Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Tot Eerelid der Nederlandsehe Boschbouwvereeniging is
henoemd Z.K.H. Prins Be rna r d der Ne d e rl a n den.
Tot leden der Nederlandsehe Boschbouwvereeniging zijn
-

te rekenen van 1 Januari jl. -

aangenomen de hee:ren:

J. E vel een s, directeur der Stadsplan tso enen, begraafplaatsen en Reinigingsdienst te Enschedé, Bleekerstraat
nr. 65.
•
P. Vo s, directeur der N.V. houthandel v.h. firma Jongenee! te Utrecht, Bemuurde WeerdW.z. nr. 7.
In verband met het vertrek van den heer Prof. Dr. W.
J. Lu t je har m s, die eenigen tijd geleden werd benoemd
tot Hoogleeraar aan de Universiteit van Bloemfontein. is
in zijn plaats als voorzitter van de nomenclatuurcommissie
voor zwammen enz. benoemd: Dr. H. van Vlo ten. voor..

dien lid dier commissie en als lid: Dr .. A. J. ·P. Oor t.
secretaris van de Nederlandsche Mycologische Vereeniging,
te Wageningen.
VOORJAARSVERGADERING 1938.
Op 20 Mei j.l. hield de Nederlandsehe. Bosehbouwvereeniging onder zeer groote belangstelling haar voorjaarsvergadering te Enschede in de Groote Sociëteit.
In den namiddag werd het bestuur en de leden der vereeniging, alsmede een aantal introducé's en genoodigden
officieel ten gemeentehuize van Enschede ontvangen door
het College van Burgemeester en Wethouders dier gemeente.
Daarna werd het fraaie gemeentehuis bezichtigd. waarbij de

deelnemers een thee werd aangeboden.
In de avondvergadering, geleid door den voorzitter, prof.
A. teW e c hel, Hoogleeraar te Wageningen, gewaagde
deze in zijn openipgsrede, die op bldz. 247 van dit tijdschrift
is opgenomen, van de buitengewoon hartelijke ontvangst, die
de Nederlandsche Boschbouwvereeniging in Twente heeft
ondervonden en van de groote medewerking bij het voorbereiden van de te houden excursie. inzonderheid van de
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heeren A. H. van He e k, G. J. van He e k. H. E. ten
Cat e en E. ten Cat e. die hun landgoederen voor de
excursie met groote bereidwilligheid hebben opengesteld.
Op voorstel van het bestuur, werd Z.K.H. Prins Bernhard
benoemd tot Eerelid der Nederlandsche Boschbouwvereeniging. Z. K. H. werd telegrafisch uitgenoodigd deze benoeming wel te willen aanvaarden. Nog tijdens ,de vergadering
werd het heugelijke bericht ontvangen, dat Z.K.H. de be'noeming wel hedt willen aanvaarden, welk bericht met
groote instemming en hartdijk àpplaus werd ontvangen.
Bij de ingekomen stukken werd mededeeling gedaan van
de het bestuur geworden uitnoodiging der Deensche Boschbouwvereeniging tot het bijwonen van het SO-jarig jubileum
dier ve~eeniging in de dagen van 21-23 Juni a.s. De heer
Dr. Th. C. 0 u d e man s verklaarde zich -bereid de Ned.
Boschb. Ver. bij dit jubileum te vertegenwoordigen. In verband met het door den voorzitter in zijn rede daaromtrent

medegedeelde, verklaarde prof. Ir. J. H. J a g erG e r I i n g s
zich bereid in den vervolge in het tijdschrift geregeld overzichten te geven van belangrijke feiten die zich in den
Nederlandschen boschbouw hebben voorgedaan of van die
welke daarvoor van belang zijn.
Bij de rondvraag informeerde de heer E. D. van 0 i s s e I
naar de eventueeIe totstandkoming van een houtvoorlich.
tingsdienst. Er zullen daarover inlichtingen worden inge...
wonnen, aangezien over de onderwerpelijke aangelegenheid

niets meer is gelioordl en het de schijn hedt, dat deze is
blijven rusten.

Nadat de heer A. van H eek had aangedrongen op een
uitwisseling van gedachten over de jacht op een volgende
vergadering sloot de voorzitter te ruim 22 uur de verga.
dering.
Tijdens de vergadering werden een tweetal voordrachten
gehouden door mejuffrouw C. E I der i n k te Enschede en
Ir. F. W. M a I s c h, inspecteur van het Staatsboschbeheer
te Utrecht, welke voordrachten in dit tijdschrift zullen worden opgenomen,
Omtrent de gemaakte excursie zal in de volgende afleve.
ring van dit tijdschrift verslag worden gedaan.
De Secretaris
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Nederlandschc Boschbouwvereeniging,

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

