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JAARVERSLAG,
',ISeptember 1929-1 September 1930.

Leden.
In de afgeloopen periode werd onze, vereeniging gevoelig
getrqffen door het overlijden van 2 harer .leden. die beiden
in ons vereenigingsJeven een meer bijzondere plaats hebben
ingenomen. Op 27 Maart j.l. stierf' de heerG, E. H. T ut e i nNo I t hen i u· s, medeoprichter en eerste voorzitter
der N.B.V" 'en daarna den lOen Juni de heer E. Hes s eI i n k, de geestelijke vader van onze wetenschappelijke boschbouwcursussen.
De beteekenisvolle arbeid door beiden voor den N ederlandschen boschbouw verricht. zal hun naam voor langen tijd
in eere doen blijven bij allen die den bouwbosch beoefenen.
Sedert de vorige opgave zijn 11 nieuwe leden toegetreden
en hebben 3 leden bedankt.
Het aantal leden bedraagt dus thans 89.

Contributie.
Deze werd voor dit jaar, met inbegrip van de kosten van
het tijdschrift (ad. f 10.-. zie hieronder) vastgesteld op
f 17.50. te innen in 2 halfjaarlijksche termijnen. ieder groot
f 8.75.

Bestuur.
In de plaats van het aftredende niet herkiesbare bestuurslid.
den heer J. C. E. C. N. M u I der. werd gekozen de heer
W. Brantsma.
Het bestuur was dus in de afgeloope~ periode als volgt
samengesteld:
Prof. Dr. H. A. J. M. Be e kma n te Wageningen. Voorzitter ;
Prof. A 'n t. teW e c hel te Wageningen. Onder-voorzitter;
G. H 0 u t zag ers te Arnhem, Secretaris, (adres Boulevard 141) ;
C. M. van 't Hof f te Apeldoorn, Penningmeester.
(adres Tutein Noltheniuslaan 4, telefoon 875, postrek, No.
142757) ;
W. Brantsma te Vaassen.
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Tijdschrift. I
Jaarboekje. !
In verband met het feit. dat op de najaarsvergadering van
27 September 1929 werd besloten. dat. het Nederlandsch
Boschbouwtijdschrift. sedert 1 Januari 1929 reeds uitgegeven
door onze vereeniging. in het vervolg het oWeele orgaan zou
worden van de N.B.V .. kwam hierdoor vanzelf de verdere
uitgave van de jaarboekjes te vervallen. Deze jaarboekjes
zijn dus geëindigd met No. 7 van 1929. terwijl daarna alle
officieele berichten. mededeelingen en verslagen. betreffende
ons vereenigingsleven in het maandelijks verschijnend tijd~
schrift zijn opgenomen. De redactie van het tijdschrift is als
volgt samengesteld:
Prof. Dr. H. A. J. M. Be e kma n te Wageningen. Voorzitter;
P. B 0 0 d t. Frans Halsstraat 44. Utrecht. Secretaris:
C. J. Sis sin g h. Esbeek;
Dr. J. R. Be ver s I u is. Nassauweg 26. Wageningen;
F. W. Malsch. Emmen;
De geldelijke administratie van het tijdschrift wordt gevoerd
door den penningmeester der N.B.V .. den heer C. M. van
't Hol I te Apeldoorn.
Wetenschappelijke Cursussen.
De Commissie tot voorbereiding van deze cursussen bestond evenals het vorige jaar uit de heeren:
Prof. A n t. teW e c hel. Wageningen;
J. A. van St e ij n. Aerdenhout ;
H. van V lot e n. Wageningen;
De 5e cursus werd gehouden te Wageningen. volgens het
in het vorige jaarverslag aangekondigde programma. De aldaar gehouden inleidingen. evenals het verslag van de excursie van' 27 September 1929 naar de GinkeI en Buunderkamp.
zijn successievelijk in het Ned. Boschbouwtijdschrift opgenomen. Alleen ontbreekt hier de inleiding van Prol. Kr a us s
van Donderdag 26 September 1929. wijl deze inleiding tot
heden niet werd ontvangen.

De 6e cursus werd gehouden te Wageningen op 2. 3 en
4 October 1930.
Het programma hiervan is opgenomen in het Septembernummer (pag. 309) van het tijdschrift.
Dank zij de ook dit jaar verleende subsidie van het L.E.B.Ion ds. is het ons andermaal mogelijk gemaakt. een buitenlandschen deskundige uit te noodigen en heelt Prol. MeI i n
uit Stockholm zich bereid verklaard. om het een en ander
mede te deel en van zijn studies over Mycorrhiza.
Werkzaamheden van het Bestuur.
In de algeloopen periode werden drie bestuursvergaderingen gehouden. waarvan een gedeeltelijk gecombineerd met
de redactie van het Ned. Boschbouwtijdschrilt.
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In verband met de overname van het Ned. l3oschbouwtijdschrift als officieel orgaan der N .B.y. waren verschillende
wijzigingen noodig 'in het Huishoud,elijk Reglement. Deze
wijzigingen zijn in de afgeloopen periode ontworpèn ,en op~
geno!"en op de pagina's 97-99, van de;' .3en jaargang van
ons tijdschrift. waarnaar dus hier kan _woraen verwezen. Ze
zijn oIlveranderd aa-ngenoinen ,op"' de' voorjaarsvergadering

1930 tè Bergen., ' ,'""
" .." , " ' ; . ' , ,
;",
,Daar hèt algemeen gewenscht werd geoorèleeld, in het
maan4blad ~en ioouitg'ebreid m~gel!jken refe~atepdienst' op,
t~ nemep, heeft de, Secretaris' zich in correspondentie gesteld
met de voornaamste buitenlandsche organen en

yeree~igingeri,

op bo"schbouwgebi~d. Deze pogingen hebbén vrij veel succes
gehad, zoodat thans als ruilnummers tegen ons tijdschrift
negentien verschillende buitenlandsche boschbouwtijdschrifteri
worden' ontvangen en wel 3 Fransche, 2 Zwitsersche, I Italiaansch, I Amerik .. 4 Engelsche, 6 Dultsche, I Finsch, 1
Deensch, welke tijdschriften thans gel~idelijk alle in het Ned,
Boschbouw tijdschrift, worden gerefereerd.
Het rapflOrt betreffende de v~rstschade 1928fl929 w~rd op~'
gesteld in samenwerking met Staatsboschbeheer, Ned, Heide
Maatschappij en Koninklijke Maatschappij van TuinbouwenPlantk!1nde en werd gepubliceerd in het Februäi:inuminer
1930 (pagina's 33-45), waarnaar hier dus kan worden ver~
wezen.
De Commissie voor de nomenclab.iur van ODze bosehboomen zette haar werkzaamheden voort en heeft in de afgeloo- ,
pen periode verschillende malen, vergaderd. DOor de ziekte
van haar, medelid, Prof, Dr. J, Val c ken ier S u' rin g a r,
werd eenige vertraging ondervonden, wat echter Diet weg ..
neemt, dat de werkzaamheden thans zoover zijn gevorderd,
dat zij hoopt haar voorstellen met rapport en naamlijst fu het
volgende vereenigingsjaar te kunnen publiceeren en aan de
vereeniging aan te bieden,

Op het Internationale Congres "du carbone carburant" te
Brussel en op het Internationale boschbouwcongres te Antwerpen, werd de N ,B.V. vertegenwoordigd door den secretaris, ,Iie beide congressen heeft medegemaakt,
'
Het bestuur heeft een schrijven gericht. aan deh Minister
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw; betreffende boschaanleg in den Wieringermeer polder, Afschrift vari dit schrijven is opgenomen In den 3en jaargang van ons tijdschdft,
pag, 259 en 260, waarnaar dus hier kan worden verwezen.
Met het bestuur van de andere landbou~orgariis;!ties werd
overlegd, betreffende het houden van "landbouwweken,"

365
waarin de verschillende landbouworganisaties. dan gelijktijdig
te Wageningen zouden vergaderen.
Aansluiting in 1930 was niet mogelijk, wijl onze plannen
voor dit jaar toen reeds vaststonden. Op de najaarsvergadering 1930 zal nader worden besloten of en in hoeverre de
N.B.V. kan medewerken.
Ledenvergaderingen . .
De najaarsuergadering werd gehouden te Wageningen op

Vrijdag 27 September en werd bijgewoond door 33 leden,
Op deze vergadering werd besloten dat het N ederlandsche
Boschbouwtijdschrift vanaf 1 Januari 1930 zal verschijnen
als het officieele orgaan der N.B.V. Tengçvolge van deze
wijziging zijn dus vanaf dien datum de leden als zoodanig geabonneerd op het tijdschrift. Zij ontvangen verder alle mededeelingen der N.B.V. via het tijdsclirift. Dit tijdschrift is dus
'nu verder de meer uitgebreide maandelijksch'e voortzetting

van het jaarboek. dat daardoor vanzelf komt te vervallen.
Als overgangsmaatregel werd verder besloten, dat de leden,
die nog niet op het tijdschrift waren geabonneerd, tot 1 Januari 1930 die nummers gratis zouden ontvangen, waarin

officieeIe mededeelingen der N.B.V. voorkomen, die vroeger
per rondschrijven werden medegedeeld en die hen dus anders niet zouden bereiken.

Bovengenoemd belangrijk besluit werd genomen met algemeene stemmen. In verband hiermede werd de contributie

voor 1930 vastgesteld op f 17.50 (7.50 + f 10.- voor het
tijdschrift), welk bedrag in het vervolg zal worden geïnd in
twee halfjaarlijksche termijnen, ieder van f 8.75.
Verder werd nog besloten, dat het bestuur op de voor-

jaarsvergadering nadere voorstellen zou doen, inzake de om ..

werking van het huishoudelijk reglement, hetgeen nu door
het uitgeven van een maandblad was noodig geworden. In
deze voorstellen moesten dan ook de Doodige voorzieningen

worden getroffen, betreffende verkiezing en aftreden van de
redactie~commissie.

De najaarsvergadering werd gehouden bij gelegenheid van
den Sen· wetenschappelijken cursus. De cursussen van den

eersten dag werden gevolgd door 62 deelnemers, die van den
derden dag door 39, terwijl 62 personen deelnamen aan de
excursie naar de GinkeI.

Op de voorjaarsvergadering te Bergen op Vrijdag 16 Mei
waren ,de hier bovengenoemde voorstellen tot wijziging van
het hUishoudelijk reglement ingediend, welke met algemeene
stemmen werden aangenomen.

Deze vergadering werd bijgewoond door 37 leden en 9
introducé's. De navolgende inleidingen werden gehouden:
Prof. J. van Bar e n over het duinlandschap tusschen
Haarlem en Alkmaar.
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Prof. Dr. J. Jes w ie tover': De duinplanten als bodemaanwijzers.

Prof. A. teW e c hel over: Staatssteun bij aankoop van
boschcomplexen.
J. A. van S t e ij n over de excursie van den volgenden dag.
De inleiding van Prof. A. teW ec hel is in het Julinummer van het tijdschrift opgenomen (3e jaargang· pag.
219-226). terwijl· van de andere inleidingen verkorte refe-.
raten voorkomen in het Juninummer (pag. 199 en 200).
waarnaar hier dus kan worden verwezen.'
.
De excursie van Zaterdag. 17 Mei naar de duinbosschen
van Bergen en Schoor! stond onder leiding van Prof. van
Bar e n, Prof. Jes wie t en den heer van S t e ij n en bracht
den deelnemers nog weer eens een duidelijk beeld van de
vele moeilijkheden aan de duinbebossching verbonden. Een
verslag van deze excursie vindt men op pag. 305-307 van
den derden jaargang van ons maandblad.
.' '.

Buitenlandsche vereenigingen en tijdschriften,
Zooals hierboven reeds werd opgemerkt. werd het aantal
ruilnummers in het afgeloopen vereenigingsjaar aanzienlijk
uitgebreid en werken thans verschillende leden mede aan het
maandelijks opmaken der referaten.
De volgende huitenlandsche tijdschriften worden ontvangen:
1. Journalof Forestry. c/o Mr. He nr y S c h m i t z. Division of Foresreferent Dr. J. R.
·try. University of Minnesota U.S.
Beversluis
University Farm St. PauI. Minnete Wageningen.
sota U.S.
2. Scottish Forestry Journal. c/o the
secretary of the Royal Scottish Arboricultural Society,· 8 Rutland
Square. Edinburgh (Scotland)
referent H. van
3. Quarter!y Journalof Forestry. c/o
Vloten te
Mr. J. E. 0 a v i d s 0 n. secretary
Wageningen.
of the Royal English Arbaricultural Society. Haydon Bridge. Northumber!and (Eng land)
4. Empire Forestry Journai. c/o The
referent Dr. J. R.
Empire Forestry Association. 22
Beversluis
Grosvenor Gardens. Londen (Eng- . te Wageningen,
land)
1
5. Forestry Journalof the Society of
referent
Foresters of Great Britain. c/o Dr.
G. Hou tzaH. M. Steven. ImperialForestry
g e:r s te ArnInstitute. Oxford (England)
hem.·

1

}
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6. Bulletin de la Société Centrale Forestière de Belgique. Rue du Méridien 3 en 5. Bruxelles (Belgique)
7. Revue des Eaux et Forêts. 130
Boulevard St. Germain. Paris
(VI) (France)
8. Bulletin de la Société forestière de
Franche Comté et des Provinces de
rEst. Salins. Jura (France)

referent

G. H 0 u t z age r s
hem.

te

Arn-

9. Joumal Forestier Suisse. adr. M.
H. Bad 0 u x.
Professeur de
Sciences forestières. Zurich 7. Gloriastr. 68 (Suisse)
10. Schweizerische
Zeitschrift
für
forstwesen. p!a Prof. Dr. H e rman K n u c he!. Forstabteilung
der Eidg. Techn. Hochschule. Zürich (Schweiz)
11. r Administration du Touring Club.
Italiano. Milano (105) Corso.
!talia 10 (!talie)

]. referent M. de
Koning te
Arnhem.

It

J

I

nog geen
referent.

12. Silva. p/a Dr. V. Die ter i c h.
Relenbergstrasze 5'1.
Stuttgart.
W urttemberg (Deutschland)

referent H. W.
Schenkenbe r g v. M i e} r 0 p te Nijmegen.

13. Tharandter Forstliches Jahrbuch.
p/a die Bücherei der forstlichen
Hochschule. Tharandt (Sachsen)

II

referent'
C. Sta f te Ede.

14. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung. pJa Prof. Dr. H. Web e r.
Freiburg (Breisgau) Rosastrasse
21 (Deutschland)

referent
P. J. Drost te
} Arnhem.

15. Sudeten-deutsche Forst- und Jagdzeitung. Kosten bei Teplitz Schönau (Nord Böhmen)
16. Jahrbuch des deutschen Forstvereins. Hedemanstrasse 30. Berlin
S. W. 11 (Deutschland)
Der Deutsche Forstwirt v. idem.

H. Acta Forestalia Helsinki. Kirkkokatu 4 (Finnland)
,

I
}

referent W. K.
J. de Wit te
Oosterbeek.

!

referent
F. W. Burger
te Breda.

18. Dansk Skovföreningens Tidskrift.
Brogade 3. Kjöbnhavn (Danmark)

nog geen
referent.

\

referent L. c.
Geerling te
Wageningen.
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19. Die Ernährung der Pflanze. uitgeI
geven door het Duitsehe. Kalisyn- .
dicaat te Berlijn
,I

!

<0.

•

I

,geen

". referent.

Bovendien wordt nog gerefereèrd,Skogen (Zweden) door
den heer B. S tof fel, de Deutsche Forstzeit!1ng door den
heer W. van Har e n C ars pel, Zeitschrift für Forstund Jagdwesen door den, heer W. Bra n t S ma, Central;
blatt für das gesamte Forstwesen door den heer J. L. W.
Blo k h u i s. Van deze tijdschriften ontvángen wij echter
geen ruilnummers.
.
f '.
N ed~rIandsche 'vereenigingen en' corporaties. i.
Hiervan worden ontvangen:

.!

1.. Mededeelingen van het Rijksboschbouwproefstation;
2. Jaarboekje. van de Neder!. Dendrologische Vereeniging ;
3.' Jaarverslag van de Vereenigïng, van Rentmeesters;-

1.
5.
6.
7.
8.

Jaarverslag van de Nationale Woningraad ;
.
Jaarverslag van' de Vereeniging "het Grondbezit" ;
.
Tijdschrift der Ned. Heide Maatschappij;
De Nederlandsche Jager.
.
Boschbouwkundig Tijdschrift "Tectona";
Dit laatste tijdschrift wordt· gerefereerd door den heer
F. W. Sn e.p van g ers te 's-Grave,;,hage..
Publicatie.
.
, .
. Een gratis exemplaar van ons tijdsèhrift word~ gezonden
aan de bibliotheken van de verschillende Universiteiten en
Hoogescholen hier -te lande; verder aan -enkele vereenlgingen
en aan eenige van de grootste dag-·'en weekbladen~.. -...
Van de gehouden vergaderingen, inleidingen en cursussen
wordt geregeld een kort verslag opgemaakt door den secre- .
taris en aan de verschillende dag- en vakbladen, ter publicee:ring to~gezonden. Deze ontvangen ook t~evoren programma
en ,~genda van cursussen en vergaderingen.',
',
._,," .

Dank zij de door den. heer S nep van g ers verstrekte
gegevens kon thans ook een uitnoodiging tot bijwonen -van

vergadering en cursus worden gezonden aan 0,1.. collega:s ,
met verlof hier te lande.
,
Deze uitnoodiging wordt ook gezonden aan de kandidflathoutvestersvereeniging te Wageningen en aan enkele officieele lichamen, corporaties en vereenigingen, volgens een

daarvoor opgemaakte lijst.
Niet onvermeld mag hier ten slotte blijven het feit, dat de
vereeniging op 1 October 1930 twintig jaar heeft bestaan.
Het bestuur heeft gemeend een eenigszins feestelijke herdenking te moeten. uitstellen tot haar 25-járig,jubileum. Met ,
genoegen kan echter thans reeds worden geconstateerd dat de
N.B.V. zich in de afgeloopen 20 jaar krachtig heeft ontwikkeld en -dat. zij zich nog voortdurend uitbreidt en haar werk_
'.
zaamheden geregeld toenemen.

'"

369
Ik eindig dit verslag en hierbij tevens mijn periode als
secretaris. met den wenseh. dat ook in de toekomst deze ont ...

wikkeling krachtig voortgang moge hebben.
De Secretaris,

G. HOUTZAGERS.
Arnhem. 1 September 1930.

