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Mevrouw. Mijne Heren!
Evenals zulks in de. voorjaarsvergadering het geval geweest is. moet
ik ook bij de opening van deze najaarsbijeenkomst aanvangen met enkele woorden te wijden aan de nagedachtenis van aan onze vereniging ontvallen leden.
.
•
.
.
Het betreft de leden J. R. Rigterink en B. Stoffel. Deze laatste. .range
tijd reeds ons oudste lid. heeft steeds bijzonder grote belangstelling getoond voor de bosbouw en zeer actief deelgenomen aan het verenigingsleven. Hij was een trouw bezoeker van onze vergaderingen en excursies.
Alleen de laatste jaren. maar dat waren er niet vele. werd hem dat
moeilijk. Hij was een gewaardeerd medewerker aan ons tijdschrift. Door
zijn vele reizen in de Scandinavische landen was hij met de bosbouw
aldaar goed op de hoogte en veel van wat hij daar gezien en geleerd
heeft. heeft hij met groot enthousiasme onder de bosbouwers in ons lánd
uitgedragen.
Onze vereniging en vele leden persoonlijk zullen hem voorlopig niet
kunnen vergeten.
Ik verzoek U uit eerbied voor de nagedachtenis der overleden leden.
U van Uw zetel te verheffen en een ogenblik stilte in acht te nemen.
Ik dank U zeer .
Het afvallen van oudere leden en de toetreding van jongere leden.
die hun plaats innemen is in een Vereniging als de onze. evenals in de
gehele samenleving. een normaal verschijnsel. Het is. een verheugend
iets. dat daarnaast ook telkens weder toevloeiing van nieuw bloed plaats
vindt. zodat de levensduur van een vereniging er door' wordt bestendigd
en de levenskracht er door wordt verhoogd.
Laten de jongeren niet schromen de.hun toekomende plaats in te nemen en laten zij door het nemen van initiatief ook daadwerkelijk tonen.
dat telkens weder een nieuwe bloedstroom door de aderen onzer Vereniging gutst.
Zie ik thans terug op het afgelopen verenigingsjaar. dan dienen enkele
feiten van betekenis te worden ,genoemd.
Het ledental on"er Vereniging steeg van 1 Januari 1951 tot 1 Octóber
1951 van 246 tot 257. Een Vereniging als de onze dient. wil zij haar taak
naar behoren vervullen. gestaag in ledental vooruit te gaan. Laat ieder
eens ernstig nagaan of er in zijne omgeving geen personen zijn. die ten
onrechte niet bij de N ederlandsche Boschbouw Vereeniging zijn aangesloten.
Toeneming van het ledental maakt onze vereniging niet alleen financieel sterker maar zal er ook toe bijdragen. dat haar invloed ten goede
op het peil van de bosbouw sterker wordt.
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De financiële positie vàn onze Vereniging is goed te noemen. Wel zijn
• onze liquide middelen enigszins geslonken, maar die zullen naar we hopen weer aanwinnen als geleidelijk de verkoop van drukwerken voortgang vindt.
De belangrijkste gebeurtenis in ons verenigingsleven sedert de voorjaarsvergadering was wel het bezoek van een twee en twintigtal leden
van onze Deense zustervereniging waaronder enkele dames. Van 2 tot
en met 6 September waren zij onze gasten. Zo goed als dat in zo'n kort
tijdsbestek mogelijk was, hebben wij ze niet alleen een indruk gegeven
. van onze bosbouw, maar ook hebben we getracht hun een meer algemene
indruk van ons land en volk te geven.
Ik meen te mogen zeggen, dat deze excursie zeer geslaagd is en dat
danken wij aan de verschillende omstandigheden. In de eerste plaats
hebben de eigenaren van de bossen en landgoederen welke werden bezocht zich wel zeer gastvrij betoond. Een woord van welgemeende dank
aan hun adres is hier wel op z'n plaats. Voorts hebben de leden onze
vereniging in staat gesteld om haar plichten als gastvrouw op een royale
manier te vervullen. Dank zijn
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Wf!(. ook verschuldigd aan hen die de lei ..
ding van de excursie' s in het bos "op zich hadden genomen en aan onze
gasten zelve, die door hun vriendelijk karakter en daadwerkelijke belangstelling het leiden van deze tour tot een aangename bezigheid
maakten.
Onze Secretaris heeft in eerste instantie het reisprogramma ontworpen en hem was de uitvoering ervan geheel toevertrouwd. Het verheugt
mij de vergadering te kunnen mededelen, dat het programma, waarvan
de uitvoering tot in de kleinste bijzonderheden verliep zoals het was
ontworpen, ten zeerste door de gasten is gewaardeerd.
Op het algemene terrein van de bosbouw vallen ook nog enkele meer
of minder belangrijke gebeurtenissen te vermelden.
Hier te lande vonden een vergadering en excursies plaats van het Internationaal Verbond van Bosbouwproefstations.
Professor Champion uit Oxford bezocht met een 10-tal Engelse bosbouwstudenten verschillende bosbedrijven in ons land .
. Professor J"rgensen uit Kopenhagen bracht een bezoek aan de duinpebossingen alhier.
De Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw or_
ganiseerde op Hoog-BuurIo een demonstratie van machines en werktuigen voor de bosbouw van belang. Deze demonstratie, die zeer overzichtelijk was en op dUidelijke wijze werd toegelicht, trok vele belangstellenden.
Een drietal vertegenwoordigers van de Nederlandse Bosbouw maakt
op 't ogenblik een studiereis door de Verenigde Staten van NoordAmèrika ter bestudering van het bosbrandvraagstuk .•
De Directeur van het Staatsbosbeheer vertoeft momenteel in Rome
ter bijwoning van een congres van de F.A.O.
Ik vertrouw er op dat we voor onze volgende vergadering zoweL over
die studiereis als over dit congres veel belangrijks zullen horen.
De werkzaamheden welke betrekking hebben op de veredeling van
onze bos- en laanbomen worden van verschillende zijden krachtig voortgezet. Om U een indruk te geven van de omvang van deze werkzaamheden vermeld ik slechts dat deze veredeling thans onder meer omvat:
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de groveden, de eik, de populier, de wilg, de es, de esdoorn, de noot
en de acacia en dat in vele gevallen reeds belangrijke resultaten zijn bereikt,
Ook de werkzaamheden voor de verbetering van de werktuigen en
voor de verhoging van 't nuttig effect van de arbeid vinden geleidelijk
voortgang, In dit verband wijs ik er op, dat vooral de laatste tijd in dit
opzicht een grote stimulerende kracht uitgaat van onze Oostelijke buren,
die ter zake menige nuttige en leerzame cursus organiser~en. waaraan ook
door verschillende Nederlandse bosbouwers is deelgenomen,
De organisatie van onze bosbrandweer wordt steeds beter en ik geloof dat niet alleen het vochtige weer van de laatste jaren oorzaak is,
.dat door bosbrand zo weinig schade wordt aangericht, maar dat dit in
niet geringe mate ook is te danken aan deze uitstekende organisatie..
Gedurende dit winterseizoen zullen houtvesters van het Staatsbosbeheer en van de Nederlandse Heide Maatschappij lessen geven aan
Landbouwwinterscholen om de aanstaande landbouwers en hun die de
landbouw voor moeten lichten, begrip voor de belangen van de bosbouwen liefde voor het landschap bij te brengen.
Door de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw
is ene Commissie in het leven geroepen onder voorzitterschap van Dr H,
van Vloten, welke Cie de bosbouwvoorlichting in studie zal nemen, Ik
hoop van harte. dat zij er in moge slagen practische resultaten te bereiken,
.
Zo zijn vele lichtpunten te noemen en feiten te vermelden welke er toe
bij zullen dragen, dat de Nederlandse bosbouw op een hoger peil komt
te staan en de houtproductie zal stijgen.
Daarnaast dient echter ook gewezen te worden op een minder aangc...
naam feit en wel op de ernstige beschadiging welke door de larve van de
dennenbladwesp in vele streken van ons land wordt aangericht. Ik spreek
de hoop uit dat de pogingen welke in het werk worden gesteld om deze
plaag met de modernste middelen te bestrijden succes mogen hebben.
Zoals velen Uwer wellicht reeds bekend is, wordt getracht door bestuiving met gifstoffen van uit vliegmachines tegen deze plaag op te
treden. Hoe het resultaat zal zijn valt naar ik meen thans nog niet te
zeggen. maar in elk geval wordt door veler medewerking waardevolle
on<jervinding opgedaan. Het betreft hier een bestrijding, die practisch
van zeer groot belang is, daar zij zich uitstrekt over een oppervlakte van
1100 ha.
Hiermede heb ik getracht U wederom een beeld te geven van het wel
en wee van onze vereniging gedurende het laatste halfjaar en 'van het...

geen er leeft en werkt in de Nederlandse Bosbouw.
Moge ook deze vergadering er het hare toe bijdragen de belangen van
onze Vereniging en van de Nederlandse bosbouw te bevorderen.
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