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IN MEMORIAM P. G. VAN TIENHOVEN
Op 5 Mei overleed Mr van Tienhoven, doctor honoris causa van de
Universiteit van Amsterdam, 25 jaren lang als voorzitter, en nog veel
meer jaren de ziel van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, welke organisatie donateur van onze vereniging is. Sedert de oprichting in 1905 heeft van Tienhoven altijd door voor het behoud van
bossen en landgoederen gestreden en met groot succes. Denken w,,; maar,
na de start met het Naardermeer, aan het Leuvenumse bos, waar we nu
met onze voorjaars-excursie heen zijn geweest, Hagenau. waar hij begon
met aanleg van gemengd bos en onderplantingen, de latere grotere uitbreidingen daarvan tot het Nationale Park Veluwezoom met een opper. .
vlakte van rond 4000 ha, Hilverbeek, het Heiloërbos, bossen en vennen
bij Oisterwijk, het Noordlaarder bos, om maar enkele van de voornaamste
gebieden te noemen. Van huis uit financier, was hij de man die uitermate
goed voor het geldelijk gedeelte van de vereniging kon zorgen. Hij wist
de grotenatuurminnaars VOor het behoud van belangrijke bos- en andere
gebieden steeds weer te winnen en uit de aard der zaak ging het daarbij
vaak om zeer grote bedragen, die weer, vooral als het leningen betrof,
een groot organisatorisch talent vroegen. Wij' bosbouwers zullen deze
man dan ook als belangrijke figuur bij ons werk blijven gedenken.
PERSONALIA
Aan Ir F. P. Mesu. directeur van de Cultuurtechnische Dienst, werd
ter gelegenheid van de Dies Natalis van onze Landbouwhogeschool het
eredoktoraat aangeboden.
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft G. Gerbranda. inspecteur bij het Staatsbosbeheer, de vaste dienst verlaten, doch
hem werd verzocht nog tot I September werkzaam te blijven in verband
met Landbouwherstel werkzaamheden. Als zijn opvolger werd benoemd
Dr J. de Hoogh, houtvester te Zwolle. Diens opvolger is Ir D. Sikkel:
G.Gerbranda werd bij bevordering door Hare Majesteit de Koningin
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
LEDEN
Als nieuwe leden traden toe:
M. Holterman ten Hove. "Holthoven", Epse bij Gorsel.
Ir G. W. Mulder, Fangmanweg 43, Oosterbeek.
Ir C. H. Reurink. Stadionkade 85III, Amsterdam.
Ir J. C. E. C. N. van. Florenstein Mulder, Niersenseweg G.304ll,
Vaassen.
L. C. Smit, Esdoornstraat I, Amersfoort.'
Ir P. H. M. Tromp, Secretaris.
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ADRESVERANDERINGEN
Ir R. Sewandono te Wageningen verhuisde van de Rijksstraatweg
naar Englaan 8, terwijl Mej. Dr J. C. Went uit Baarn vertrok naar
Arnhem, Zaanstraat 161.

