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eH. F. TROMP MEESTER

Het artikel van O. Sikkel in het januarinummer van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift in antwoord op dat van J. Ph. Ohont en ondergetekende
van september respectievelijk oktober 1967 maakt m.i. duidelijk dat hij de
opzet en de uitvoering van die regelingen geheel bevredigend acht en onze
opmerkingen niet ter zake dienende.
Dat zij zo. Door de geringe verdienste van onze artikelen moge niet duidelijk
zijn geworden. dat wij. en waarschijnlijk vele particulieren met ons. zowel over
de bedragen, als over de rest der Regelingen met hem van mening verschillen.
Ik blijf vinden dat de Regelingen gewijzigd behoren te worden en Sikkel
doet eigenlijk niets anders dan de toepassing van de bestaande regelingen
over de gehele linie te verdedigen. De bijdrage is de hoogste per ha van de
E.E.G., hoera! Er zijn al 107.000 ha op grond van de regelingen opengesteld;
ja, en het zullen er nog wel meer worden, want een failliete bosbouw moet
haast wel elke regeling aanvaarden, maar dat bewijst niets over het bevredigende er van. Dat de regeling vrijwillig is, was ons reeds duidelijk.
Ik zie niet in dat de repliek van Sikkel enig misverstand onzerzijds opgehelderd heeft. Wij hadden geen bezwaar tegen het Staatsbosbeheer dat de
regeling moet uitvoeren, maar tegen de regelingen zelf en de instructies die
de regering daarbij gaf. Het heeft weinig zin de discussie voort te zetten,
maar ik zou door zwijgen niet graag de indruk vestigen ook maar in het
minst te zijn voldaan.

Mededelingen K.N.B.V.
De 42ste Voorjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Bosbouw Vereniging
zal plaatsvinden te Frederiksoord op donderdag 16 en vrijdag 17 mei 1968
met een excursie onder leiding van ir F. W. Wessels, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid aldaar. Het thema van de bijeenkomst zal zijn:
"Het particuliere bosbedrijf en zijn financiële uitkomst".

