I

I

Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als leden van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging
zijn te rekenen met ingang van: 1 Juli 1939 aangenomen
de heeren:
W. J. Th a te, Huize "den Bramel" te Vorden.
Ch. J. d' Anc 0 n a, rentmeester van het Kroondomein,
Beekstraat 52 te Velp (G.).
, Ir. C. H. J. M a I iep a a r d, directie van den Landbouw,
te 's-Gravenhage.
Th. G. B r e ma n, Fokkerlaan 4, Amstelvee~.
Ingevolge een op de algemeene najaarsvergadering van
1937 door die vergadering genomen beslissing inzake het
uitgeven viln een boekje betreffende het, Nederlandsche
bosch. heeft het bestuur daarvoor de na te noemen com ...
missie ingesteld':'

Prof. J. H. Ja ,g, erG er I i n g s, voorzitter.
Ir. F. W. B u r g er) I d
Ir. F. W. M a I s eh) een,

•
VOORJAARSVERGADERING EN EXCURSIE
,

OP 2 EN 3 JUNI 1939.

De voorjaarsvergadering werd op 2 Juni 1939 gehouden
in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis te Breda. In den middag
van dien dag ~erd onze vereeniging officieel ontvangen ten
gemeentehuize door het College van burgemeester en wet-

houders der gemeente Breda, bij welke ,gelegenheid het
fraaie gemeentehuis werd bezichtigd.
Te half acht opende de voorzitter de vergadering met de
mededeeling, dat Z.K.H. Prins Be r n har cl de vergadering voor een gedeelte hoopte bij te wonen en dat Z.K.H.
te omstreeks 8 uur zou kunnen worden verwacht.
Na de behandeling van notulen en ingekomen stukken,
bracht Prof. Dr. H. A. J. M. Be e kma n verslag uit namens
de commissie ter beoordeeling van de antwoorden ingekomen

op de destijds door het bestuur uitgeschreven prijsvraag:
De commissie heeft tot haar leedwezen geen termen aan-

, '.'

"

. <

(

289
wezig geacht een van de beide antwoorden een prijs toe te
kennen. De motiveering van deze beslissing is hieronder
opgenomen,
Te 19.50 uur schorste de voorzitter de vergadering in
afwachting van de komst van Z,K.H,. die vergezeld van'
zijn secretaris Jhr. Mr. C. 0 ede I te 20 uur arriveerde.
Na aan het bestuur en enkele leden van onze vereeniging

te zijn voorgesteld. betrad Z.K,H. de vergaderzaal.
De voorzitter hield daarop een openingsrede. die op blz.
269 van dit tijdschrift is afgedrukt.
Vervolgens werden onder groote belangstelling door de
heeren Jhr. W. H. de Be a ufo r t en Prof. Ir. J. H. J ag erG e r I i n g s inleidingen pro en contra de jacht gehouden, welke inleidingen reeds in beknopten vorm in de

Mei-aflevering van het tijdschrift zijn opgenomen. Aan het
daarop volgende debat werd deelgenomen door Mevrouw

Van V lot enen de heeren Baron Van Har d e nb roe k. voorzitter der beide jagersvereenigingen. Bra n t sma. del Co u r t van Kr imp enen Prof. Jes wie t.
De voorzitter geeft. naar aanleiding van het besprokene
en de leemte. die er in ons land bestaat met betrekking tot
het onderricht in de jacht, den jagers in overweging stappen

te doen. die zouden kunnen leiden tot het geven van cursussen in de jacht aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen.

Er wordt dan gepauzeerd. gedurende welken tijd Z.K,H.
gelegenheid heeft zich met verschillende personen te onderhouden.
Te ongeveer 10 uur neemt Z.K.H. afscheid en vertrekt
naar Soestdijk. luide toegejuicht door de duizenden die inmiddels op de Markt t~ Breda zijn samengestroomd.
Na de opening der vergadering krijgt de heer P. M. T ut e i nNo I t hen i u s gelegenheid een inleiding te houden
voor de excursie van den volgenden dag. Deze inleiding.
die in dit tijdschrift is afgedrukt. werd toegelicht met een
aantal. deels .gekleurde. lantaarnplaatjes.
Bij de rondvraag vestigt de heer d e Be a u fa r t de
aandacht op een speciale constructie van een boomrits. be...
sternd voor het merken van boomen, welk merkteeken duurzaam en weinig opvallend is.

De heer Van S t e ij n doet mededeeling. van de oprichting van het Internationale Centrum voor Boschbouw
te Berlijn. welk centrum onlangs tot stand is gekomen.
De heer Bra n t s m a dringt aan op verandering van
het tijdstip der voorjaarsvergadering in verband met het
brandgevaar.

. Ter vergadering waren aanwezig 55 leden en 32 genoodigden. waarbij dient te worden aangeteekend. dat verschillende leden op het laatste oogenblik moesten afzeggen in
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verband met het ernstige gevaar voor het 'ontstaan van
boschbrand.
Op 3 Juni werd onder groote belangstelling een excursie
gemaakt naar de houtvesterij Breda van het Staatsboschbeheer, onder leiding van den houtvester P. M. Tut e i il
Nol th e n i u s.
In de boschwachterij Ulvenhoutsch bosch heette de directeur van het Staatsboschbeheer Dr. J. A. van St e ij n de
aanwezigen hartelijk welkom. In genoemde boschwachterij
werden jonge bezaaïingen van eik onder scherm bezichtigd
en de verharding van wegen met houtblokjes, alsmede de
invloed van het eikenblad op de omzetting van de zure
dennenhumus. Vervolgens werd gereden door het Prinsen..
bosch naar Chaam. waar eveneens verschillende jonge loofhoutcultures werden bezichtigd. alsmede de invloed van

voorcultures O,a. van accacia op den grond.
De koffiemaaltijd werd gebruikt in het werkkamp voor
jeugdige werkloozen .in het zg. Putven. In den namiddag
werd de excursie voortgezet in het Liesbosch waar opeenvolgende .cultures van inlandschen eik van 2- tot en met
20-jarigen leeftijd werden bezichtigd.
Tenslotte werd bij de uitspanning thee aangeboden door
het Staatsboschbeheer en werd de excursie door den voorzitter ontbonden met betuiging van dank voor degenen, die
aan het slagen der excursie hebben medegewerkt. inzonderheid aan den leider der excursie den heer Tut e i n
Nol t heit i u s.
De Secretaris,

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

BEOORDEELING PRIJSVRAAG.
Aan het Bestuur der Nederlandsche
Boschbouwvereeniging.
De commissie, ingesteld om de beantwoording te beoordeelen van de prijsvraag, uitg.eschreven door het van
Schermbeekfonds, luidende:
Gevraagd een bedrijfsregeling voor een particulier boschbezit in Nederland. In hoeverre is het in het algemeen wenschelijk en mogelijk, het beheer van particuliere boschbedrijven te combineeren ? mocht van den Secretaris der
Nederlandsche boschbouwvereeniging 2 antwoorden op deze
prijsvraag ontvangen.

, Na bestudeering der binnengekomen antwoorden en na
bespreking in hare bijeenkomst op 26 Mei 1939 kwam de
commissie eenstemmig tot de overtuiging dat niet geadviseerd kon worden aan een der beide inzenders den uitgeloofden prijs toe te kennen.
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De commissie grondt deze uitspraak op de volgende
overwegingen.
Wat betreft de beantwoording onder het motto: "Nu
wachten wij op een schip", is het vraag gedeelte handelende
over een bedrijfsregeling wel zeer kort afgedaan, verzuimd
is om, rekening houdende met de bijzondere Nederlandsche
moeilijkheden en den eigen aard van het particuliere boschbezit, bepaalde bedrijfsregelingensmethoden naar voren te
brengen, andere af te raden of zekere modificaties aan te
bevelen.
Het vraaggedeelte gaande over gecombineerd beheer voor
particuliere boschbedrijven is weliswaar beter behandeld,
maar met de speciaal N ederlandsche toestande'n is niet vol ..
doende rekening gehouden.
.
Wat betreft de beantwoording onder motto: "Voor verbetering van den particulieren boschbouw in Nederland ......
enz." bevat het gedeelte dat zich met de bedrijfsregeling
bezig houdt nogal wat onjuist- of ondUidelijkheden, terwijl
het onvolledig. geacht moet worden, omdat het in hoofdzaak
kap- of opbrengstregeling behandelt terwijl van alle verdere
bedrijfsregelingsonderdeelen nog slechts even aangeroerd zijn
bedrijfsdoel en kaporde. Tot een uitputtende beschouwing
hoe het particuliere boschbedrijf geregeld zou moeten
worden, komt d", steller niet.
Het vraaggedeelte handelende over gecombineerd beheer
voor particuliere boschbedrijven bevat wel breede uiteenzettingen over wat men buiten onze landsgrenzen in deze
richting kan vinden, echter gaat een en ander meer in de
richting van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve
van afzonderlijke bedrijven, tot behandeling van gemeenschappelijk beheer komt steller niet, terwijl conclusies speciaal voor de N ederlandsche toestanden bijna geheel gemist
worden.
Op grond van deze overwegingen is de commissie tot
het reeds boven aangegeven negatieve advies gekomen.

,

's Hertogenbosch, 26 Mei 1939.
H. BEEKMAN.
W. H. DE BEAUFORT.
P. M. TUTEIN NOLTHENIUS.
.

PERSONALIA.
Wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd is met ingang van 1 Juli 1939 op zijn verzoek eervol
ontslag verleend aan den boschwachter 1e klasse bij het
Staatsboschbeheer H. 0 ver be e k te Voorthuizen.
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