de rekeningen over het jaar 1939. In genoemde commissie hebben zit-

ting de heeren Dr. J. R. Be ver s I u i s, W. Bra n t s m a
en C. Sta I.
Aan de Commissie ,,Inlandsch Hout" werd een subsidie
verleend van f 25.'--- als bijdrage voor het uitgegeven propaganda boekje inzake het gebruik van inlandsch hout.
Aan het z.g. ·Insecten Comité werd een subsidie verleend
van 125.-, van welk bedrag f 15.- door een der leden
werd geschonken.
.

WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR.

In 1939 werden 4 bestuursvergaderingen belegd.
Het bestuur maakte een ontwerp voor nieuwe statuten ~n

huishoudelijk reglement, welk ontwerp in de najaarsvergadering op 29 September 1939 door de algemeene vergadering, behoudens een paar kleine wijzigingen werd aangenomen.

Het bestuur betuigde. adhaesie aan het verzoek van de
Vereeniging ,;Het Grondbezit" inzake vrijstelling van omzetbelasting.
In het tijdschrift werden geregeld mededeelingen over de
Ned. Boschbouwvereeniging gedaan.
De heeren J. J. M. Jansen en F. W. Wessels vertegenwoordigden het bestuur op de bijeenkomst te N eubruchhausen op 16 Maart 1939 ter gelegenheid van den
tachtigsten verjaardag van Forstmeister Dr. F. Er d man n.
Het bestuur werd in 1939 bijgestaan door de na te noemen commissies.

1. Redactiecommissie: Prol. A. teW e c hel, voorzitter,
Ir. p, W. Malsch, secretaris, P. Baadt, Ir.
F. W. Burger en Ir. A. F. Kuhn.
2. Nomenclatuurcommissie voor zwammen:

V lot e n, voorzitter, Dr. J. de H
taris. Dr. A. J. P. 0 ort, lid.

Dr. H. van
0 0

g h, secre,
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3. Nomenclatuurcommissie: voor insecten: Prof. Dr. W. K.

J. Roepke. voorzitter,' J. B. Corporaal,
secretaris en M. deK 0 n i n g, lid.
4. Commissie tot Voorbereiding van Wetenschappelijke
Cursussen: Prof. J. H. Ja g er Ge rl in g s,
voorzitter, Dr. H. van V lot e n, Dr. G. Hou tzag ers.
5. Standaardeeringscommissie

voor

houtsortimenten :

Dr. J. R. Be ver S I u i s, voorzitter, Dr. A. A.
C. Sp r a n g ers, secretaris, Dr. G. Hou tzagers, J. G. Hupkes, J. H. Memelink,
J. C. E. C. N. Mulder, P. M. Tutein Nolth en i u s, P. J. Wie her s 0 n, leden.
6. Commissie uitgave boekje "Het Nederlandsche bosch" :
Prof. Ir. J. H. Ja g erG er I in g s, voorzitter,
Ir. F. W. B u r g e r, Ir. F. W. M a I s c h, leden.
7. Kascommissie: Dr. J. R. Be ver s I u i s, W. Bra n t sma, C. Staf.
LEDENVERGADERINGEN EN EXCURSIES.

In 1939 werden twee ledenvergaderingen gehouden n.l.
op 2 Juni te Breda en op 29 September te Wageningen.
De voorjaarsvergadering werd bijgewoond door Z.K.H.
Prins Be r n har d, Eerelid der Ned. Boschbouwvereeniging,
alsmede door een groot aantal genoodigden en 55 leden.
Prof. Ir. J. H. Ja g ~ r Ge r I i n g s en Jhr. W. H. de
Be a u fa r t hielden inleidingen over jacht en boschbouw.
De heer P. M. Put e i nNo I th e n i u s hield een inleiding
met lichtbeelden in verband met de excursie op 3 Juni. Op
dien dag werd een excursie gemaakt in de houtvesterij
.. Breda",

De ledenvergadering op 29 September was tengevolge
van de mobilisatie slecht bezocht. Slechts 27 leden woonden
deze overigens belangrijke vergadering bij, waarin werd besloten de vereeniging te doen voortbestaan. De door het
bestuur ontworpen statuten en huishoudelijk reglement werden door de vergadering behoudens een paar kleine wijzigingen g~edgekeurd.
PRIJSVRAAG VAN SCHERMBEEKFONDS.

Op de voorjaarsvergadering gehouden te Breda op 2 Juni
1939 zette Prof. Dr. H. A. J. M. Be e kma n namens de
andere leden van de commissie: ter be:oordeeling van de
door het bestuur uitgeschreven prijsvraag uiteen, welke de:

overwegingen waren, dat ook ditmaal geen prijs kon worden toegekend. (Zie tijdschrift blz. 290 e.v.).
De Secretaris,

H. W. SCHENKEN BERG VAN MIEROF'.
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Als lid van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging is.
te rekenen met ingang van 1 Januari. aangenomen Ir.
van S 0 e s t.- te Bennekom. Keijenbergscheweg 11.

J.

. De Secretaris,

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

I

PERSONALIA.
Met ingang van 16 December 1939 is benoemd tot tijd.
adsp. boschwachter bij het Staatsboschbeheer ter standplaats
Utrecht. J. F. Munneke.

ADRESVERANDERING :
. Ir. A. A. Bon n e m a van: De Steeg naar: Eist
(Utrecht). Rijksstraatweg nr. 214.
Ir. W. H. Die m 0 n t van : 's-Gravenhage naar:
2-11-16 R.I. Staf 4e Legercorps. Veldpostkantoor 4. Veldleger.

