Mededelingen van de Nederlandse
Bosbouw Vereniging
DE NAJAARSBIJEENKOMST OP 23 EN 24 OKTOBER 1959
In het voor velen weinig bekende westelijke gedeelte van Brabant,
het Markiezaat, hielden wij onze najaarsvergadering en -excursies, waaraan opnieuw, ondanks de vrees dat de grote afstand hiervoor bezwaarlijk
zou zijn, ongeveer 80 leden hebben deelgenomen. Ongetijfeld mag hierin
het bewijs worden gezien, dat voor... en najaarsbijeenkomst voorzien in de

.•

behoefte aan een "trefpunt" van de Nederlandse bosbouwwereld, buiten
de incidentele ontmoetingen in het dagelijks werk.
Door de grote afstand voor velen en het vrij vroeg gestelde tijdstip,
voldeed de vooraf gehouden samenkomst te Bergen op Zoom niet geheel
aan het daarmee beoogde doel. Het gezelschap werd pas compleet tijdens
de ontvangst ten stadhuize: deze ontvangst verliep echter mogelijk wel
juist daardoor bijzonder geanimeerd. Men heeft er in Brabant bijzonder
slag van mensen op hun gemak te stellen en de burgemeester L, A. H.
Peters. Wagenings ingenieur. vormde geen _uitzondering op onze zo
langzamerhand erkende ervaringen in dit gedeelte van 't land. Stadsarchivaris C. J. F. Slootmans trachtte vervolgens port- en sherrydrinkende bosbouwers te verheffen tot een verantwoord cultureel niveau. hetgeen

tijdens een korte wandeling ·door de stad en bezichtiging van het "Markiezenhof" en stadspoort zelfs goed slaagde.
Teruggekeerd in "Thalia" vonden wij een rijk gedekte koffietafel
waaraan de streek-eigen asperges de toevoeging "Brabantse" rechtvaardigden. daarna één goede en één slechte bus, welke in andere zin onze:

Brabantse ervaring heeft verrijkt. Toch zijn we er ook nu weer gekomen
maar danken dit slechts aan de korte afstand waarop de excursie-'
objecten, deze eerste dag, van Bergen op Zoom waren gelegen, tenzij
de verklaring van de heer Scaldis op waarheid berustte en de plotselinge
stop op de bar slechte weg tussen Bergen en de toegang tot Zeeland alleen maar moest dienen om van de ene op de andere tank over te scha...
kelen. Dat kàn natuurlijk wel zo zijn bij zo'n oorspronkelijk voertuig! De
dreiging van een verkorte borrel was echter niet bij machte om de goede
stemming te veranderen, na een overigens zeer geslaagde excursie naar

de gemeentelijke bosbezittingen "De Heide" en "Lievensberg" en het
landgoed "de Grote Meer" te Ossendrecht, eigendom van Jhr. P. H.
Co gels.
Het is ondoenlijk op deze plaats ook maar bij benadering een verantwoord technisch verslag te geven van de overwegingen die bij ,het beheer
van deze terreinen maatgevend zijn en dus moge worden volstaan met
het weergeven van enkele indrukken. Deze bepalen zich tot de zorg voor
de zo nodige recreatieruimte voor de groeiende gemeente Bergen op
Zoom, waarbij men de beschikking heeft over alleszins aantrekkelijke
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terreinen. Met de betreding daarvan dreigt echter gelijktijdig het voortbestaan als zodanig verloren te gaan, een probleem waarmee wij bos~
bouwers in de toekomst steeds meer zullen worden geconfronteerd.

Op .. de Grote Meer" vonden wij ons spoedig terug om het bekende
Echter is in de evolutie van het profiel thans een onmisbare factor geslopen. die van de "portable voiee", welke bespeeld
door verschillende specialisten, wel niet zo heel veel goeds wist te vertellen van het medium, doch de daarin wortelende Corsicaan blijkt zich
van dit oordeel bitter weinig aan te trekken. Zijn wij ons bewust van de
gat-in~de-grond.

gunstiger klimatologische omstandigheden in Zuidwest Neder1and, voornamelijk ten aanzien van de minder sterke vorstinvloeden, dan nog is het
goed deze pinussoort ook elders niet te vergeten.

In de sonore rust van het nu drooggevallen Grote Meer bereikte de
excursie in de late namiddag haar einde. Met een variatie op een ander
gezegde zou men met "Zeg mij waar U Uw huis bouwt en ik zal U zeg~
gen hoezeer U de bossen mint", ook in dit opzicht de heer en mevrouw
Cogels willen -danken voor hun gastvrijheid. Door de verleende introductie. waarvoor wij het bestuur van de Sociëteit zeer erkentelijk zijn, kon

óók de borrel in het gebouw "Thalia" worden gehouden, waarmede tenminste ergens tijdwinst werd geboekt. Het blijkt steeds weer moeilijk
zóveel in zó korte tijd te volbrengen. Dit laatste streven geldt echter zeker niet voor collega ir. Molenaars. die het programma voor beide dagen

samenstelde en ook op de tweede dag, tij dens de excursie naar "de
Wouwse Plantage", erin slaagde de zozeer gewenste beperking te verwezenlijken, waarmede hij een niet aflatende aandacht tot het einde wist
te wekken en te behouden. Hij had daartoe de aard van het object mee,
niet het minst in de vorm van de fantastische opstanden van Corsicaanse
den, waarin wij de elite-plukker van de "Wouwse Plantage-selectie" aan
het werk zagen,
De algemene ledenvergadering eindigde op vrijdagavond om 24.00 uur,
waarin de Ned. Bosb. Ver. een opvolger vond voor het periodiek af-

tredende bestuurslid dr. J. F. van Oosten Slingeland, in de persoon van
ir. L. W. Wilmes, die tevens het bestuur zal vertegen.woordigen in de redactie-commissie voor publicaties. In de plaats van dr. J. van Soest, die
zieh niet herkiesbaar stelde voor de redactie-commissie van het Tijdschrift, werd gekozen ir. M. Bol. De studiekring-'commissie ontving ter
vervanging van ir. C. P. van Goor, eveneens periodiek aftredend. ir. H.

A. van der Meiden.
In de kas-commissie dienden opnieuw twee leden te worden vervan-

gen. doordat naast het aftredende lid ir. G. W. Mulder ook ir. L. W.
WiJmes, in verband met diens verkiezing in het bestuur, moest worden

vervangen. Benoemd werden ir.

J.

F. Smit en ir.

J.

H. van Tuil. In de

nieuwe notulen-commissie namen zitting ir. E. C. Jansen. ir. A. A. C. van

Leeuwen en ir. P. G. de Vries.
Het voorstel van het bestuur tot verhoging van de zogenaamde "goedkope abonnementen" op het Tijdschrift van f 7,50 tot f 10 vond geen genade bij de vergadering. zodat alles bij het oude blijft. Medegedeeld werd,
dat de Studiekring op 22 september 1960 de eerstvolgende bijeenkomst
hoopt te houden. met als onderwerp .. de organisatie van groot~ en kleinbedrijf" en dat een volgende bijeenkomst een voortzetting zal zijn van de

"Houtafzetdag" in februari I 959. Voorts werd goedgekeurd, dat de voor-
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jaarsbijeenkomst in Zuid-Limburg zal worden georganiseerd.
Rest nog te vermelden, dat -de kermis te Bergen op Zoom niet verward mag worden met het carnaval. zodat deze geen verstoring van
nachtrust betekende. Wèl was dit in zekere mate het geval, toen in één
der hotels iets niet in orde bleek te zijn met de kamers. Gelukkig had de
Brabantse achtergrond hieraan geen schuld, doch bleken een hooggeleerde en diens kamergenoot zich onvoldoende te hebben bediend van de
verstrekte gegevens en zich beide van een kamer te hebben voorzien .

.overgehouden werden: 1 zeepdoos, 1 overhemd, I niet betaalde badnota, alsmede een tekort op de exploitatie van deze bijeenkomst; maar
het was dan ook geanimeerd!
De secretaris, Ir. W. E. Meijerink.

BERSONALIA
Bij het Staatsbosbeheer werd als opvolger van ir.

J.

L. W. Blokhuis te

Emmen benoemd ir. L. C'. Hansen, voorheen houtvester van de hout...

vesterij Assen-West. Ir. J. S. van Broekhuizen van Assen-Oost werd
belast met de leiding van Assen-West en in de houtvesterij Assen-Oost
werd benoemd ir. A. C. A. Kuhn. Ir. D. Sikkel. houtvester te Zwolle
werd benoemd tot adjunct-inspecteur te Utrecht en opgevolgd door ir.
A. van Maaren.
De bosbouwconsulent te Bergen op Zoom werd mede belast met het
landschaps- en natuurbeschermingsconsulentschap, die te Utrecht tevens
met de overeenkomstige consulentschappen voor Utrecht, die te Leeuwarden idem voor Friesland, die te Kampen idem voor de IJsselmeerpolders. Ir. A. Coops werd natuurbeschermingsconsulent voor Overijssel. Dr. W. H. Diemont natuurbeschermingsconsulent, werd mede belast
met het landschaps- en bosbouwconsulentschap voor Limburg.
Prof. dr. J. Horring, sedert 1949 buitengewoon hoogleraar in de landhuishoudkunde aan de Landbouwhogeschool werd thans gewoon hoogleraar en trad daarbij af als directeur van het Landbouw Economisch Instituut (het L.E.I.).

RATIONALISATIECURSUS AAN DE BOSBOUWPRAKTIJKSCHOOL
Van 4 tlm 23 januari 1960 zal te Arnhem de eerste 3~weeksc algemene cursus in
rationalisatie van de bosarbeid in 1960 worden gehouden. Gegadigden hiervoor kunnen
zich opgeven bij de directeur van de hosbouwpraktijkschool. p/a Nedcrlandsche Heide~
maatschappij. Huize .. Sansbeek", Arnhem. Tel.: 08300---25891.

