Mededeelingen . van de N ederlandsche
Bosch bouwvereeniging
Zooals de leden uit een desbetreffend rondschrijven hebben vernomen heeft op 26 Mei jl. een excursie plaats gehad
naar het Speulder- en Sprielderbosch en naar het landgoed
"Leuvenhorsf'. waar Dr. K. M. M ü II e r. Forstrat uit
Feuchtwangen en de Heer en Mevrouw W. S tra u s s.
Forstmeister uit Seltersi. Westenwald demonstraties hebben
gegeven over het gebruik van de' wichelroede en de beteekenis daarvan voor den. boschbouw.
Dr. M ü II e r hield daarbij in Drie een inleiding. waarna ook de heer S tra u s s eenige mededeelingendeed. De
inleiding van Dr.M ü II e r. alsmede een mededeeling over
zijn bevindingen gedurende zijn verblijf in Nederland. die
in een verslag van deze excursie zullen worden verwerkt.
zullen in een volgende aflevering van het tijdschrift worden
opgenomen.

VOORJAARSVERGADERING.
. De voorjaarsvergadering werd op 11 Juni jl. in ·hotel
"Mastbosch" te Breda gehouden en is bezocht door 28 leden
en 5 introducé·s. Wegens verhindering van den Voorzitter.
Prof. J. H. Ja g erG e rJ i n g s. werd de vergadering
geleid door wnd. Voorzitter. Dr. H. van Vlot'ep; die
na de opening <Ie leden en introducé' s en in het bijzonder
de sprekers van dezen avond. de heeren G. Del a v 0 y 'en
Dr. J. R. Be ver s I u i s. verwelkomde. Vervolgens wijdde
spreker enkele hartelijke woorden aan 'de nagedachtenis van
wijlen Prof S, P. Ham. die op vele wijzen. de belangen van
•
onze Vereeniging 'heeft voorgestaan
en herdacht voorts
Mej. Dr. Chr. B u i s'm a n. die zooveel heeft gedaan inzake
het wetenschappelijk onderzoek van de iepenziekte.
'Vervolgens las Dr. Van V lot ende openingsrede van

•
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Prof. J a g erG e r Ii n g s voor, die elders in deze aflevering is opgenomen.
De Secretaris las daarna de notulen van de najaarsvergadering 1935, die ongewijzigd werden vastgesteld.
Na ênkele woorden te h~bben gewijd aan de mu!a;ties in
de Directiti van de Nederlandsche Heidemaatschappij,"~~.-r~
bij de hoop werd 'uitgesprokeI) ·.den.' afgetreden Directeur,
den heer Van L 0 n k h u y zen, nog geregeld op onze
vergaderingen te mogen zien en den heer Hou t zag ers
gelukwenschen werden aangeboden' met zijn benoeming tot
adj.-Directeur, deed de Voorzitter mededeeling van eenige
ingekomen berichten van verhindering van genoodigden en
leden om de vergadering bij te wonen. Vervolgens gaf hij
een uiteenzetting over de gewijzigde regeling van de excur-

•

sies voor de volgende dagen, in verband met de plotselinge
verhindering, wegens ongesteldheid, van Prof. Bom mer.
De heer D èl a v 0 y was zoo vriendelijk zich bereid te
verklaren om de leiding in het arboretum van Tervueren
van Prof Bom mer over te nemen, waartoe ook de plaatselijke beheerder, de heer Co 11 e a u x was uitgenoodigd.
'Aan den heer Van Dis s e I werd dank gebracht voor
zijn bereidwilligheid .om onze vereeniging te willen vertegenwoordigen op het in September e.k. te houden !Ie Internationale Boschbouwcongres te Boedapest.
Voorts deed de Voorzitter mededeelingvan een uitnoodiging van de "Deutsche Forstverein in der Tschechoslowakischen. Republik" om" de 28ste bijeenkomst van die
vereeniging bij te wonen. Belangstellenden kunnen bij ondergeteekende inlichtingen over deze' bijeenkomst verkrijgen.
De vergadering was van meening, dat het niet op den
weg' van onze vereeniging ligt om een abonnement te"-nemen
op de publicaties van het Comité Permanent International
du Bois (C.I.B.), doch op voorstel van den heer Hou tzag e r.s werd besloten; zoo mogelijk, het tijdschrift met
de uitgave "Internationale Rundschau' für Holzverwertung"
te ruilen en dit in ons tijdschrift te laten refereeren.
Het verzoek van het bestu~r' van de Utrechtsche- Boschbrandweer Vereeniging om •donateur te worden, acht de
vergadering niet voor inwilliging vatbaar. Hoewel alle maatregelen in het belang van het behoud en de verbetering
onzèr bosschen de volle sympathie van de .:vereeniging heb-
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ben. ontmoet het verleenen van Einantieelen steun in beginsel
bezwaren, tenzij het wetenschappelijk onderzoek betreft.
De heer G. Del a v 0 y, Inspecteur principal des Eaux
et Forêts sprak .hierna over het exotenvraagstuk en de beteekenis der exoteu voor den boschbouw in België. Deze
voordracht zal in de' volgende aflevering van het tijdschrift
worden opgenomen.
Vervolgens sprak Dr: J. R. Be ver s I u i s over: "Ge;
organiseerde voorlichtingsmogelijkheid omtrent hout - een
dringende eisch". Deze voordracht is elders in deze aflevering afgedrukt.
.
N adat de inleiders nog enkele vragen van de aanwezigen
hadden beantwoord. bracht de voorzitter hen dank voor de
moeite die zij zich hebben willen geven om deze belangrijke
onderwerpen in te leiden.
Bij de rondvraag deed de heer Hou t zag ers het
voorstel om. evenals zulks· voor de namen der houtsoorten
is geschied. een nomenclatuur:"commissie in te stellen voor
de namen van de insecten en zwammen. Het bestuur zal
deze vraag nader onder Dogen zien.
Op voorstel van den heer V a n L 0 n k h u y zen wordt
besloten, dat het bestuur bij den Minister van Landbouw
en Visscherij nogmaals de wenschelijkheid zal betoogen van
het verle~enen van steun aan den boschbouw. in aansluiting
op het reeds op 14 September 1934 gedane verzoek.

Aan de excursie naar België namen deel 20 leden en 5
introducé' s. Het bezoek aan het arboretum in Tervueren
stond. onder leiding van de heeren D·e I a v 0 y en C 0 1I e a u x. terwijl in het Soniënbosch de excursie werd ontvangen door den heer D rum e a u x. Directeur-Generaal
van Waters en Bosschen, den heer Ros s e e I 5, Directeur

van het Staatsboschbeheer en de heeren Nel i s. Hoofdinspecteur en G i II a r din, Inspecteur bij het Belgische
Boschwezen. Bij het gedenkteeken van de in den wereldoorlog gevallen boschbedienden heelt onze vereeniging een
hulde gebracht door een krans neer te leggen, voor welke
hulde de' heer D rum e a x namens het Belgische Boschwezen dank betuigde.
Deze excursies, waarvan afzonderlijké verslagen alsnog
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in dit tijdschrift zullen worden opgenomen. mogen alleszins
geslaagd heeten en hebben er stellig toe bijgedragen de
ba:nden tusschen de boschbouwkundigen uit België en Nederland nauwer aan te halen. Dit moge blijken uit de hartelijke woorden door den heer D rum e a u x gesprokeIl aan
de lunch bij het einde der excursie, die door den heer Van
•V lot e n met een hartelijk wederwoord werden beantwoord.
Onze vereeniging is veel dank verschuldigd aan het Belgische
Boschwezen voor de zeer gastvrije ontvangst en de vele
moeite, die de leiders zich hebben willen geven om deze
excursie zoo goed te doen slagen.
De Secretaris,
F, W. MALSeH.
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