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Dr O. B u r g e r, Hoofd van het Bureau Agrarische Zaken van de Rijksdienst voor
het Nationale Plan, te 's-Gravenhage;
J. J. H. Bij den d ij k, hoofdcommies bij het Ministerie van Landbouw. Visserij en
Voedselvoorziening, te 's-Gravenhage;
B. A. A. Eng e I b e r tin k, te Oldenzaal:
G. Ge r bra n d a, inspecteur bij het Staatsbosbeheer. te Utrecht;
Jhr mr M. van der Go e s van Nat ers, secretaris van de Voorlopige Natuur·
beschermingsraad, te Wassenaar;
Mr S. J. H a I b e r t 5 m a, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. te Utrecht:
Prof. Or G. Hou t:z; a 9 ers, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, te Wageningen .
. Ir J. W. Hu d i g, president-directeur van de Nederlandse Heidemaatschappij, te
Arnhem;
,
Mr J. E. van Lee uwe n, referendaris blj het Ministerie van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening, te ·s-Gravenhage.
Dr Th. C. 0 u d e man s, ondervoorzitter van de Hoofdafdeling Bosbouw der
Stichting voor de Landbouw, te Putten (Veluwe) ;
C. J. van Sc h a a r den b u r g, directeur van de afdeling Algemeen Toerisme van
de A.N.W.B .• te 's-Gravenhage;
Mr H. S eh u t t e v a e r. hoofdinspecteur van 's Rijks belastingen. hoofd van de
Afdeling Indirecte Belastingen bij het Ministerie van Financiën. te 's-Gravenhage i
Or J. A. van St e ij n, hoofd van de afdeling Boswezen en Jacht bij het Ministerie
van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening, directeur van het Staatsbosbeheer, te
Utrecht;
Ir H. B. J. Wit te, burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom;

A. IJ skma. te Kampen;
c. secretaris:
J. J. H. Bij den d ij k. voornoemd;
d. adjunct~secretaris:
Mr D. J. Kroon. commies biJ het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel·
voorziening, te 's,Gravenhage;

UIT DE PERS.
"De Nieuwe Veldbode" begint de bespreking van het laatste jaarverslag der vereni~
ging .. Het Grondbezit" met;
"In het jaarverslag der vereniging- .. Het Grondbezit"' wordt de opmerking gemaakt.
dat het voor deze zakelijke organisatie. helaas, noodzakelijk is zich met -politiek in
te laten. Onwillekeurig wordt men hierbij herinnerd aan het antwoord. dat mevrouw
deS ta ë I aan Nap 0 1eon I gaf, toen deze haar toebeet, dat hij niet hield van
vrouwen. die zich met politiek bemoeien: Sire. in een land waar men ze het hoofd
afsnijdt. willen zij tenminste weten waarom!"

