Mededelingen van de N ederlandsche
Boschbouw Vereeniging
PERSONALIA
Dr. S. L. Mansholt is afgetreden als minister van landbouw, visserij
en voedselvoorziening. H. M. de Koningin heeft hem bij K.B. nr I van
30 december 1957 op de meest eervolle wijze ontslag verleend als minister, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten aan
Haar en den lande, veelal onder zeer moeilijke omstandigheden, bewezen.
Bij K.B. nr 2 is tegelijk als zijn opvolger ad interim benoemd ons lid
ir. C. Staf.
Dr. Mansholt, die ruim 12Yz jaar onze minister is geweest, heeft bij
verscheidene gelegenheden getoond een goed begrip te hebben van de
belangen van de bosbouw in het economisch bestel van ons land, ofschoon
hij als landbouwer voorheen nimmer met de bosbouw als zodanig in aanraking was geweest. Het zou te ver voeren in dit bestek een opsomming
te geven van de maatregelen, die door de minister ten behoeve van de

bosbouw zijn getroffen. De gedachte, die hieraan ten grondslag heeft
gelegen. wordt echter wel op de juiste wijze naar voren gebracht in de
taakomschrijving van de door hem geïnstalleerde commissie tot her
ziening van de boswet. De toenmalige voorzitter van onze vereniging,

ir. F. W. Malseh, zeide hierover in zijn najaarsrede van 1948: "Geruststellend zijn de woorden, waarmede de Minister van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening de Commissie heeft geïnstalleerd. Z.E. heeft daar
vooropgesteld, dat de bosoppervlakte in Nederland niet mag achteruitgaan en de nadruk er op gelegd, dat aan de economische zijde van het
vraagstuk alle aandacht moet worden besteed, waarbij de belangen van
de landbouw, mede door de betekenis die het bos heeft voor de gesteldheid der landbouwgronden in het oog moet worden gevat, evenals die
van de recreatie en het landschapsschoon".
Zoals men in de dagbladen heeft kunnen lezen. werd Dr. Mansholt
benoemd tot vice-voorzitter van de Gemeenschap Euromarkt, waarin de
landbouwbelangen van Nederland dus wel op een belangrijke wijze vertegenwoordigd zullen zijn.
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KERSTSPARRENCULTUUR
In het artikel Kcrstsparrencultulli in het decemhernummer zijn twee typefouten blijven
staan. De rekenaars onder de lezers zal het wel opgevallen zijn. dat op bladzijde 287
voor 24.000 gelezen diende te worden 21.000, zodat dan van de 28.000 nog 7.000 (en
niet 3700) theoretisch overblijven; practisch iets minder door normale uitval.
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