Ingezonden Berichten.
De Commissie voor het verbruik ,en de verwerking van

inlandsch hout in Nederland verzoekt ons het volgende op
te nemen.
In de Maasbode van 7 en 8 Maart 1934 en van 27 April
1934 komt een artikel voor van Sylvester en in het tijdschrift
der Nederlandsche Heidemaatschappij van Augustus 1934
van Dr. S p r a n g ers, waarin op grond van de door het
Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde cijfers over
in- en uitvoer ernstige twijfel wordt uitgesproken of de door
de Directie's der Staatsmijnen in Limburg voor het inlandsche
• mijnhout betaalde prijs, zooals steeds werd aangenomen en
door bedoelde Directie altijd werd voorgegeven, wel hooger
zou zijn, dan door haar voor het buitenlandsche mijnhout
wordt betaald.
Een vanwege bovenbedoelde Commissie onlangs te Heerlen
ingesteld onderzoek heeft de overtuiging gegeven, dat de
prijs, die de Staatsmijnen voor het Nederlandsche mijnhout
betalen, beslist hoog er ligt, dan die voor het buitenlandschc
hout, terwijl voorts is gebleken, dat de door het Centraal
Bureau voor de Statistiek gepubliceerde cijfers op onjuiste
gegevens zijn gegrond zoodat zij geen juist beeld geven.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 18 October 1934 .

. GRIEND- EN RIETCENTRALE IN LIQUIDATIE.
De M~nister van Economische Zaken heeft bepaald. dat de Stichting
Neclerlandsche Griendwen Rietcentrale in liquidatie zal treden. Aan de
bestuursleden is met ingang van heden eervol ontslag verleend en als
liquidatrice van voornoemde stichting is benoemd de stichting Neder..
landsche Akkerbouwcentrale.
. I

Mededeelingen van de N ederlandsche
Boschbou wvereeniging.
'Als lid is ingeschreven de heer Mr. J. Fr 0 wei n.
Huize "de Oorsprong" te Oosterbeek.

NAJAARSVERGADERING 1934. '
Op 5 o.ctober j.1. des avonds om half acht werd in Hotel ,
.. Monopole" te Amersfoort de najaarsvergadering gehouden.
die door 24 leden en één introducé werd bijgewoond.
In zijn inleidend woord herdacht de Voorzitter het overlijden van Z. K. H. den P rin s der N ede r I a n den.
die Beschermheer was van onze vereeniging en den boschbouw een warm hart toedroeg.
Na vaststelling van het jaarsverslag van den Secretaris
gaf de Voorzitter een uitvoerig overzicht van de voor den

boschbouw in ons land belangrijke gebeurtenissen in het
afgeloopen half jaar. Deze rede is in extenso opgenomen
op blz. 000 e.v. van deze aflevering van het tijdschrift.
De rekeningen en verantwoordingen van den penningmeester betreHende de vereeniging • het tijdschrift en het
Van S c her m b e e kfonds werden goedgekeurd. waarna
de penningmeester werd gedechargeerd. Op verzoek van de
vergadering zal het bestuur overwegen of mogelijk het Van
Sc her m b e e kfonds door bijdragen uit de kas der vereeniging kan worden verrijkt. Bij de vaststeJIing der begrooting voor het volgende jaar werd besloten de contributie
onveranderd te laten (f 15.-).
In de plaats van het aftredende bestuurslid. den heer
W. Bra n t s m a werd gekozen de heer J. C. E. C. N.
M u I der. De Voorzitter bracht den heer Bra n t s m a
den dank der vergadering over voor hetgeen hij als. penningmeester voor de vereeniging heeft gedaan.
Als lid van de Redactie-commissie werd de heer
A. F. K uh n herkozen.
Vervolgens werd aangenomen het voorstel van het bestuur tot wijziging van de artikelen 2 en 3 van het Huishoudelijk Reglement van het Van Sc her m b e e kfonds.
waardoor de mogelijkheid wordt geschapen de gecumuleerde

"
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rente van het fonds voor bekroningen voor uit te schrijven

prijsvragen te gebruiken,
Een geanimeerd debat werd gevoerd over de beschouwingen van den heer F. W. Sn e p van g ers (zie blz. 345,
7e jaargang van het tijdschrift) over de rede van den Voorzitter gehouden op de voorjaarsvergadering (zie blz, 231
van de 7e jaargang van het tijdschrift), Ten aanzien van
de vraag of onze bosschen, waarvan de houtproductie hoofddoel is, inderdaad rendeeren, werden door den voorzitter,

den heer Ju r r a a n s e en andere leden mededeelingen gedaan, waaruit bleek dat tot vóór de crisis een matige rehte

werd verkregen, doch dat thans van geen rente meer sprake
/ kan zijn. Prof., teW e c hel wees er in dit verband op,
dat het boschbedrijf een seculair bedrijf is en als gevolg
daarvan het vraagstuk der rendabilteit over een zeer lange
periode moet worden bezien, waarin zoowet perioden van
hoog- als laagconjunctuur liggen,
Ten aanzien van de plaats van de in het voorjaar 1935
te houden excursie werd o,m. de aandacht gevestigd op
Schoven horst en Frederiksoord. Het bestuur werd gemachtigd naar bevind van zaken te handelen,
EXCURSIE,

Op Zaterdag 6 October werd een excursie geho~den naar
het Phytopathologisch Instituut uW i II i e Co mme I i n
Sc hol te nU te Baarn, waar Prof, Dr, Joh a, We s t e r. dij k een uiteenzetting gaf van de veelomvattende werkzaamheden, die in dit instituut worden verricht. Mej. Dr,
B u i s man deed mededeelingen over het onderzoek naar
en de bestrijding van de iepenziekte en wel in het bijzonder
. over het pogen ,om iepensoorten te vinden, die weerstand
tegen de ziekte bieden, Dit onderzoek, waarin alle bekende
iepensoorten zijn betrokken, heeft uitgewezen, dat enkele
Aziatische soorten resistent blijken te zijn. Uit zaailingen
van Europeesche iepen zijn voorts enkele individuen ver ...
kregen, die tegen infectie weerstand boden en dus mogelijk
den grondslag kunnen vormen voor een ziektevrije iepenopstand, Voorloopig worden deze iepen door enten vermeerderd, doch het ligt in de bedoeling ze door afleggen
wortelecht te maken. Zoowel in den tuin van het instituut

als in het Kantonpark had Dr. B u i s man gelegenheid
het besprokene aan levend materiaal toe te lichten,
Veel belangstelling bestond voorts voor de beroemde collectie zwammen, die cultures van ongeveer 5000 soorten
omvat en die eenig is op de geheeIe wereld,
Van Baarn werd gereden naar Amersfoort, waar een
bezoek werd gebracht aan de kweekerij van den Rijkswaterstaat, die in beheer is bij het Staàtsboschbeheer, In deze
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kweekerij, die 3.5 ha groot is, worden uit den handel betrokken heesters, enkele jaren voortgekweekt totdat zij de
gewenschte afmetingen hebben om langs Rijkswegen en
kanalen te worden geplant.
Onder leiding van de heeren F. W. M a I s c h, G. A.
o ver d ij kin k en J. H. Per k werden bezichtigd de
voorraden inlandsche- en Amerikaansche eik, beuk, linde.
esch, eschdoorn, plalaan en haagbeuk in verschillende maten
en voorts kastanje, berk, meidoorn, acacia e.d. die, gezien
de geringere behoefte, in een minder groot aantal worden
gekweekt.
Bovendien worden in deze .kweekerij infectie--proeven met
iepensoorten genomen, zoowel op meer of minder resistent "
bevonden soorten als op ènten van uit zaad verkregen in-

dividuen. pro B u i sm a n verstrekte ook hier inlichtingen.
Nadat de Voorzitter den leiders dank had gebracht werd
de .excursie tegen een uur ontbonden.

.
De Secretaris.

F. W. M!ALSCH.

JAARVERSLAG VAN DE NEDERLANDSCHE
BOSCHBOUWVEREENIGING.
1 OCTOBER 1933-1 OCTOBER 1934.

LEDEN.

Een zeer gevoelig verlies trof de Nederlandsche Boschbouwvereeniging door het plotseling overlijden op 3 Juli
1934 van Zijne Koninklijke Hoogheid den P r nis der
N ede r I a n den, die Beschermheer der vereeniging was
en den boschbouw een warm hart toedroeg.
De vereeniging werd getroffen door het overlijden van
haar medelid Dr. J. Th. 0 u de man s.
D.e heeren E d 0 J. Be r gsm a, Jhr. Mr. Dr. H. A. va ti
Kar neb eek, R. Graaf van R e c h ter e n L imp u r g,
C. van Koolwijk. W. N. Lindeman, K. C. van
Nes en P. van Zon, alsmede de A.N.W.B. traden als
lid toe, terwijl vijf leden bedankten, zoodat het aantal leden
op I October 1934: 91 bedroeg,
CONTRIBUTIE.

De contributie met inbegrip van het abonnement op het
tijdschrift, bleef bepaald op hetzelfde bedrag als het vorige
jaar, nI. f 15.-, te innen in twee gelijke halfjaarlijksche
termijnen.
BESTUUR.

In de plaats van het aftredende bestuurslid, de heer
C. M. van '~ Hof f werd gekozen Dr. H. van V lot e n,
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zoodat het bestuur in het afgeloopcn jaar als volgt was

samengesteld:
Prof. J. H. Ja g erG e r I i n g s te Wageningen. Voor.
zitter.
.
J. P. van L 0 n k h u ij zen te Arnhem. Opder-Voorzitter.
F. W. M a I s c h te Utrecht. Secretaris.
W. Bra n t 5 m a te Vaassen. Penningmeester.
Dr. H. van V lot e n te Wageningen.
TIJDSCHRIFT.

Het officieel orgaan der Vereeniging. het Nederlandsch
Boschbouwtijdschrift mocht zich in toenemende belangstelling verheugen. terwijl het aantal abonné·s. niet-leden van
de vereeniging eenigszins toenam.
Het aftredende lid van de redactie. de heer P.' B 0 0 d t
werd herkozen. zoodat de samenstelling der redactie-Cam ..
missie geen verandering onderging.

De

geld~lijke

administratie werd. evenals vorige jaren

gevoerd door den penningmeester der Vereeniging.
WETENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN.

e

Wegens bedanken van de H.H. Prof. A. teW c hel
en Dr. J. A. van St e ij n als leden van de Commissie
tot voorbereiding van de Wetenschappelijke Cursussen werden benoemd de H.H'. Prof. J. H. Ja g erG e r I i n g s en
G. Hou t zag ers. zoodat cle Commissie thans als volgt
is samengesteld:
Prof. J. H. Jager Gerlings te Wageningen.
Dr. H. van V lot e n te Wageningen.
G. Houtzagers te Arnhem.
De 8e Cursus werd gehouden te Wageningen op 29 en
30 September 1933 overeenkomstig het programma. dat in
het September-nummer van het tijdschrift was opgenomen.
De gehouden inleidingen zijn. voorZOQver van de inleiders
ontvangen. eveneens in het tijdschrift opgenomen. alsmede
een' verslag van de excursie.
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN.

Blijkens de door den penningmeester overgelegde rekening
en verantwoording is de financieele toestand van de vereeniging gunstig. die van het tijdschrift daarentegen minder.
Het saldo van de vereeniging en van het tijdschrift bedroeg respectievelijk f 1434.91 5 en f 182.08. De bezittingen
van het Van Sc her m b e e kfonds beliepen f 1746.98.
WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR.

In de afgeloopen periode werden drie bestuursvergaderingen gehouden.
Overeenkomstig het besluit van de algemeene vergadering
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schreef het bestuur, als beheerder van het Van Sc her mbe e kfonds een prijsvraag uit luidende: "Het voorkomen
"en de boschbouwkundige beteekenis van den wintereik
.. (Quercus sessiliflora Salisb.) in Nederland,"
Aangezien twijfel bestaat ten aanzien van de vraag of
de gecumuleerde rente voor prijsvragen mag worden gebruikt zal het Huishoudelijk Reglement van het fonds te
dier zake gewijzigd worden,
.
Evenals het vorige jaar werd op grond van daartoe door
de algemeene vergadering verleende machtiging een bijdrage
verleend aan het Comité in zake de Bestudeering en Bestrijding van de Iepenziekte, alsmede aan het Biologisch
Station te Wijster van f 25.- elk.
In verband met een verzoek van de Vereeniging van
Rentmeesters om adhaesie te betuigen bij den Minister van
Economische Zaken aan een adres van die Vereeniging in
zake den noodtoestand in het bosch .. en houtbedrijf. richtte
het bestuur een uitvoerig schrijven over dit onderwerp aan

den Minister, dat is opgenomen in de October-aflevering
van het tijdschrift.
LEDENVERGADERINGEN.

De najaarsvergadering werd gehouden te Wageningen
en bijgewoond door 27 leden.
In deze vergadering werd o.m. besloten" een prijsvraag

uit te schrijven.
Qp 1 Juni 1934 werd te Apeldoorn de voorjaarsvergadering.
gehouden, die werd bijgewoond door 33 leden.
Op deze vergadering werden door de H.H. Prof. Dr. J.
Jes wie t, Prof, Dr. C. H. Ede 1 man en C. M. van
't Hof f inleidingen gehouden, die in het tijdschrift zijn
opgenomen. De excursie werd gehouden naar het Speulderen Sprielderbosch : een verslag over de excursie is eveneens

in het tijdschrift opgenomen.

'
De Secretaris,

F. W. MI'\.LSCH.
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