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Becking en zijn broer, rusteloze werkers, altijd als een aparte klasse heeft
beschouwd. Vaak vroeg men zich bij verschillende zaken af hoe de Beckings
daarover wel zouden denken, want beiden hielden zich met grote kennis
van zaken met alles bezig en met succes. Bij elke nieuwe taak was BecIong
snel ingewerkt en stimuleerde de jongeren tot een enthousiast corps, waarvoor hij ook altijd het voorbeeld was. Hij is dan ook een hechte band met
de indische houtvesters blijven onderhouden. Ook is hij altijd bosbouwer
gebleven, zij het met een sterk economische inslag. Appelman zelf had veel
steun aan hem gehad voor de ontwikkeling van zijn werk voor de wildreservaten, maar Becking wees hem er wel op dat de exploitatie ook in de reservaten voortgang moest blijven vinden; een gezonde opvatting overigens.
Als besluit werd een geschilderd portret van de scheidende hoogleraar,
een kunstwerk van de schilder F. J. D. Boers te Lage Vuurse onthuld en
aan professor Becking aangeboden.
Wij wensen ons medelid en oud-voorzitter, de doorzettende en intensief
werkende collega-bosbouwer nog vele jaren van activiteit toe in vrijheid
van arbeidskeuze en tijdsbesteding.
Redactie-secretaris.

OPENINGSREDE VAN DE VOORZITTER Dr J. H. BECKING OP DE
38ste NAJAARSVERGADERING VAN DE KONINKLIJKE
NEDERLANDSE BOSBOUW VERENIGING
OP 12 OKTOBER 1962 TE APELDOORN
Dames en Heren,
Ik heet U allen hartelijk welkom op deze 38ste najaarsbijeenkomst, die
ditmaal, om het 's avonds niet al te laat maken, op dit vroegere morgenuur is uitgeschreven.
Zoals gebruikelijk is, wil ik hier in het bijzonder welkom heten de vertegenwoordigers van de directies van het Staatsbosbeheer en de Nederlandse
Heidemaatschappij, zomede die van de besturen van het Bosschap en de
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren en de pers. Wij stellen Uw belangstelling in ons verenigingsleven op hoge prijs.
Ook zou ik nog een speciaal woord van welkom willen richten tot onze
nieuwe leden, voorzover die hier aanwezig mochten zijn.
Sedert onze vorige bijeenkomst zijn ons ontvallen de leden D. van Aalst,
rentmeester te Doorwerth en mej. dr G. Wilbrink, bosbezitster te Lunteren.
Enkele weken geleden bereikte ons het droeve bericht van het overlijden
van de heer A. Kouwenaar, voorzitter van de Houtcommissie van de Economische Samenwerking en Ontwikkeling en directeur van het voormalig
Rijksbureau voor Hout. Vooral op internationaal terrein heeft hij veel voor
de houthandel gedaan; zijn werk bracht hem vaak in contact met de bosbouw, waarvoor hij grote belangstelling had. Laten wij hen eren in enige
ogenblikken van stilte.

