Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
L.

Als lid is ingeschreven:
Baronesse Van der Borch van VerwoldeVo û t e. Kasteel Verwolde. te Laren (Gld.).

Adresveranderingen :
jhr. W. G. R ö e 11; van Apeldoorn. Hotel Bloemink. naar
·s-Gravenhage. Noordeinde 66.
Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B.; van Amsterdam. Keizersgracht 590. naar .s-Gravenhage. Parkstraat
18-20.
JAARVERSLAG VAN DE NEDERLANDSCHE
BOSCHBOUWVEREENIGING.

In het afgeloopen jaar werd de vereeniging getroffen door
het overlijden van haar medelid Professor S. P. Ham.
Als lid traden toe de heeren: W. Be c kin g. G. Bel tm a n. H. j. ter Kuil e A.e.Gzn .. T. van M a a n en.
j. H. Memelink. Mr. R. Ridder Pauw van Wield r e c h t. Prof. Dr. e. A. Sc hen c k. O. A. E. Baron
Van Ver s c h u e r. terwijl 3 leden bedankten.
Op 31 December 1936 bedroeg het aantal leden 101.

Contributie.
De contributie. met inbegrip van het abonnement op het
Nederlandsch Boschbouwtijdschrift. bleef bepaald op hetzelfde bedrag als in het vorige jaar nl. f 15.- te innen in
twee gelijke halfjaarlijksche termijnen.
Bestuur.
In de plaats van het aftredende bestuurslid de heer
F. W. M a I s c h werd in de najaarsvergadering van 1936
ondergeteekende gekozen. zoodat het bestuur als volgt is
samengesteld:
Prof. j. H. ja g erG e r I i n g s te Wageningen. voorz.;
Dr. H. van V lot e n te Wageningen. ondervoorzitter;
H. W. S c hen ken b erg van Mie rop te Zeist. secr.;
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J. C. E. C. N. M u I der te Apeldoorn. penningmeester;
P. J. Drost te Enschede.

Tijdschrift.
Het aantal abonné's op het Nederlandsch Boschbouwtijd~
schrift blijft geleidelijk toenemen. Er werd een regeling
getroffen. waardoor de leerlingen van den Cursus van de
Nederlandsche Heidemaatschappij beter in de gelegenheid
werden gesteld zich op het tijdschrift te abonneeren ; 31
leerlingen maakten daarvan gebruik.
De' geldelijke toestand van het tijdschrift is niet bevredigend. hetgeen moet worden toegeschreven aan een onvoldoend aantal advertenties. De medewerking aan het tijdschrift
door de leden zou beter kunnen zijn.
Het aftredende lid van de redactie. de heer F. W. B u rg e r werd herkozen.
Wetenschappelijke Cursus.
In de samenstelling van de Commissie tot Voorbereiding
van de Wetenschappelijke Cursussen kwam geen wijziHing.
Op 9 en 10 October 1936 werd de 10e Cursus te WaHeningen gehouden. waarvoor groote belangsteIlinH bestond.
Er werden voordrachten gehouden door Prof. Dr. C. A.
Sc hen c kuit Darmstadt. Prof. A. teW e c hel uit Wageningen en Ir. W. H. 0 i e man tuit ·s-Gravenhage.
Voor het volledig programma zij verwezen naar bltd. 345
van het September-nummer van het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift. De gehouden inleidingen. alsmede een verslag van de excursie zijn opgenomen in volgende nummers
van genoemd tijdschrift.
.
Ontvangsten en uitgaven.
Blijkens de verantwoording van den. penningmeester is de
geldelijke toestand van 'de vereeniging gunstig; die van het
tijdschrift. waarvan de geldelijke administratie eveneens door
den penningmeester van de N.B.V. wordt gevoerd. zooals
reeds opgemerkt. minder gunstig.
Het saldo van de vereeniging bedroeg op 31 December
1936 f 1393.925 ; de exploitatie van het tij'dschrift wijst een
tekort aan van f 409.77.
De bezittingen van het Van Schermbeekfonds beliepen
f 1892.21. In de op 9 October 1936 gehouden najaarsvergadering werd een kascommissie van 3 leden benoemd voor
het nazien van de rekeningen over het jaar 1936. In genoemde
Commissie hebben zitting de heeren: Jhr. A. J. B. van
Su c h tel e n van d e H a are. G. H 0 u t zag ers en
K. C. van Nes.
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Werkzaamheden van het Bestuur.
In 1936 werden drie bestuursverga'deringen gehouden.
Op het Tweede Internationale Boschbouwcongres, dat van
10 tot 14 September te Boedapest werd gehouden, heeft de
heer E, D. van 0 is s e I te Utrecht onze vereeniging vertegenwoordigd.
Het bestuur was vertegenwoordigd bij een bijeenkomst ter
bespreking van de wenschelijkheid van de instelling van een
voorlichtingsdienst inzake hout en de mogelijkhei'd om daartoe te geraken.
In aansluiting aan het op 14 September 1934 gedane verzoek, werd bij den Minister van Landbouw en Visscherij
nogmaals aangedrongen op het verleenen van steun aan den
Nederlandsehen boschbouw.
Daartoe gemachtigd door de algemeene vergadering van
9 October '36 werden twee nomenclatuurcommissies in het
leven geroepen; één voor het brengen van eenheid in de

wetenschappelijke namen van zwammen, mossen en korstmossen en één voor die van insecten. In eerstgenoemde
Commissie hebben zitting de heeren: Dr. W. J. L ü t j eh arm s, Hoofdassistent aan het Rijksherbarium te Leiden,
Dr. H. van V lot e n, Phytopatholoog aan de Landbouwhoógeschool te Wageningen .en Dr. J. de Hoog h, Houtvester bij het Staatsboschbeheer te Bilthoven. In de andere
Commissie hebben zitting Prof. Dr. W. K. J. Roe p k e,
Hoogleeraar te Wageningen, M. deK 0 n i n g, Houtvester
bij de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem en
J. B. C 0 r por a a I, Secretaris van de N ederlandsche Entomologische Vereeniging te Amsterdam.
Nog kan worden medegedeeld, dat het uitschrijven van
een prijsvraag op grond van het huishoudelijk reglement van
het Van Schermbeekfonds in voorbereiding is.
Ledenvergaderingen en excursies.
In 1936 werden twee ledenvergaderingen gehouden nl. op
11 Juni te Breda .en op 9 October te Wageningen, welke
vergaderingen door onderscheidenlijk 28 en 29 leden werden
bezocht. Prof. Ch. Bom mer was plotseling verhinderd op
de voorjaarsvergadering een voordracht te houden: in zijn
plaats sprak de heer G. 0 e I e v 0 y, Inspecteur principal
des Eaux et Forêts, over "Notes sur la question des arbres
forestières exotiques en Belgique", welke rede in het tijdschrift
is afgedrukt op blzd, 269 e.v" 331 e.v. en 372 e.v. Dr. J. R.
Be ver s.1 u i s hield een inleiding over "Georganiseerde
voorlichtingsmogelijkheid omtrent hout een dringende eiseh",
welke inleding in het tijdschrift op blzd. 241 e.v. is afgedrukt.
Op 12 Juni werd een excursie gehouden naar het arboretum
van Tervueren, van welke excursie een verslag in het tijdschrift is opgenomen (blzd. 317 e.v.). Op 13 Juni werd een
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excursie gemaakt naar het Zonienbosch; waarvan eveneens

een verslag in het tijdschrift is afgedrukt (blzd. 324 e.v.).
Op de najaarsvergadering werden naast huishoudelijke
aangelegenheden verschillende punten besproken. waarvan
de belangrijkste reeds in dit verslag zijn vermelt!. Prof. t e
W e c hel deed een beroep op de leden meer daadwerkelijke
medewerking te verleenen aan het tijdschrift door over technische- of economische onderwerpen, die voor den Neder~
landschen boschbouw van belang zijn. me'dedeelingen te doen.
Het bestuur werd gemachtigd tot het benoemen va.n een
commissie die tot taak zal hebben na te gaan of, en. zoo ja.
op welke wijze. het technisch en geldelijk mogelijk zal zijn
te geraken tot het uitgeven van een beknopte publicatie betrellende den Nederlandschen boschbouw. In dezelfde vergadering werd het bestuur gemachtigd tot het in het leven
roepe'n van twee nomenclatuurcommissies. waarvan de samen-

stelling reeds eerder in dit verslag staat vermeld.
Op 26 Mei werd een excursie gemaakt naar het Speulderbosch en "Leuvenhorst" waar Or: K. M. M ü 1 Ier. Regierungsforstrat uit Feuchtwangen en de heer en mevrouw
S tra u s s. Forstmeister uit Selters in Westenwald. demonstraties hebben gegeven met het gebruik van de wichelroede
in den boschbouw. Mededeelingen daarover. alsmede een
verslag van de excursie. zijn in het tijdschrift op blzd. 280
e.v. en 287 e.v. vermeld.
De Secretaris.

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 14 Januari 1937.

PROVINCIALE BOSCHBRANDWEER.
In het gehccle oosten van Noord·Brabant.
Ten vangen jaren zijn de eerste stappen gezet om te komen tot de
oprichting van een groote provinciale boschbrandweer--organisatie in
Noord-Brabant.

.

Als voorzitter trad op de heer Mr. J. van de Mor tel, wethouder
van Tilburg en eerste secretaris van d,~ Ned. Heide-Maatschappij, terwijl
de heer H. J. Wor m g oor, inspecteur van het landgoed "de Utrecht"
te Esbeek, de administratieve leiding had. om verder in den technischen
uitbouw te worden ter zijde gestaan door de houtvesters der Heide.
Maatschappij de heeren Hor sten Win keI man. .
De organisatie bestrijkt voorloopig het geheele Oosten van Brabant
van Tilburg af en slechts op een heele enkele uitzondering na hebben
alle gemeentebesturen en grondbezitters v~n beteekenis. financieeJe hulp
voor de oprichting en instandhouding geboden. In de meest boschrijke
streken zijn bereids brandtorens opgericht en thans is alles zoover gevorderd. dat de drie eerste blusschers-groepen konden worden geïnstalleerd. Daartoe werd Dinsdagavond een bijeenkomst gehouden te Lage
Mierde.
Ook zijn nu onderhandelingen loopende met het Staatsboschbeheer in
Breda ~m de organisatie ook naar het Westen uit te breIden.

