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Mededelingen, va.n de ,Nederlaridsche
'Bosbouw
Vereeniging
~

LEDEN.
Als nieuw lid werd aangenomen Ir J. S. VAN BROEKHUIZEN. landbouwkundig ingenieur bij de Werkgroep voor de selectie en de veredeling van,
de groveden in Nederland, Bergstraat 1., Wageningen.
Van 'de donateurs werd naar de leden overgeschreven de heer W. Ch.
NACHENlUs,bosbezitter te Garderen, Boeschoterweg 22.
Ons, bereikte nu eerst ~et overlijden van ons lid Ir W. HORSTING te "
Batavia, in leven opperhoutvester bij het boswezen aldaar.
"
,
Bedankt hebben voor het lidmaatschap: J. W. BLOEM te Amsterdam.
B. G. CROMHOFP te Enschede, Z. 1. A. Baron VAN DORDT TOT MEDLER
te Vorden.Mr J. FROWEIN te Oosterbeek, Jhr A. VAN DER GOES te Bakkeveen, J. G. SCHEFFER te Enschede, JhrG. F. TETS VAN GOIDSCHALX~
OORD te Zeist en Ir J. H. VAN TUIL te Soerabaja. Voor het donateurschap
bedankte Dr W. WALLER te Ehenen.
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De secretaris der Ned. Boschbouw Ver ..
lr G. MEMELINK.
VEEHUIZIN G SECRETARIAAT.'

Het sec~etariaat werd verpla~tst' van Z~eerslaan 14, Bilthoven naar
Strausslaan 15 te Bilthoven.
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ADRESVERANDERINGEN.
,Ir F. W.' BURGER verhuisde van - de Zweer,laan te Bilthoven, naar
.
Strausslaan 15 aldaar.
_ •
Mr F. B. 1. M. JANSSENS van Boxtel naar Utrecht, Mauritsstraat 108.
'Ir E.' J. MULDER van 's Gr,!venhage naar Rotterdam, Heemraad-'
singel 183B
_'
, •
Ir W. J. J. SNIJDERS, houtvester bij de dienst van ',Lands bosbeheer van
_,
'. Suriname te Paramaribo, heeft thans 'als adres P. O.
Box 436.
Dr A. THORENAAR verhuisde van Zeist naar Voorburg, Heeswijkstraat 120.
Ir B. VEEN te Wageningen van de Celebesstraat naar de Prof. Eitzema
Bosweg 45.
Mej. Dr J. C. WENT te Baarn van de Dalweg, naar Vondellaan 19.
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CONTRIBUTIE EN ABONNEMENTEN.
De Penningmeester dankt allen die zo vriendelijk waren; de verschuldigde éontributie en ábonnementsgelden over 1950 reeds over te maken.
Hun. die dit nog niet deden. wordt daart,?e de gelegenheid gegeven
tot I Februari 1950. bij voorkeur door storting op girorekening nummer
171898 ten name van oe Nederlandsche Boschbouw Vereeniging. Sickesplein 1 te Arnhem.
.
'
Na bovengenoemde datum zal over 'deze geldèn per postkwitantie
worden beschikt, verhoogd met iegel- en 'incassokosten.
De Penningmeester, Ir

J.

F. Sm i t.

Door omstandigheden zal de inhoud van jaargang 1949 van he't N,B.T.
en de ledenlijst der Vereniging dit jaar pas tegelijk met het Februarinummer worden verzonden.
De Secrçtaris van de Redactie.'

Uit de pers
In de Nieuwe Rotterdamse Courant van Vrijdag. 30 December 1949, lazen wij:

EEN BOOM OVER BOMEN.
. Van heel andere aard was· de boom. die de c.h. mr KOLFF opzette over zijn ervaringen
. met. .het Staatsbosbeheer. Controleurs met leren jassen en groté motorfietsen die boos
kwamen kijken omdat hij in zijn tuin een halfwas kastanjeboompjc had gekapt (het had
de bloen,.entuin van mevrouw KOLFF in de weg gestaan) ; CCD papierlawine die nodig
was geweest voor CCD vergunning om ceD waardeloos dood peppeltje op te ruimen; e.d.
Dit aIles naar aanleiding van een ontwerpje tot verlenging van de voorlopige rege ...
ling van het staatstoezicht op de bossen. De, commissie voor de boswetgeving is nog .
,niet gereed met haar arbeid en dus moeten we op een definitieve .boswet no'g even
wachten.
Minister MANSHOLT verzekerde. dat ook uaar zijn mening de uitvoering van de
voorschriften in' de door mr KOLFF verhaalde gevallen "volkomen onjuisf' was geweest; .
hij zou onmiddellijk aandacht schenken aan dit niet inachttiemen van redelijke grenzen.
Anderzijds betoogde hij wel, dat toezicht binnen redelijke grenzen een groot belang was.
Wat nIet kan worden bestreden; alleen moeten we nu afwachten, waar die grenzen
tenslotte ~uUen lopen.
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