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nog een bijzonder fraai geheel met veel waardevol hout. Op de open
plaatsen in het bos breidt de adelaarsvaren zich sterk uit, hetgeen de
beheerder ten aanzien van de verjonging van dit bos nog wel voor moeilijkheden zal stellen.
Wel heel bijzonder kwam op deze excursies tot uiting de sterke ver. bondenheid van de eigenaren met hun bosbezit en de grote toewijding,
waarmede zij het beheren. Tot besluit van~de zeer geslaagde bijeenkomst, '
waaraan ongeveer 75 leden deelnamen, boden de families Es s e I i n k
en Ten kin k het gezelschap eén koffiemaaltijd aan in het verenigingsgebouw in het Woold. De voorzitter sprak een hartelijk dankwoord uit
voor de bijzonder gastvrije ontvangst en dankte tevens de heren Prof.
Hou t z ag ers. W e s s els, Sis sin g h en V 1 i e g ervoor de
leiding en voorlichting tijdens de excursies.

Med~delingen

inzake het boswezen,
de houtvoorziening en de jacht

COMMISSIE TOT HERZIENING VAN DE BOSWET 1922.
Bij beschikking van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van
18 Juni 1948. no. 550/136, afdeling Boswezen, Directie van de Landbouw:
A. is ingesteld een Commissie tot herziening van de Boswet 1922:
B. is aan voornoemde commissie opgedragen:
I. na te gaan, welke voor.ûeningen met betrekking tot de bosbouw en de houtteelt
in Nederland in al haaT aspecten' gewenst .zijn ;
2. een ontwerp van wat tot regeling van de onder I bedoelde voorzieningen met toe·
lichtende memorie samen te stellen;
C. zijn in de meergenoemde commissie b~noemd tot:
a. lid. tevens voorzitter:
Jhr mr dr L. H. K. C. van Ase h van Wij c k, advocaat·generaal bij de Hoge
Raad der Nederlanden. te 's~Gravenhage;
b. leden:
Mr A. E. M. A. Bak k e r ,administrateur bij het Ministerie van Justitie. te ·s·Gra~
venhage;
J. Bak k e r, raadadviseur bij het Ministerie van Financiën, te 's-Gravenhage;
Jhr W. H. cl e Be a ufo r t, voorzitter van de Hoofdafdeling Bosbouw van de
Stichting voor de Landbouw, te Maarn; •
Jhr mr dr E. A. van B e,r est e y n, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren, te Vierhouten ;
.
.
Mr M. C. Blo e mer s, referendaris blj het Ministerie van OnderWijs. Kunsten en
Wetenschappen, te 's-Gravenhage;
. W. Bra n t s m a, ondervoorzitter van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging, te
Vaassen ;
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Dr O. B u r g e r, Hoofd van het Bureau Agrarische Zaken van de Rijksdienst voor
het Nationale Plan, te 's-Gravenhage;
J. J. H. Bij den d ij k, hoofdcommies bij het Ministerie van Landbouw. Visserij en
Voedselvoorziening, te 's-Gravenhage;
B. A. A. Eng e I b e r tin k, te Oldenzaal:
G. Ge r bra n d a, inspecteur bij het Staatsbosbeheer. te Utrecht;
Jhr mr M. van der Go e s van Nat ers, secretaris van de Voorlopige Natuur·
beschermingsraad, te Wassenaar;
Mr S. J. H a I b e r t 5 m a, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. te Utrecht:
Prof. Or G. Hou t:z; a 9 ers, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, te Wageningen .
. Ir J. W. Hu d i g, president-directeur van de Nederlandse Heidemaatschappij, te
Arnhem;
,
Mr J. E. van Lee uwe n, referendaris blj het Ministerie van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening, te ·s-Gravenhage.
Dr Th. C. 0 u d e man s, ondervoorzitter van de Hoofdafdeling Bosbouw der
Stichting voor de Landbouw, te Putten (Veluwe) ;
C. J. van Sc h a a r den b u r g, directeur van de afdeling Algemeen Toerisme van
de A.N.W.B .• te 's-Gravenhage;
Mr H. S eh u t t e v a e r. hoofdinspecteur van 's Rijks belastingen. hoofd van de
Afdeling Indirecte Belastingen bij het Ministerie van Financiën. te 's-Gravenhage i
Or J. A. van St e ij n, hoofd van de afdeling Boswezen en Jacht bij het Ministerie
van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening, directeur van het Staatsbosbeheer, te
Utrecht;
Ir H. B. J. Wit te, burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom;

A. IJ skma. te Kampen;
c. secretaris:
J. J. H. Bij den d ij k. voornoemd;
d. adjunct~secretaris:
Mr D. J. Kroon. commies biJ het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel·
voorziening, te 's,Gravenhage;

UIT DE PERS.
"De Nieuwe Veldbode" begint de bespreking van het laatste jaarverslag der vereni~
ging .. Het Grondbezit" met;
"In het jaarverslag der vereniging- .. Het Grondbezit"' wordt de opmerking gemaakt.
dat het voor deze zakelijke organisatie. helaas, noodzakelijk is zich met -politiek in
te laten. Onwillekeurig wordt men hierbij herinnerd aan het antwoord. dat mevrouw
deS ta ë I aan Nap 0 1eon I gaf, toen deze haar toebeet, dat hij niet hield van
vrouwen. die zich met politiek bemoeien: Sire. in een land waar men ze het hoofd
afsnijdt. willen zij tenminste weten waarom!"

