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ONS OUDSTE LID JUBILEERT.
"

Op 10 April a.s. viert het oudste lid van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging, de heer B. St 0 f fel te Diepenveen (bij Deventer). zijn

90ste verjaardag. Het zal voor velen een behoefte zijn hem op dien dag
geluk te wenschen, want niet slechts is de heer S tof fel alleen maar
"het oudste lid", hij is bovendien een van de meest toegewijde leden, die,
zolang het hem enigszins mogelijk was, dus tot voor enkele jaren, geen
vergadering of cursus verzuimde. Daarnaast heeft hij steeds weer door
zijn artikelen in ons tijdschrift en elders, belangstelling voor het bos en
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voor de bos aanleg bij de jongeren trachten op te wekken. Als ideaal
zweefde hem steeds voor ogen het natuurlijke naaldhoutbos. zoals hij
dat uit de skandinavische landen kende en dat hij hier. in de omgeving
van Diepenveen trachtte te vormen. door bij de aanleg van nieuwe bos ...

sen niet het zwaartepunt te leggen op de van de eerste generatie te
verwachten geldopbrengsten maar op het vormen van bosg~ond in de
ware zin des woords.

De jubilaris schreef veel meer dan uit ons tijdschrift blijkt. Telkens
wanneer een artikel verscheen over een houtteeltkundig onderwerp. volgde er een aanvullend en beschouwend opstel van de heer S tof fel.
Helaas bood het tijdschrift niet steeds de mogelijJ<heid tot plaatsing in
verband met de veroorloofde omvang.
Niet slechts in geschrifte gaf de heer S tof fel van zijn enthousiasme
blijk. maar evenzeer of misschien nog meer door de daad en door het
gesproken woord. Wie met hem een wandeling maakte door de. deels
onder zijn aanwijzingen en leiding aangelegde bossen. in de omgeving
van Diepenveen. zal de aangenaamste herinneringen bewaren aan die
prettige en leerzame tochten.

Moge het aan dit verdienstelijke mede-lid gegeven zijn in goede gezondheid te blijven pleiten voor bosaanleg op de wijze, die hij de juiste acht!
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