Mededelingen van de Nederlandse
Bosbouw Vereniging
JAARVERSLAG OVE.R 1959
Het ledental
In het jaar 1959 overleed op 7 november ons lid van verdienste, de
heer E, D, van Dissel.
De leden ir C. J, Mol en dr A, Thorenaar bedankten voor het lidmaatschap, terwijl als nieuwe leden toetraden: H, j, Blijden,tein, mevr,
T, G, Blijdenstein-ter Horst, ir M, C. L. Hermens, j, H, van Leeuwen,
ir C. p, Lekkerkerker, ir A, J, van der Poel, ir p, W, Rappafd, ir C. J,
SteleIs, ir p, C. van de Weerd en C. W, j, Baron de Weichs de Wenne,
Voorts werd het donateurschap van wijlen W, p, C. H, Graaf Bentinck
en Waldeck Limpurg overgenomen door A, Graaf zu Ortenburg,
Door deze veranderingen bedroeg het aantal leden en donateu's op
31 december 1959 achtereenvolgens 285 en 22, in totaal 307, tegel,over
278 en 21, in totaal 299 op 31 december 1958,

De contributie
Ook voor 1959 bleef de contributie onveranderd vastgesteld op f 20,
inclusief het tijdschrift, terwijl voor de leden, tevens lid van de Nederlandse Ve:reniging van Boseigenaren. alsmede voor de "echtgenoot"-

leden dezelfde faciliteiten golden als vermeld in het verslag over 1958,
Het Bestuur
Tijdens de najaarsvergadering op 23 oktober 1959 te Bergen op Zoom,
werd ir L. VVo Wilmes in het bestuur gekozen in verband met het periodiek aftreden van dr j, p, van Oosten Slingeland, waarna het bestuur
als volgt was samengesteld:
Prof. dr j, H. Becking, voorzitter, ir W, E, Meijerink, secretaris,
E, C. N, van Plorenstein Mulder, penningmeester, dr j, de Hoogh,
ir J.

c.

onder-voorzitter en ir L. W. Wilmes. 2e secretaris.

Het tijdschrift
In verband met het periodkk aftreden van dr J. van Soest, werd
ir M. Bol als lid van de redactie-commissie gekozen. Het aantal abonnementen verminderde in 1959 van 616 tot 608, met inbegrip van de leden,

De voorjaaz'sbijeenkomst
Op 5 juni 1959 werden excursies gehouden naar het landgoed "de
Zonheuvel" , nabij Doom, onder leiding van ons lid jhr. E. C. A. de
Jonge, en naar Langbroek, waar op de bezitting "Hindersteijn" het
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griendbedrijf werd bezichtigd. Ir W. D. J. Tuinzing, Rijksconsulent voor
de griend . . en rietcultuur, gaf hier tezamen met de eigenaar. mr K. Baron

de Wijkerslooth de Weerdesteyn, de nodige toelichting op het voor
velen weinig of niet bekende bedrij f.
Op 6 juni genoot het landgoed "den Treek" na vele jaren weer eens
de volledige belangstelling en leidden jhr. W. H. de Beaufort en de
heer R. C. J. Bakhuizen van den Brink de excursie.
De algemene ledenvergadering werd op 5 juni in hotel "Pabst" te
Doorn gehouden, voorafgegaan door een inleiding door jhr. de Beaufort.
De najaarsbijeenkomst
Na ontvangst op het stadhuis van Bergen op Zoom door de burgemeester ir L. A. H. Peters, werd de middagexcursie op 23 oktober gehouden naar het gemeentelijk bosbezit van Bergen op Zoom, het recreatiegebied "de Heide" en het landgoed "Lievensberg". Vervolgens werd het
landgoed "de Grote Meer" nabij Ossendrecht, eigendom van jhr. P. H.
Cogels, bezocht.
Op de avond van die dag werd de algemene ledenvergadering in het
gebouw "Thalia" gehouden.
Op zaterdag 21 oktober werd de fraaie "Wouwse Plantage", eigendom
van de Belgische familie Janssen de Limpens, in een levendige discussie
betrokken, waartoe vooral de Corsicaanse den onder de vigerende om-

standigheden aanleiding vormde. Op beide dagen berustte de leiding bij
ir J. F. A. Molenaars.
Voor de meer uitgebreide verslagen van voor- en najaarsexcursie:s.
alsmede van de besluiten der vergaderingen, moge worden verwezen
naar de desbetreffende nummers van het tijdschrift.
De Studiekring
Voor het onderwerp "De Houtafzet", dat op 19 februari 1959 in
"Royal" te Arnhem werd behandeld, bestond een zeer grote belangstelling. Het werd op die dag duidelijk, dat het probleem niet uitputtend
kon worden besproken. zodat in de nabije toekomst opnieuw een bijeenkomst aan dit onderwerp zal moeten worden gewijd.

De werkzaamheden van het bestuur
Het bestuur kwam 3 maal in vergadering bijeen, op 5 maart, 11 mei en
16 oktober 1959, in alle gevallen te Arnhem.
Voorts werden door prof. Becking. ir Meijerink en ir van Tuil, als
vertegenwoordiging van de jubileum-commissie op 18 december 1959 een
bespreking gehouden in het Huis der Provincie te Arnhem, in verband
met de organisatie van het jubileum op 7 oktober 1960.
Op 8 september werd door de "commissie van vier", gevormd door de
Nederlandse Bosbouw Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren en de redactie-'commissie van het tijdschrift, te Wageningen
een bespreking belegd aangaande de verrekening van de kosten van het
tijdschrift over 1958. Deze eerste verrekening op basis van de samenwerking inzake het tijdschrift, had een buitengewoon vlot verloop.
Op 26 februari 1959 werd de "commissie tot bestudering van het wildvraagstuk" door prof. Becking geïnstalleerd. Zij is als volgt samengesteld:
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mr H. L. s' Jacob. voorzitter; P. M. Tutein Nolthenius. dr J. F. van
Oosten Slingeland en ir A. A. C. van Leeuwen (vertegenwoordigers
Bosbouw); mr J. O. Thate (vertegenwoordiger Jacht); H. P. Prangsma.
E. Hoogendam en C. Bijsterveld (vertegenwoordigers Landbouw);
ir J. J. Westra, secretaris.
Het bestuur was aanwezig bij de promotie van dr J. van Soest op
17 april 1959 en de afscheidsreceptie van ir F. W. Malsch op 30 mei
1959 te Utrecht.
Commissies
De commissies, die het bestuur in haar taak bijstaan of waarin het

bestuur vertegenwoordigd is, waren op 31 december 1959 als volgt
samengesteld:
I. De redactie-commissie voor het tijdschrift: dr H. van Vloten, voorzitter, ir F. W. Burger, secretaris, ir M. Bol, P. J. Drost en ir A. J.
Grandjean, leden.
2. De studiekring-commissie: prof. dr G. Hellinga, voorzitter, ir A. G.
Ge:rritsen. secretaris, ir H. A. van der Meiden. ir W. E. Meijerink en

ir H. Veenendaal, leden.
3. De redactie-commissie voor publicaties: dc

J.

van Soest, voorzitter,

ir A. G. Gerritsen. secretaris, ir A. H. Druijff. ir A. J. Grandjean en
ir L. W. Wilmes, leden.
4. De kascommissie: eh. Tromp Meesters, ir J. F. Smit en ir J. H. van
Tuil.
5. De commissie voorbereiding 50-jarig jubileum 1960: prof. dr J. H.
Becking, voorzitter, ir W. E. Meijerink (toegevoegd in 1959), secretaris,
ir F. W. Burger, dr J. van Soest, ·dr J. A. van Steijn en ir J. H. van Tuil.
leden.
6. De commissie tot bestudering van het wildvraagstuk: zie hiervoor.

7. De "commissie van vier" inzake het tijdschrift: ongewijzigd (tijdschrift okt. 1959, blz. 291).
8. Vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Natuurfonds:
dr J. de Hoogh (als in 1958).
9. De vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting ter verbetering van voortkwekingsmateriaal van houtopstanden werd, i.V.m. de ge-

wijzigde statuten van de Stichting, waardoor de Nederlandse Bosbouw
Vereniging alleen een adviserend lid kan voordragen, voorlopig beeindigd, omdat dr J. de Hoogh reeds ambtshalve als lid in dit bestuur
zitting heeft.
De secretaris. ie W. E. Meijerink.

