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Mededeelingen
van de Nederlandsche
,
,
Boschbouwvereeniging
JAARVERSLAG VAN DE NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW VEREENIGING
OVER HET JAAR 1943,
Leden. In het jaar 1943 leed de vereeniging verlies door het overlijden van den oud..
voorzitter A. E. J. B r u ins m a, naar aanleiding waarvan Prof. 'A. teW e c hel
een in memoriam schreef in het October·nummér van ons tijdschriFt. en door het over...
lijden van Ir B. D u int jer. Eén lid bedankte. Daartegenover traden als nieuwe
leden toc de volgende 23 person~n: Ir H. L. B e rh e lot Moe n 5 te Helmond.
pr W. Beyerinck te Wijster. W. Boerhave Beekman. Ir W. Cleyndert te Utrecht. G. B. Cromhoff te Enschede, Ir L. C. Hansen te Kampen.
Mr F. van Hasselt te Voorst, H. R. Baron van Heeckeren van KeIl te
Ruurlo. Ir J. W. Heringa te A:m.sterclam. Dr T. Jur-r-iaanse te Eindhoven,
Ir G. Jurriens te Malden, Ir L. G. Klaus te Lunteren, C. A. van der Kuip
te Overveen:. Ir H. J. La n z te 8ennekom. L. J. van L e u sen te Scherpenzeel,
Ir J. J. Mooy te Apeldoorn, A. ,S, H. Graaf van Rechteren Limpurg te
Laag Keppel. C. M. te n S Ij th off·N i e uwe n h u y s en Krus ema n te Beek·
bergen, J. P. ten Sij,thoff te Hilversum, M. ten Sijthoff..Andrê de la
Porte te Hilversum. Ir Chr. van de Velde, J. S. M. Vrijlalld te Overveen
en Ir J. F. U. Zie c k te Hoog~Soeren. Hiermede steeg het aantal individuecle leden
van 183 op 203, doch er lieten zich ZIeden overschrijven naar de donateurs--instellingen:
de N.V. BoschaanpJanting "Ter Borch" te Wildervarik en het Boschbedrijf "Stepeier· "
veld" te Haaksbergen. Het aantal donateurs steeg daardoor van 14 op 16, terwijl nog
een van de 2 overgebleven instellingen~leden donate"ur 'Yerd, zoodat 'er thans 17 in·
stellingen donateur zijn. Voorts traden de eerste 2 persoooIijke donateurs tot de
vcreeniging toe, G. va n der M u e 1e n te Nijverdal en S. van U r k te Hilverswn.
,
Buitendien bleven er 1 eerelid en 1 lid van verdienste.
Het totaal bedroeg derhalve' op 31 December 1943: 222 tegen in vorige jaren: 201.
178, 164. 168, 150, 108, 101 en 96 in 1935.
Contributie. De contributie bleef, met inbegrip van het abonnement 0J? het Neder·
landsch Boschbouw Tijdschrift, bepaald op f 15.-.
Bestuur. De samenstelling van het bestuur was:
Or H. van V lot e n te Wageningen, voorzitter:
Or Th. _C. 0 u d e'm a n s te Putten. onder-voorzitter;
Ir F. W. B u r g er te Bilthoven, secretaris;
Ir C. Sta f te Arnhem. penningmeester;
W. B ran tsma te Vaassen. lid.
De onder~voorzitter trad in het najaar peri9diek af en in zijn plaats werd gekozen
Ir A. A. Bonnema te Eist '(Utrecht).
".
Tijdschrift. Het aantal abonné's op het tijdschrift bedroeg op 31 December 1943, 239
tegen in de vorige jaren 148, 106. 88 en 83 in 1939. Gelukkig kon het tijdschrift blijven
verschijnen ofschoon het bestaan eenige k~eren werd bedreigd. Het lettertype moest
echter worden verkleind. De pplaag bleef vrijwel gelijk, zoodat tijdelijk de groei van
het aantal abonnê's moest worden stopgezet, terwijl de leerlingen van de nieuwe cursus'
der Ned. Heide Mij. niet als ahonnê konden worden aangenomen. In de periodieke
vacature van de redactie werd P. B 0 0 d t herkozen.
Wetenschappelijke Cu.sus. Op de vereenvoudigde 17e Wetenschappelijke Cursus
werden op de najaarsvergadering op 15 October 1943 te Utrecht een tweetal lezingen
gehouden. Prof. Dr W. K. J. Roe p kesprak over "Het probleem van de bladwespen
in Nederland" en Dr A. D. V 0 û t e over "De aantasting van den lariks en den
fijnspar in Nederland door bladwespen". Deze voordrachten. werden door .55 "Jedèn,
1 donateur en 8 genoodigden bijgewoond.
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Ontvangsten en' uitgaven. !?eze zullen nader worden bekend gemaakt nadat de op
15 October op de najaarsvergadering benoemde kascommissie. bestaande uit de heeren
M. cl e K on ing. Dr' J. R. B cv e rs 1ui s en S. H. F re cl eriks. haar verslag
over de rekeningen 1943 zal hebben uitgebracht. Op de genoemde vergadering werd
de penningmeester voor het beheer over 1942 gedechargeerd.
Werkzaamhooen van het Bestuur. Het bestuur vergaderde 5 maal. Verschille!J,de problemen werden onder de oog en gezien met het oog op de bedreiging van het Neder..
landsche bosch door de groote oorlogsvorderingen. de I.M.E.S ...voorschriften en de
lage houtprijzen. de hooge herbebosschingskosten. de onvoldoende plantsoenvoorziening
en de. toenemende wildschade. waarover enkele mededeelingen in het tijdschrift werden
gedaan.
Het bestuur werd verder bijge~taan door de volg"ende commissies:
1. Redactiecommissie.
Prof. A. teW e c hel. voorzitter;
Ir F. W. M a I s c h. secretaris;
Ir A. A. Bonnema. P. Boadt en Ir F. W. Burger. leden.
2. Nomenclafuurcommissie "oor zwammen.
Dr H. van Vloten~ voorzitter;
Or J. de Hoog h. secretaris;
Or A J. P. Dort. lid, •
3. Nomenclafuurcommissie "oor insecten.
Prof. Dr W. K. J. Roe p k et voorzitter;
J. B. Corporaal. secretaris;
M. de Koning. lid.
'"
4. Commissie fot "oorberf':iding vsn Wetenschappelijke Cursussen.
Prof. Ir J. H. Jager Gerlings. vooriitter;
Dr G. Houtzagers en Dr H. van Vloten. leden.
5. Commissie uitgB"e boekje "Het Nedl':rlandsche Bosch".
Prof. Ir T. H. Ja 9 erG e r I i.n 9 s, voorzitter:
Ir F. W. M a I s c h, lid en één vacature.
6. Kascommissie "Oornoemd.
,
7. Commissie .tot het samenstellen van een "Handleiding voor het oogsten. behandelen.
bewaren en z,laien van Boscltbouwzaden". genaamd de Commissie Z. Z.
Dr G. Houtzagers, voorzitterj
A. van den Bom te Oudenbosch
W. C. Dictus te Zundert
leden.
S. G. A. 'D 0 are n bos te Groenekan
C. M. van 't Hoff te Apeldoorn
Ir F. W. B u r g e rt secretaris.
8. Contactcommissie voor het verkrijgen van onderU,we samenwerking op het gebied
van nomenclatuur. waarin voor de N.B.V. zitting hebben:
Dr G. Houtzagers en Prof. Dr J. Jeswiet. leden;
Prof. Ir J. H. Jager Gerlings en Ir J. Vlieger, plaatsvervangende leden.
9. Afgevaardigde in het Centráal Comité van het Instituut voor Toegepast Biologisch
.
Onderzoek in de natuur: Dr Th. C. 0 u d e man s te Putten.
10. Afgevaardigde in den Raad van Werkgemeênschap van Wetenschappelijke Or...
ganisaties in Nederland: Ir F. W. B u r ge r te Bilthoven .
. Voorts bleef de vereeniging lid van genoemde werkgemeenschap en werd lid van
de Contactcommissie voor Natuur... eill Landschapsbescherming, alsmede van het ver...
bond .. De Provinciale en Periodieke Pers" als vakgroep van het Persgilde.
Leden"e.gaderingen en excursies. De jaarlijksche voorjaarsvergadering werd gehouden
, op 28 Mei te" Arnhem en werd bijgewoond door 50 leden en 1 genoodigde. Hier v,rerd
het Rapport van de Commissie inzake het geven van riéhtlijnen voor het samenstellen
van een bedrijfsregeling voor boschbezit in Nederland aangenomen en de commissie
onder dankzegging ontbondén. Er hadden nog uitvoerige· debatten plaats over deze
richtlijnen, terwijl des namiddags Dr. G. Hou t zag ers. Ir G. Mem e I i n k en
Ir W. H. V r oom spraken over ervaringen uit de praktijk van de boschinrichting ;
waarbij 51 leden en 10 genoodigden aanwezig waren.
Het voorstel van Or J. R. B e ver s I u i s tot het instellen van een. commissie tot
het samenstellen van een "Handboek voor boschbezitters in Nederland" werd in studie
genomen. doch kon niet worden· verwezenlijkt.
De heer 0 u d e m a iJ. s, betreurende het feit. dat er geen excursie werd gehouden.
stelde een bijeenkomst op Schovenhorst in Putten voor op 26 Juni. Deze zoogenaamde
Douglasexcursie, bezocht door 50 leden en introducé's. was een groot succes. mede
dank zij de bijzondere gastvrijheid van de families 0 u d e man s en Ha c k e.
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Op 15 October werd met de 17 wetenschapelijke cursus, de najaarsvërgadering te
Utrecht gehouden, welke werd bljgewoond door 47 leden. Hierop werden de gebruike. .
lijke onderwerpen behandeld en hadden de noodige. verkiezingen. plaats, waarvan de
uitslagen reeds zijn vermeld. ,
Op voorstel van het bestuur werd besloten om dim Secretaris--Generaal van Land...
bouwen Visscherij een telegram te zenden met het verzoek om de. 'houtprijzen te ver...
hoog en en op een peil te brengen. dat boschbouw mogelijk is.. Later is hierop een,
schrifeBjke toelichting gevolgd en is ook. aan den Gemachtigde voor de Prijzen verzocht
hier aandacht aan te willen besteden.
De vergadering eindigde met een aardig afscheid van De 0 u d e man s uit het
bestuur.
De Secretaris der
Nederlandsche Boschbouw Vereeniging,
.
F. W. B u r g e r.
/

ABONNEMENTEN.
Met de jaarwisseling zijn er weer een flink aantal abonnë's bljgekomeIi, zoodat het
wederom noodig is de abonnementen te blokkeeren. Opgaven, voor plaatsing op een
~lijs_t, kunnen echter I)og worden gedaan aan den secretaris. Zweerslaan 14, Bilthoven.

LEDENLIJST.

.....

Er zal dit jaar geen nieuwe ledenlijst verschijnen, doch zij, die er een hebben-ckunnen
bij den secretaris een wijzigingsblad aanvragen, bijgewerkt tot 1 Januari 1944.

ADRESVERANDERINGEN.
Ir ,J. W. Her i n g a ·te Al)lsterdam...Noord van ,Buikslotermeerweg naar Adelaars ...
weg 22bis en
W. K. J. cl e Wit te Oosterbeek van Utrechscheweg weer terug naar Mariënberg ...
weg 3.
/
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