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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als donateur van de vereeniging is aangenomen de N.V.
Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed "Berkenheuvel" te Diever, gevestigd te Bennekom, waarvan beheerend vennoot is Ir M. van D a a I e n, Coevorderstraatweg SS, Hoogeveen.
Als lid van de Ned. Boschbouwvereeniging is aangenomen
C. R. Tip, oud-inspecteur van het Boschwezen in N.O.!.,
Kettingweg 25, Baarn.

JAARVERSLAG VAN DE
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
OVER HET JAAR 1941.

Leden. In het jaar 1941 leed de vereeniging verlies door het
overlijden van Jhr. P. J. Rep e I a e r van Sp ij ken is s e
te Hoenderloo, C. v. d. Bus s c hete Arnhem en van
Ir A. F. K u h n te Zeist.
Als leden traden toe: Ir S. G. van Ge u n s te De Steeg,
Ir H. S. deK 0 n in 9 te Arnhem, Ir L. J. van Dij k te
Hilversum, J. H. C. Sc h r ö der te Utrecht, K. J. C. del
Co u r t van Kr imp en te Teteringen, Ir G. Sis sin 9 h
te Zwolle, H. A. G. M. Cr e m eT s te Vilsteren, H. J u rgen s Jr. te Brasschaet, G. ten Cat e te Almelo, A. Los
te Wageningen, Ir !. D. S epe r s te Goes, Ir E. Rei nder s te Breda, E. J. D u int j e r Hzn. te Veendam, Ir J.
Boekestein te Apeldoorn, Mr J. 'R. Voüte te Bus-'
sum, Douairière M. Rep e I a e r van S p ij ken i s s ev 0 n de m K nes e b e c k te Hoenderloo, Ir G. Mem e-,
I i n k. te Hoenderloo, Ir B. Vee n te Wageningen, Ir M.
Voorbeytel Cannenburg te Gorssel en Ir P. J.
Win ter d ij k te Frederiksoord.
Als donateurs traden toe: De Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem, Het Staatsboschbeheer te Utrecht en de
N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed "Berkenheuvel" te Diever, gevestigd te Bennekom.
Het aantal leden bedroeg op 31 December 1941, 178 en
het aantal donateurs 4, tegen 166 en 2 in 1940, 168 leden in
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1939. 150 in 1938. 108 in 1937. lOl in 1936.96 in 1935. waaronder één EereJid en één lid van verdienste.

Contributie. De contributie bleef met inbegrip van het abonnement op het NederIandsch Boschbouw Tijdschrift bepaald
op flS.-.
Bestuur. De samenstelling van het Bestuur was:
Prof. A. teW e c hel te Wageningen. voorzitter;
Dr Th. C. 0 u d erna n s te Putten. onder-voorzitter;
Ir. H. W. Schenkenberg van Mierop te Zeist.
secretaris.

Ir C. Sta f te Arnhem. penningmeèster;
W. Bra n t s m a te Vaassen. lid.
De secretaris trad in het najaar periodiek af en in zijn

plaats werd gekozen Ir F'. W. B u r g e r te Bilthoven.

Tijdschrift. Het aantal abonné's op het tijdschrift bedroeg
op 31 December 1941: 106. tegen 88 en 83 in 1940 en 1939.
De medewerking aan het tijdschrift was dit jaar ruim vol. doende; verscheidene illustraties konden worden opgenomen.
Aan de redactie-commissie ontviel Ir A. F. K u h n. Ir F.
W. B u r g er werd herkozen.
Met het Comité ter Bestudeering en Bestrijding van insectenplagen in bosschen werd een overeenkomst gesloten
voor de publicatie van de door dit .. Insectencomité" uit te

geven mededeelingen.

Wetenschappelijke Cursus. Op de vereenvoudigde ISde
Wetenschappelijke cursus werden een tweetal lezingen gehouden op de najaarsvergadering op 4 October te Wageningen. Prof. Or V. J. Kon i n g s b erg e r te Utrecht
sprak over "Het Groeistofprobleem in verband met zijn toepassingen" en Dr. A. V 0 û t e over "De mogelijkheden voor
het toepassen van een biologische of een oecologische bestrijding van insecten plagen in onze bosschen". Deze voordrachten werden achtereenvolgens door 76 en 57 leden en
genoodigden bijgewoond.
Ontvangsten en uitgaven. Deze zullen nader worden bekend
gemaakt nadat de kascommissie, in de op 4 October gehouden vergadering benoemd voor het nazien van de rekeningen

over dit jaar. bestaande uit de heer J. J. A. S. van A lph en, P. J. D ros t en Prof. J. H. Ja ge r Ge r I i n g s.
haar verslag zal hebben uitgebracht. Op genoemde vergadering werd de penningmeester door de Algemeene vergadering voor het jaar 1940 gedechargeerd.
Werkzaamheden van het Bestuur. Het bestuur vergaderde 2
maal. Geïnstalleerd werd de commissie tot het geven van
richtlijnen voor het maken van een boschbcdrijfsregeling voor

particulier boschbezit :
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P. M. Tutein Nolthenius. voorzitter;;
W. Bra n t s ma)
p, J. 0 ros t
) leden;
Ir A. F. K u h n
)
Ir H. S. deK 0 ni n g, secretaris.
Het bestuur werd verder bijgestaan door de volgende
commissies:

1. Redachtiecommissie.
Prof. A. teW e c hel, voorzitter;
Ir F. W. M a I s c h, secretaris;
P. B 0 0 d t, Ir F. W. B u r ge r en Ir A. F. K u h n,
leden. Door het overlijden van den heer K u h n is hier
een vacature.
2. Nomenclatuurcommissie voor zwammen.

Dr. H. van V lot e n, voorzitter;
Or J. de Hoog h, secretaris;
Or A. J. P. Oor t, lid.
3. Nomenclatuurcommissie voor insecten.

Prof. Or W. K. J. Roe p k e, voorzitter;
J. B. C 0 r por a a I, secretaris;
M. deK 0 n i n g, lid.
4. Commissie tot Voorbereiding van Wetenschappelijke
Cursussen.

Prof. J. H. Ja g erG e r I i n g s, voorzitter;
Or H. van V lot enen pro G. Hou t zag ers, leden.
5. Standaardeeringscommissie voor houtsortimenten, welke
haar taak voltooide.

6. Commissie uitgave boekje "Het Nederlandsche Bosch".
Prof. J a g erG e r I i n g s, voorzitter;
Ir F. W. Burger en Ir F. W. Malsch, leden;
7. Kascommissie voornoemd.

8. Commissie inzake het brengen van eenheid in het meten
van hout, welke haar taak voltooide.
9. Contactcommissie tot het verkrijgen van onderlinge samen·werking op het gebied van nomenclatuur, waarin

voor de Nederlandsche Boschbouwvereeniging
zitting hebben:
Or G. Hou t zag ers en Or 'J. Jes wie t, leden;
Prof. J. H. Jager Gedings en Ir J. Vlieger,
plaatsvervangende leden.
10. Commissie tot het geven van richtlijnen voor het maken
van een boschbedrijfsregeling voor particulier
boschbezit, voornoemd.

Ledenvergaderingen en excursies. De jaarlijksche voorjaarsvergadering werd gehouden op 7 Juni in hotel .. Terminus"
te Utrecht. Mede in verband met de beperkte gelegenheid
tot reizen werd aan deze bijeenkomst geen excursi~ verbon-

den. Op deze vergadering, waar 46 leden en 1 'indroducé
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aanwezig waren, werd besloten toe te treden tot de Werkgemeenschap van wetenschappelijke organisaties in Nederland
tegen een jaarlijksche contributie van f 5.-, Het rapport van
eenheid in het meten van hout werd aangenomen en ver ...
scheen in druk. Voorts werd het hUishoudelijk reglement voor
het van Schermbeekfonds goedgekeurd; notarieel werd op
25 September de acte gepasseerd en het werd in druk uitgegeven. Aan het "Iepenziektecomité" en aan het "Insectencomité" werden bijdragen van f 25.- verleend voor één jaar.

In verband met de inleiding, gehouden door Or J. R. B ever s I u i s, over deskundig beheer van particulier boschbezit, werd een commissie ingesteld tot het geven van richtlijnen voor het maken van een bedrijfsregeling voor particulier
boschbezit, waarvan de samenstelling hiervoor werd mede~
gedeeld.
De najaarsvergaclering, bijgewoond door 47 leden, werd
gehouden op 4 October in hotel .. De Wereld" te Wageningen. Hier werden de gebruikelijke huishoudelijke onderwerpen
behandeld, terwijl voorts de heer Tut e i nNo I t hen i u s
werd toegesproken door den voorzitter in verband met zijn
25-jarig jubileum te Breda.
De secretaris van de Neder!. Boschbouwvereeniging,

F. W. BURGER.

ADRESVERANDERINGEN.
Ir E. Rei n der s, DUivelsbruglaan 78, Breda
(post Ginneken).
Or W. H. 0 i e man t, St. Hubertuslaan I, Maastricht.

