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REDE VAN DEN VOORZITTER DER
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
Prof. A. TE WECHEL.
(Uitgesproken ter opening van de Algemeene Vergadering. gehouden
op 7 October 1938 te Wageningen).

Dames en Heeren,

Het is alweer met buitengewoon veel genoegen. dat ik
de leden, maar vooral ook onze gasten. de introducé's een

hartelijk welkom kan toeroepen op' onze vergadering.
Des te grooter is dit genoegen omdat ik dit kan, doen
onder omstandigheden. die zooveel minder zorgelijk zijn dan
een dag of tien geleden. toen ik nog moest overwegen of
deze vergadering wel zou kunnen doorgaan. Tot voo'r juist
een week geleden heb ik de mogelijkheid opengehouden in
het October-nummer van ons tijdschrift een afzegbriefje in
te leggen en het was met een gevoel van ontzaggelijke opluchting. dat ik Vrijdagavond. 30 September. het tijdschrift
kon laten verzenden met slechts één inlegvelletje. dat sommige leden aan hunne verplichtingen herinnert.
Onze. hooge Beschermvrouwe, Hare Majesteit onze Ko-

ningin. vierde' Haar 10-jarig regeeringsjubileum en het is
mij een behoefte ook hier. in deze Algemeene Vergadering
dit feit met de grootste dankbaarheid in herinnering te
brengen. Onze Vereeniging geniet de buitengewone eer.
dat Hare Majesteit uit sympathie met ons streven ons Hare
bescherming biedt. een feit. dat wij nauwelijks hoog genoeg
kunnen waardeeren. Ik weet met absolute zekerheid. dat ik
spreek namens U allen. wanneer ik de hoop uitspreek. dat
de Hooge ~andsvrouwe nog vele jaren voor ons en voor

het geheeIe Nederlandsche volk gespaard moge blijven. Ik
weet ook. dat het jammer is. dat het telegram van hulde. dat
wij Hare Majesteit op den jubileumsdag zonden. slechts door
den secretaris en mij onderteekend kon worden. omdat U
allen Uw naam mede onder dit telegram gewenscht zoudt
hebben. Ik stel U voor uit deze vergadering opnieuw een
telegram van hulde aan onze Beschermvrouwe te zenden.

Ik verheug mij. ons hier aanwezige medelid. den heer
H. Mem e I i n k namens de vereeniging hartelijk te
kunnen gelukwenschen naar aanleiding van het feit. dat hij
den dag mocht herdenken waarop hij. 25 jaar geleden. het
ambt van Rentmeester van de Hooge Veluwe aanvaardde.
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Sedert onze vorige vergadering in Mei hebben wij helaas
het verlies te betreuren van 2 leden, Baronesse Ben tin c k
tot B.u c k hor sten A. A. N eng e r ma' n. Hoewel zij
slechts kort lid van onze vereeniging waren missen wij hen
in ons midden en gaan onze gedachten terug naar hen. Onze
hoop, dat zij mede zouden werken aan ons streven is helaas
niet verwezenlijkt. Dat zij rusten in vrede!

Ook sedert de vorige vergadering bleef ons ledental stijgen. Voor een belangrijk gedeelte is dit te danken aan de
activiteit van verschillende van onze leden, voor een ander
deel echter danken Wij deze toename aan sympathie met het
doel, dat de vereeniging z{ch gesteld heeft, nu bijna 30 jaren
geleden. Over beide zaken, activiteit van de leden, ende
ons toegedragen sympathie verheugt het bestuur zich zeer
en ongetwijfeld verheugt U zich met ons. Bedroeg 10 jaar
geleden het ledental slechts 57, thans omvat de ledenlijst
bijna 150 namen. Met dit ledental blijkt het mogelijk ons
tijdschrift op zijn tegenwoordig peil te handhaven. Voor
. belangrijke uitbreiding van ons periodiek. een van de meest
vitale uitingen van ons vereenigingsleven. is evenwel het
leden .. en lezerstal nog niet groot genoeg. Niettemin zijn wij
van oordee1. dat een zekere selectie bij het aannemen van

nieuwe leden moet blijven bestaan en gelooft Uw bestuur,
dat daardoor verkregen is, dat het aantal toegewijde leden,
procentisch gesproken, zeker niet kleiner is dan een tiental
jaren geleden. Op dezen weg hopen we verder te gaan en
roepen wij nogmaals Uw hulp in om het ledental te helpen
vergrooten. In het bijzonder zal ik mij verheugen, wanneer
wij meer Indische collega's na hun terugkeer in Nederland,
onder ODze vanen zullen mogen scharen.

Als nieuwe leden werden heden aangenomen Jhr. Dr. van
B ere s t e i n en Baronesse van P a 1I a n d t.
Dr. 0 u cl e man s vertegenwoordigde onze vereeniging
bij het gouden feest der Deensche .zustervereeniging. Voor
de wijze, waarop hij dit deed, waarvan hij verslag uitbracht
in het Augustus-nummer van ons tijdschrift, hebben wij niets
dan lof. Voor de opofferingen, die hij zich daarvoor getroostte zijn wij hoogst erkentelijk. Op de aardige intentie
van Dr. 0 u cl e man s om de jubileerende vereeniging
namens ons een zeer passend geschenk, in den vorm van

een kilogram Nederlandsch douglaszaad, aan te bieden is
ons bestuur gaarne ingegaan.
Dr. Be ver s 1u i s vertegenwoordigde onze vereemgmg
te Brussel op de 4de internationale Conferentie voor hout~ebruik, georganiseerd door het C.I.B. Wij zijn den heer
Be ver s I u i s dankbaar, dat hij deze vertegenwoordiging
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op zich heeft willen nemen. Het door hem geschreven verslag van deze belangrijke internationale Conferentie vindt
U in het juist verschenen nummer van ons tijdschrift.
Ik acht mij ontheven van de plicht bij de opening van
onze vergaderingen een overzicht te geven van hetgeen op
boschbouwgebied vermeldenswaardigs geschiedde sedert de
vorige vergadering. Prof. J a g erG e r I i n g s heeft zijn
belofte, in ons tijdschrift een zoodanig overzicht te geven.
voor de eerste keer op voortreffelijke wijze ingelost in het
Augustus-nummer. Met,hartelijken dank voor de vele moeite

hieraan besteed. richt ik tot dit ijverige en toegewijde medelid het verzoek: ga door. op dezen weg. Ik wacht niet op
zijn antwoord, maar neem bij voorbaat aan, dat het beves-

tigend luidt.
Voorloopig niets meer op het hart hebbende, verklaar ik
onze algerneene vergadering voor geopend.

,

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 20 October 1938.

VERPLICHTE NOODDIENST INGESTELD.
Voor overstroomingen, boschbranden. enz.

BERLIJN. 19 Oet. (0. N. B.) De gevolmachtigde voor het vierjarenplan. de minister·president generaal·veldmaarschalk Göring heeft als derde
verordening ter voorziening in de behoefte aan werkkrachten voor taken
van bijzondere staatspolitieke beteekenis een nooddienst·verordening uit·
gevaardlgd.
Zij bepaalt dat de bewoners van het rijksgebied ter bestrijding van
noodtoestanden van publieken aard benevens ter voorbereiding van de
bestrijding daarvan voor een I]epaalden tijd voor werkzaamheden op dit
gebied kunnen worden opgeroepen. Alleen buitenlanders zijn er tot op
zekere hoogte van vrijgesteld.
Deze werkzaamheden betreffen in· de eerste plaats bestrijding, van cata~
st.rofen, zoo.?ls groote overstroomingen, boschbranden enz. waarvoor de
aanwezige werkkrachten niet. voldoende zijn.
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