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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als lid ingeschreven: Mr. R. Ridder P a u w van
Wie I d r e c h t. Willem Frederiklaan 14. ·s-Gravenhage.
JAARVERSLAG VAN DE NEDERLANDSCHE
BOSCHBOUWVEREENIGING
1 October 1934-1 Januari 1936.
Overeenkomstig het besluit van de algemeene vergadering
van 31 Mei 1935 loopt dit verslag over de periode van 1
October 1934 tot en met 31 December 1935. ten einde voortaan de jaarverslagen met het kalenderjaar te kunnen doen
samenvallen.
Op 8 Juli 1935 werd bericht ontvangen van den Particulier
Secretaris van H.M. de Koningin. dat het Hare Majesteit de
Koningin had behaagd het Beschermvrouwschap van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging te aanvaarden.
. Leden. Als lid traden toe de heeren Jhr. E. C. A. d e
Jonge. Mr. J. Linthorst Homan. Jhr. J. W. Loudon. C. F. Pabst. E. P. W. van Schaïk. G. J. Tenkin k en H. J. Wor m g oor. terwijl 2 leden bedankten.
zoodat op 1 Januari 1936 het aantal leden 96 bedroeg.
Contributie. De contributie, met inbegrip van het abonnement op het tijdschrift, bleef bepaald op hetzelfde bedrag als
het vorige jaar. n.l. f 15.- te innen in twee gelijke half jaarlijksche termijnen.
Bestuur. In de plaats van de aftredende bestuursleden, de
heeren W. Brantsma en J. P. van Lonkhuijzen
werden in de najaarsvergaderingen van 1934 en 1935 gekozen
de heeren J. C. E. C. N. M u I der en P. J. D ros t, zoodat
het bestuur thans als volgt is samengesteld:
Prof. J. H. Ja g erG e r li n g s te Wageningen,

Voorzitter.
Dr. H. van V lot e n te Wageningen, Onder-Voorzitter.
F. W. M a I s c h te Utrecht, Secretaris.
J. C. E. C. N. M u I der te Apeldoorn, Penningmeester.
P. J. D ros t te Enschede.
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Tijdschrift. Het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift. orgaan van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging blijkt in
een bestaande behoefte te voorzien, hetgeen tot uiting komt
door de geleidelijke toename van het aantal abonné' s, nietleden van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging. De rubriek referaten onderging een wijziging door het groepeeren
der referaten in bepaalde rubrieken, waardoor een meer over. .
zichtelijk geheel wordt verkregen.
Evenals in vorige jaren werd de geldelijke administratie
,
gevoerd door den penningmeester der vereeniging.
De aftredende leden van de redactie, de heeren A. F.
K u h n en F. W. Malsch werden herkozen, zoodat de samenstelling der redactie--commissie geen verandering onderging.
Wetenschappelijke Cursussen.
In de samenstelling van de Commissie tot Voorbereiding
van de Wetenschappelijke Cursussen kwam geen wijziging.
Door onverwachte <verhindering van twee inleiders voor
den in October 1934 te houden wetenschappelijken cursus
kon deze niet doorgaan. In October 1935 werd de ge cursus
te Wageningen gehouden, die zich in een zeer groote belangstelling mocht verheugen. Voor het programma ·zij verwezen
naar blz. 355 van het Septembernummervan het Nederlandsch
Boschbouwtijdschrilt. De gehouden inleidingen, alsmede een
verslag van de excursie zijn opgenomen in volgende num- .

mers van dit tijdschrift.

Ontvangsten en Uitgaven.
.
Blijkens de verantwoording van den penningmeester is de
finantieele toestand van de vereeniging alleszins gunstig. Die
van het tijdschrift daarentegen baart zorg, vooral doordat als
gevolg van den ongunstig en economischen toestand de opbrengst uit advertenties zeer sterk is teruggeloopen.
Het saldo van de vereeniging bedroeg f 1466.25; de exploitatie van hèt tijdschrift wijst een te kort aan van f 308.26.
De bezittingen van het Van Schermbeekfonds beliepen
f 1703.34.
Werkzaamheden van het Bestuur,
In ge afgeloopen periode werden drie bestuursvergaderingen gehouden.
Aan het Centraal Normalisatie Bureau werden enkele inlichtingen verstrekt, in verband met de door dit bureau voorgenomen normalisatie van rijshout.

Evenals in vorige jaren werd, op grond van daartoe door
de algemeene vergadering verkregen machtiging, een bijdrage
over 1935 verleend aan het Comité inzake de Bestudeering
en Bestrijding van de Iepenziekte en aan het Biologisch Station
te Wijster van f 25.- elk,
.

I
I

,I

61
In overleg met de Redactie-Commissie van het Tijdschrift
werd aan een groot aantal daarvoor in aanmerking komende

personen het tijdschrift ter kennisname gezonden met een
begeleidende circulaire. waardoor enkele nieuwe abonné' s
konden worden geboekt.
Op het Congres International de Sylviculture et du Carbone
Carburant. dat in de laatste week van Juli 1935 in Brussel
werd gehouden. heeft de heer G. G e r bra n d a te Heemstede onze Vereeniging vertegenwoordigd.
. Naar aanleiding van een vraag van den toenmaligen
Minister van Economische Zaken over de wenschelijkheid van
medewerking van Nederlandsche zijde aan het 11 Internationale Boschbouwcongres. dat ongeveer gelijktijdig met het
Congres van de .. Union des Instituts de récherches forestières"
in Augustus 1936 te Boedapest zal worden gehouden. heeft
de vereeniging deelname door afgevaardigden van Nederland
aan beide congressen aanbevolen.
Voorts betuigde de vereeniging adhaesie aan het verzoek
van de Commissie inzake het Gebruik en de Verwerking van
Inlandsch Hout in Nederland om te geraken tot een zoo ruim
mogelijk gebruik van inlandsch hout bij de voortzetting van
de droogmaking van de Zuiderzee.
Van de wijziging der artikelen 2 en 3 van het Huishoudelijk
Reglement van het Van Schermbeekfonds. waartoe in de
algemeene vergadering van 5 October 1934 is besloten en
welke wijzigingen ten doel hebben het gebrUik van gecumuleerde rente voor prijsvragen mogelijk te maken. is op grond
.van de bepalingen in den Stichtingsbrief van dit fonds een
notarieele akte van depot opgemaakt.
Op de prijsvraag: .. Het voorkomen en de boschbouw.. kundige beteekenis van den wintereik (Quercus sessiliflora
.. Salisb.) in Nederland" kwam voór I Mei 1935 één antwoord in, dat naar de meening van de Commissie van Be. .
oordeelaars niet voor een bekroning in aanmerking kon
komen.

Ledenvergaderingen. •
In de periode waarover dit verslag loopt werden de volgende
ledenvergaderingen gehouden:
Op 5 October 1934 te Amersfoort; deze vergadering werd
bezocht door 24 leden. Behalve de huishoudelijke zaken.
waarvan de wijziging van het huishoudelijk reglement van het
Van Schermbeekfonds vermelding verdient. werd een uitvoerige bespreking gehouden over de rentabiliteit van het
Nederlandsche boschbedrijf in verband met de gewijzigde
economische toestanden, een en ander naar aanleiding van

de beschouwingen van den heer S nep van g ers over
een desbetreffende passage in de inleidende rede van den
Voorzitter op de voorjaarsvergadering 1934.

11

I'

I

62
De voorjaarsvergadering 1935 werd gehouden te Steenwijk op 31 Mei. Op deze vergadering werden door de heeren
J. J. M. Jansen te Assen. M. de Koning te Arnhem en
G. van L e u sen te Frederiksoörd inleidingen gehouden. die
in het tijdschrift zijn opgenomen. terwijl de heer W. Bu r d e t
een film vertoonde, opgenomen in Arosa en een over het
baltsen van korhanen op de heide van het Gooisch Natuurreservaat. De excursie werd gehouden naar _de bosschen van

de Maatschappij van Weldadigheid te Freèleriksoord; een
verslag over deze excursie is eveneens opgenomen in het

tij dschrif t.
Op 4 October 1935 vond te Wageningen de najaarsvergadering plaats. die werd bijgewoond door 24 leden. Op deze
vergadering werden. naast hUishoudelijke aangelegenheden
verschillende punten besproken. waarvan de belangrijkste
onder het hoofd "werkzaamheden van het bestuur" zijn genoemd. Besloten werd op voorstel van den heer Van 0 i s -

s e I. dat het bestuur het vraagstuk van de verdringing van
hout door surrogaten in studie zal nemen en in verband daar. .
mede - op voorstel van Prof. teW e c hel - de vraag van
voorlichting over de gebruikswaarde van de verschillende
houtsoorten en de mogelijkheden van het gebruik van hout.
Dr. Th. C. 0 u d erna n s' deed mededeelingen over het
voorkomen van Dendroctonus micans Kugel op Schovenhorst.
terwijl de heer J u r r i a a n 5 e aan de hand van beitel voor

het afbeitelen van douglastakken het vraagstuk van het opsnoeien van douglas in verband met de werkhoutproductie ter
sprake bracht.
De Secretaris.
F. W. MALSCH .
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