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heid meer gedaan. dan de sleur te blijven volgen om een
verkeerden naam te handhaven. Als de heer Hou t zag ers
die sterkst sprekende kenmerken der vruchtkegels miI)der
beschouwt dan de onzekere. dan we.et ik niet. hoe hij ten
opzichte van andere houtso()rten -zal. handelen.
Het is een zekere traagheid. die velen tegenhoudt om met·
het oude te breken en worden er allerhande weinig steekhoudende argumenten aangevoerd. En zulks ill
tijd.
waarin zooveel ouds op zijde gezet wordi.: ,iat gebleken
is, verkeerd te zijn geweest .. üngemótiveerde nam:en,- it zij
wetenschappelijke. 't zij inheemsche. moeten de wereld uit
en om nu nog Esperanto - een kunstmatig-e taal - er
bij te halen is toch al te dwaas. Wij hebben voor het wereldverkeer voldoende aan de wetenschappelijke taal (latijnsche
of latijnsch-grieksche) die. niet aan plaatselijke invloeden

onzen

onderhevig is.

.

Men spreke dus van Douglasspar en niet van Douglasden.
Het debat over de Neder!. boomnamen wordt hie~~edè·,gesloten: .., Red.
..
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Eindhovensch~

en r-.l-cijerijschc Courant ..4: Jan. 1933.

HET NIEUWE LID VAN DEI'! BOSCHRAAD. . .• Y
De Burgemeester van Deurne.
Men schrijft aan de N. R. Ct.:

De~r dagen wordt bekend gemaakt de be"noeming tot lid van

den

Boschraad van den heer J. C. van B eek. burgemeester vaJ;l de gemeente Deurne, als opvolger van den heer v. d. Ven, oud-voorziterter

van den N. C. B. De heer Van Be e k. een vooraanstaand R.K. in
de provo N.··Brabant, is een man met groÇlte werkkracht, die :ûch met
hart en ziel geeft aan de belangen van ~ijn gemeente welke in N ...Brabant
het grootste bezit aan landelijke eigendommen ,- heeft. Het is bekend" dat
hij gewoon is zich een zeHstandige meening te vormen over de zaken.
di~ hij te beoordeelen krijgt, en dat hij zijn meening krachtig en met takt
weet te verdedigen. Zijn werkzaamheid op het gebied van ontginning en
bebosschlng en ziJn groote liefde voor het natuurschoon hebben in ziJn
streek veel tot stand gebracht. De uitgestrekte heidevelden, die o,nder. zijn
beheer in boerderijen zijn herschapen of tot bosschen aangelegd. leggen
daarvan een sprekend getuigenis af; het in verren omtrek vermaarde.
Zandbosch is een natuurmonument van groote waarde, dat op~, zijn initiatief
'
,
voor de toekomst is bewaard.'
De heer Van B eek is al verscheidene jaren lid van de Prov. Sta ..
ten van Noord-Brabant. Hij vervult de functie van onder-voorzitter 'van
den Noordbrabantsche~ Christ. Boerenbond en is lid der Centrale Cam ..
missie voo~ Ruilverkavel,ing.

