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middelbaar leidinggevend personeel te organiseren, ook al is deze cursus

niet in het programma voor 1959 opgenomen.
De 3-weekse bedrijfskadercursus is speciaal bestemd voor hoger en
middelbaar leidinggevend personeel. dat reeds een I-weekse of 3-weekse
Algemene rationalisatiecursus heeft gevolgd. Het is een overwegend
theoretische cursus, die veel aandacht schenkt aan de menselijke aspecten van de leidinggevende taak, door het behandelen van onderwerpen
als: menselijke verhoudingen, instructie-methoden, bedrijfsbesprekingen,
opleiding personeel, introductie personeel en beoordeling personeel. Ook
worden een aantal technische aspecten van de bosarbeidersrationalisatie

onder de loupe genomen.
De 2-weekse mechanisatiecursussen zijn bestemd voor bedieningspersoneel van motor kettingzagen, bosmaaiers en dergelijke kleine machines. Zowel de motortechnische als arbeidstechnische vraagstukken
komen aan de orde, zij het dan in praktische zin beperkt tot voor bosarbeiders te begrijpen leerstof.
De 2-weekse voerliedencursus behandelt de vraagstukken, die zich
voordoen bij het transport van het gevelde hout vanuit het bos naar of
op de afvoerwegen, met behulp van een paard en uitsleepmiddelen als
uitsleepwagentje, ketting, kabel, tang en dergelijke. Veel aandacht wordt
ook besteed aan de omgang met en de verzorging van het paard.
Goed gereedschapsonderhoud kan worden geleerd op een I-weekse
cursus voor gereedschapsonderhoud. Deze cursus is vooral bestemd voor
specialisten in gereedschapsonderhoud, dus voor bazen of arbeiders die
het gereedschapsonderhoud - vooral het zaagonderhoud - al enigermate hebben beoefend en blijk hebben gegeven voor dit werk veel aanleg
te hebben. Het onderhoud van alle voorkomende handgereedschappen
voor de bosarbeid wordt op deze cursus geleerd.
Snoeicursussen van één week behandelen het snoeien van laanbomen.
Naast enige theorie wordt het snoeien vooral in de praktijk beoefend.
Tevens worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld het onderhoud
van snoei gereedschappen te beoefenen.
Voor alle cursussen kunnen de deelnemers zich aanmelden bij de BosbouwpraktijkschooI. pla Nederlandsche Heidemaatschappij, Huize Sonsbeek te Arnhem.

Nederlandse Bosbouw Vereniging
CONTRIBUTIE
Leden, donateurs en abonné' s wordt dringend verzocht het door hen
voor 1959 verschuldigde te willen overmaken op giro-rekening 908488
van de penningmeester van de Ned. Bosbouw Vereniging, Sickeszplein I
te Arnhem (f 20,- voor leden; dames van leden betalen f 10,- evenals leden, die tevens lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, f 14,- voor abonné's, f 7,50 voor goedkope abonnementen).
Ook de contributie voor de Studiekring van onze vereniging kan gemakshalve op dez.elfde rekening worden gestort (f 2.50).
De Penningmeester van de N.B.V..
J. c. E. C. N. van Florenstein Mulder.
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Mededelingen van de Nederlandse
Bosbouw Vereniging
LEDEN
Tot het lidmaatschap werden toegelaten ir, M, C. L. Hermens. Ingenieur bij het Staatsbosbeheer. Heerlen. Tempsplein 19. ir. E. C. M,
Roderkerk. Directeur van het Nationale Park "De Kennemerduinen" .
Overveen. Militairenweg 4. ir. P. N. Ruige, Ingenieur bij het Staatsbosbeheer. Arnhem. Beethovenlaan 37. ir. C. J, Stefels. Ingenieur bij het
Staatsbosbeheer. Zwolle. Wicherlinkstraat 30 en ir, p, C. van der Weerd.
Ingenieur bij het Cultuurtechnisch Bureau van het Directoraat. Gebouwen, Werken en Terreinen van het Ministerie van Oorlog, Breda, Sm a-

ragdstraat 68.
Bedankt hebben ir. H. L. Bernelot Moens te Bergen op Zoom en ir,
K. E, Huizinga te Bilthoven,
PERSONALIA
Marcel Leloup is per I januari 1959 als "Director of the Division of
Forestry and Forest Products" van de "Food and Agriculture Organization" (F.A.O.) afgetreden en werd opgevolgd door Egon Glesinger,
Na de eerste wereldoorlog. waar hij actief aan deel heeft genomen,
werkte Leloup. na zijn studie aan de Polytechnische school, aan het Departement van Waters en Bossen in frans Equatoriaal Afrika, In 1932
keerde hij terug naar Parijs en werd daar verbonden aan de Directie
van Waters en Bossen (het franse Staatsbosbeheer). waarvan hij na de
tweede wereldoorlog directeur-generaal werd, In mei 1946 trad hij in
dienst bij de F.A.O,. zodat hij de functie. die hij nu neerlegt. ruim 12
jaren heeft bekleed, Voor de internationale organisatie over de gehele
wereld heeft hij veel werk verzet. zo is hij de grondlegger van de regionale Bosbouw Commissies voor Europa (1947), voor Zuid Amerika
(1948). voor Azië in het verre oosten (1949) en voor het nabije oosten
(1953), Onze vertegenwoordigers ontmoetten hem geregeld op de
F.A,O.-bosbouw- en populierencongressen.
Glesinger. geboren in 1907. studeerde handelswetenschappen in Genève (1927). promoveerde in de rechten in Praag (1929) en staatswetenschappen in Genève (1932). waar hij een boek schreef over de
europese bossen, Van 1933-1938 was Glesinger directeur van het
"International Timber Committee" (Comité International du Bois) in
Weenen. later in Brussel, Na de tweede wereldoorlog zien we hem verbonden aan de commissie van voorbereiding van de sedert maart 1944

ingestelde "Technical Committee on Forestry and Primary Forest Products" bij de F,A.O. (voor de landbouw was de F.A.O. reeds op 3 juni
1943 ingesteld),
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Door de kabinetscrisis van 12 december en de vorming van het kabinetBeel op 22 december, op welke datum minister Vondeling als zodanig
aftrad, ging de portefeuille van Landbouw c.a. weer eens naar
minister Staf over, zodat we in 1958 thans onze derde minister hebben.
Een van onze leden zei eens. dat in het beheer het bos zijn rust moet

hebben; in de opperste leiding is daar nu in 1958 niet veel van terecht
gekomen, maar in elk geval hebben we nu tijdelijk een oud-vertrouwde
op deze post terug. Moge het maart(?)-kabinet weer tot een althans
i-jarige rust voeren.

Op 15 november herdacht de directeur van het Staatsbosbeheer, ir.
F. W. Malseh, zijn 40-jarig jubileum bij deze dienst. Deze herdenking
is op bescheiden wijze gevier~ met een receptie voor het personeel en
vertegenwoordigers van verscheidene samenwerkende instanties. De ju-

bilaris werd toegesproken door ir. H. W. Schenkenberg van Mierop
voor het personeel en de directeur-generaal van de landbouw ir. A. W.
van de Plassche, namens de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De directeur-generaal schetste de prettige samenwerking

en de aanvankelijke moeilijkheden die hij als tuinbouwer had ten aanzien
van de bosbouw. Hij uitte zijn voldoening, dat de bosbouw in de loop
der jaren en vooral na de oorl09! algemene erkenning had verworven

als een der takken van productieve cultuur, een inzicht waaraan voorheen
nog wel iets had ontbroken. Ten slotte bracht hij de verheugende boodschap van H.M. de Koningin, dat de jubilaris werd benoemd tot ridder
in de orde van de Nederlandse Leeuw.
Ir.

J. J.

Westra veranderde zijn functie van ingenieur bij het Staats-

bosbeheer in die van wetenschappelijk ambtenaar bij de afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Op 22 november overleed, ruim 70 jaar oud, B. W. P. Roessel te
Dordrecht. De heer Roessel was geen lid, maar na zijn indische loopbaan
steeds nog vol belangstelling voor de bosbouw. Verscheidene malen
schreef hij in ons tijdschrift over de water-afvoeren. Wij gedenken hem
daarom als een gewaardeerde medewerker. Hij schreeft voor ons:
Het ellect van ontbossing op het waterdebiet 20 (5) 1948 (148-152).
De verklaring van een hydrologische paradox 20 (8) 1948 (230-240).
Over het ontstaan van overstromingen 26 (6) 1954 (150-162).
Invloed van het bos op de waterstand 27 (5) 1955 (113-121).
Invloed van het bos op de waterafvoer 28 (9) 1956 (216-218).
Verhouding tussen bos en water 29 (2) 1957 (38-42).

ADRESVERANDERINGEN
Ir. A. J. Grandjean verhuisde van Utrecht naar Baarn, Wagenaarlaan 15; ir. H. J. A. Hendrikx van Arnhem naar Oosterbeek, Tangmanweg 66; ir. A. C. A. Kuhn van Wageningen naar Zeist, Prins Hendrikweg 14b; P. A. Ledeboer van de Rips naar Enschede, "Oldenzaalseveen", Lossersestraat 49,; ir. W. J. J. Snijders van Middelburg naar
Paramaribo, Uitvlugt 8, postbus 137 en ir. J. D. Wassink van Utrecht
naar Apeldoorn, Daendeisweg 4.
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FILMVERTONING "GEBÄNDIGTES HOLZ"
Op zaterda •.:, H februari 1959 zal om 14.30-16.00 uur in de Middelbare Bosbouw·
school van de Nederlandsche Heidemaatschappij, gevestigd in het voormalige landhuis
Sonsbeek te Arnhem, worden vertoond de fraaie geluidsfilm in kleuren "Gehändigtes
Holz" van de Norddeutsche Holz-export G.m.B.H. te Hannover, die het exportkantoor
is van Europa's grootste spaanderplatenfabriek : het Triangel-Werk.
Het eerste deel van deze film vertoont de vervaardiging van houtspaanderplaten
van het ruwe hout tot de afgewerkte plaat en het tweede deel de toepassing van houtspaanderplaten in de meubel- en bouwindustrie. Voor deze vertoning verleent de heer
Rote, directeur van de Hardhouthandel Rote-Westzaan N.V. en alleen-importeur van
Triangel-spaanderplaten in Nederland, zijn welwillende medewerking.
De leden van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren en van de Nederlandse
Bosbouw Vereniging en eventuele andere belangstellenden, zullen op deze vertoning
van harte welkom zijn.
De Voorzitter van de Nederlandse Bosbouw Vereniging,
j. H. Beeking.

RICHTLIJNEN VOOR DE BEDRIJFSREGELING
De Commissie voor Bosbedrijfsregeling van de Nederlandse Bosbouw Vereniging heeft
thans gereed de nieuwe "Richtlijnen voor de Bedrijfsregeling van bosbezit in Nederland",
dat door de Landbouwhogeschool in Wageningen wordt uitgegeven.
De prijs voor het tekstboekje èn de bijlagen in een map, bedraagt f 4,50 per exemplaar, die voor de bijlagen afzonderlijk in een map, f 3 per exemplaar, voor hen die
meer exemplaren wensen, bijvoorbeeld voor hun personeel, die voor een multo-ringband
van dubbel plastic in groen boxcalf voor de bijlagen, f 3 per exemplaar.
Bestellingen kunnen worden geplaatst door tussenkomst van de Afdeling Bosbedrijfsleer c.a. van de Landbouwhogeschool, Generaal Foulkesweg 64 te Wageningen;
betaling na ontvangst. Met de levering van de muIto-ringbanden, die speciaal aange~
maakt zullen moeten worden, is echter enige tijd gemoeid.

ZAKBOEKJE
Door een misverstand is de adreslijst van de Nederlandsche Heidemaatschappij on~
gecorrigeerd afgedrukt. De volgende verbeteringen hadden moeten worden aangebracht.
Het hoofd van het ambtsgebied Ede is W. Horst; het adres van het ambtsgebied
Haarlem is Raamsingel 10; het hoofd van het ambtsgebied Hardenberg is D. J. Berk·
hoff, diens telefoonnummer is 521 ; het telefoonnummer van het ambtsgebied Lochem
is 1760; het Nijmeegse adres is: R. van Zwol,v. Slichtenhorststraat 58, Nijmegen,
tel. K 8800-21806; het adres te Sittard is: Ruys de Beerenbrouckstraat la.
Onder de rentambten dient te worden opgenomen: Assen: G. J. Koenders, Vaart
Z.Z. 67b, Assen, tel. K 5920-2641. Van het rentambt Almelo is het adres: Ootmarsumsestraat 77.
Van de Hogere- en Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School is de heer
C. Smits directeur, terwijl de heer D. van Hattem directeur is van de Bosbouwpraktijkschool van de Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs, die ook is gevestigd in Huize
Sonsbeek te Arnhem, beiden telefonisch aangesloten onder K 8300~25891.

TIJDSCHRIFT-OMSLAG
De omslag van 1958 blijft voor 1959 gehandhaafd. Wijziging zou te veel kosten
meegebracht hebben.
Red. Secr.
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