HET EINDE VAN DE VHABI EN TECTONA
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Op 19 November j.l. kwamen in Pays Bas te Utrecht een groot aantal
Indische houtvesters bijeen ter opheffing van de Vhabi, of zoals ze in
vroeger dagen heette, de Vhabinoi, de Vereniging van hogere ambtenaren bij het Boswezen in Nederlands Oost-Indië.
Prof. de Graaf deelde mede, dat de vereniging nog slechts twintig
leden in Indonesië had, een te gering aantal om door contributies de
kosten van de vereniging en de exploitatie van het tijdschrift Tectona te
dekken, zodat tot opheffing was besloten.
Te Buitenzorg werd op 18 en 19 November het laatste congres gehouden waarop elk der twintig leden een korte voordracht hield, en welk
congres met een diner werd besloten. Men vond het nu een aardige gedachte gelijktijdig in Holland een samenkomst te houden van de oudleden, Aan deze oproep had een groot aantal gevolg gegeven.
Bij de aanvang van het diner werd een ogenblik stilte betracht voor
hen, die in kampen of onder Japanse beulshanden zijn gevallen, waarna
der traditie getrouw, het oude Wilhelmus werd gezongen, Een tweetal
vertegenwoordigers der vereniging zullen aan een nazaat van Dirk van
Hogendorp een oorkonde aanbieden, waarin de aanhef van een nota is
opgenomen. In deze nota betoogt nl. van Hogendorp de noodzakelijkheid
van het treffen van maatregelen voor het behoud der bossen op Java.
Aanvankelijk bleef het bij papieren voorschriften, maar uiteindelijk heeft
die nota toch geleid tot de oprichting van een bosbeheer, dat voor Java
en later voor het gehele gebied van het oude Nederlands Oost-Indië van
het grootste belang is geworden.
Besloten werd verder in 't vervolg telkens op de l8de November weer
bij elkaar te komen.
En zo is dan de 46 jaar oude vereniging vaIlj Indische houtvesters
opgeheven, een vereniging waaraan velen met geestdrift hun werkkracht
hebben gegeven. En, wat misschien nog meer te betreuren is. binnenkort
zal de laatste aflevering van Tectona verschijnen, een tijdschrift dat op
het gebied van de tropische bosbouw baanbrekend is geweest.
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