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Dames en
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Heèren. '

,-,

Op onze, vorige Alge~eene Vergadering deed onze penningmeester het voorstel, de jaarlijksche voorjaarsvergade'ring in, 1942 te houden op het . landgoed "de Utrecht" te
Esbeek. De Vergadering toonde teekenen van instemming
en het voorstel heeft mij niet meer los gelaten. Op onze eerstvolgende bestuursvergaclering hebben we deze aangelegenheid nader besproken en ernstig overwog~n of het geoorloofd'
was te trachten, de leden, in deze onrustige tijden, gedurende
twee dagen aan den huiselijken kring te onttrekken. De
perspectieven echter, die ons "oor deze samenkomst geboden
,werden, waren oorzaak dat wij niet lang geaarzeld hebben
en dankbaar de nadere voorstellen van ons medebestuurslid
hebben aanvaard, daa~bij overwegende, dat tenslotte onze
leden zelf het beste kunnen beslissen in hoeverre' zij verre
reizen kunnen ondernemen.
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Het feit dat van onze 180 leden er heden meer dan 70
hier tegenwoorclig zijn, levert ons het bev:,ijs, dat wij juist
handelden, toen wij d'e vooFstellen van den penningmeester
aanvaardden, '
. Deze trouwe opkomst, v.:aaraan wij trouwens gewend zijn,
vervult mij opnieuw met dankbaarheid voor de toewijding
aan de goede zaken, die door onze vereeniging worden voorgestaan en die door ons bestuur behartigd behooren, te
.. worden..·
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Ook nu weer maakt het mij blijmoedfg, als ik U allen hier
,heel hartelijk o/elkom mag heeten. '
'
Een bijzonde~ woord van welkom zij het' mij veroorloofd
te spreken tot den heer Mr. J. W. Ver I 0 0 p, Directeur
van de Lev'ensverzekering Maatschappij "Uqecht", eigenaresse van het lan<!goed" waarop wij qnze excurs,ie1:' maken
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van het gebouw. wa~rin wij niet slechts mogen vergaderen,
- maar bovendien een zoo buitengewoon· gastvrij onderkomen

vinden. Wij herinneren ons dankbaar de gastvrije ontvangsten. die ons door de gemeenten Enschede en Breda werden
" geboden. toen wij in die steden vergaderden. wij denken ook
aan de gulle ontvangst. die ons in Mei 1940 in Amsterdam
was toegezegd en die ons te beurt zou zijn gevallen. indien
de omstandigheden geen spaak in het wiel gestoken hadden.
maar voor het eerst sedert het bestaan der thans ruim dertig"jarige vereeniging. wordt de echt hollandsche gastvrijheid
zoover doorgevoerd. dat de geheeIe vergadering zich wel
moet voelen als een bemind kleinkind. dat bij de grootouders
komt 10ljeeren. De levensverzekeringmaatschappij .. Utrecht",
zooveel ouder en dus ook zooveel wijzer dan de N ederlandsche Boschbouwvereeniging. ziet blijkbaar helder in. dat ook
een vereeniging prijs kan stellen op aangename verpoozing
naast ernstig en arbeid en zij heeft niet geaarzeld ons, voor...
zoover het maar eenigszins mogelijk was de, deelnemers

onderdak te brengen. uit te noodigen met een hartelijkheid.
die ons bijna verlegen maakt. Voor dit groote gebaar verzoek
ik den heer Ver 1 0 0 p onzen oprechten dank te willen
aanvaarden en dien te willen overbrengen aan zijn mededirecteuren.
Hieraan aansluitend wil ik gaarne een woord van welgemeenden dank spreken tot de Nederlandsche HeidemaafI

sch"appij. en in het bijzonder tot de organisatoren van deze

bijeenkomst. dus tot de heeren Sta f en Wor m g 0 0 r en
lot hun medewerkers. die er voor zorgden. dat alle gekoesterde plannen ook tot üitvoering konden komen.
Daardoor z'ijn wij in de gelegenheid ons te overtuigen van
de juistheid van hetgeen de Gen est e t dichtte. en
'waarop de heer van Dis s el. onlangs mijn' aandacht"
vestigde. Dedichtregelen luiden:
Uw sluimerende heidegrond
Ontwake nieuw en blijd.
Sluit Moeder Aarde een schoon verbond
Met moed. vernuft "en vlijt!
Gij - trek partij van 't woeste' land !
Natuur is mild genoeg
,,,
Als maar de mensch zijn trage hand
Wil strekken na.ar den ploeg.
Dat de heer burgemeester van' Hilvarenbeek ons de eer
heeft willen aandoen hier heden tegenwoordig te zijn. wordt
door ons zeer gewaardeerd. Weest welkom burgemeester!
Wij hopen. dat U zich in ons midden thuis zult voelen.
De gang van zaken in de Vereeniging stemt tot tevredenheid. Sedert de vorige algemeene vergadering traden acht
.,
nieuwe leden toe en één donateur.
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Daartegenover leden ·wij een zeer ernstig verlies door het

heengaan van .den houtvester A. F. K u h n. Treffend schil:
derde de heer d e B e a u f ort K u h n 's verdieIlsten, als
boschbouwer en als mensch, in het Januari-nummer van den
loopenden jaargang. van \lns tijdschrift. In onze 'vereeniging
missen wij hem in de eerste plà'ats als lid van de redactie
van het tijdschrift en als toegewijd medewerker in commlssies, waarin op zijne heldere adviezen werd prijs gesteld.
Ik moge de Vergadering verzoeken den harden werker en het trouwe medelid éen oogenblik te herdenken.
.
De financieeIe uitkomsten over het afgeloopen ji.ar waren,
zooals U in het Maart-nummer van ons tijdschrift heeft
kunnen lezen wel is waar niet schitterend, maar toch ook

niet verontrustend. Een klein nadeelig saldo was door extrauitgaven voor het tijdschrift veroorzaakt, maar wordt geleidelijk weer hersteld do'or verkoop van publicaties.
Praktisch gesproken kan men zeggen, dat de Vereeniging
geen winst maakt, geen verlies lijdt maar harè belangen behoorlijk kan behartigen, en daarmede is eigenlijk precies
bereikt, wat wij onder de tegenwoordige omstandigheden
wenschen: Wij zijn er echter op bedacht, dat geleidelijk
grooter~ eischen aan de kas gesteld worden. en wij hebben'
er dus voor te

waken . .dat onze inkomsten niet verminderen . .

Zoo zal nog steeds door stijging van het ledental onze positie .
versterkt worden en een gepaste propaganda onder de velen, .
die nog geen lid zijn. maar daarvoor zeker in aanmerking

komen, blijft m.i. hoogst gewenscht.
Het door ons uitgegeven rapport over cle standaardeering
en het meten van hO\lt, voorziet blijkbaar in een bestaande
. behoefte. Zonder eenige propaganda of reclame werden on- .
geveer 600 exemplaren verkocht, zoodat er thans, met inbegrip van de aan de leden gezonden exemplaren, bijna 809
. rapporten in omloop zijn en nog steeds kómen aanvragen
,om toezending binnen.
Sprekende over dit rapport, doet zich een goede gelegenheid voor een verzuim te herstellen, dat ik tot mijn spijt op
een vorige vergadering heb begaan. Een officieele dankbetuiging aan de beide commissies, die dit belangrijk rapport
samenstelden bleef n.1. achterwege; ik hoop dat de beide

)

voorzitters en de leden dier commissies thans nog den dank

der vereeniging, voor het vele en belangrijke werk, dat zij
piet zooveel toewijding verichtten, willen aanvaarden.
Wat'de thans bestaande commissies betrelt, kan ik U
,.daarover weinig nieuws berichten. De nomenclatuur... com~
,missies wachte!l nog steeds op het einde van den oorlog en

,de commissie voor het hoekje over het NederIandsche bos,ch
op het gereed komen van de boschstatistiek. Aangezien alle
gegevens ·daarvoor vóór het einde van dit jaar bijeen zullen
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behoeft deze commissie dus niet lang ineer te wachten
met het begin van haar werkzaamheden, '
De commissie Tut e i nNo I t h en i u s voor het ont, werpen van richtlijnen voor het 111aken van een bedrijfsregeling voor het particuliere boschbezit was met, grooten '
ijver aan het werk, dat echter in den brandgevaarlijken tijd'
onderbroken moest worden, daar de leden hun beheersge" bieden niet in den steek wilden laten. De toewijding, waarmede ook deze commissie bezield is, biedt ons echter den
, waarborg, dat haa~ werk zoo spoedig mogelijk hervat zal
worden 'etl binnen niet al te ,langen tijd beëindigd' zal zijn.
Ik koester de hoop, dat haar rapport een punt van bespre;
king zal kunnen vormen op onze eerstvolgende algemeene
vergadering.

De oorlog gaat ook aan onze vereeniging niet ongemerkt
, voorbij. Zoo missen wij in ons bestuur den heer Br a n t 5 m a

en het is mij een behoefte de innige hoop uit te spreken, dat
hij spoedig weer in ons midden zal terugkeeren.
Ons tijdschrift ondervond den druk der tijden in den vorm
van een' rantsoeneering. Niet meer dan 32 bladzijden worden
per maand beschikbaar gesteld. Dit is ongeveer 66 % van
den vroegeren omvang en dit heeft ons genoodzaakt wat meer
van het kleine lettertype gebrUik te maken 'en wat minder
gul te zijn met aan de schrijvers te bieden ruimte. Dat niet-

"

temin de laatste nummers omvangrijker waren dan vroeger

ooit het geval was,)s een gevolg van het feit, dat het In,secten Comité een afzonderlijke vergunning verkreeg vqor
200 bladzijden' druk in den jaargang 1942 va'n het Neder-,
landsch Boschbouwtijdschrift. Verder waren de tijdsomstandigheden oorzaak, dat de vereeniging, dus wij allen" gildebroeders zijn geworden, van het Persgilde. Dit bleek onvermijdelijk te zijn, ofschoon het een extra-uitgave van ons' eischt
van ongeveer f 60.- per jaar, als contributie aan het gilde.
Sedert onze vorige vergadering werd door de autoriteiten

,

"

l

aan den Voorzitter wederom advies gevraagd in een uiterst

,•

belangrijke aangelegenheid, t.w.' een ontwerp voor een
nieuwe "Verordnung über ,die Forstaufsicht" voor N ederland, waarbij o.a. het particuliere boschbezit tot het maken' "
van bedrijfsplannen en het vervaardigen van bedrijfskaarten
gedwongen kan worden, en waardoor het beheer dier bosschen onder staatseontröle zal komen, maar tevens dit par...

ticuliere boschbezit vertegenwoordigd zal worden in de" met
. dat toezicht belaste, instantie.
Mijn advies, dat op verzoek van de autoriteiten in 'overleg
met mijn beide boschbouwkundige collega's te Wageningen,
werd samengesteld, wer,d in onze bestuursvèrgadering besproken en goedgekeurd. Ik hoop zeer, dat de nieuwe regeling, indien zij haar beslag zal krijgen, in het belang van den "
Nederlandsche,n boschbouw zal zijn. Er is geen reden daaraan te twijfelen.
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, Nageven terug komende op ons tijdschrift beveel ik dat
opnieuw in Uwe bijzondere belangstelling aan en wek ikU
in het bijzonder op, aan de samenstelling mede te wer\sen,
door het leveren van bijdragen. Hoe belangrijk de verhandelingen van het Insecten Comité ook zijn, we' moeten er in
de eerste plaats voor zorgen, dat de zuiver boschbouwk,u!l,
dige inhoud niet in het gedrang komt. ","
En hiermede ben ik aan het einde van hetg~en ik U te
zeggen had. Ik heet U nogmaals hartelijk welkom en verklaar deze vergadering
voor geopend.
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