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Dames en ;Heeren.
Ook thans weder heeft het een punt van ernstige overweging uitgemaakt in ons bestuur, of wij een voorjaarsver,J
gadering moesten uitschrijven dan wel. met het oog op de
tijdsomstandigheden. daarvan moesten afzien. Mede in verband met het feit. dat ons uit den kring der leden
stemmen bereikten. die prijs bleken te stellen op de gebruikelijke voorjaarsbijeenkomst. besloot Uw bestuur U uit te
noodigen tot deze bijeenkomst. waaraan in tegenstelling met
vroegere jaren geen excursie kon worden verbonden en die
U in staat stelt heden avond weer thuis te zijn.
Deze vergadering kon slechts plaats hebben. indien daarvoor de goedkeuring van den heer Procureur-Generaal te
Amsterdam werd verkregen. Deze goedkeuring werd ontvangen, echter onder voorwaarde, dat niet over politiek zou
worden gesproken. hetgeen trouwens niet in het voornemen

lag. Ik neem als vaststaand aan. dat niemand der aanwezigen
zich bij de discussies op politiek gebied zal bewegen.
En zoo zijn we dan heden bijeen in het meest centrale
punt van Nederland en. zooals altijd. verheug ik mij over
dit samenzijn. Wij boschbouwers leiden in vele gevallen een
ietwat afgezonderd bestaan. maar. evenals op alle andere

gebieden of misschien nog meer. bestaat ook op boschbouwkundig gebied de behoefte. dat gelijkgestemden af en toe
van gedachten kunnen wisselen. Een dertigjarige geschiedenis heeft ons geleerd. dat zulk een gedachtenwisseling.
twee maal per jaar, geen overdaad is en waardeering vindt.

De zeer bevredigende opkomst ter vergadering van heden
levert daarvoor opnieuw het bewijs.
Ik heet U allen hartelijk welkom en spreek de hoop en
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de stellige verwachting uit, dat U heden avond tevreden
huiswaarts zult keeren, voldaan over het feit, dat U weer
eens met vakgenooten tezamen ,waart en veler meening en

opvatting over de boschbouwkundige moeilijkheden van dezen
tijd hebt leeren kennen. En dit niet slechts om daarvan in
materieelen zin nut te kunnen trekken, maar veeleer Om de
geestelijke kracht, die U uit de gedachtenwisseling kunt
putten.
.... .
Belangrijke gebeurtenissen in ons vereenigingsleven deden

zich -

gelukkig -

sedert de najaarsvergadering op 28 Sep-

tember i.l. Diet voor.

Droevig stemt ons het feit, dat op den dag der najaarsvergadering ons oudste lid het tijdelijke voor het eeuwige
verwisselde, L eon a r d A. S p rin g e r is van ons heen
gegaan. De nagedachtenis van dezen begaafden en werkzamen man, een der zeer toegewijde leden van onze vereeni...
ging, zal bij Ons in dankbare en respectvolle herinnering

blijven. Ik verzoek U, een oogenblik in gedachten te willen
verwijlen bij dezen onvermoeiden en bekwamen dendroloog.

den schepper van zooveel landschappelijk schoon in ons
onvolprezen vaderland,
Overigens stemt de gang van zaken in ons vereeOlgmgsleven tot 'tevredenheid. Het feit alleen, dat in deze moeilijke
tijden, niemand voor het lidmaatschap bedankte, niettegenstaande de contributie zeker Diet laag mag worden geacht.

vervult ons met dankbaarheid en schenkt ons het vertrouwen,
dat wij nog steeds op den juisten weg zijn en ons bestuur
den leden biedt, wat zij van het vereenigingsleven verwachten.
Maar niet alleen bleef het ledental constant; sedert Januari
traden 11 nieuwe leden toe, zoodat het aantal leden thans
177 bedraagt tegen 91 tien jaar geleden en 101 voor vijf jaren.
De mogelijkheid tot het aannemen van donateurs, zooals
die bij de jongste statutenwijziging werd ingesteld, had het
gewenschte gevolg, dat met ingang van 1 Januari j.l. vier
corporaties zich als donateur aanmeldden . .

De geregelde toename van het ledental en het toetreden,
van donateurs waren mede oorzaak, dat de financieele toe- '
stand der vereeniging gezond mag worden genoemd en dat
de uitgave van 'ons tijdschrift voorloopig gewaarborgd is.
lntusschen zijn er nog tal van boschbezitters in ons land, die
in onze vereeniging thuis behooren, en zooals gebruikelijk,
doe ik thans weder een beroep op de leden, boscheigenaren
en boschbeheerders te overtuigen van de wenschelijkheid van
het toetreden als lid of als donateur van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging, opdat deze steeds in kracht en beteekenis zal toenemen.

Ik ben ervan overtuigd, dat in de toekomst herhaaldelijk
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bij gewichtige beslissingen het advies van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging gevraagd ,zal worden en dan zal het
goed zijn, indien alle boschbouwers in Nederland 'hun meening
daarover van te voren, in een ledenvergadering zullen kunnen
kenbaar, maken, opdat dergelijke adviezen of verzoeken zoo
juist mogelijk de meen'ing van alle belanghebbenden zullen
kunnen weergeven.
.
. Zoo werd Uw voorzitter ,reeds gehoorc! in een zeer belangrijke aangelegenheid, die ongeveef eeri maand ,geleden
haar beslag kreeg, te, weten" de instelling van een "Gemachtigde VOor het bosch wezen, de houtvoorziening en de jacht".
Ik heb gemeend namens U allen dit voorstel te moeten
toejuichen, en neem dan ook aan, dat U zich, allen, met mij,
verheugt over het feit, dat ons medelid Dr. v a n S t e ij n,
met deze gewichtige functie, als hoofd van de 6de afdeeling
van de Directie van den Landbouw, belast is. Wij zijn er
trotsch op, dat een van onze leden tot een zoo belangrijke
werkkring werd geroepen en wij zijn er van overtuigd, dat
geen betere keuze kon worden gedaan. Ik neem wederom
aan namens U allen te spreken, indien ik den nieuwen
functionaris met deze onderscheiding oprecht geluk wensch
en de hoop en verwachting uitspreek, dat de Nederlandsche
Boschbouw onder zijn leiding en toezicht tot steeds grooteren
bloei zal komen.
Nog een gelukwensch bieden .wij van bestuurszijde aan
aan ons medelid J. van Lee n hof f. die met ingang van
1 Juli a.s. benoemd werd tot Directeur der Maatschappij van
Weldadigheid te Prederiksoord. Moge hij in zijn nieuwe
functie alle bevrediging vinden, die hij er van hoopt en
verwacht.
"
Aan den wensch van de vorige Algemeene Vergadering
nopens de instelling van een commissie ter bestudeering van
de meest gewenschte methode van opmeten van staand en
geveld hout, werd gevolg gegeven en we prijzen ons gelukkig een commissie te hebben kunnen benoemen, die haar
taak in enkele maanden volbracht, zoodat haar rapport straks
in, behandeling kan worden genomen.
Evenzoo verheugen we ons, dat de herziening van het
huishoudelijk ,reglemeilt van het Van Schermbeekfonds tot
stand kon komen. De definitieve redactie daarvan hoper.
wij straks aan Uw oordeel te onderwerpen.
De beide commissies voor de nomenclatuur, respectievelijk
voor de insecten en voor de micro-organismen kwamen nog
niet met hun taak gereed. Zij en wij houden echter goeden
moed.
Hetzelfde kan gezegd worden van de commissie voor de
samenstelling van het boekje "het Nederlandsche bosch".
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Deze commissie vroeg ·uitstel tot na het gereedkomen van
de boschsfatistiek, zoodat wij hopen, dat haar werk in 1942
het licht zal aanschouw.en.
Over het tijdschrift en over de medewerking daaraan heb
ik ditmaal geen ernstige klachten, Ik hoop, dat de lezers er
ook zoo over denken.

En hiermede verklaar ik de algemeene vergadering voor

geopend. maar niet, dan nadat ik een extra~woord van
welkom heb gesproken tot een der oprichters van onze

vereeniging, die nadat hij vele jaren in verschillende deelen
van de wereld heeft geleefd, gedachtig aan de woorden:
"on revient toujoiirs à ses premiers amours", zich weder als

lid heeft aangemeld, den heer
Ik heb gezegd.

J.

H. C. Sc h r ö der.

