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verantwoord en lonend is of zal zijn. Voorts dient te worden nagegaan of
het verantwoord is het kostelijke hout voor „afbraak-prijzen" te verkopen
enkel en alleen om arbeiders te kunnen betalen. M.i. is het ogenblik gekomen
dat de particuliere bosbezitters extensief zullen dienen te gaan werken, dus
met zo min mogelijk arbeiders.
En blijft voorts waakzaam!!

Nederlandse Bosbouw Vereniging
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307 per 31 december 1959. Hieruit volgt, dat de kleine daling in het jaar
1960 zich in 1961 in enigszins sterkere mate heeft voortgezet.
De contributie.
Voor 1961 werd de contributie gehandhaafd op ƒ 20, waarbij inbegrepen
de ontvangst van ons tijdschrift. De leden, die tevens lid zijn van de
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, alsmede de „echtgenoot'Meden
droegen — evenals in voorgaande jaren — ƒ 1 0 bij.
Het bestuur.
In verband met het periodiek aftreden van ir W. E. Meyerink, die gedurende 5 jaren op zéér lofwaardige en enthousiaste wijze de functie van
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secretaris heeft vervuld, werd op de najaarsvergadering van 23 oktober 1961
te Arnhem tot secretaris gekozen ir A. A. C. van Leeuwen.
Dientengevolge was daarna het bestuur als volgt samengesteld: prof. dr
J. H. Becking, voorzitter, ir A. A. C. van Leeuwen, secretaris, ir J. C. E.
C. N. van Florenstein Mulder, penningmeester, ir L. W. Wilmes, 2e secretaris en ir A. Stoffels, onder-voorzitter.
Het tijdschrift.
In de redactie-commissie van het tijdschrift werd ir F. W. Burger als
secretaris herkozen, terwijl in verband met het aftreden van de heer P. J.
Drost tot nieuw lid werd benoemd ir J. T. M. Broekhuizen. Dientengevolge
was de redactie-commissie nadien als volgt samengesteld: dr H. van Vloten,
voorzitter, ir F. W. Burger, secretaris en de leden ir M. Bol, ir J. T. M.
Broekhuizen en ir A. J. Grandjean.
Het aantal abonnementen steeg in 1961 van 591 tot 609, met inbegrip
van de leden.
In de samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
kwam geen wijziging.
Commissies.
In plaats van de periodiek aftredende prof. dr G. Hellinga en ir W. E.
Meyerink als voorzitter en lid van de studiekring-commissie werden benoemd
in dezelfde functies prof. dr J. F. Kools en ir A. A. C. van Leeuwen.
In de Redactie-commissie voor Publicaties droeg ir A. H. Druyff, periodiek aftredend als secretaris van de commissie, zijn taak over aan jhr. ir
J. E. M. Nispen tot Pannerden.
De voorjaarsbijeenkomst.
Op 26 en 27 mei 1961 werd de voorjaarsbijeenkomst gehouden. De
algemene ledenvergadering vond plaats in hotel „De Gouden Leeuw" te
Zuidlaren. Een excursie werd gemaakt naar de board-fabriek „Nove", de
N.V. Noordelijke Industrie voor Vezelverwerking, die — na aanvankelijk te
hebben gewerkt met stro als grondstof — nu geheel op hout draait en daarvan ongeveer 1000 ton per week verwerkt tot hard- en zachtboard.
De tweede excursie was gewijd aan het landgoed van de N.V. Bosaanplanting „Ter Borgh" te Anlo in Drente. Onze leden, de heer en mevrouw
Everts-Kohman, ontvingen het gezelschap op voortreffelijke wijze en toonden ons vele interessante punten op het 220 ha grote landgoed, waarvan
thans 180 ha met bos is bezet met zeer fraaie opstanden van lariks, fijnspar
en douglas. Een uitvoeriger verslag is opgenomen in het tijdschrift van juli
1961.
De najaarsbijeenkomst.
Op 23 en 24 oktober 1961 werd de najaarsbijeenkomst gehouden. In
afwijking van het normale patroon bestond het programma uit de algemene
ledenvergadering op de avond van 23 oktober in het Sonsbeek-paviljoen te
Arnhem en uit een bezoek aan de „Holzmesse" te Dusseldorp. Een van de
belangrijke punten van bespreking bij de vergadering vormde de wijze van
samenwerking inzake het tijdschrift met de Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren. De vergadering aanvaardde daarin niet het bestuursvoorstel,
dat een nog nauwere samenwerking van beide verenigingen voorstond, zodat
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de huidige overeenkomst van kracht bleef; als gevolg hiervan zou het bestuur
nieuw overleg plegen en zich beraden over een verhoging van de contributie.
In verband met een en ander werd de begroting voor 1962 voorlopig
goedgekeurd en werd besloten deze punten opnieuw op de agenda voor de
voorjaarsvergadering 1962 te plaatsen.
Het Dezoek aan de „Holzmesse" te Dusseldorp was bijzonder geslaagd.
Voor een uitgebreider verslag van de excursie en de vergaderingsbesluiten
wordt verwezen naar het tijdschrift van december 1961.
Werkzaamheden van het bestuur.
Het bestuur kwam enige malen in vergadering bijeen. Voorts was het
bestuur vertegenwoordigd bij de overdracht van het geschilderd portret van
prof. dr G. Houtzagers op 26 januari 1961 te Wageningen. Op 18 mei 1961
heeft het bestuur zijn gelukwensen aangeboden aan Jhr W. H. de Beaufort
bij de viering van diens 80ste verjaardag.
Overzicht van de Commissies, die het bestuur in haar taak bijstaan of
of waarin het bestuur vertegenwoordigd is per 31 december 1961.
1. De Redactie-commissie voor het Nederlands Bosbouw Tijdschrift: als
onder het hoofd „Het tijdschrift" vermeld.
2. De Studiekring-commissie: prof. dr J. F. Kools, voorzitter, ir A. G. Gerritsen, secretaris, ir J. S, van Broekhuizen, lid, ir A. A. C. van Leeuwen,
lid en ir H. A. van der Meiden, lid.
3. De Redactie-commissie voor Publicaties: ir A. J. Grandjean, voorzitter,
jhr ir J. E. M. van Nispen tot Pannerden, secretaris, ir A. G. Gerritsen,
lid, ir A. Lanz, lid en ir L. Wilmes, lid.
4. De Kas-commissie: ir J, T. M. Broekhuizen, ir J. F. Smit en ir P. H. M.
Tromp.
" "
5. De „Commissie van Vier" inzake het tijdschrift: mr J. W. Bax, P. M.
Tutein Nolthenius, ir J. C. E. C. N. van Florenstein Mulder, ir A, A. C.
van Leeuwen en dr H. van Vloten, adviserend lid.
6. Vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht van de Stichting Natuurfonds: dr J. de Hoogh.
De secretaris van de K.N.B.V.,
ir A. A. C. van Leeuwen.

PERSONALIA
Bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1962 werd ir I. A. de Hulster benoemd
tot hoogleraar in de houtmeetkunde, de bosbedrijfsleer en de houtteelt en
bosbescherming in de tropen aan de Landbouwhogeschool, als opvolger van
dr J. H. Becking.

