Personalia
DOTT. GIACOMO PICCAROLO (1889-1963)
In Turijn is op 25 april 1963 dr Giacomo Piccarolo overleden, een onderzoeker en organisator die door zijn werk voor de ontwikkeling en uitbreiding
van de populieren-cultuur in Europa en daarbuiten grote bekendheid en waardering heeft verkregen.
Zijn instituut in Casale Monferrato in Noord-Italië, het Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura, in 1938 opgericht door de Società Cartiere
Burgo, is een centrum geworden dat vele buitenlanders hebben bezocht om
hun kennis van methoden en toepassing van het onderzoek te verrijken. Met
een brede visie op de mogelijkheden in het bijzonder in de Po-vlakte, heeft
Piccarolo die in de landbouw en in de bosbouw had gestudeerd, getoond
wat door wetenschappelijk onderzoek kan worden bereikt voor de verbetering
van de techniek van de populieren-cultuur en voor het gebruik van beter uitgangsmateriaal door selectie op groeisnelheid en resistentie.
Het grote succes danken hij en zijn medewerkers aan het inzicht dat de zorg
voor een juiste toepassing van de resultaten van het onderzoek in de praktijk het onontbeerlijke sluitstuk vormt. Van de door het Instituut uitgegeven
populieren klonen zijn verschillende ook buiten Italië verspreid; de meest
bekende is wel de 'I 214' geworden, die bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk en
in Joegoslavië op grote schaal met succes wordt aangeplant.
Piccarolo's' grote verdiensten op dit terrein hebben onder meer uitdrukking
gevonden in zijn benoeming tot Ere-Voorzitter door de Internationale Populieren Commissie.
Piccarolo heeft, zonder zijn aandacht voor de populier te verwaarlozen,
het daarbij niet gelaten, maar op verzoek van de Socièta Cartiere Burgo
nog een tweede instituut als directeur tot ontwikkeling gebracht, het Istituto
Nazionale per Piante da Legno in Turijn. Dit instituut heeft tot taak de basis
te leveren voor aanplant op grote schaal van snelgroeiende naaldboom soorten, die op de door de landbouw verlaten, marginale gronden zullen moeten
bijdragen tot de productie van het voor de papier-Industrie onontbeerlijke
naaldhout. Het is weer een voorbeeldig gehuisvest en uitgerust instituut geworden, waar door verschillende begaafde onderzoekers met enthousiasme
wordt gewerkt.
Behalve zijn grote wetenschappelijke en organisatorische verdiensten zal
ook de vriendelijke, behulpzame en gastvrije persoon van dr Giacomo Piccarolo onze herinnering aan hem levendig houden.
H. van Vloten

MINISTER BIESHEUVEL
Bij Koninklijk besluit van 24 juli 1963 is mr B. W. Biesheuvel benoemd
tot minister van landbouw en visserij. Na beëdiging van de nieuwe bewindsman door H.M. de Koningin, heeft minister Marijnen op dezelfde dag ten
departemente de portefeuille van Landbouw en Visserij aan de nieuwe minister overgedragen.
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Onze nieuwe Minister van Landbouw en Visserij, thans 43 jaar oud, bezocht de M.U.L.O. en daarna het Christelijk Lyceum te Haarlem. Van 1940
tot 1945 studeerde hij rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op
aanwijzing van zijn vader, die landbouwer was en voorzag, dat het agrarisch
bedrijfsleven naast landbouwkundige academici grote behoefte zou krijgen
aan wetenschappelijk gevormde mensen in algemener zin, met name in juridische richting. Ondanks de onderbreking van de normale academische gang
van zaken onder de Duitse bezetting met sluiting van de Vrije Universiteit,
heeft hij op de boerderij van zijn vader de studie met kracht voortgezet en
door dit verblijf op het bedrijf raakte hij nog meer vertrouwd met het agrarische bedrijf en de landbouw dan hij als boerenjongen reeds was.
Mr Biesheuvel ving zijn loopbaan aan als secretaris van de provinciale
voedselcommissaris voor Noordholland (1945-1947). In de jaren 19471952 was hij secretaris van de afdeling buitenland van de Stichting voor de
Landbouw, de voorloper van het publiekrechtelijke Landbouwschap, in
welke functie hij naast organisatorische, ook ervaring opdeed in het internationale agrarische werk. In 1952 vond hij zijn voorlopige bestemming, die
geheel paste in de bedoeling van zijn opleiding en zijn vorming: secretaris
van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (C.B.T.B.).
Sedert 1959 is mr Biesheuvel van secretaris voorzitter van de Protestantschristelijke standsorganisatie geworden als opvolger van wijlen de heer Chr.
v. d. Heuvel. In 1956 werd deze agrarische deskundige lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal voor de Anti-Revolutionaire Partij. Hij is lid van
het (dagelijks) bestuur van het Landbouwschap en treedt - bij toerbeurt thans ook op als voorzitter van de drie centrale landbouworgani~aties. Verder
is hij onder andere bestuurslid van de Coöperatieve Centrale Raffeisenbank
te Utrecht.
Van 1957-1961 was hij lid van de Raad van Europa en in aansluiting
daarop maakt hij deel uit van het Europese parlement. Zijn internationaal
optreden is sedertdien nog versterkt, sinds hij in 1961 als voorzitter van de
Internationale Federatie van Agrarische Producenten (I.F.A.P .), de wereldboerenorganisatie, werd gekozen.
MUTATIES F.A.O.
Bij de "Food and Agriculture Organization of the United Nations" (F.A.O.)
hebben enige mutaties plaats gevonden. De in 1959 benoemde directeur
van de hoofdafdeling bosbouw en bosproducten, dr E. Glesinger - N.B.T.
31 (1 en 3) 1959 (25 en 112) - werd bevorderd tot adjunct-directeur generaal, belast met "Public Relations ànd Legal Affairs". Thans volgt hem op dr
N. A. Osara, tot september 1962 nog directeur-generaal van het finse Staatsbosbeheer en sedert dien adjunct-directeur naast dr Glesinger. Fin van geboorte was hij van 1938-'48 professor in de boshuishoudkunde aan het finse
bosbouwproefstation, van 1948-1952 was hij directeur van de centrale bosbouwonderneming Tapio en daarna hoofd van het finse boswezen. Hij haalde
zijn doktersgraad in 1936 aan de universiteit van Helsinki. Dr Osara zal nu
worden bijgestaan door de nieuwe adjunct-directeur J. Westoby, tot nu toe
hoofd van de economische bosbouwafdeling. In 1940 had Westoby bij de
F.A.O. gewerkt voor de statistiek en kwam er in dienst in 1952 tot hij in
1958 in vorengenoemde functie, die hij nu verlaat, werd benoemd. Hij is
engelsman geboortig in Yorkshire.

