Mededelingen van de Nederlandse
Bosbouw Vereniging
VOORj AARSBIJEENKOMST
op 5 en 6 juni 1959
Vrijdag 5 juni:
11.00-12.30: Samenkomst in hotel "Pabst" in Doorn.
12.30-13.30: Koffietafel aldaar.
13.30: Naar het landgoed "de Zonheuvel" bij het "Maarten
Maartenshuis" .

11.00-15.30: Excursie op dit landgoed o.l.v. jhr. E. C. A. de jonge,
rentmeester.

15.30-16.00: Per auto naar Langbroek.
16.00-17.30: Excursie naar het griendbedrijf op "Hindersteijn", o.l.v.
ir. W. D. j. Tuinzing, rijksconsulent voor de griend- en
rieteultuur.
17.30: Naar hotel "Pabst" te Doorn.
19.00-20.30: W'arme maaltijd.
20.30: Algemene ledenvergadering, voorafgegaan door een inleiding van jhr. W. H. de Beaufort tot de excursie op
zaterdag.
Záterdag 6 juni:
8.30: Per auto naar restaurant .. Berg zicht" nabij ·de Viersprong.
9.00-12.30: Excursie op het landgoed "den Treek", o.l.v. jhr. W. H.
de Beaufort.
a. Toepassing huisvuil op zeer arme stuifzanden; bezoek

aan Hensehoterplas.
b. Wandeling langs het Kuhn-bos, aangelegd op verwerkt huisvuil.
e. Het oude Treekerbos : het effect van uitkap, toegelicht
door prof. Beeking.
d. Wandeling rond het Treekermeer.
12.30-13.30: Koffiemaaltijd in oude schaapskooi. aangeboden door de
N.V. Landgoed ..Den Treek", waarna sluiting van de
bijeenkomst.
AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
I. Opening en rede van de voorzitter.
2. Verslag door de notulen-Commissie.
3. Benoeming notulen-Commissie.

4. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur.
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5. Mededelingen van de Studiekring-Commissie.
6. Mededelingen van de Redactie-Commissie voor Publicaties.
7. Plaats en tijd van de najaarsbijeenkomst.

8. Mededelingen van leden uit wetenschap en praktijk.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
De secretaris van de Nederlandse Bosbouw Vereniging,
W. E. Meijerink.
Mr. V. G. M. MARIJNEN MINISTER VAN LANDBOUW
Bij Koninklijk besluit van 19 mei 1959 is mr. V. G. M. Marijnen benoemd tot minister van landbouw en visserij en door H.M. de Koningin
beëdigd. ·Oe minister van landbouw. visserij en voedselvoorziening a.i.,

ir. C. Staf, heeft het beheer van het departement aan de nieuwe minister
overgedragen en -

doorbij toegesproken door de secretaris~'generaal dr.

J. H. Patijn - afscheid genomen.
Mr. V. G. M. Marijnen werd op 21 februari 1917 te Arnhem geboren
en deed aan de R.K. Universiteit te Nijmegen in 1941 het doctoraal
examen rechten. Tot 1945 was hij werkzaam bij de accountantsdienst
van de ministeries van handel. nijverheid en scheepvaart en van land·
bouw, visserij en voedselvoorziening. Tot 1949 was hij gedetacheerd bij
de Raad van het Rechtsherstel en als zodanig belast met de leiding van
de afdeling Agrarische en Agrarisch-Industriële Beheren. In 1949 benoemd tot secretaris van de Stichting voor de Landbouw, speciaal belast
met de organisatie van de tuinbouw. werd hij in 195·1 adjunct-directeur

van de buitenlandse agrarische handelsaangelegenheden van het ministerie van landbouw, visserij en voedselvoorziening, terwijl in 1953 zijn

benoeming volgde tot directeur van de agrarische handel en nijverheid
en directeur exportbevordering. In deze kwaliteiten maakte mr. Marijnen

deel uit van verscheidene handelsdelegaties voor -het afsluiten van handelsverdragen en nam hij als lid of leider deel aan besprekingen in verband met OEES, FAO. ECE en verschillende Benelux-organen en
maakte hij reizen naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada en

Rusland met het oog op de export bevordering .
Op 1 november 1957 verliet de heer Marijnen 's rijks dienst om de
functie te aanvaarden van algemeen secretaris van de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging en van het Katholiek Verbond van Werkgeversververenigingen. Hij interesseerde zich daarnaast zeer voor de justitiële kinderbescherming. Zo is hij thans voorzitter van de Centrale
Vereniging voor Kinderbescherming en

vice~voorzitter

van het Katholiek

Verbond voor Kinderbescherming.
ONDERSCHEIDINGEN
Onze leden ir. J. A. Eshuis te Arnhem, directeur van de Nederlandse
Heidemaatschappij , C. D. Grijns te Utrecht, secretaris van de Vereniging Het Grondbezit en dr. J. de Hoogh, inspecteur bij het Staatsbosbeheer werden op 30 april j.l. door H.M. de Koningin benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.

