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... Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouw~Vereeniging
N!EUWE LEDEN.
Met ingang van 1 Juli 1946 ·werden < tot het .lidmaatschap toegelaten Ir J. F: van
Oosten Slingeland, rentmeester· van Middachten, De Steeg; J. F. Munne·ke,
rentmeester bij het Schoutenhuis. Rentmeesterhuis, "Schovenhorst", Putten en R. C.
H u d i g-. rentmeestet, .,De Bleeck", Haaksbergen. Met ingang. van de.q.zelfden datum
werd persoonlijk don~têur. de heer J. C. Mulder, houtehandelaar. Willem van
Oranjelaan 9. ZwIjndrecht.

PERSONALIA: .
Tot indendant van het Koninklijk Paleis en Domein het Loo werd benoemd Ir A.
S. van Ge u n s. voorheen rentmeester van ,.Middachteo". In deze laatste functie
werd benoemd Ir J. F. van Oosten Slingelandle De'Steeg. Benoemd werden
tot adjunct~houtvester bIJ het Staatsboschbeheer met ingang van I Januari ·1946: Ir·
L. C; Ha n sen te Nijverdal en Ir J. F. A. Mol e n a a I' s te Maastricht. Tot land~"
oouwattache bij het Gezantschap der Nederlanden te Ottawa werd benoemd Ir· A. S.
T u i fl.m a n, inspecteur bij den Dienst Uitvoering Werken .. De rentmeester ván hêt
Kroondomein en Koninklijk Houtvêster van Het Loo, de heer J. C. E. C. N. Mul der
verliet.
zijn dienst met pensioen.
.
.
'..,
Met een reorganisatie van onzen donateur de N.V. 't Schoutenhuis te Woudenberg,
waarvan directeur is Jhr W. H. de Be a ufo r t. met zijn medewerkers de hoi..tt~
vesters Ir A. A. B à n n e m a en Ir J. van S 0 est, werden twee bijkantoren opge~ .
richt. Als beheerder van h~t bijkantoor "De Veluwe" treedt op DI' Th. 0 u d e man s
te Putten. bijgestaan door ·zijn medewerker. ons nieuwe lid J. F. M·u n n.e k e. reot~
meester. AI.s beheerder van he~ bijka().toor ..Beoosten deo IJssel" treedt op Jhr A. J..
B. van Suchtele.n van de Haare te Lochem.

IN MEMORIAM M. DE VRIES.
Toen in 1931 door de samenwerking van het Staatsboschbeheer. de Ncderlandsche
Heidemaatschappij. het Kon. Domein "Het Loo", d~ Nederlandsche Boschbouw Ver~
eeniging en de Vereeniging van Handelaren en Zagers van lnlandsch Hout in Neder~·
land werd opgericht. werd de heer M. cl e V ri e s, toenmaals Hoofdambtenaar v .. cl.
Ned. He:idc MaatschappIJ, tot secretaris dezer commissie gekozen.
In deze functie muntte de overledene uit door zijn groote ijver en toewijding en zijn
gedegen kennis van het houtbedrijf in al zijn onderdeelen, waardoor hij het vertrouwen
genoot van allen, die daarin werkzaam zijn. Gedurende zijn welbesteed leven heeft
hij veel voor onzen boschbouw gedaan en ook door zijn ernstig doch prettig karakter
..
.: 'heeft hiJ zich vele vrienden verworven, die hem nOode zullen missen.
HIJ ruste in vrede J
Jag·er GerJings.

ADRES VERANDERINGEN.
L. J. v' a 0 L e u sen te Scherpenzeel (Gld.) naar· de Stationsstraat.
Ir A. S. Tu"Î nma n .van Arnhem naar Ottowa. 56 Sparks Street.
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WETEN SCHAP PELIJK E CURSUS.
De Wetensc happelij ke Cursus zal worden gehouden' ,te :Apeldo

Zaterda g 11 en 12 October 1946. Des morgens , zal op den eersten om op' Vrijdag en
dag De G .. Hou t-;zag ers· spreken over het veredelen van houtgewassen in ons land.
zal Or C. Syrac h Laf s'en, directeur Van het. Deensche boschboDes namiddags
uwvered elingsinstituut bij Kopenhagen over het werk aldaar spre_ken: Daarna zal'
C. N. Mulde r een inleiding houden over de op-den. tweeden 'dag _de lieer J. c. K
stratie van ewerlçtuigen voor oppervlakkige_ grondbewerking'. Nadere te houden_demon ..
aanduid ing volgt
in het October~nummer.
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ALGEM EENE VERGA DERIN G.
. De aanstaande Algemcctlc .. Vcr,gade'ring zal "WOrden. gehoud;n'
in den avond van
Vrijdag J I October te Apeldoorn. De voorloopige agenda luidt:
1. Opening door den voorzitter.
'".~,1
, .,'
2. Notulen van de vergadering Va"n 24 Mei. . ".
"'. '
3. Ingekomen eri uitgégane stukken .... '
.I'
~'.<' :
,.
4. VaststeUing van het jaarverslag '1945 '(Februari.;nummer. "blz:. '40)." l "
,~.,' ;
5. Verslag van .de kascommissie over de jaren 1944 en 1945.
'
6. Rekening en verantwoording der .geldmiddelen over 194:4: en
1945 van vereeniging',
van Schermbeekfonds en Tijdschrift. "
..
7, Benoeming van een kascommisSie voor 1946.
8. Begrooting voor 1947.
9. Vaststelling contributie 1947.
I
10. Verkiezingen vacatures Sta f en B u r g erin het bestuur.
11. Verkiezingen vacatures Mal s c h en B ur ge r in de redactie.
12. Bespreking plaats en tijd volgende vergadering.
J3. Eventueel mededee1ingen van de leáen over onderwerpen uit wetensc
hap en practijk.
1.4. Sluiting.·,
. .' ~. ,.' . , .~.'(. ,(",!"
,
Candidaatstellingen en evé~t~~_~le.aán':'ul~iJlg~fi_ t:,uJlèn)n het October
·nummer wor~'
den ge,geven:'
..
.
De Secretaris der Nederlandsche Boschbouw Vereenlging •
. . ~.';"';' . ", Ir F;, W. Bur·ge ï·.:,
:. 'I.. ' . ' 1 "
,
" . 1
,,.
ADRES SEN MINIST ER VAN LANDBOUW. '.'-,
;,
,
.. :,
.,
• Op het adres, van' den Minister ,-:an Landbouw•.! Visschetij en
betreffende vergoeding voor h,et :door de bevolking geroofde, houtlVoedselv,oorziening,
opgenomen .in het
tijdschriftnummer van. Augu~tus. op ,bladzJjde 184 werd al.s antwoor
mededeeling, dat zulks werd overlegd ~et den Minister van Financië d.. ontvangen." de
~
Op het telegram aan denzelfden Minister betreffende het gewenschten. , , ' , I
worden van den boschbouw in de boschbrandweecorgBnisaUe, opgenomvan' het gekend
schriftnummer van Juli ·op bladzijde 159. werd als antwoord ontvang en in het tijd~
en de medcdee~
ling, dat hiervoor een commissie voor advies .in het leven was,
geroepen. waarin de
boschbouw wordt vertegenwoordigd door het Staatsboschbeheer
en de NederIandsche
Heide Maatschappij, alsmede door Jhr. W. H. de' B e a uf.o r
t als' voorzitter van
de boschbouwcommissie van de Stichting voor den Landbouw.
..'
De Secretaris der'Nederlandsche Boschbou~ Vereeniging ..
" ,
Ir F. W. B U r g e·r. . /'
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NOMEN CLATU URCOM MISSIE ZWAM MEN.
voor de nomen~
Door ,het bedanken van den secretaris Dr J. de H 0 0 g h, werdte kUIUlen geraken
eenheid
meer
'tot
om
ingesteld
n:.
zwamme
de
c1atuurcdmmissie voor
-aangezocht de heer
in de benamingen der voor den boschbouw scnadelijke zwammen;' Commelin Scholten.
G. A. de V ri 'e s te: Baarn; werkzaam op het laboratorium Willie
De samenstelling is thans als volgt
Dr H~ van V lot e 0, voorzitter.
Dr A.]. P. Oort en G. A. de Vries. lede"
met ,de bedoeling, dat een van hen op zal 'treden als secretaris.
De Secretaris der Nederlandsche Boschbouw Vereeniging,
Ir F. W •. Burge r.
-.

--------

~

HET BOEK "BOOM ZADEN " .
storting' of over·
Het in Juli verschenén boek ..Boomzadeo" 'is fr~co verkrijgbaar na Nederlandsche
de
van
eester
penningm
den
van
schrijving van f 3.- op de postrekening
171898. Het boek is niet in den
Boschbouwvereenlging, Sickeszplein 1. Arnhem.
leden en donateurs
handel en kan dus niet bij een boekhandelaar worden besteld. Aan
werd het gratis toegezonden, Dc_ Secretaris der Nederlandsche 'Boschbouw Vereeniging,
Ir F.• W. Burge r.
.

nr

Boekbespreking.
goed uitge-'
. Ons Landschap. Er is een nieuw tijdschrift verschenen in flink fonnaa~.
den titel van, "Ons
voerd, kolommendruk van 16 bladzijden en geïllustreerd onder
gstijdschrift in
Landschap". Mijn eerste gedachte was het nieuwe natuurbeschermin end orgaan te
verschijn
atig
onregelm
een
bleek
het
doch
n,
-gekrege
hebben
te
handen
te Roosendaal.
zijn van de Stichting "Ons Landschap" van Westelijk Brabant gezeteld
is èenvoudig
Het
.
initiatief
locaal
aarlijk
wonderb
een
Molenstraat 10. getuigend dus van
geschrift met op
doch aardig geSchreven' en voor propagánda doeleinden een keurig en en canada's.
ons gebied aardige artikelen over de hakhoutwallcn en over populier:
F. W. B.
De heer Van Tie n h 0 ven leidt dit eerste nummer i n . '

..
HEERE N GRONDEIGENAARS!

"
Aangebóden: 100.000 verpI. Eisen, Berken. Virgo Kers,
Beuk. Haagdoorns, enz.; 300.000 verpl. Fijnspar 20-45:
500.000 I·j. grove Den, Pinu. Sylv.; 100.000 verpl. Jap. ,
Larix 30-60; 100,000 verpl. Douglas 40-70. Verder:
Lannboomen 'ep.z. Vraagt prijsopgave.

JEAN COEN DERS - Handelskweeker - GELD ROP
.
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