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de "Gedenkstunde" bijgewoond, die was gewijd aan de n"gedachtenis
van Dr Er d man n. De heer Jan sen heeft bij deze gelegenheid herinnerd aan de betekenis, die Or Er dim a n n voor onze vereniging heeft
gehad. waarvoor ik hem hier gaarne dank zeg.
"
.
Voorts zou ik gaarne nog memoreren, dat op 2 April jl. onze OudVoorzitter Prof. Ja g erG e r I i n gsdoor zijn collega's, oud-medewerkers bij het Staatsbosbeheer en zijn vele vrienden en oud-leerlingen.is
gehuldigd voor het vele en belangrijke werk, dat hij in het belang van
de Nederlandse bosbouw heeft verricht. Wij mogen hopen, dat Prof.
,J a g erG e r I i n g s nog lang van zijn onverflauwde belangstelling
voor ons werk blijk zal mogen geven.
Een ander gedenkwaardig feit is het 50-jarig bestaan van het landgoed "de Utrecht" op 25 Mei jl. Ik breng gaarne in herinnering de grote
gastvrijheid, die onze vereniging op verschillende excursies op "de
Utrecht" mocht ondervinden en wil hier gaarne getuigen van de grote
waardering, die wij hebben voor het grootse werk, dat op dit landgoed
in de afgelopen 50 jaar tot stand is gebracht.
Dames en Heren, ik zou hiermede mijn inleidend woord willen besluiten en verklaar thans deze vergadering voor geopend.

VAN

JAARVERSLAG
DE NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
OVER HET JAAR 1948.

Leden .
. Door overlijden ontvielen ons de volgende Heren
Jhr Mr Dr E. A. van Beresteyn
Dr P. H. Burgers
H. A. G. M. Cremers
E .. J. Duintjer Hzn
C. van Koolwijk
J. C. E. C. N. Mulder
E. J. van Puyenbroek
Ir W. H. Tenkink
Prof. A. te Wechel.
Twee leden bedankten.
Als lid traden toe:
J. W. Bloem te Amsterdam
Ir J. A., Eshuis te Arnhem ,
Ir P. Gerbranda te Utrecht
Ir J. W. Hudig te Arnhem
J. v. d. Krol te Maartensdijk
Dr M. F. Mörz~r Bruijns te Utrecht
Dr V. WesthoH te Driebergen.
Het aantal leden en donateurs werd hierdoor gebracht op 253, tegenover in de vorige jaren 257, 247, 218, 222, 201, 178, 168, 164 in 1939.
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Contributie,
De contributie onderging een wijziging en wetd in de najaarsvergadering vastgesteld op f 1750, waarin begrepen het abonnement op het
Nederlandsch Boschbouwtijdschrift.

Bestuur, :
I
Het Bestuur was als volgt samengesteld:
Ir p, W,Malsch, Voorzitter
Ir G. Memelink, Secretaris
Ir A. A. Bonnema, Penningmeester

W. Brantsma, Onder-Voorzitter
Ir P. W. Wessels, 2e Secretaris,
In het najaar trad de Pennigmeester af en werd vervangen door Ir
Smit.

J. P.

Tijdschrift,
Het aantal betalende abonné' s bedroeg - behalve de leden - op'
31 December 1948 321 tegen in de voorafgaande jaren 378, 421, 326,
289 en 239 in 1943 .
. De redactie was als volgt samengesteld:
Or H. van Vloten, Voorzitter
Ir P. W. Burger, Secretaris
Ir p, W. Malseh, Ir A. A, Bonnema en P. Boodt, Leden.
In het najaar trad de Heer
P. Boodt af, doch werd herkozen.
,
Voorjaarsbijeenkomst.
De voorjaarsbijeenkomst werd op 28 en 29 Mei gehouden te Winterswijk ~n stond in het, teKen van het particuliere hos bezit.
.
Op de eerste dag werd onder stromende regen een bezoek gebracht
aan het Buskersbos, eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonllmenten, een oud loofhoutbos van geringe omvang, doch van
grote landschappelijke en plantensociologische betekenis.
Na een bezoek aan het boscomplex .. het Rot" gelegen in het Woold,
waar de goed groeiende eiken de aandacht trokken, werd tengevolge
van de aanhoudende regen de excursie afgebroken.
De algemene vergadering werd gehouden in de Sociëteit "de Eendracht".
.'
De excursie van de volgende dag leidde de deelnemers doo~ het fraaie
oude hoeven landschap naar de bezittingen van de families Tenkink en
Esselink, met name naar de landgoederen .. Bekendelle", .. Lintum·', "Gosselink" en "Meerdink". Evenals de vorige dag trokken ook hier de oude,
voornamelijk ui! eik bestaande, loofhoutbossen de grootste belangstelling.
Aan de excursies, welke onder leiding stonden van Prof. Or G. Houtzagers en Ir P. W. Wessels, namen ongeveer 75 personen deel.
Een verslag van deze voorjaarsbijeenkomst is opgenomen in het Tijdschrift blz. 216.
.
. Najaarsbijeenkomst.
I '
, De najaarsbijeenkomst, welke op 16 en 17 October te Wageningen
plaats vond, was gewijd aan de 1ge Wetenschappelijke Cursus.
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Voordrachten werden gehouden door Prof. Or E. Melin over het onderwerp "Mycorrhiza" en Drs J. v. d. Drift over "De faun,! van het
strooisel". met op de tweede dag een demonstratie onder leiding van

de beide inleiders op "Mariëndaal" te Oosterbeek.
Een verslag van deze cursus is opgenomen in' het Tijdschrift blz. 319.
De Algemene vergadering werd gehouden in Hotel "Nol in 't Bosch"
te Wageningen.
'
Uit de uiteenzettingen van de Penningmeester bleek, dat' slechts een
contributieverhoging de voorgestelde begroting sluitend kon' maken.
Tot een verhoging met f 2.50 werd besloten.
In de kascommissie werden benoemd de Heren Ir H. van Medenbach
,
de Rooy, Ir E. Reinders en Ir B. Veen. '
De vergadering besloot een telegram van aanhankelijkheid en hulde te
zenden aan Hare Majesteit Koningin Juliana en H.K.H. Prinses Wil-,
helmina, naar aanleiding van de .troonswisseling.
Werkzaamheden van het Bestuur.
Het Bestuur vergaderde in 1948 zès maal. Het nam het initiatie{ tot
het vormen van een herdenkingscomité ter herdenking van het IDa-jarig
bestaan van het Landgoed "Schovenhorst" te Putten en vertegenwoor~
digde de vereniging.
Bij de teraardebestelling van Prof. A. te Wechel en Jhr Mr Or E. A .
van Beresteyn was het Bestuur vertegenwoordigd en getuigde van zijn
medeleven.
De naamlijst houtige gewassen kwam gereed en werd ter publicatie
vrijgegeven.
Het concept "Nederland, zijn bos en de bosbouw" werd enkele malen
met de Redactie Commissie voor Publicaties behandeld. Als gevolg hier-

.

van werd besloten de uiteindelijke bewerking toe te 'vertrouwen aan één

enkele auteur. De heer Ir J. van Soest werd hiertoe bereid gevonden.
Het Bestuur werd verzocht van advies te dienen aan een Commissie

van de Senaat van de Landbouwhogeschool betreffende enkele punten
in het onderwijsprogramma van deze instelling.
'.

'

De Vereeniging werd uitgenodigd een vertegenwoordiger aan te wijzen
om zitting te nemen in de Commissie tot hervorming van de Boschwet
1922.
Het Bestuur wordt thans bijgestaan door de volgende ComIilissies en
door de hierna genoemde vertegenwoordigers:

. 1:

Redactiecommissie Nederlandsch Boschbouwtijdschrift ' '
Or H. van Vloten, Voorzitter

'

I

Ir F. W. Burger, Secretaris
Ir 'F. W. Malseh, Ir A. A. Bonnerna, P. Boodt, Leden.
2. Nomenclatuurcommissie ,voor. Zwammen

Or H. van Vloten, Voorzitter
Or A. J. P. Oort, Secretaris
G. A. de Vries, Lid.
3. \ Nomenclatuurcommissie voor Insecten
Or A. D. Voüte, Voorzitter
Prof Or H. Boschma, J. B. Corporaal, M. de Koning, Prof. Or W.
K. J. Roepke, Leden.

"
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i. Commissie 'tot voorbereiding van Wetenschappelijke Cursussen
Prof, Ir J, H. Jager Gerlings, Voorzitter •
Prof. Or G. Houtzagers en Or H. van Vloten •. Leden.
5. Redactiecommissie voor Publicaties
Or J. R. Beversluis, .yoorzitter
Ir J, F. S!'Iit, Secreta!is
Ir F. W. Burger en Ir J. van Soest, Leden.
6. Kascommissie

7.

,

8.
'
.
9.
10.

Ir H. van Medenbach de Rooy
Ir E. Reinders
Ir B. Veen.
Commissie voor de Wetenschappelijke benaniing Cultuurgewassen
of Contact Commissie voor Nomenclatuur. waarin voor de Ver..
eeniging zitting hebben:
Prof Or G. Houtzagers en Ir J. Vlieger. Leden
Prof Ir J. H. Jager Gerlings, Plaatsvervangend lid.
Afgevaardigde in het Centraal Comité van het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur:
Or Th. C. Oudemans.
Afgevaardigde in de Raad van de Werkgemeenschap van Wetenschappelijke Organisaties in Nederland:
Ir F. W. Burger.
Afgevaardigde in de Raad van Bijstand van het Bosbouwproefstation T.N.O.
W. Brantsma.

..,I

11. Afgevaardigde in de Commissie tot herziening van de Boschwet
1922 :
W. Brantsma.
12. Afgevaardigde in de Bosbouwcommissie van de Stichting voor de
Landbouw:
Or H. van Vloten
Plaatsvervanger: Ir A. A. Bonnema.
, De Secretaris.
Ir G. Memelink.
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