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Dames en Heren.
Bij de opening van deze vergadering van onze veremgmg. waarop ik

U hartelijk welkom heet, willen wij ons in de eerste plaats bezinnen op
het afsluiten van de 50-jarige regeringsperiode van Koningin-Wilhelmina en de inhuldiging van onze huidige Koningin Juliana. Wij weten,
met welke grote liefde, toewijding en plichtsbesef H. M. ,Koningin
Wilhelmina Haar koninklijke roeping heeft vervuld en wij weten ook, dat
ondanks gràte zorgen 'en moeilijkheden in Haar regeringsperiode ons land
behouden is en aan zijn herstel werkt. Ons volk heeft uiting gegeven
aan zijn dankbaarheid jegens Haar; ook onze vereniging, die Haar
hoge bescherming heeft mogen genieten, is Haar grote dankbaarheid
verschuldigd.
Wij hebben Koningin Juliana bij haar intrede bejubeld en weten bij
voorbaat. dat Zij, die reeds lang zo grote liefde van ons volk heeft, Haar
koninklijke roeping zal nakomen.
Dat wij Haar gemaal, Prins Bernhard, als Erelid van onze vereniging
hebben mogen inschrijven, stemt tot grote vreugde.
Het ledental van onze vereniging bedraagt thans 257.
Door overlijden ontvielen ons de leden Ir W. H. Tenkink, H. A. S. M.
Cremers en Jhr Mr Or E. A. van Beresteijn.
,
Hoewel Jhr van Beresteijn van huis uit geen bosbouwer was, is zijn
heengaan een zeer groot verlies in het' bijzonder voor de particuliere
bosbouw voor welker belangen hij steeds op de bres stond. Hij heeft een'
grote activiteit ontplooid in de Vereniging van Boseigenaren in Neder..
land, waarvan hij voorzitter was, en ook in de Hoofdafdeling Bosbouw

van de Stichting voor de Landbouw. Dank zij zijn volhardend streven
zijn veel belangrijke regelingen tot stand gekomen, die de particuliere
bosbouwers een grote steun zijn in deze v!?or hen zo moeilijke tijden.
Op 25 Augustus jJ. heelt Jhr W. H. de Beaufort afscheid genomen
als Voorzitter van de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de
Landbouw. Het spijt ons, dat Jhrde Beaufort - wiens zeer veelzijdig
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werk voor de Nederlandse liosbouw wij allen zo goed kennen, dat het
wel niet nodig zal' zijn U dat uitvoerig te schetsen - heeft gemeend.
deze post te moeten opgeven. Slechts wil ik hier in herinnering brengen
de bezoeken van nu wijlen Or Erdmann aan ons land, in de p'eriode
dat Jhr de Beaufort Voorzitter van Uw vereniging, was. Mede door
zijn uitnemende en kundige leiding zijn deze bezoeken geworden tót
, hoogtepunten uit de geschiedenis van onze vereniging. Zoals U bekend
is, heeft H. M. de Koningin Haar waardering voor het werk van Jhr de
Beaufort tot uiting gebracht 'door zijn benoeming tot Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw, waarmede ik hem, ook uit Uw naam hier
hartelijk gelukwens. Ik spreek hierbij de hoop uit, dat wij Jhr de Beaufort nog dikwijls als actief lid van onze vereniging op onze bijeenkomsten
zullen mogen begroeten.

','

In dit, jaar heeft de Nederlandse Heidemaatschappij haar 60-jarig
bestaan gevierd. Dit feit zou ik hier ook gaarne willen gedenken aangezien het immers de Nederlandse Heidemaatschappij is geweest, die
in al die jaren actief heeft gewerkt aan de bevordering van de bosbouw
in ons land en wier bosbouwkundige leiders ook steeds in onze ver...

eniging een belangrijk aandeel in de werkzaamheden hebben gehad. Wij
zijn daarvoor dankbaar en ik wens de Nederlandse Heidemaatschappij
toe, dat zij haar werkzaamheid in het belang van de bodemcultuur in
ons land' en dus ook in het belang van de Nederlandse bosbouw met
klimmend succes zal mogen voortzetten.
Voorts wil ik memoreren, dat ons medelid Dr" A. A. C. Sprangers
dit jaar zijn 40-jarig ambtsjubileum heeft gevierd en op 1 September
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de dienst bij
het Staatsbosbehe~r heeft verlaten.
N'aar ons is gebleken, is enige - zij het nog bescheiden - vrijheid
gegeven in de voorschriften over het vellen en de bestemming van het
hout uit het Nederlandse bos. Dit verheugt ons, doch wij moeten hier
paraat blijven om, zodra de omstandigheden zulks toelaten, de bindende
, bepalingen verder te verzachten of te elimineren. Dit geldt in het bijzonder voor de houtprijzen, die in verband met de stijging der arbeids,
lonen eveneens verhoging behoeven en naar onze mening zeker nu het

. uit Duitsland ingevoerde hout duurder wordt verkocht, vrij gelaten
zouden kunnen worden; zo nodig 'zouden dan de maximum prijzen bij
het eindproduct gehandhaafd kunnen blijven ter bescherming van de
belangen van de consument. Hei is helaas, ondanks het streven van de,
Hoofdafdeling Bosbouw, waarin zoals U weet ook onze vereniging vertegenwoordigd is, nog niet mogen gelukken, dit doel te bereiken. Bij
deze besprekingen is wel gebleken, dat met veel omstandigheden, die
wij geneigd zijn te licht te schatten, rekening moet worden gehouden
en daardoor wordt het vaak moeilijk een ogenschijnlijk duidelijke kwestie
doelmatig te regelen. Wij moeten hopen, dat in de Commissie tot herziening van de Boswet 1922, waarin alle groepen van belanghebbenden bij het bos vertegenwoordigd zijn, hetgeen uit de aard der zaak
valt toe te juichen. niet ook deze bezwaren zullen worden ondervonden

j

waardoor de belangen van het Nederlandse bos niet ten volle tot hun
recht zouden komen. Geruststellend zijn de woorden, waarmede de
Minister van Landbouw, Visserij en 'V:oedselvoorziening de Commissie
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heeft geïl)stalleerd. Zijne Exc~llentie heeft daar vooropgesteld. dat de
bosoppervlakte in Nederland niet mag achteruitgaan en de nadruk er
op gelegd. dat aan de economische zijde van het vraagstuk alle aandacht moet worden besteed. waarbij de belangen van de landbouw. mede,
door d~ betekenis' die het bos heeft voor de gesteldheid der landbouwgronden in het oog moet worden gevat. evenals die van de recreatie en
het landschapsschoon. Uit het verslag van de eerste zitting van' de
Europese Commissie voor bosbouw enbosbouwproducten van de F.A.O ..
in Juli jl. te Genève gehouden is nog weer duidelijk gebleken. dat het
nodig is de hout-productie overal zo hoog mogelijk op te voeren. Wij hebben in ons bosarme land zeker de plicht onze bossen in stand te
houden. zo mogelijk uit te breiden en deskundig te beheren. waardoor
aan alle factoren die' hier in het geding zijn recht zal worden gedaan.
Hiermede verklaar ik de najaarsvergaderillg 1948 voor geopend .

•
VERSLAG VAN DE 19de WETENSCHAPPELIJKE CURSUS
DER NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW VEREENIGING
OP 15 EN 16 OCTOBER
1948.
,
De 19dewetenschapelijke cursus m~g zeer geslaagd worden genoemd. '
Een groot aantal onzer leden en andere belangstellenden, waaronder
ook een dertig-tal studenten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt de beide interessante voordrachten van Prof. Dr E. MeI i n over
"mycorrhiza" en Drs J. van -cl e r 0 rif t over "De fauna van het
strooisel" te volgen.
'
' .
.

De tweede dag werd gebruikt voor demonstraties in aansluiting aan

beide lezingen. Daarvoor werd door de Directeur van het ltbon. Dr A. D.
V 0 û t e. de "nodige ruimte in zijn nieuwe gebou~ "Mariëndaal" te
Oosterbeek welwillend beschikbaar gesteld. Directeur. staf en personeel
van het Itbon hebben veel moeite en zorg besteed. om de demonstraties
te doen slagen. Dit is dan ook volkomen -gelukt.
In één' der laboratoria was de apparatuur in werking te ,zien, waar-

mede het onderzoek miar de fauna in het strooisel wordt verricht. In
een tweede laboratorium waren verscheidene monsters uit verschillende
bostypen en opstanden. van groveden. beuk. Amerikaanse eik. enz.
in de natuurlijke ligging uitgestald en waren de daarbij behorende
resultaten 'van de vangs~, in petri-schalen gesorteerd naar ,de lagen van

het strooisel. uitgestald. De Amerikaanse eik maakte hier, overigens geen
'
slechte beurt!
Daarnaast was er gelegenheid. met loupen en microscopen verschil-

lende vooral van de kleinere dieren nader te bekijken. en ten slotte was
te zien. hoe in vitro het kwantitatieve verbruik van delen van het strooisel. bladeren of naalden door speciale soorten vàn dieren wordt bepaald
en welk effect dit heeft op de veranderingen in het strooisel. Alles was
op zeer instructieve wijze. voorzien van opschriften en eventueel bijge. .

voegde afbeeldingen. voor de beioekers klaar gezet. En door de
verdeling in niet te grote groepen per demonstratie was het aan de
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