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Mededeelingen van de N ederlandsche
Boschbouwvereeniging
-,

v

HERBEBOSSCHINGSDAGEN.

Op Vrijdag en Zaterdag 5 en 6
werp de "herbebossching" worden
landgoed .. Oe ,Zonheuvel" aan de
ongeveer 2 km van beide plaatsen

October 1945 zullen n..vee boschdagen met onder. . ·gehouden op het Maarten~Maarten.shuis op het
Oostzijde van den weg van Maarn naar Doorn.
verwijderd. ~

Het programma luidt als volgt:
Vrijdag 5 October: Eerste boschdag.
10.30'
Samenkomst met 'een kop koffie.
11.00-11.15 Algemeene inleiding over het herbebosschlngsvraagstuk van den leider
van de bosch.dagen Jhr. W. H. cl e B e,a ufo r t.
Hierna spreken de prae. . adviseurs:
11.15-11.35 Grondbewerklng.
J. C. E. C. N. M u I der.

•

11.35-11.55 Houtsoorten. Dr Th. c.. 0 u d e man s. .
11.55-12.15 Arbeid. Ir A. S.· T u i nma n.
12.15-12.35 Kosten. Dr G. Houtzagers.
12.35-14.00' Koffiemaaltijd.

14,00-14.15 Samenvatting van de inleidingen door den
14.15-16.00 Debat.
16.00---18.00 Excursie op .. De Zonheuvel",
18.00-19.30 Gemeenschappelijke maaltijd.
Zaterdag 6 October: Tweede boschday.
9.00-13.00 Excursie op "Den Treek".
13.00-14.00 Koffiemaaltijd aldaar.
14.00
Ontbinding van de boschdagen.
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Voor deze boschdagen zal men zich' tijdig ---' vóór Wo"ensdag 26 September dienen op te geven met het ooij op de maaltijden. logies en vervoer. Deelnemersprijs
f 3.00. aan den secretaris te betalen bij aankot;t'it. Aan de maaltijden kan door ieder...
een worden 'deelgenomen. de logiesmogelijkheid' is .ecp.ter .beperkt, doch er zullen leden
zijn, die zich des nachts naar huis kunnen hegeven. waardoor het misschien mogelijk
is ·ook introdu·cé's onder dak te brenge~. Het ligt namelijk in de bedoeling leden vande Verceniging "Het Grondbezit", die geen lid van on"ze Vereeniging zijn, te intro·
duceeren. Het vervoer zal tegen dien tijd veel verbeterd zijn. Toch is het zeer ge...
wenscht. dat de leden. diE; auto's ter beschikking hebben. deze. voor zoover de plaatsen
nog" niet door anderen bezet zijn. beschikbaar s~ellen vQ9r hen. die geen of,. moeilijk
vervaet hebben. Opgave van de'-namen der mederijders en aantal vrije plaatsen is
gewen$cht. Wij hopen li hierbij een kaart te doen toekomen voor opgave van een
en ander aan Jhr. E. t. A. de Jon g e, "De Zonheuvel". Doorn. tel. K 3430.2194.
die zoo welwUIend was zich voor de regeling van deze zaak beschikbaar te stellen.
Zij die aan de' maaltijden d_e.eJnemen behoeven geen distributiebonnen ,mede te
brengen, doch behoeren zelf voor wat boter en suiker. en voor kroes ef mok zor~ te
dragen. Voor logies mede te "brengen lakens en sloop (of slaapzak). )J.anddoeken en
papier vpor verschi1lende doeleinden. I '
De Secretaris der Nederlandsche Boschbouw Vereeniging,

Ir F. W. B u r 9 e r.
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ALGEMEENE VERGADERING,

Op Vrijdag 5 October zal een a1gemeene vergadering worden gehouden op het
Maarten Maartenshuis onder Doom, des avonds om 19.30 uur, waarvan de agenda
als volgt luidt:

1.
2,
3.
4,
5.

Opening, door den voorzitter.
Notulen van de vergadering van 15 October 1943,
Ingekomen en Uitgegane stukken.
Vaststelling van het jaarverslag 1944.
Bespreking plaats en tijd van de volgende vergaqering.

6. Aanbieding van het Verslag van de Commissie tot het Samenstellen van een Hand~
leiding voor het oogsten. behandelen, bewaren en zaaien van boomzaden.
7. Naoden en wenschen van den Nederlandschen Boschbouw.
8. Eventueele mededeelingen van leden over onderwerpen uit wetenschap of practijk.

9. Rondvraag.
JO. Sluiting,
,
Deze vergadering is alleen' toegankelijk voor leden en donateurs der vereeniging,
niet voor introducé's.
De Secretaris der Nederlandsche Boschbouw Vereenlging ,
ir F. W. B ~ r g e r.
--~-

CONTRIBlfTIE 1945.
Verscheidene leden en donateurs hebben door de oorlogsomstandigheden hun con..
tributie over 1945 nog niet voldaan. Zij worden vriendelijk ven.:ocht het verschuldigde
te wil1en storten of overschrijven op de postrekening van de Nederlandsche Bosch..
bouw Vereeniging-'nr 171898, kantoor Arnhem. Sickeszplein 1. Aan hen. die dit reeds
'
eigener beweging deden, Vriendelijk dank. Het ,bedrag is f 15,00.
De PenningmeesteJ;' der Nederlandsche Boschbouw Vereeniging,
Ir C. Staf.

AAN DE ABONNe.'S EN ADVERTEERDERS.
Daar het abonnement verleden jaar< met het Septembernummer werd afgebroken en
juist een jaar sedert. dien is verloopen. ligt het ,in de bedoeling de, jaargang 1944 thans
te voltooien met 3 nummers en te noemen 17e jaargang 1944/1945.- Abonnements.. ell
advertentiegelden behoeren dus over dien tijd voor één jaar te worden voldaan. voor
zoover dat nog niet is geschied. Spoedige storting of overschrljving op de postrekening
van de Nederlandsche Boschbouw Vcreeniging nr 171898. kantoor Amhem, Sickesz..
plein '1 zal. zeer worden gewaardeerd.

BOSCHBOUW-ORGANiSATIE.
Het bestuur der Stichting voor den Landbou~, gc.vestigd Zeestraat 69. ;s-Graven~
hage, orgaan van samenwcrltin~ tusschen: de drie centrale landbouworganisaties en de
drie landarbeidersbOlIden. heeft besloten een commissie in te steUen. welke tot taak
heeft de orgànisatie voo'r te bereiden van het orgaan, dat bij de Stichting in den vorm .
van een commissie en bij de in te stellen publiekrechtelijke organisatie ~ welker voor..
bereiding het doel der Stichting vormt - in den vorm van een afdeeling of hoofd...
afdeeHng, de bos'chbouwz3ken zal b~hartigcn.
Deze commissie werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging, de- Vercenigillg ...Het Grondbezit", de Nederlandsche Heide
Mij .• den Boschraad. het particuliere boschbezit en het Staatsboschbeheer. een hoog.
leeraar te Wageningen, het Koninklijk Domejn en de Vcreeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten.
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Achtereenvolgens zijn hiervoor aangewezen Dr H. van V I o' ten. H. Th. s' Jac Q b.

Ir J. P. van LonkhuiJzen. Jhr. W. H. de Beaulort. Jhr. Mr Dr E. A.
van Beresteijn en Dr Th. C. Oudemans. Ir F. W. Malsch Prof. A. te
Wechel, Jhr. A. J. B. van Suchtelen van de Haare en MI- ~. G. van
Tie n h 0 ven. Uit deze leden werd Jhr. cl Be a ufo r t als voorzitter gekozen. I
terwijl in afwachting van de benoeming van een vaste sec"retaris. Mr J. s. Bie g..

e

he u v e] van het secretariaat van de Stichting voor den Landbouw. als secre~taris
zal optreden. Van iedere der drie centrale landarbeidersbonden kan bovendien één
Jid zitting nemen - in deze commissie. Als aclviseerende leden werden benoemd Mr H.
Dubois van het departement van financiën en Mr H. P. J. Bloemers van den

A.N.W.B.

.

COMMISSIES.

~

Op verzoek van het bestuur bleken de leden van de Kascommissicl M. cl e Kon ing.
Dr J. R. Beverslui5 en S. H. Frederiks bereid nog een jaar aan te blijven.
Dit was noodig, daar het vanwege de oorlogsomstandigheden slechts mogelijk bleek
de financiën over twee jaren tegeHjk te verantWoorden.
In de Commissie voor de Wetenschappelijke Benaming del" Cultuurgewassen {Con..
tactcommissie: voor Nomenclatuur} werd Prof. Or J. Je oS wie t. wegens schorsing
als Jid van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging, vervangen door het voor hem
reeds als plaatsvervanger benoemde lid. Ir J. V 1i e g er.
De: Commissie voor de uitgave van een boekje .,Het Nederlandsche Bosch" werd
opgeheven. Ingesteld werd een Redactiecommissie voor Publicaties. waarin zitting
hebben Or J. R. Beversluis. voorzitter. Ir J. van Soest. lid en Ir F. W.
B u r g e r, als vertegenwoordiger van het bestuur. lid.
De Secretaris der Nederlandsche Boschbouw Vereeniging,

Ir F. W. Burger.
--~

LEDENLIJST:
Wegens overlIjden zijn de B leden afgevoerd. genoemd j~ de desbetreffende in
memoria.
Wegens schorsing zijn de volgende leden afgevoerd: F. B. J. Gi P s. Prof. Dr.

J. Jeswiet. W. N. Lindeman. Prol. Dr C. A. Schenck ea J. H. C. Schröder. Als lid bedankte W. van Harencarspel.
,
De Secretaris der Nederlandsche Bosc:hbouw Ve'reeniging.

Ir F. W. Burger.

---~

PERSONALIA.

Indertijd van de gedeeltelijke bevrijding van ons land heeft aanvankelijk de hout..
vester A. M. E. Pap e n h u y zen te Eindhoven het directoraat van het Staats-boschbeheer waargenomen. Na de bevrijding van Breda heeft deze de waarneming aan
den houtvester P. M. T'utein Nolthenius overgedragen. Na de bevrijding van'
het Westen heeft Dr J. A. van St e y n. directeur van het Staatsboschbeheer. het
beheer weer overgenomen en is van zijn functie als Gemachtigde voor het Boschwezen.
de Houtvoorziening en de Jacht ontheven.
Op 12 Augustus 1944 overleed M. van Emst te Appelscha en op 5 Augustus
1945 A. Epe te De Koog. Texel, belden boschwachter bij het Staatsboschbeheer.
Met ingang van 1 Januari 1944 werd bevorderd tot boschwachter bij het Staats-boschbeheer N. J a g e r te Venlo.
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JAARVERSLAG VAN DE NEDE~LANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
OVER HET JAAR 1944.

Leden. In het rampspoedige oorlogsjaar 1944 leed de vereemgmg een droevig- ver~
lies. Door een noodlottig bombardement op 17 September werd ons eerste en jarenlang

het eenige vrouwelijke lid, Mevrouw O. van Vloten .. Jkvr. van den Bergh.
van ons weggenomen. In de laatste 20 jaren was er vrijwel geen vergadering of
excursie van onze vereeniging of zij was aanwezig en deed steeds van haar medeleven

met de vereeruging en haar streven daadwerkelijk blijken. Onze voorzitter, haar echt..
genoot, ontkwam ternauwernood aan hetzelfde gevaar en bracht de rest van het jaar
zwaar gewond in herhaaldelijk door oorlogsgevaar bedreigde ziekenhuizen dOOft ge...
luk.kig met een grondige hoop op herstel.'
.
Er traden in den loop van het jaar als nieuwe leden toe de volgende 6 personen:
. J. L. H. Cl aess en te Reuver (L.). Jr. W. L. Jansen te Utrecht. C. H, Jap lng
te Wagenillgen. L. M. de Jong Schouwenburg te Amsterdam. Mr. C. Th. E.
Graaf van Lynden van Sandenburg te Neerlangbroek en J. Rigterlnk
te Zwinderen. Hiermede steeg het aantal individueele leden van 201 op 206. Het aantal
donateurs bedroeg 17. het aantal persoonlijke donateurs 2. een eerE~lid en een lid van
verdienste. Het totaal bedroeg derhalve op 31 Óecember 1944: 227 tegen in vorige

jaren 222. 201. 178. 164. 150. 108. 101 en 96 in 1935.
Contributie. De contributie bleef. met inbegrip van het abonnement op het Neder...
landsch Boschbouw Tijdschrift. bepaald op f 15.00.
: .
Bestuur. De samenstelling van het bestuur was:
Or H. van Vloten te Wageningen. ~oOrzitter;
W. Brantsma te Vaassen. onder...voorzitter;
Ir F. W. B u r g e r te Bilthoven. secretaris;
Ir C. Sta f te Arnhem. penningmeester;
Ir A. A. Bonnema te Eist. lid.
Periodiek aftreden had niet plaa~. daar geen vergadering kon worden gehouden
wegens de algemeene spoorwegstaking en het verbod tot vergaderen.. waarvoor toen
. geen. ontheffingen meer werden verleend. Daar de heer Bra n t sm a aan de beurt
van aftreden was en door zijn gljzéîing vrijwel geen daadwerkeUjke functie had be ...
kleed, werd. behoudens goedkeuring door de algemeene vergadering. besloten hem voor
de nieuwe periode te blijven handhaven. Inmiddels werd hij gelukkig in het najaar uit
zIjn gevangensÎhap ontslagen. Voor zoover als mogelijk en verantwoord was. werd de
heer Bra n t s m a tijdens zijn gevangenschap op de hoogte van den gang van zaken
gehouden.
/

Tijdschrifl. Het aantal abonné's op het tijdschrift bedroeg in September. toen de
uitgave moest worden gestaakt 289 tegen in de vorige jaren op 31 December 239.
148, 106, 88 en 83 in 1939. Met ingang van het tweede halfjaar is de oplage nog met
50 exemplaren vergroot kunnen worden. zoodat, althans aan de leerlingen van afdeelin'g
B van de Cursus van de NederlandsdIe Heidemaatschappij, een abonneml!nt kon
worden verstrekt. Door het vervallen van de algemeene vergadering werd geen peria...
dieke verkieZing van een redactielid gehouden; de redactie bleef OClgewijzigd aan.

Wetenschappelijke Cursus. Deze verviel wegens 'de oorlogsomstandigheden.
Ontvangsten en uitgaven. Deze konden evenmJn voor de algemeene vergadering
worden verantwoord. In verband met de bijzondere moeilijkheden werd aan de be..
staande kascommissie verzocht nog een jaar te willen aanblijven.
WerkzBamheden van het Bestuur. Ondanks de verkeersmoellijkheden werd nog twee
keer vergaderd. Van de werkzaamheden van het bestuur kon door de oprlogsomstançlig..
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heden niet alles aan de leden bekend worden gemaakt. Daa'rom is het' goed nog in
overzicht te laten volgen welke. stappen sedert het voorjaar van 1943 werden gedaan
om te pogen aan verschillende ongewenschte toestanden een eInd te maken, hetgeen
echter door de bijzondere omstandigheden 1n alle opzichten is mislukt.
Bij brief van 27 Februari 1943 werd de Secretarls~Generaal van Landbouw en Vi~
scherij geweZen op de herbebosschingsmoeilijkheden. waarbij op de pJantsoentekorten
den nadruk werd gelegd. Hierop is een voorloopig antwoord ontvangen. doch eenig
resuJtaat, bijvoorbeeld in den voorgestelden vonn van teeltvergunningsuitbreidiIig. is
nimmer bereikt. daar de productietedt van het boschplantsoen' practisch onder voogdij
van de sierteelt is gesteld.
"
Op 30 Augustus 1943 werd een adres aan den Secretaris·GeneraaI van Landbouw
en Visscherij over de nood2;aak tot het verIeenen van subsidie in de herbebosschings..
kosten met ingang van het bedr:ljfsjaar 1943/1944. Daarna heeft een bespreking over
de herbebossching door het bestuur plaats gevonden met de directie van het Staats...
boschbeheer op 15 September 1943. waarbij dus de directeur. tevens Gemachtigde Voor
het Boschwezen. de Houtvoorziening en de Jacht aanwezig was. In de hieromtrent op"
gemaakte "notulen" werd,en nadere gegeven_s verwerkt. betreffende een voorstel aan ..
gaande de, wijze waarop subsidie van overheidswege zou kunnen worden verleend
bij herbebossching door particulieren. Deze nota werd op 9 December 1943 aan de
deelnemers der bespreking' toegezonden. Het plan werd in principe door den Gemach..
tigde voor het Boschweezen. de Houtvoorziening en de Jacht overgenomen. doch daarbij
is het gebleven.
.
Op 15 October 1943 zond de algemeene vergadering te Utrecht een telegram aan
den Secretarl&-Generaal van Landbouw en Visscherlj met het dringende verzoek om
de houtprijzen in Nederland te verhoogen tot een peil. waarop het voortbestaan van
het N ederlandsche bosch zou gewaarborgd zijn. Hie-rop is bij brief van 27 October
1943 een nadere toelichting gegeven. Toen het Prijsvoorschrift 1943 Geveld InIandsch
Hout. gedateerd 28 October 1943 uitwees. dat niet alleen de gewenschte verhooging
van de houtprijzen uitbleef. maar deze prijzen nog werden verlaagd. werd aan den
Gemachtigde voor de prijzen afschrift van genoemden brief van 26 'October 1943 toe...
gezonden. Later. op 30 December 1943. verzocht de Gemachtigde voor de prijzen om
nadere inlichtingen. door het zoo mogelijk verstrekken van' een overzicht van een
normale boschexploitatie in vergelijking met de toenmalige wanverhouding. Hierop is
hem op 23 Februari 1944 een uitvoerige toelichting in dat opzicht op den genoemden
brief van 27 October 1943 verstrekt. In het Maartnummer verscheen daarop het artikel
van Ir A. A. Bon n e m a over "De positie van het particuIiere boschbedrijf bij de
huidige houtprijzen". waarnaar tevens was verwezen. Er werden nog afschriften aah
den Secretaris....Generaal van Handel. Nijverheid en Scheepvaart en aan den Gemach...
tigde van het Boschwezen. de Houtvoorziening en de Jacht gezonden van den brief
aan den Gemachtigde voor de Prijzen, doch nadien werd van geen enkele instantie
meer iets vernomen.
WelJswaar werd op 16 JunI 1944 door den Secretari.s-Generaal van Landbouw en
Visscherij ingesteld de contactcommissie particuliere boscheigenaren van het RijJcs...
bureau voor Hout. doch deze commissie heeft in den korten tijd vóór den "dollen Dins~
dag" niets meer kunnen bereiken. Begin Augustus schreef de heer Bon n e m a nog
een artikel over de ~jllhoutprijzen. doch dit kon niet meer in het Septembèrnummer
worden opgenomen.
Den Gemachtigde voor het Boschwezen. de Houtvoorziening eD! de Jacht. werd ver..
zocht stappen te doen tot het beteugelen van de buitensporig toenemende wildschade.
Door de omstandigheden was in. dezen echter evenmin iets te bereiken.
- Toen Jhr Dr J. R. Clifford Kocq van Breugel bij brief van 22 Maart
194~ wees op het bezwaar van de macht van het Rijksbureau voor Hout. waarin de
producenten geen stem hebben. zoodat de noodzaak van samenbWldeling van alle
Nederlandsche boschbezitters in één organisatie. wel sterk naar voren werd gebracht.
heeft het bestuur in dit verband de toekomstige taak van de NederIandschc Boschbouw .
~
Vereeniging onder oogen gezien..
Op verzoek van het Provinciaal Waterleiding Bedrijf van Noord-Holland werd door
bemiddeling van de commissie tot het samenstellen van een .. Handleiding. voor het
oogsten. behandç:len. bewaren en zaaien van B()Omzaden" advies uitgebracht over de
bewaring van boomzaden. Ten behoeve van de tweede uitgave van een Tuinbouwgids
werden gegeven~ verstrekt ten aanzien van de rubrieken over maten en geWichten van
hout en over boomzaden. in overeenstemming met de door de desbetreffende commissie
- verzamelde gegevenS. Deze gids voor 1945 Is echter door çle oorlogsontwi~eling niet
meer in het najaar van 1944 verschenen.
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Co~mjssjes.

JiJt bestuur werd verder

bijge5~an door de volgende commissies:

1. Redactiecommissie.

Prof. A. teW e c hel. voorzJtter.
Ir P. W. Malseh, secretaris.
Ir À. A. Bonnema. P. Baadt en Ir F. W. Burg er, leden.
2. Nomenclatuurcommissie voor zwammen.
Or H. van Vlo t e"n •. voorzitter.
Dr J. cl e H oog h. secretaris.
Dr A .. J. P. Oor I, lid.
3. Nomendatuurcommissie voor insecten. ,
Prof. Dr W. K. J. Roepkc. voorzitter.
J. B. Corporaal. secretaris.
M. de Koning, lid.

I

..

4. Commissie tot voorbereiding van Wetenschappelijke Cursussen.
Prof. Or J. H. J ag er Ge rl i n 9 s. voorzitter,' Dr G. Houtzagers en Or H. van Vloten. leden.
5. Commissie uitgave boekje "Het Nede~landsche Bosch".
Prof. Ir J. H. Jager Gerlings. voorzitter.
Ir F. W. Ma I s c h. lid en één vac,ature.
6.· Kascommissie.
M de K"oning. Dr J. R. Beversluis en S. H. Frecleriks.
7. Corrup.issie tot het samenstellen van een "Handleiding voor het oogsten. behandelen. bewaren en zaaien van Boomzaden". genaamd de Commissie Z,Z.
,
,
Or G. Houtzagers. voorzitter.
"
Ir F. W. B u r g e r, se~retaris.
A va.n den Bom te Oudenbosch
W. C. Dictus te Zundert
S. G. A. Dooren'bos te Groenekan
C. M. van 't H' 0 ff Ie Apeldoorn
8. Commissie voor de Wetenschappelijke Benaming der Cultuurgewassen of Con·
tactcommissie Voor Nomenclatuur, waarin voor de N.B.V. zitting hadden ':
Or G. Houtzagers en Prof. Or J. Jeswi'et, leden.
Prof. Ir J. H .. Jager Gerlings en Ir J•.. Vliegc.r, plaatsvervangende leden.
9. Afgevaardigde in het Centraal Comité van het Instituut voor toegepast Biologisch
Onderzoek in de natuur: Dr Th. C. 0 u d e man 5 te Putten.
10. Afgevaardi'gde in den Raaa v~ Werkgeme~nscha; van Wetenschappelijke afga..
nisatie in Nederland: Ir F. W. B u r 9 er te Bilthoven.
Ledenvergaderingen en excursies." Deze werden niet gehouden. Wel werd nog een
zeer gewaardeerde poging van den heer Jhr W. H. d e B e a ufo r t ondersteund om
de leden uit te noo<ligen op "De Zonheuvel" en .. Den Treek". zooals nog werd aan..
gekondigd in het Septembernummer van ons Tijdschrift. De oorlogsontwikkeling heeft
dit plan echter ook snel achterhaald. zoodat tijdens de verzending van dit tijdschrift..
nll1IllDer de verdere voorbereiding al moest worden gestaakt.
. "
6

. De secretaris der Nederlandsche Boschbouw Vereeniging,

F. W. Burger.

