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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouw~Vereeni9ing
.'

PROGRAMMA VAN DE VOORJAARSBIJEENKOMST VAN DE,
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING.
IN ZUID-LIMBURG OP 30 EN 31 MEI 1947.

.

\.:

~.

Vrijdag ~O Mei .•
12.45 uur: Aankomst Valkenburg (Hotel Fransen).

13.00

14.00
19.00
20.30

: Lunch..

'

"

,

'

'

"

,

.. : Vertrek naar Heerlen voor een excursie naar de ,mijnen (bovengronds);
.. : Diner.
.. : Vergadering.
Age'ncla: 1. Opening.
~ "
2. Notulen.

3. Ingekomen stukke:n.

.i /

1

~ ~: ,~:~:~::~:~:~' :~ tee:enV:rz~!~;~chap

of practijk.

. 6. Rondvraag.
7~ Sluiting.

Zlltér<Ûlg 31 Mei. ·_!..t ,h
.~
. 8.00 utir: Vertrek voor excursie door het ZUidelijke deel v';n Limburg.'
13.00 .. ! Lunch te ,Maas~cht. alwaar ontbinding der bijeenkomst.

.. ,

',-

,

.'"

De sec·retaris van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging.

Ir G. M. m'.! lnk.
DESIDERATA .INZAKE DE NIEUWE BOSCHWET IN NEDERLAND.
Praeaclvies van het' bestuur der Nederlandschc. Boschbouw Vereeniging ingediend bij
de Commissie Herziening Boschbouwwetgeving.

Het bestuur der Nederlandsche Boschbouw Vereeniging ontving van
de Commissie Herziening Boschbouwwetgeving het verzoek op korten,
termijn mededeeling te doen van de desiderata der Nederlandsche Boschbouw .Vereeniging inzake de nieuwe boschwet.
Aangezien de gestelde termijn zoo kort was, dat het niet mogelijk
bleek, de leden der Vereeniging te raadplegen over hun wenschen en
hun meening betreffende de nieuwe boschwet, noch over wijzigingen of
aanvullingen, 'dieeventueel in het in te dienen praeadyies noodig of wenschelijk geacht zouden zijn~ diende het bestuur zijn praeadvies in.
De nieuwe boschwet zal, naar wij allen hopen. echter van een zoo I
eminent belang zijn voor de ontwikkeling van den boschbouw en voor
de toekomst van het bosch in Nederland. dat het bestuur van oordeel
is, alsnog het vraagstuk in ons tijdschrift in behandeling te moeten
brengen.
"
, '
Het bestuur wil daarom de gelegenheid, waarbij het zijn praeadvies ter
. kennis van de leden brengt. gebruiken, om tevens de discussie over de

•
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"

,
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nieuwe boschwet te openen. Wij hopen: dat de leden. die zich in het
vraagstuk hebben verdiept of die dit zullen doen. hun conclusies in het
Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift naar voren zullen brengen. Dit
neemt niet weg. dat het bestuur ook schriftelijke opmerkingen of aanvullingen gericht aan den secretaris der Vereènigin·g. Ir G. M e m'e I i n k
Otterlooscheweg 14. Hoenderloo. ,gaarne tegemoet ziet.

.,<,

!., .... 10 Maart 1947.

~,'

' ..

" Het bestuursadvies IUic:lde;:',',

~·..I"I.,·4·~.:!>··;·.

Aan den heer J. J. H. Bijdendijk.
Secretaris der Commissie Herziening
Boschbouwwetgeving.
'
Bezuidenhout 72. .

.

Inantwoord op Uw verzoek van 2 Januari 1947 betreffendé desiderata
der Nederlandsche Boschbouw Vereen.iging jnzakede~Boschbouwwet_
geving heeft het, Bestuur der Vereeniging ; de eer U ,het volgende mede
te deelen.
• '
Doelstellingen :,
De nieuwe Boschwet heeft naar ons oordeel de volgende doeleinden
na te streven:

,

.'

'1(,.".......

1. Het instandhouden' van het bosch iu Nederlanà; ,ils";ede het behoud
van het na!uurschoon. dat door bosschen en' andere houtopstanden
wordt gevormd.·,
"
'
2. De bevordering, v,m den boschbouw door:
a. uitbreiding van het bestaande boschareaal. '
'
b. verhooging van de, productie•. " "
Middelen:
A. De behartiging van de belangen van denboschbouw .in Nederland
dient te worden toevertrouwd aan een lichaam. waarin, alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd .. Dit lichaam treedt in, de plaats van de';:
Boschraad. 'zooals deze in ,de Boschwet 1922 werd, ingesteld.
,
...
Hiervoor moet o.i. wOJ;.den aangewezen de Hoofdafdeeling Boschbouw
bij de Stichting voor den Landbouw. Het publiekrechtelijke karakter van
deze Hoofdafdeeling. meer in het bijzonder de bevoegdheid tot het uite
vaardigen van verorçleJ;1in"gen, biedt' de mogelijkheid. om in de nieuwe
Boschwet slechts Juridamenteele bepalingen op te, nemen, ,De uitwerking

, in bijzonderheden moet worden opgedragen aan de Hoofdafdeeling voornoemd.
B: De controle op de tiitvoering van qe bepalingen der Boschwet dient
, in handen te worden gelegd van het Staatsboschbeheer. De wet zal daar, om de samenwerking tusschen den Directeur van het Staatsboschbeheer
en de Hoofdafdeeling 'Boschbouw (den nieuwen Boschraad) moeten
regelen op de ""ij ze. zooals dit in de beschikking van de Bodemproductiewet is gebeurd. nl. door een Contaët-Cómmissie uit 'de Hoofdafdeeling
Boschbouw.'

I
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C. Bosschen en houtopstanden in eigendom van het Rijk vallen"":" in
tegenstelling tot de Boschwet 1922 - ook onder de nieuwe wet.
, D. Bosschen en houtopstanden van publiekrechtelijke lichamen en ver- "
eenigingenten algemeenen nutte, die boscheigenaren zijn, behouden ook
in de nieuwe wet hun' speciale plaats.
E. De natuurschoonwet 192/1 blijft van kracht. De bevoegdheden in
deze wet toegekend aan den Boschraad worden overgedragen "an de
Hoofdafdeeling Boschbouw bij de Stichting voor den Landbouw.
F. De bepalingen van de nieuwe wet betreffen - in tegenstelling tot
de Boschwet 1922 --.:. ook bosschen en houtopstanden van alle andere,
particuliere eigenaren, natuurlijke, personen, alsmede rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen.
ad 1. G. Verandering van de bestemming'van gronden, die bosch
, dragen of hebben gedragen, moet worden onderworpen aan de goed. keuring van de Hoofdafdeeling Boschbouw en zoo mogelijk onder voorwaarde, dat een ev~n 'groote oppervlakte woeste grond resp. andere grond
tot boscb wordt aangelegd. Beroep op een beslissing van de Hoofdafdeeling Boschbouw bij de Stichting voor den Landbouw moet mogelijk wor~ •
den gemaakt bij den Raad van State,afdeeling geschillen van bestuur.
De wijze van herbebossch"n warde overgelaten aan het oordeel van den
eigenaar, die echter .de mogelijkheid moet hebben, den houtvestel van het
Staatsboschbeheer, waaronder zijn, bezitting valt, om voorlichting te
vragen.
Het bestuur der N.B.V. heeft overwogen, of het binden van 'den kap
aan een vergunning als middel tot de instandhouding van het bosch gewenscht zoude zijn. Algemeene toepassing van dezen maatregel is o.i. !liet
juist. Bij óverga'ngvän eigendom door verkoop of bij vererving zou een
toepassing gedurende 5 of 10 jaren na den overgang op zijn plaats kunnen zijn. Zelfs deze beperkte toepassing echter heeft naar onze meening
zoovele bezwaren, dat het bestuur hierover geen oordeel wenscht uit te
spreken, doch de beoordeeling liever zou zien overgelaten aan de Hoofdafdeeling Boschbouw. De bepaling van art. 9 der Boschwet 1922 betreffende behoud van natuurschoon moet o.i. in de nieuwe wet worden
overgenomen.
ad 1. H. Tot het waarborgen van het instandhouden van bosschen en
houtopstanden behooren de maatregelen ter. ,bescherming tegen gevaren.
Het verplichten van den boscheigenaar tot het nemen van maatregelen
tegen insecten, zwammen, brand enz. moet in de wet worden vastgelegd.
De nadere omschrijving, zooals data betreffende het verbod (ongeschild) .
naaldhout in het bosch te laten liggen, breedte van brandstroaken enz.
dient op grond van de Boschwet door verordeningen van het publiekrechtelijk lichaam, de Hoofdafdeeling Boschbouw bij de Stichting voor
den Landbouw te worden geregeld.
'
ad 1 a. I. De uitbreiding van het boschareaal moet o.i. wo~den gestimuleerd door het mogelijk maken van een subsidie, bijv. in den vorm' van
renteloaze' voorschotten en eventueele fiscale tegemoetkomingen (vrijdom
van grondbelasting gedurende 60 jaar bijv.). De bepalingen hieromtrent
in de Boschwet 1922 betreffende publiekrechtelijke lichamen en stichtingen van algemeen nut, dienen te worden uitgebreid tot natuurlijke persorren en rechtspersoonlijkheid bezittende inslellingen, eigenaren van
woesten grond geschikt, voor bebossching. .

"
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I,

Het Staatsboschbeheer moet hierop 'contiöle uitoefe~en en 'de plannen
goedkeuren,'
",'
",.." "
'
",
,
, ad 2 b. K. Alle bepalingen met het doel, de productie van hout te verhoogen, dienen gebaseerd te zijn op de gedachte, dat Nederland aan hét
initiatief en de groote liefde Voor bosch en boschhouw van de particuliere eigenaren veel is versçhuldigd. en dat deze belangstelling. zeker niet,
mag worden beknot of uitgeroeid, integendeel zoo mogelijk moet wor,,'
,
den gestimuléerd.· "
.
',
Dit is alleen mogelijk. ip.dien de particuliere eigenaren zooveel mogelijk
worden. vrijgelaten in het beheer van hun bosschen. Daarom is het in de
eerste plaats noodig, de mogelijkheid van voorlichting op de wijze, zooals
dit voor den land- en tUinbouw in ons land reeds lang bestaat, in deze
wet vast te l e g g e n . '
,
De uitwerking in bijzonderheden worde overgedragen aan de Hoofdafdeeling B,oschbouw in overleg met het Staatsboschbeheer.
Een algemeene bepaling over de verplichting tot deskundig beheer van
boschbedrijven van nader vast' te stellen minimum grootte is mogelijk"
wellicht gewenscht. De regeling in bijzonderheden worde opgedragen aan
de Hoofdafdeeling Boschbouw. Hiermede kan deze ook aan een van haar
grondprincipes voldóen, nL het opleggen V'in verplichtingen door de be,drijfsgenooten zelf.
" ,
,
L. Indien ingrijpende maatregeIe!, de boscheigenaren benadeelen,
moet een redelijke ve~goeding principieel worden uitgekeerd; zooals dit
ook bij onteigening ten behoeve van natuurschoon mogelijk zal blijven
~
(zie onder G. art. 9 Boschwet 1922).
,
M.· Het ware o.i. te overwegen, een uitbreiding te geven aan de bepaling onder G. bedoeld met betrekking tot bosschen aangelegd op zandverstuivingen en duinen. Voor de plannen' van de herbebossching van
dg). terreinen zal de goedkeuring van het Staatsboschbeheer gewen~cht
zijn. Anderzijds moet de mogelijkheid van een subsidie, liefst inden vorm
van rentelooze voorschotten, ,geboden worden.
"
Naar het oordeel van het, bestuur der N.B.V. zal dus de nieuwe
Boschwet aan de Hoofèlaf~eeling Boschbouw bij de Stichting, voor den ,
Landbouw een taak. moeten opdragen, die zich niet beperkt tot !>et desgewenscht of eigener beweging uitbrengen vifn adyiezen aan de -Regee..
ring, zooalsdit in de Boschwet 1922 aan den Boschraad werd toe,vertrouwd. De taak stiekt zich in de nieuwe wet ook uit tot bemoeienissen
,
als het uitvaardigen van voorschriften en yer~rdeniIÎgen."
De positie, die de Hoofdafdeeling Boschbouwals publiekrecht~1ijke
organisatie volgens de wet op de Stichting voor den Landbouw zal verkrijgen, moet ,met, de in de nieuwe Boschwet gestelde taak in overeenstemming zijn. Binnen het kader van, de Stichting voor den Landbouw
(met een hoofdletter L I) zal de Hoofdaldeeling Boschbouw ,een volkomen onafhankelijken plaats moeten hebben met bevoegdheden, die buiten de bemoeiingen en buiten de verantwoordelijkheid van den Centralen
'Raad van' de Stichting voor den Landbouw liggen.
, '
" "" , ,
Dit geeft overigens naar onze meening de juiste verhouding tusschen
Land- en Tuinbouw eenerzijds en den Boschbouw anderzijds weer, '
De boschbouw behoorde feitelijk. principieel en qualitatief gezien in
een Stichting voor den Boschbouw te worden georganiseerd. Quantita-'
tief béoordedd en In verband met sommige gemeenschappelijke belangen
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~n aspect~n van landbouw en boschbouw is het opnemen van den boschbouw in de Stichting voor den Landbouw een practische oplossing. Maar
hierbij moet met de bijzondere positie van den boschbouw rekening wOrden gehouden. De boschbouw kan onmogelijk op &n lijn· worden ge- .
plaatst met een Hoofdafdeeling "Akkerbouw", "Weidebouw", "Blóembollenteelt" ••• Fruitteelt" of "Groententeelt" .
Het bestuur der Nederlandsche Boschbouw Vereeniging is overigens
gaarne bereid. zijn opvattingen mondeling I)ader toe telichten.

"

~.

De Voorzitter:
w.g. Dr H. VAN VLOTEN.
. De Secretaris:

w.g. Ir G. MEMELINK.
. JAARVERSLAG VAN DE NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
OVER HET JAAR 1946.
Leden. In 1946 zijn OllS de leden J. ten 0 e ver. Dr. ). 00 s ter en Mej. B. J.
A. Zee n cl a m dÇ>Or den dood ontvallen. terwijl er drie leden bedankten. Daartegen ..
over traden 34 nieuwe ]~den toe en 2 persoonlijke donateurs, zoodat het aantal leden
steeg met -28, waarmede de achteruitgang van 11 leden van verleden jaar weer ruim ... ·
schoots werd ingehaald. Het aantal leden steeg dus van 195 tot 223. het aantal,dana...
teurs bleef 17. het aantal persoonlijke donateurs steeg van -4 op 6. Met het eerelid en
het lid van verdienste mee. bedroeg het totaal op 31 December 1946: 248 tegen in de
vorige jaren 218. 227. 222. 201. 178. 168. 164. 150. 108. 101 en 96 In 1935.
De' nieuwe leden zijn: Ir L. F. Ab e 11 te GorsSel. Or J. H. Be c kin g te Wage':'
ningen. Mej. ,B. Th ..W. B I ij den.s te i n te Maarn. Dr D. B u r g ~ r te De Steeg.
Jhr Mr C. De cl e I te 's Gravelancl, Dr K. E bes te Rotter4am, Mevrouw Mr M. H.
van Geuns Kasteleyn te Voorst, Jhr A. van der Goes te Bakkeveen. Ir
. A. J. GJ':and]ean te Nijverdal. J. Hansen te Baarn, Ir W. HO,rsting te Am~
hem. Mr M. C. Th. M. Baron van Hövell tot' We'sterflier te Malden.
R. C. Hu cl i 9 .te Haaksbergen" Ir .K. E. 'H u i z 1 n 9 a te Eindhoven, Ir W. L. J a n~
sen. te Utrecht, Ir J. G. G. Je 11 e,s te Zwollerkarspel. de Heer en Mevrouw J.' G.
J or da ~n~v a n He e k te Haaksbergen, Ir H. A. J. J onke r te Lunteren. Jhr. Ir
J. Ph. Laman Trip te Velp. J. G. Markvoort te Hummelo. Ir A. A. P. A.
Metsers te Rossum (Gld), Ir J. F. A. Molenaar's, Maastricht. J. Mulder
ten Kate te Vaassen, J. F. Munneke te, Putten. Ir J. F. van Oos'ten Slln..
ij el an d te Den Steeg', Ir F. Ph i I i ps te Eindhoven. Ir F. W. Rap p a rd te 's~Gra'"
venhage. Ir D. Sik k e}; te Amsterdam. Ir W. J. J. S n)l der s te Arnhem. Ir P. H,
IY:J;. T:, 0 m p te Vught, Ir C. N. A. de V 0.0 gd te Wassenaar, M~juffrouw Dr J.
C: Wen t te Baarn en Ir- L. W. W i I mes te Arnhem. De nIeuwe persoonlijke. dona . .
teurs: j. C. Mul cl e r te Zwijndrecht en W. Ch. Na c hen i u's te Garderen.
De in het vorige jaarverslag genoemde 5 geschorste leden werden op de Algemeene
Vergadering van 24 .Mei geroyeerd .
.contributie. De contributie bleef. met inbegrip van het abonnement op ret .Neder...
landsch Boschbouw Tijdschrift. bepaald op f 15,00.
Bestuur. De samenstelling van het bestuur was:
Di' H. van Vloten te Wageningen, voorzitter;
W. Brantsma te V~assen, onder..voot-zitter:
Ir F. W. B u r ge r te Bilthoven, secretaris:
Ir A. A .. Bo,nnema te Eist (U.). tweede ,secretaris;
Ir C. Sta f te Arnhem, penningmeester.
In het najaar traden Ir F. W. Burg eren Ir C. Sta f periodiek af en werden
nieuw gekozen, Ir F. W. We s s els en Ir G. Mem e I i n k. Laatstgenoemde werd
secretaris. eerstgenoemde tweede seCretaris,· terwijl Ir A. A. Bon n e m a het penning~
meesterschap op zich nam.
Tijdschrift; Het aantal betalende abonnés op het tijdschrift bedroeg - behalve de

':.
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Ie-den - op 31" December 1946: 441 tegen cie ·voorafgaánde, jaren 326, 289. 239, 14:8.
106, 88 en 83 'in 1939. De redactie Was als volgt samengesteld:
Prof. A. te' We c hel te Wageningen. voorzitter;
Ir F. W. M a I s c h te Utrecht, secretaris:
Ir Ä. A. Bon n e m a, P. B' 00 d t en Ir F. W. B u r g e r, leden.
In April wisselden de heeren M a' I s c h en B u r 9 ervan functie. In de najaarsvergadering werden beide laatstgenoemde personen. die periodiek moeten aftreden, her'",
.
kozen.
.
Door de nfeuwe vereeniging van Boscheigenaren werd asyl verzocht in ons Tijdschrift.
.~.
Vooralsnog werd hiertoe niet besloten.
. . ...•
De voorjaBrsbijeenkomst werd gehouden van 2J,-25 Mei te Gieten. Inleidingen tot de
excursies werden gehouden door de leiders en wel door den heer J. J. M. Jan sen
o~er· den aanleg van de -jonge bosschen in Drenthe en door. Ir J. L. W. Blo k h u i s
over de verpleging daarvan. De eXCursies leidden door de beide houtvesterijen der be~·
trokken houtvesters, de genoemde inleiders. De' deelname was buitengewoon groot en
bedroeg rond 90 personen.
, ~
,De wetenschappelijke 'cursus werd gehouden op 11 en 1'2 October te Apeldoorn.
Dr Houtzagers en onze Deensche gast Or C. S-y:ra:ch Larsen spraken _over
de veredeling van houtgewassen in het algemeen ~n 1n het bijzonder in Denemarken
en Zweden; J.'e. E. c. N. Mulder en Ir P. A. van den'Ban leidden'de demon~
stratles inzake grondbewerking eon grondbewerlçingswerktuigen van' den tweeden dag
in, die op de gronden vao hèt Domein het Loo' werden gehouden. De deelname' be~
droeg wederom rond 90 personen.
.
. ~.
,.
',",,"
Ontvangsten en uitgaven werden op de najaarsvergadering' verán"hvoord over, twee
jaren: 1944 en 1945. De nieuwe kascommissie. bestaande uit de h~eren: M. cl e K 0 ..
ning, Ir-S. G. van Geuns en Ir H. W. Schenkertbefg 'van Mierop
zulle_n de verantwoording over 1946 controleeren.
'-,
'
. .
Werkzaamheden van het Bestuur. Er werd op 18 Maart 'een, adres 'gericht tot den
Minister van Landbouw, Visscherij en VoedSelvoorziening omtrent de blokkeering' der
saldi. na de voorjaarsbijeenkomst te Gieten telegrammen aan den %-elfdeo-,minister en aan
die van Binnenlandsche Zaken. betreffènde de boschbrandweerorganisatie. op 22 Juli
adreSsen tot eerstbedoe1den Minister en' den Minlstér-van Financiën omtrent de houtroof..
vergoedingen en op 3 September. een tot den Minister van Landbouw ovcr ,de bó:Sch~
plantsoenen. Op' het eerste adres werd geen bericht ontvangen. Op de telegrammen
werd geantwoord._ dat een desbetreffçnde commissie was benoemd. doch zonder' ver~
tegenwoordiging van onze Vereenlging. Op het adres omtrent de houtroofvergoedingen
werd geantwoord, dat onderling overleg gaan4e w:as. 'Op het adres, omtrènt de bosch~
plantsoenen werd op 26 October een 'uitvoeriger bericht ontvangen.
.~
Een en ander werd bekend gémaàkt in het Tijdschrift op de . bladzijden ,92. 159. 184,
216 en 269. waarbij echter het antwoord op het laatst genoemde adres ontbreekt. '
De voorzitter bleef deelnemen aan de voorbere~ding tot oprichting ,vao een hoofd~
afdeeling voor den boschbouw_.bij de Stichting van den Landbouw in 'de zciogenaamde
organisatie~commlssie hoschbouw bij die Stichting. Hij nam. zitting' in twee der drie' werk ..
commissies: de commissie, voor sociaal~economische aangelegenheden en "die -voor_ tech..
nisch ..wetenschappelijke zaken. Van de derde commissie. die voor cultureeJe belangen.
is ons lid Jhr W. H,., de B e a ufo r t voorzitter. terwijl een groàt' aantal onzer leden
,
"
'
er lid van is.
De voorzitter vertegenwoordigde de vereeniging wederom in de LandbQu'worgarusatie
T.N.a. tot' voorbereiding vah de her9prichting van' het Bosèhbouwproèfstation . .DeZ~
voorbereiding leidde er toe, dat op 1 Juli het boschbouwproefstatlo,n,-::-.Jn oprichtmg te Wageningen werd gevestigd. terwijl de voorzitter Or H. v'a n V la t en .aldaar tot
Directeur werd benoemd. .
. ·f·
<.~' ,',) .,
I',
De secretaris vertegenwoordigde 'op 26 Januari het bestu'ur .op de vergadering, de'r
contact-commissfe voor Natuur-'- en Landschapsbescherming, waanian verslag werd, uit~
gebracht in het Maart~nummer 1946 van het tijdschrift blz. 65.
.
De· voorzitter nám zitting in het ,comité van aanbeveling van de Stichting Vrienden
van het Wageningsche Arboretum.
De secretaris belastte zich met ontvangst en de distributie van schenkingen van de
Deensche Boschbouw Vereeniging, en de Forstkandidaters Vereeniging.
Commissies. Op 14 Februari is de Redactie-commissie voor publicaties met haar werk~
zaamheden begonnen. waarbij Ir J. van S 0 e,s t' tot secrétaris werd ,aangewC:zen.
Door het in militaire dienst treden van den heer van S 0 e s.t -en het zeer bezet zijn
van Ir F. W. B u r g er als: secretaris van het bestuur. zIjn de werkz:aa:~eden bemoei...
lijkt .In den zomer werd aan de commissie toegevoegd .Ir J.. J., 'S m i t tê Hoenderloo,
>

'.
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die 'zich belastte hiet het seCretariaat. Na' het 'aftreden. van den heer B u r g eruit het'
bestuur. werd hem verzocht in de commissie aa'n te bliJven, ofschoon hij als vertegen..
woordiger van het bestuur hef lidmaatschap. had aanvaard. Dit ontmoet geen bezwaar.
daar de voorzitter 'Van het bestuur doe:rgaans 'bij de vergaderingen aanwezig is.
De afgevaardigde 'in den Raad van de Werkgemeensçhap van Wetensçhappelijke
Organisaties in Nederland. Ir F. W. Burg er. braçht ,?ver werkzaamheden en plannen
.
tot liquidatie verslag uit in het Mei..nununer van het Tijdschrift. blz. 115.
Het door de voormalige ComIllÎssie voor de Roomzaden aangeboden boek "Boom ..
zaden" kWam in Augustus gereed. Aan, het eInde van het jaar. was de helft van de
oplage geplaatst.
.', '
'Voor de Nomenclatuurcolllmissie voor zwammen bedankte Dr J. de H'oogh. De
Oor t werd secretaris. Als- lid_ werd benoemd G. A. de V i" i es te Baarn. Ook de
samenstelling van de Nomenclatuurcommissie voor inséclen is in vernieuwing.
Een 'werkcommissie uit de Contact..commissie voor Nomenclatuur kwa_m gereed met
een rapport: ..Namen van_.Houtgewassen", dat vanwe'ge, de N.B.V. zal worden uitgegeven.
Het be-stuur wordt thans 'bijgestaan door de volgende commissies en door de aan het
slot genoemde vertegenwoordigers.
1. Redactiecóm.missie Tijdschrift:
Prof. Ä. teW e c h c 1. voorzitter;
Ir F. W. Ru r g e r. secretaris;
.
lr A. A. Bonnerna, P. _Baadt en Ir F. W.,Malsch, leden.
2. Nomenc1atuurcommissie voor zwammen:
Dr H. -van V.l o.t e n, voorzitter.
De A. J. P. Oor t. secretaris;
G. 1.:. de Vries, lid.
3. Nomendatuurcommissie voor insecten:
· Prof. Or W. K. j, R ö e p k e. voorzitter;
J. B. Co r por a a 1. secretaris;
M. de Koning. lid.
4. Commissie, tot voorbereiding van Wetenschappelijke Cursussen:
.
Prof. Ir J. H. Jager 'Gerlings, voorzitter;
Or G. Houtzagers en Dt, H. van Vloten, leden.'
5. Redactie~·commlssie voor publicaties:
',
Or J. R. Beversluis, voorzitter i
· Ir J.' J. S Dl i t, -sêcretaris ;
Ir F. W;"Burge,r en Ir J. van Soes,t. leden .
. 6. Kascommissie 1946: c.·
•
M. de Koning, Ir S. G. ván Geuns en Ir H.- W. Schenkenberg van
Mierop.
~',
7. Commissie voor de. Wetenschappelijke Benaming der Cultuurgewassen of COntad·
commissie voor Nomenclatuur, waarin voor de N.B.V. zitting hebben:
Dr. G. Houtzage'·r's en Ir J. Vlieger, leden';
Prof. Ir J. H. Ja 9 e,r' Ge r 1 i n g s. plaatsverVangend lid.
8; Afgevaardigde in het Centraal Comité, van het Instituut voor toegepast Biologisçh
Onderzoek in de natuur: Or Th. C. 0 u d e man s. I
9. Afgevaardigde in den Raad van ~ erkgemeeD,Schap van Wetenschappelijke Orga, nisaties in Nederland:: Ir F. W. B u-r ge r.
10. Afgevaardigde in de Boschbouwc.ommissi~ van de .Stichting voor den Landbouw:'
DrH.vartVloten;
-"· plaatsvervanger Ir A. A. B <> n n e m a . .
.
LedenrJergadenngen. Op 24- Mei' en op 11 October werden Aigemeen,e ledenvergade..
ringen gehouden, waaromtrent verslag werd uitgebracht in het Juni en het November..
nummer van. het Tijdschrift, blz. 138 en 269•
. De ~ecretaris van de Nedërlandsche Boschbouw Vereeniging,
Ir G. Me meI i n k.
C

•

.'

,

•

Personalia.
BIJ Koninklijk Besluit is' op voordracht van dell Miruster van Landbouw, Visscherij
en Voedselvoorziening Ir B. V,e e n, te rekenen met ingang van ",._ Februari p .. belast
met hef geven van onderwijs in' houtteelt en boschbescherming buiten de Tropen aan
de Landbouwhoogeschool te Wageningen. tot het einde van het studiejaar 1946/1947.
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