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Personalia
Op 22, November j.l. vierde ons medelid. de heer Dr.
man s zijn 70sten verjaardag.

J.

Th. 0 udc·

----

. . Lijst van de 'boschbou,... kUlidigcn, die aan de Landbouwhoogeschool te
Wageningen tot doctor in de landbouwkunde promoveerden, na verde·
dïging van de achter hun naam vermelde proefschriften:
H~ A.

J.

.

.

,

M. B,e e kma n. Economische gevolgtrekkingen, voortvloeiende
uit. eene analyse van den djati~pstand en van het djati~
·boschbed,ijf op Java. (Nov. 1920).
C. L. van Door n. De credietbehoefte van den' Indonesischen Land.bouwer. (Jan. 1922).
J. G. 8'. Beu m é e. Floristisch-analytische onderzoekingen van de korte
flora in kunstmatig aangelegde djati.plantsoenen op Java,
in verband met de ontwikkeling van den djati-opstand.
(Mei 1922).
R. Win d. Het looistofvraagstuk in Neclerlandsch-Inclië. (Februari)924).

.1

J. d ~ H oog h. Bijdrage, tot de kennis van den groei van Pseudotsuga
taxifolia Britton in Nederland in verband met zIjn, betee..
kcnis voor den Nederlandschen Boschbouw. (April 1925).
R. Win d Hzn. Onderzoek naar de vooruitzichten van de houtverkolillgsindustrle in Nederlandsch-Inclië. (September 1925).

J.

R. Be ver s I u i s. De miCrografische identificatie van hout.
(November 1925).

·F. K'ramer. Onderzoek naar de natuurlijke verjonging, in den uitkap
in Preanger gebergtebosch. -(Maart 1926).
Ch. 'C 0 s ter. Zur Anatomie und P,hysiologie der Zuwachszonen~ und
Jahresringbildung in" den Tropen. (Maart 1927).
F. H: End e r t. GeslachtstabeiIen voor Nederlandsch..;Indischi! boomsoorten naar vegetatieve kenmerken. (Jupi 1928).
H.

M~

J. Har t. Stamtal en dunning; een oriënteerend onderzoek naar
de beste plantwijdte en dunningswijze voor den djati.
(Juni 1928).

. J:H.

Bek kin g. De djati~cu1tuur op Java. een vergelljKend onderzoek
naar de uitkomsten van verschiHende verjongingsniethoden
van den dj~~i op Java. (Januari 1979). '
L. G. E. Kal s h 0 v c: n. De biologie van de djati~termiet (Kalotermes
Tectonae Damm.-) in verba,nd met zijn bestrijdIng.
(Februari 1930).
.•
.. .
P. H. B u r g ers. De stichting van een boschbedrijf in Andalusië.
(Februari 1931).
P. M. H. H. P r i 11 wit z. De invloed van den bo:scntoestand van den
ÇJrond op de ontWikkeling van de theeplant. (Thea sinensis
Linn). (Juli 1932).
H. van Vlo ten. Rhabdocline pseudotsugae Sydow; oorzaak eener
. ziekte van dougla~par. (October 1932).
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