Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
.'
JAARVERSLAG VAN DE
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
OVER 1940.
LEDEN.

In het algcloopen jaar werd de vereeniging getroffen door
het overlijden van L. A. Ru y s, rentmeester van Middach ..

ten en Kernheim en L. A. S p rin g er. tuinarchitect te
Haarlem.
Als leden traden toe: D. van A a I s t. rentmeester te
Nijmegen. C. van den Bus s c h e. president-directeur
der Ned. Heidemij te Arnhem. Ir. J. van S 0 est. landbouwkundig ingenieur .te Bennekom. J. B. G. Ten kin k
te Winterswijk. W. J. B I ij den s te i n te Enschede. Jhr.
Mr. Dr. H. M. van Ha ers m a d e Wit h te Berlijn.
Als donateur traden toe de N.V..:t Schoutenhuis" te
Woudenberg en de N.V. Administratiekantoor .. Unitas"
te Utrecht.
Het aantal leden bedroeg op 31 December 1940. 166 en
het aantal donateurs 2. tegen 168 leden in 1939; 150 leden
in 1938; 108 leden in 1937; 101 leden in 1936; 96 leden
in 1935. waaronder gerekend één Eere-Iid en één Lid van
Verdienste.

Op 1 Januari 1941 bedroeg het aantal leden 166 en het
aantal donateurs 4.
CONTRIBUTIE.

De contributie bleef met inbegrip van het abonnement
op het Nederlandsch Boschbouwtijdschrilt bepaald op
115.-.
BESTUUR.

De vacature J. C. E. C. N. M u l,d e r. ontstaan in
October 1939. werd in verband met de tijdsomstandigheden
eerst in October 1940 vervuld door de benoeming van den
heer W. Bra n t s m a. Het geldelijk beheer werd gedurende dien tijd gevoerd door den heer P. J. 0 r.o s t. Als
vijlde bestuurslid werd in de plaats van den heer 0 ros t
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gekozen de heer Ir. C. Sta f. die met ingang van I Januari
1941 als penningmeester optreedt.
De samenstelling van het bestuur was:
Prof. A. teW e c hel te Wageningen, voorzitter.
Dr. Th. C. 0 u d e man s te Putten, onder-voorzitter.
Ir. H. W. Sc hen ken b erg van Mie rop, secretaris.
P. J. Or 0 s t, penningmeester,
TIJDSCHRIFT.

Het aantal abonné's op het tijdschrilt bedroeg op 31 December 1940, 88 tegen 83 op 31 December 1939.
De medewerking aan het tijdschrift was dit jaar niet
onbevredigend.
In de redactie-commissie werd Ir. F. W. M a I s c h
herkozen.
WETENSCHAPPELIJKE CURSUS.

In de samenstelling van de Commissie tot Voorbereiding
van de Wetenschappelijke Cursussen kwam geen wijziging.
In verband met den oorlog werd de 14e Wetenschappelijke Cursus beperkt tot een halven dag. Het bezoek aan
dien Cursus was zeer bevredigend. Voor het volle.dig programma zij verwezen naar

de September-aflevering van

1940 van dit tijdschrift.
De voordrachten werden gehouden door Ir. S. de
Wa a r d, die een inleiding hield over houtgas generatoren
en Dr. G. Hou t zag ers, die de houtvoorziening voor

die generatoren behandelde.
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN.

De geldelijke toestand van de vereemgmg is verbeterd,
terwijl die van het tijdschrift niet onbevredigend is.
Gegevens over dezen geldelijken toestand, alsmede die
over het Van Schermbeekfonds, zullen in het tijdschrift
worden opgenomen, zood ra de kascommissie de stukken
over 1940 geverificeerd heelt.
De rekening en verantwoording van den penningmeester
over 1939 werd door de kascommissie nagegaan en goed-

gekeurd, zoodat de Algemeene Vergadering den penningmeester dé:charge kon verleen en.

In de op 28 September 1940 gehouden najaarsvergadering
werd een kascommissie benoemd voor het nazien van de
rekeningèn over het jaar 1940. In deze commissie werden
gekozen de heeren Prof. J. H. Ja g erG er I i n g s, Dr.
H. van V lot enen Dr. G. Hou t zag ers.
Aan de Commissie "Inlandsch Hout" werd een subsidie
verleend van f2S.- evenals aan het zgn. "Insecten Comité".
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WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR.

In 1940 werden 3 bestuursvergaderingen belegd.
Het bestuur bracht in de ledenvergadering van 28 September 1940 een voorstel inzake aanvulling en wijziging van
statuten en huishoudelijk reglement van het Van Schermbeekfonds, waardoor dit fonds niet meer uitsluitend zal
behoeven te worden gebruikt voor het uitschrijven van
prijsvragen.

Het bestuur ontwierp een regeling inzake het honoreeren
van schrijvers van oorspronkelijke artikelen en van referaten in het tijdschrift.
Het bestuur werd in zijn taak bijgestaan door de volgende
commissies.
1. Redactiecommissie
Prof. A. teW e c hel, voorzitter.
Ir. F. W. M a I s c h, secretaris.
Leden: P. Boodt, Ir. F. W. Burger, Ir. A. F.
Kuhn.
2. Nomenclatuurcommissie voor zwammen

Dr. H. van V lot e n, voorzitter.
Dr. J. de Hoog h, secretaris.
Dr. A. J. P. Oor t, lid.
3. Nomenclatuurcommissie voor insecten'

Prof. Dr. W. K. J. Roe p k e, voorzitter.
J. B. Co r por a a I, secretaris.
M. deK 0 n i n g, lid.
4. Commissie tot Voorbereiding van Wetenschappelijke
Cursussen
Prof. J. H. Ja g erG e r I i n g s, voorzitter.
Leden: Dr. H. van V lote n, Dr. G. Hou t zag ers.
5. Standaardeeringscommissie voor houtsortimenten

Dr. J. R. Be ver s I u i s, voorzitter.
Dr. A. A. C. Sp ra n gers, secretaris.
Leden: Dr. G. Hou t zag ers, J. G. Hup k es,
J. H. Memelink, J. C. E. C. N. Mulder,
P. M. Tutein Nolthenius,
P. J. Wicherson.
.
6. Commissie uitgave boekje "Het Nederlandsehe bosch"
Prof. J. H. Ja g erGe r I i n g s, voorzitter
Leden: Ir. F. W. B u r g er, Ir. F. W. M a Is c h.
7. Kascommissie
Prof. J. H. Ja g erG e rl i n g s.
Dr. H. van V lot e n.
Dr. G. Ho u t zag ers.
8. Commissie inzake het brengen van eenheid in het meten

van hout
Prof. Dr. H. A. J. M. Be e kma n, voorzitter.
Dr. A. A. C. Sp r a n g ers, secretaris.
Leden: Dr. J. R. Beversluis, Ir. A. E. Jur-
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r i a a n s e. Ir. A. F. K uh n. P. M. Tut e i nNo I th en i u s. M. deK 0 n in g.
J. Reuten. G. Wyma.
LEDENVERGADERINGEN EN EXCURSIES.

In verband met het uitbreken van den oorlog moesten
de voorjaarsvergadering en excursie die reeds volledig door
het bestuur waren voorbereid en die op 24 en 25 Mei 1940
te Amsterdam zouden worden gehouden. worden afgelast.
Tengevolge daarvan werd er dit jaar slechts één ver. . .

gadering gehouden. t.W. die op 28 September te Wageningen.
Deze vergadering werd bijgewoond door 36 leden en
eenige genoodigden. Op deze vergadering werd Prof. A.
teW e c hel gehuldigd in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum.
Het Standaardeeringsrapport. uitgebracht door bovengenoemde commissie werd goedgekeurd. doch zal door een inmiddels benoemde commissie worden uitgebreid met een ver ...
slag inzake het meten van hout. over welk onderwerp geen
eensgezindheid bleek te bestaan. Daarna zal tot publicatie
van het rapport worden overgegaan.
Een belangrijke beslissing werd genomen met betrekking
tot het Van Schermbeekfonds aan welk fonds een ruimere
bestemming zal worden gegeven.
OPMERKINGEN.

Bij Koninklijk Besluit van 8 Maart 1940. nr. 51 werden de
Statuten van de Ned. Boschbouwvereeniging goedgekeurd.
Alle leden ontvingen in April 1940 een nieuw exemplaar
van de Statuten en het hUishoudelijk reglement.
Een inzameling onder de leden der Ned. Boschbouwvereeniging ten behoeve van het Finsche volk bracht f 126.op. welk bedrag aan de Finsche Boschbouwvereeniging
werd overgemaakt.
In een contactcommissie. die tot doel heeft tot onderlinge

samenwerking te geraken op het gebied van nomenclatuur
hebben voor de Ned. Boschbouwvereeniging zitting de heeren Dr. G. Hou t zag ers en Prof. J. Jes wie t en als
plaatsvervangende leden de heeren Prof. J. H. Ja g er
Gerlings en Ir. J. Vlieger.
De Secretaris van !de Nederlandsche BoschBouwvereeniging.

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

ADRESWIJZIGING.
Ir. J. van S 0 est van Bennekom naar Utrecht. Wmem
de Zwijgerlaan 16.
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