industrie voor de boseigenaren.
Hoewel de situatie rondom de papierindustrie zorgelijk Is, verwachten J. W. H. van der Krol en A. Tissingh op korte termijn geen directe gevolgen voor de bos eigenaren.
- Enkele leden uiten de wenselijkheid om na te gaan of het gewenst is dat de KNBV lid wordt van
een Internationale vereniging van
bosbouwverenigingen. Dit zal worden bekeken.
- A. van Maaren vraagt het bestuur een korte uiteenzetting te geven van het beleid inzake de externe activiteiten van de KNBV. Geantwoord wordt dat het Bestuur
bezig is een actieplan op te stellen
welk in de najaarsvergadering zal
worden behandeld en waarin aangegeven zal worden op welke wijze
de KNBV de komende jaren zich
extern gericht zal manifesteren.
De voorzitter sluit om 12.00 uur de
vergadering.

huis. directeur van de Lagere Bos-

schappij - thans de Middelbare
Bosbouw- en Cultuurtechnischeschool te Velp - trad hij in dienst
van het Staatsbosbeheer. Reeds
gedurende de periode dat hij be-

bouwtechnische school te Apel-

heerder was van de boswachterij

wen van een nieuw schoolgebouw
altijd met zich meebrengen moest

doorn.
Hij was de eerste directeur van

"Austerlitz" traden zijn paedagoglsc he en onderwijskundige kwaliteiten zo zeer aan de dag dat zijn
benoeming tot directeur van de
nieuw opgerichte B.T.S volgde.
Olthuis was èn bosbouwer én on-

hij de B.T.S. in de bestaande organisatie van de agrarische scholen
een eigen plaats weten te geven.
Het bestuur, zijn collega's maar
bovenal de vele oud-leerlingen die
door Willem Olthuis gemotiveerd

In memoriam W. Olthuis

Op 19 februari j.l. overleed op zestigjarige leeftijd de heer W. Olt-

deze, in 1959 opgerichte school
die door hem meer dan twintig jaar
werd geleid. Stammend uit een
geslacht dat vanouds nauwe banden had met de Veluwse bossen
was het bijna vanzelfsprekend dat
hij een bosbouwkundige loopbaan
koos. Na het behalen van het diploma van de toenmalige cursus
van de Nederlandsche Heidemaat-

derwijsman;

van

die

gebracht. Gemakkelijk zijn vooral
de eerste jaren niet voor hem geweest. Te midden van het ongerief
en de problemen welke het bou-

zeldzame

en gevormd zijn, zullen hem In

combinatie van eigenschappen
heeft de school In hoge mate geprofiteerd.
Met inzet van al zijn krachten
heeft hij de school tot grote bloei

dankbare herinnering blijven gedenken.
E. Reinders
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