Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging
LEDEN
Als nieuw lid trad toe Mr J. W. Bax te 's-Gravenhage, Raamweg 25,
terwijl als nieuwe donateur mocht worden ingeschreven de Directie van

de Koninklijke Papierfabrieken van Gelder Zonen N.V. te Amsterdam c.,
Singel 230.
De secretaris van de N.B.V.,
Ir P. H. M. Tromp.
PERSONALIA
Prof. Or H. A. J. M. Beekman, geboren te Utrecht op 12 Augustus
1874, is deze maand dus 80 jaar geworden. Na zijn studie te Wagenin-

er

gen werd hij houtvester in Indië. was
later directeur van enige gevangenissen en werd er tenslotte directeur van het Bosbouwproefstation

te Buitenzorg. Na de eerste wereldoorlog werd Beekman hoogleraar te
Wageningen en verwierf er het doctoraat in de landbouwwetenschappen.
Hij doceerde de bosbedrijfsleer met de grondleggende vakken, alsmede
de tropische bosbescherming. Gedurende een groot gedeelte van zijn
hoogleraarstijd maakte hij permanent deel uit van het Dagelijks Bestuur
van de Landbouwhogeschool.
Aan onze vereniging nam Beekman vele jaren actief deel. Van

1921-1926 was hij lid. van het bestuur en in 1927 kwam hij daarin
reeds weer terug. maar toen als ,voorzitter. In 1929 werd hij tevens voor...

zitter van de redactie van ons tijdschrift, doch dit bleef hij maar kort,
daar hij 1932 beide functies tegelijkertijd neerlegde. Een commissie uit
zijn vrienden en oud-leerlingen wenste hem op 12 Augustus 1954 in
Den Haag' geluk, namens de gehele bosbouwgemeenschap, die zijn veje
en belangrijke werk voor de Nederlandse en de Indische bosbouw vero

richt, zoozeer waardeeI't.

ADRESVERANDERINGEN
Er verhuisden de navolgende leden:
Ir L. C. Hansen te Assen naar Oosterhoutstraat 23.
Jhr I~ J. Ph. Laman Trip te Velp naar Biesdelselaan 28.
Ir A. van Maaren te Wageningen naar Diedenweg 61 1I.
Ir J. Th. Overbeek van Breda naar Utrecht, pla Staatsbosbeheer,
'Museumlaan 2.
Ir W. J. J. Snijder~ te Paramaribo naar Gravenstraat 57, P.O.B. 137.

