HET EINDE VAN DE VHABI EN TECTONA
[946.1]
door

P. VAN ZON

Op 19 November j.l. kwamen in Pays Bas te Utrecht een groot aantal
Indische houtvesters bijeen ter opheffing van de Vhabi, of zoals ze in
vroeger dagen heette, de Vhabinoi, de Vereniging van hogere ambtenaren bij het Boswezen in Nederlands Oost-Indië.
Prof. de Graaf deelde mede, dat de vereniging nog slechts twintig
leden in Indonesië had, een te gering aantal om door contributies de
kosten van de vereniging en de exploitatie van het tijdschrift Tectona te
dekken, zodat tot opheffing was besloten.
Te Buitenzorg werd op 18 en 19 November het laatste congres gehouden waarop elk der twintig leden een korte voordracht hield, en welk
congres met een diner werd besloten. Men vond het nu een aardige gedachte gelijktijdig in Holland een samenkomst te houden van de oudleden, Aan deze oproep had een groot aantal gevolg gegeven.
Bij de aanvang van het diner werd een ogenblik stilte betracht voor
hen, die in kampen of onder Japanse beulshanden zijn gevallen, waarna
der traditie getrouw, het oude Wilhelmus werd gezongen, Een tweetal
vertegenwoordigers der vereniging zullen aan een nazaat van Dirk van
Hogendorp een oorkonde aanbieden, waarin de aanhef van een nota is
opgenomen. In deze nota betoogt nl. van Hogendorp de noodzakelijkheid
van het treffen van maatregelen voor het behoud der bossen op Java.
Aanvankelijk bleef het bij papieren voorschriften, maar uiteindelijk heeft
die nota toch geleid tot de oprichting van een bosbeheer, dat voor Java
en later voor het gehele gebied van het oude Nederlands Oost-Indië van
het grootste belang is geworden.
Besloten werd verder in 't vervolg telkens op de l8de November weer
bij elkaar te komen.
En zo is dan de 46 jaar oude vereniging vaIlj Indische houtvesters
opgeheven, een vereniging waaraan velen met geestdrift hun werkkracht
hebben gegeven. En, wat misschien nog meer te betreuren is. binnenkort
zal de laatste aflevering van Tectona verschijnen, een tijdschrift dat op
het gebied van de tropische bosbouw baanbrekend is geweest.

Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging
CONTRIBUTIES EN ABONNEMENTSGELDEN
Vorige maand verzocht de penningmeester overmaking van lidmaatschap en abon~
nementsgelden. Hiermede zij er nog eens aan herinnerd, dat het lidmaatschap thans
f 20 bedraagt. het abonnement f 14 en het goedkope abonnement f 7,50. Het gironummer
van de Penningmeester van de N.B.V. is: kantoor Arnhem, nr 171898.
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NIEUWE LEDEN
Als nieuw huisgenoot lid is aangenomen mevrouw T. Bljjdenstein~Tansson. Losser.
"De Snippert""; als nieuwe leden werden ingeschreven: Dr R. W. Becking, adjunct~
houtvester bij het Staatsbosbeheer. Emmen, Nijkamperweg 1; Mr C. C. V. Baron van
Boctzelaer, Bosbezitter, De Bilt. Utrechtseweg 305; E. Everts, Bosbezitter. Veendam.
Julianalaan 5: Jhr. A. J. van Geen, Bosbezitter, Leusden. Landgoed "De Boom";
Ir M. H.oek, Directeur van de N.V. Houtbereiding Gebrs van Swaay te 's·Graven~
hage. Noordwijk. Panhuisstraat 60'; Ir C. J. Mol. Landbouwkundig Ingenieur bij de
Bosstatistiek. Amersfoort. Regentesselaan 35; Ir E. StapeJveld. Adjunct~Wetenschap·
pelijk Ambtenaar aan de Landbouwhogeschool (Biologisch Station te Wijster), Beilen,
Eschweg 99; Ir J. H. Wiersmu, Adjunct~Wetenschappelijk Ambtenaar aan de Land~
bouwhogeschool. Ede, Paasbergweg 44.
Het lid H. Jurgens Jr., Bosbezitter. Kasteel Sterrebeek in België. is overleden.

PERSONALIA
Als opvolger van Or J. R. Beversluis werd na diens overlijden tot Hoofd van de
Afdeling Bosinrichting en Bosstatistiek van het Staatsbosbeheer aangewezen Ir A. J.
Grandjean. houtvester. Voorts werden als houtvester bij het Staatsbosbeheer aange~
nomen en werkzaam gesteld Ir J. D. Wassink te Apeldoorn bij de Afdeling Arbeidsrationalisatie te Utrecht en Ir R. Koster bij de houtvester te Apeldoorn. als adjuncthoutvester Dr R. W. Becking te Emmen in het beheer aldaar en Ir A. van Maaren
te Wageningen in het beheer van de houtvesterij .. De Graafschap".
De houtvesterijen .. Assen" en "Emmen" van het Staatsbosbeheer werden, na het
aftreden van de houtvester J. J. M. Jansen te Assen. gecombineerd onder leiding van
Ir J. L. W. Blokhuis met standplaats Assen en met een algemeen kantoor te Assen.
Nassaulaan 7. tel. K 5920-2913. Toegevoegd werden de houtvesters Ir L. C. Hansen.
Ir J. S. van Broekhuizen en Ir J. L. F. Overbeek. alsmede de reeds genoemde adJuncthoutvester Beeking. De organisatie aldaar is nog niet officieel bekend gemaakt en
blijkbaar als proef opgezet; nadere consolidatie dient nog te worden afgewacht.
In de organisatie van het KoninklJjk Paleis en Domein Het Loo is thans. na het aftreden van de Opperhoutvester en Jagermeester van H.M. de Koningin, W. Brantsma.
de bezetting als volgt; Ir E. Reinders is thans Opperhoutvester van H. K. H. Prinses
Wilhelmina en Jagermeester van H.M. de Koningin voor Gelderland, Ir J. C. E. C.
N. van Florenstein Mulder en Ir A. J. Lanz zijn Koninklijk Houtvester, terwijl Jhr D.
J. A. A .van Lawick van Pabst thans de functie bekleedt van Intendant van Paleis en
Domein en van Adjudant van H.M. de Koningin.
Ir J. F. Smit. voorheen rentmeester van "DeeIerwoud" is thans Hoofdingenieur
bij het Bureau Aanleg, Beheer en Onderhoud van Vliegvelden bij het Ministerie Van
Oorlog. Als. opvolger van C. Reuterskiöld werd tot Houtvester bij de N.V. Ver; Hollandse Lucifersfabrieken te Eindhoven benoemd Ir A. H. Druyff. Ir P. Risseeuw werd
benoemd als leraar, plaatsvervangend Directeur van de Bosbouw~ en Cultuurtechnische
'School van de Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem.

ADRESVERANDERINGEN
Mr J. W. Bax, secretaris van de Ver. van Boseigenaren. verhuisde met deze organisatie te 's~Gravenhage naar Laan Copes van Cattenburch 100. E. T. G. Elton verhuisde met het Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur van Oosterbeek naar Arnhem, Kemperbergerweg 11. Voor Mr. S. J. Halbertsma. secretaris van
het Bosschap, geldt hetzelfde als voor Mr Bax. Ir A. J. Lanz verhuisde van Apeldoorn
naar Hoog Soeren, .. Mascotte"; Ir J. L. F. Overbeek van Groningen naar Assen.
Pelikaanstraat 39; Ir J. Th. Overbeek van Utrecht naar Zeist, Oude Arnhemseweg
198. Voor Dr A. D. Voûte geldt hetzelfde als voor de heer Elton.
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