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DECIMALE CLASSIFICATIE VOLGENS DE OXFORD-INDELING.
De decimale aanduiding van de literatuur in dit tijdschrift geschiedt volgens de nieuwe
Oxford-indeling.

All the decimal classification numbers used in this journal reEer to the new Oxford
System.
.

Oorspronkelijke Bijdragen
IN MEMORIAM B. STOFFEL

•

Op 14 Augustus is op 93-jarige leeftijd van ons heengegaan het
oudste lid van onze vereniging, de heer B. Stoffel te Diepenveen. De
meesten onzer hebben de heer Stoffel van nabij gekend en zullen beseffen, dat wij in hem een zeer actief medelid hebben verloren. Niet alleen gaf hij van zijn belangstelling in de bosbouw en in het bijzonder in
de Nederlandse Boschbouw Vereeniging vroeger voortdurend blijk door
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getrouw aan de vergaderingen en excursies deel te nemen, doch bovendien beschikte hij over een vaardige pen blijkens verscheidene artikelen,

die in de loop van de tijd in ons tijdschrift, alsook in andere organen
werden opgenomen.

De heer Stoffel, die op 10 April 1858 werd geboren en derhalve het
voorrecht heeft gehad, een wel bijzonder langdurige ervaring in de bosbOl\w te mogen opdoen, kreeg de belpngstelling daarvoor door de houthandel. In verband met het laatste bereisde hij dikwijls de Scandinavische landen, Hier zag hij het naaldhoutbos zoals de natuur dat daar
heeft doen ontstaan of waar althans de menselijke invloed van bescheiden afmeting is en nauwelijks kan worden waargenomen, Uit deze bossen spreekt de harmonie van de natuur, welke hij als een noodzakelijke
voorwaarde voor een goede bosbouw beschouwde en die hij ook in
Nederland nastreefde.
..
'.
Zijn belangwekkende proefnemingen met exoten in de omgeving van
Diepenveen, waar hij zich later vestigde als beheerder van landgoederen,
zijn velen onzer bekend. Het was hem nooit te veel. belangstellenden
zijn werk te tonen. Toen hij de 80 reeds ver gepasseerd was, geschiedde
dit nog per fiets en betrekkelijk kort geleden hebben wij te voet wederom
gezamenlijk een kijkje genomen in de opstanden, die de heer Stoffel
eertijds deed aanleggen op woeste grond.
.
.
Door zijn reizen naar de Noordelijke landen was de heer Stoffel een
goed kenner van de Scandinavische talen, waaruit ons tijdschrift' het
voordeel trok, dat hij daarin het Zweedse vakblad "Skogen" geregeld
voor ons refereerde. Het onverflauwde enthousiasme. waarmede hij dit

tot op zeer hoge leeftijd voortzette, zullen wij steeds dankbaar gedenken.
v. S.

