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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als lid is ingeschreven:
Dr. C. A. S c hen c k, Heidelbergerstrasse 16 te Darmstadt.
Het adres van Dr. J. d e H oog h is thans: Frans Halslaan 7, Bilthoven.

NAJAARSVERGADERING,
Op Vrijdag 9 October des avonds om 8 uur werd in hotel
"De Wereld" te Wageningen de najaarsvergadering gehouden, die door 29 leden werd bijgewoond.
De Voorzitter' wijdde eenige woorden aan de verloving
van H,K.H. Prinses J u I i a n a met Z.H. Prins Be r n har d
en deelde mede, dat het bestuur ter gelegenheid van deze
. vergadering een telegram van hulde aan H.M. de Koningin,
Beschermvrouwe van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging, heeft gezonden.
Als nieuwe leden begroette de Voorzitter de heeren
Go n g g r ij p en Dr. Sc hen c k, het eerste buitenlandsche
lid.
Na de vaststelling van de notulen gaf de Voorzitter een
overzicht van de voor den boschbouw belangrijke gebeurtenissen in het afgeloopen halfjaar. Deze rede is opgenomen
op blz .. 405 van deze aflevering van het tijdschrift.
Met betrekking tot de ingekomen mededeeling van den
Directeur van het Staatsboschbeheer en van die der Nederlandsche Heidemaatschappij over de bij die diensten ingevoerde gebruiksnamen voor de Nederlandsche houtsoorten,
werd besloten, evenals zulks destijds ten aanzien van de door
de nomenclatuurcommissie aanbevolen namen is geschied,
de lijst in het tijdschrift te publiceeren.
Op initiatief van den heer Hou t zag ers werd het bestuur gemachtigd tot het instellen van twee nomenclatuurcommissies. één voor de namen van de zwammen en zOo
mogelijk ook van de mossen en korstmossen, en één voor die
der insecten, een en ander VDorzoover deze voor den Ne .. ·
derlandschen boschbouw van belang zijn. Ten aanzien van de
prijsvraag deelde de Voorzitter mede, dat het bestuur doende
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is een nieuwe prijsvraag uit te schrijven. Voorts werd het
bestuur gemachtigd een commissie te benoemen, die zal nagaan en eventueel zal voorbereiden de uitgave van een

publicatie over het bosch in Nederland. aangezien dikwijls
behoefte ,'Wordt gevoeld aan een dergelijke publicatie ten
gerieve van belangstellenden in het binnen- en buitenland
en voor onderwijsdoeleinden (b.v. voor leeraren in de bîo-

logie en geografie).
Het jaarverslag. dat in concept is opgenomen in de Fe-

bruari-aflevering 1936 werd vastgesteld.
De kascommissie bracht verslag uit over het geldelijk
beheer voor de periode van 1 October 1934 tot en met 31
December 1935. waarna de penningmeester onder dankbetuiging voor het gevoerde beheer. voor dat beheer werd
gedechargeerd. Bij de vaststelling der begroot in gen w~rd
besloten de contributie op hetzelfde bedrag te handhaven.
Prof. teW e c hel drong er met klem bij de leden op aan
meer eigen werk voor het tijdschrift te leveren, aangezien
dit een van de eerste vereischten is om het aan zijn doel

te doen beantwoorden.
Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van het aftredende. niet herkiesbare bestuurslid. de heer F. W.
M a I s c h. gekozen de heer H. W. Sc hen ken b erg
van Mie rop, die deze benoeming aannam. De Voor-

zitter dankte den heer M a I s c h voor het vele werk. dat
hij als secretaris in de afgeloopen 5 jaren voor de vereen i-

ging heeft gedaan. De vergadering betuigde daarmede haar
instemming door een langdurig applaus. Als lid van de
redactiecommissie werd de heer F. W. B u r g e r herkozen.
Als plaats voor de voorjaarsvergadering en excursie werd
het denkbeeld geopperd om iets te gaan zien op het gebied
van de houtverwerking. Het bestuur zal dit nader overwegen
en voorts nagaan, of dit misschien met den 'wetenschappe-

lijken cursus kan worden vereenigd.
Nadat de heer Ju r r i a a n S ~ nog enkele mededeelingen
uit de praktijk had gedaan. waarover een bericht in het tijdschrift zal worden opgenomen. sloot te Voorzitter de vergadering. onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun
tegenwoordigheid.
WETENSCHAPPELIJKE CURSUS.
De tiende wetenschappelijke boschbouwcursus en de excursie werden overeenkomstig het in de September-aflevering van dit tijdschrift afgedrukte programma op 9 en 10
October te Wageningen gehouden. Er bestond zoowel voor
den cursus als voor de excursie veel belangstelling, ongeveer

35 leden en 30 introducé's namen er aan deel.
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Qe inleidingen zullen in het tijdschrift worden opgenomen, evenals een verslag van de excursie, van de hand van
den heer Van 't 'H 0 f f,
Een woord van dank aan de Commissie tot Voorbereiding
van den Wetenschappelijken Cursus en niet het minst aan
de inleiders, voor de moeite, die zij zich hebben' getroost om
de goedverzorgde voordrachten te houden en last not, least
aan den onvermoeiden leider van de excursie, - den heer
Van 't Hof f - is hier stellig op zijn plaats,
De Secretari,s.

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

