Veranderingen in de directie van de Bosbouwprak

M

tijkschool
Op 29 augustus jl. nam de heer D. van Hattem
afscheid als directeur van de Bosbouwpraktijkschool
te Arnhem en aanvaardde dr. ir. J. F. van Oosten
Slingeland deze functie. Deze voor de Nederlandse
bosbouw belangrUke gebeurtenis vond plaats in een

feestelijk versierde zaal van het hoofdkantoor van
de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en
trok grote belangstelling. Vertegenwoordigers van
vele organisaties en instituten en vele particuliere
belangstellenden waren aanwezig om te getuigen
van hun waardering voor de scheidende directeur
en om zUn opvolger te kunnen begroeten. Een van
de aanwezigen schreef naar aanleiding van dit

gebeuren een bijdrage voor ons tijdschrift, welke ook
op deze pagina's gepubliceerd wordt.
Enkele sprekers belichtten op zeer waarderende
wijze de werkzaamheden van de heer Van Hattem
en de manier waarop deze zUn taak vervuld heeft.

Zo spraken ir. C. Staf als voorzitter van de Stichting Bosbouwpraktijkonderwijs en de heer H. J. de
Boer als voorzitter van de Stichting landelijk orgaan

De heer Van Hattem krUgt door een medewerker van de
school, de heer Van de Brug, een Mbeoordelingsstaat" uitgereikt. De beoordeling viel best mee . .. I
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voor het leerlingwezen In de bosbouw over de
ontwikkeling van de scholing en de grote verdiensten die de heer Van Hattem op dit terrein heeft
gehad. Een medewerker, de heer Van de Brug en
een oud-leerling, de heer Van Boven spraken ook
over het prettige menselijke contact met de scheidende directeur en over zijn grote capaciteiten als

leider.
Door de sprekers werd ook een welkomstwoord tot
de heer Van Oosten SI ingeland gesproken. Het vervangen van de heer Van Hattem zou niet eenvoudig
zijn, maar de nieuwe directeur kreeg het volste vertrouwen.

Tot slot spraken de gaande en de komende directeur hun dank uit voor de waarderende woorden,
de ondervonden steun en het vertrouwen, dat de
een reeds in ruime mate had genoten en dat de

ander stellig zal krijgen.
Vanaf deze plaats wil ook de redactie van dit tijdschrift zich gaarne aansluiten bij alle lovende toespraken en de heren Van Hattem en Van Oosten
Slingeland veel succes toewensen op hun nieuwe
wegen.

J. L. G.

De heer Van Oosten SUngeland wordt Ingelijfd bU de school
en krUgt door de heer Van de Brug het "ereteken" opgespeld. Een bewUs van vertrouwenl

