1 OKTOBER 1910-1960

„De vereeniging zat ongetwijfeld
een goede toekomst tegemoet gaan."
G. E. H. Tutein Nolthenius
27\9\19U
Als Bart Winkelman een hamer had gehad, dan had hij met een forse
slag op 1 oktober 1910 de oprichting van de Nederlandse Bosbouw Vereniging bevestigd. Maar hij had geen hamer; „geruisloos" werd aangenomen, dat met die bijeenkomst op 1 oktober 1910 de vereniging was
opgericht.
Er was namelijk vooraf een circulaire onder 30 voor het lidmaatschap
in aanmerking komende personen rondgezonden en daarin was medegedeeld, dat op 1 oktober 1910 te Utrecht in het „Hotel de Ia Station" deze
vereniging zou worden opgericht. Hiertoe werd de stoot gegeven door
P. Boodt» A. P. van den Briel, J. H. C. Schröder, C J. G. Sissingh,
A. A. C. Sprangers, J. A. van Steijn Jr en B. J. Winkelman. Het was een
zevental enthousiaste jeugdige bosbouwers, die bij het afscheid van A. J.
Lovink in 1909, toen deze naar Indië vertrok, bij elkaar waren en het
nodig vonden, dat de bosbouw zich in Nederland zou organiseren. Hiervan zijn er nog twee, die onze herdenking van dit gouden jubileum — zij
het dan waarschijnlijk op een afstand — meemaken: Van den Briel en
Van Steijn Jr.
.
...
Wie werd er lid?
Over de inhoud van de circulaire werd verder gediscussieerd. Omtrent
de naam van de vereniging was men het spoedig eens. Maar wie zou er lid
mogen worden? Daarover werd veel gepraat, al was men er wel toe geneigd om de toelating zo ruim mogelijk te stellen. In de circulaire was
echter bericht, dat de leden ,,eene academische boschbouwkundige opleiding genoten moeten hebben." Het was derhalve nodig hierop een aanvulling rond te zenden om de nieuwe opvatting bekend te maken, hetgeen
geschiedde. Maar een kern van bosbouwkundigen, afgestudeerden van de
,,Rijks Hoogere Boschbouwschool" wilde men zeker behouden.
Heel erg ruim was de toelating echter niet. Aanvankelijk moest er zelfs
in de algemene vergadering, na een voorstel door twee leden <— een bepaling die in wezen nóg bestaat
over aanneming worden gestemd en
van
moest
het aantal leden er vóór zijn (Statuten: goedgekeurd bij
K.B. van 16/10/1911, nr. 29). In 1924 werd dit praktischer gesteld op %
van het ter vergadering aanwezige aantal leden (Statutenwijziging; K.B.
van 13/9/1924, nr. 63). Sedert 1928 kon het bestuur over de aanneming
beslissen, behoudens beroep op de vergadering (Statutenwijziging; K.B.
van 8/9/1928, nr. 26).
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De verdere gang van zaken was nu zo, dat praktisch elk bestuur de deur
voor nieuwe leden weer iets verder heeft opengezet, meegaande met de
tijd. Z o groeide onze vereniging in de achter ons liggende 50 jaren tot
een tienvoudige omvang uit. Op die eerste oktober van 1910 werd namelijk iedereen lid, die een adhaesie-betuiging naar het zevenmanschap had
gestuurd; daarop kon met 29 leden worden begonnen. En nu hebben we
er 300. Zie grafiek op blz. 342.
W e zien op de grafiek van de ontwikkeling van het ledental een vrij
geleidelijke groei tot 1937. Daarna is die groei zeer veel versneld door de
grote uitbreiding van de staatsbemoeienis met de bosbouw en het veel ruimer toelaten van belangstellende bosbezitters, ook met kleiner eigendom,
telkens afgewisseld door een periode van stilstand, waarin we ons ook nu
weer bevinden. Aanvankelijk begonnen met louter mannelijke leden, hadden we jarenlang het genoegen één vrouwelijk lid onder onze gelederen
te tellen. Later kwamen er enkele bij en door het instituut van echtgenootleden hebben we er thans ruim 25,
De studenten, die al vrij gauw in afvaardiging uit hun bestuur van de
zogenaamde „Candidaat Houtvesters Vereeniging" ter vergadering werden uitgenodigd, werden in 1940 als organisatie onder de toenmalige
naam „Wageningsche Studenten Boschbouw Vereeniging" lid en dat is
nu nog het geval. Op groepsfoto's van onze bijeenkomsten ziet men dan
ook gewoonlijk enkele toekomstige leden.
Doelstelling
Over de doelstelling werd uitvoerig van gedachten gewisseld. Zo
meende A. J. van Schermbeek, dat het streven van de vereniging gericht
moest zijn op het begrijpen van „het volkshuishouden", ,,dat de bosbouw
een noodzakelijk bedrijf is" en hij zou dit willen omschrijven met: „De
vereeniging stelt zich ten doel de Staatswetenschappelijke beteekenis van
het boschbedrijf zooveel mogelijk ingang te doen vinden bij het Nederlandsche volk, steunende op natuurwetenschappelijke grondslag". Hij wilde
daarom maar niet iedereen toelaten, want zo zeide hij: „Er zijn reeds genoeg vereenigingen, die de zaak op populaire wijze opvatten (Nederlandsche Heidemaatschappij, Vereeniging van Tuinbouw en Plantkunde

)tt

•

Uiteindelijk kwam men tot een eenvoudige omschrijving: „De vereeniging stelt zich ten doel het bevorderen.van den boschbouw in de ruimste
beteekenis", en daarbij: ,,Zij tracht dit doel te bereiken door: a. gedachtenwisseling over en onderzoek van boschbouwvraagstukken, b. alle zoodanige wettelijke middelen, welke haar ten dienste staan." En deze regeling werd op een tweede vergadering te Utrecht op 26 januari 1911 in het
Gebouw van Kunsten en Wetenschappen vastgelegd in Statuten en Huishoudelijk Reglement. De Koninklijke goedkeuring werd, zoals reeds eerder
werd vermeld, verkregen op 16 oktober 1911.
Bestuursactiviteiten
Op deze tweede constituerende vergadering — aanwezig 12 leden —
werd het eerste bestuur gekozen.
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Bij loting werd het jaar van aftreden bepaald. Voor het verdere verloop
van de besturen in de volgende jaren moge ik hier verwijzen naar bijlage 1. W e zien daar, dat we dus elf voorzitters en volijverige secretarissen hebben gehad; van deze laatsten zien we er twee als voorzitter
terug. Het eerste bestuur bestond uit:
G. E. H. Tutein Nolthenius, voorzitter
J. P. van Lonkhuyzen, vice-voorziter
J. A. van Steijn Jr, secretaris
W . H. de Beaufort, penningmeester
B. J. Winkelman, lid.
W e begonnen met G. E. H. Tutein Nolthenius (1910-1917), die de
eerste ontwikkeling stuwde, een lange zittingsperiode beleefde en op het
einde daarvan de moeilijkheden van de eerste wereldoorlog meemaakte,
waardoor een tijdlang weinig kon gebeuren (1914, 1915). In 1916, toen
er weer voldoende opleving kwam, werd er hard gewerkt aan de belastingkwesties en werd begonnen aan het bestuderen van het Ontwerp-Boswet.
Bij de allereerste werkzaamheden behoort al een adres, pleitende voor de
oprichting van een Bosbouwproefstation.
In de periode van A. E. J. Bruinsma (1917-1922) werd krachtig doorgewerkt aan de verbreiding van deze gedachte, met het gevolg dat in 1919
een Bosbouwproefstation werd opgericht. Naast vele andere adressen
werd toen het werk aan de Boswet 1922 afgesloten. De belastingkwesties
gaven ook toen nog werk te over.
In de periode van W . H. de Beaufort (1922-1927) verschenen de
„Mededelingen" de een na de ander, waarvan de meesten door het bestuur werden verzorgd. Belangrijk in die periode is het bezoek van
Erdmann en het meewerken aan het tot stand komen van de Natuurschoonwet 1928, maar ook vele andere adressen werden op „Den Haag"

Forstmeister Erdmann te midden van de vier eerste voorzitters,
v.l.n.r. Bruinsma, Beekman, E., de Beaufort, G. E. H. Tutein Nolthenius.
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Aantal leden (en donateurs) van de Nederlandse
Bosbouw Vereniging over 50 jaren
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afgevuurd. De drang op het werken in de richting van een bosstatiek, begonnen onder Bruinsma, werd voortgezet met als voorlopig resultaat: een
Staatscommissie.
Met H . A. J. M . Beekman (1927-1932) beginnen we met ons eigen
tijdschrift en wordt het adressen-werk krachtig voortgezet. W e geraken
allengs in de economische crisis van de dertiger jaren met de zorgen
van een noodtoestand in de bosbouw.
Dit gaat verder door in de tijd van J. H. Jager Gerlings (1932-1937),
die tevens (tot op de huidige dag) groot pleitbezorger wordt voor het gebruik en de verwerking van inlands hout. Jager Gerlings is doelbewust
begonnen om in de redes van de voorzitters de gebeurtenissen in de bosbouw vast te leggen en ook later is hij met deze documentatie doorgegaan.
Het zou de moeite lonen, dit eens in één geheel te compileren.
N a Jager Gerlings, die tevens de geestelijke vader van de Wetenschappelijke Cursussen is, komt dan A. te Wechel (1937-1942), krachtig plei-
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tende voor een houtvoorlichtingsinstituut, dat er nu is gekomen, maar niet
uit overheidsactiviteit. In zijn tijd komen er vele commissies tot stand en
zijn grote werkzaamheid voor het Nederlandse bos en onze vereniging
wordt door hem nog jaren voortgezet in het tijdschrift. Hij deed veel aan
het verlichten van de moeilijkheden ten gevolge van de tweede wereldoorlog.
Van deze oorlog heeft vooral zijn opvolger H. van Vloten (1942-1947)
veel geleden, maar hij hield ondanks grote handicap stand en heeft veel
voor de vereniging gedaan en vele adressen, nota's en adviezen doen uitgaan om het geteisterde Nederlandse Bos weer op de been te helpen

Fm. Erdmann en prof. Ham.

komen. Ook van Vloten werkt mede aan actieve commissies en bij zijn aftreden neemt hij het drukke redactionele werk van het tijdschrift van te
Wechel over tot op de huidige dag. N a de oorlog werd hij geroepen als
afgevaardigde van onze vereniging voor de voorbereiding en de heroprichting van het Bosbouwproefstation; nu door T . N . O . Dit kreeg nog net
zijn beslag vóór zijn aftreden. Hij werd de eerste directeur.
De volgende periode wordt gedeeld door F. W . Malsch en G. Gerbranda (1947-1952). O p basis van het advies inzake de Boswet, een van
de laatste werkzaamheden uit de tijd van van Vloten, wordt verder gewerkt aan deze moeilijke materie. W i e aan Gerbranda denkt, denkt ook
aan de actieve contacten met de Deense Bosbouwvereniging, die hier
dagenlang op bezoek was en waarop wij op onvergetelijke wijze met hem
door hen terug werden ontvangen.
Het Boswet-werk gaat verder in de periode van G. Houtzagers
(1952-1957) en er wordt zelfs een buitengewone vergadering aan besteed.
Ook wordt een uitgebreid debat georganiseerd ten aanzien van de herplantplicht. Er gaat een grote activiteit van de nieuwe Studiekring co m-
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missie uit en aan deze speciale dagen werkt Houtzagers zelf ook actief
mee, zoals aan de Veredelingsdagen. Tijdens zijn ziekte en na zijn over'
lijden neemt J. de Hoogh hem waar.
In de thans lopende periode van J. H. Becking ontplooit onze vereniging
een gecontinueerde activiteit op velerlei gebied; douglasdagen, richtlijnen
voor de bosbedrijfsregeling, wildproblemen, om maar enkele te noemen,
thans culminerend in het gouden feest.

Na deze revue in vogelvlucht wordt hier een meer gedetailleerd overzicht van de organisatie en het doen en laten van de vereniging gegeven.
Toen het eerste bestuur was gevormd, kon men aan het werk gaan. Het
meest spectaculair waren in de loop der jaren de op grond van „gedachten wisseling en over boschbouwvraagstukken" gebaseerde bijeenkomsten,
aanvankelijk tot 1924 gewichtig „Congresvergaderingen" genaamd. Hieraan namen maximaal 30 personen deel (1919: 26 van de 42 leden met 4
genodigden, waaronder een afgevaardigde van de studenten). In de latere
opzet, waarover straks, bleef deze mogelijkheid tot gedachtenwisseling,
voor zover er tijd beschikbaar was, naast de meer huishoudelijke zaken,
altijd bestaan.
Gecombineerd met de vergaderingen werden al dadelijk excursies gehouden, alleen tijdelijk onderbroken in de beide wereldoorlogen, die de
vereniging te doorstaan kreeg.
Op de 9de Congresvergadering van 5 september 1921 lichtte J. H. lager
Gerlings een voorstel toe tot het houden van Wetenschappelijke Cursussen. Het duurde — mede in verband met mislukte pogingen om hiervoor
rijkssubsidie te verkrijgen — nog tot 1923, aleer men er nader op in ging,
door zelf deze mogelijkheid tot uitwisseling van gedachten over allerlei
bosbouw-onderwerpen te organiseren. Daarbij werden in het bijzonder
meer grondleggende wetenschappelijke onderwerpen behandeld.
Wetenschappelijke

Cursussen

Dit gebeurde op de 11de Congresvergadering, toen het ledental inmiddels was gegroeid tot 54. Zo ontstonden de Wetenschappelijke Cursussen, die dus bedoeld waren om reeds langer afgestudeerde en nietgestudeerde of anders-grondleggend gestudeerde leden op de hoogte te
brengen of te houden van de voortgang in de bosbouwwetenschap en verwante wetenschappen, waarbij ten overvloede werd bepaald, dat ook technische onderwerpen op wetenschappelijke grondslag konden worden
behandeld.
Van deze Wetenschappelijke Cursussen is zeer veel nut uitgegaan.
Ofschoon ze wel eens wat overladen waren, hebben ze zeer voldaan en
hulde aan de mannen die deze cursussen altijd maar weer hebben georganiseerd. In de leiding van 3 personen zijn slechts twee wisselingen geweest. De eerste maal na de 4de en toen nog eens na de 8ste cursus. Het
laatste drietal, waarvan twee leden — J. H. Jager Gerlings en H. van
Vloten — zich uit de vorige drietallen beschikbaar hadden gesteld, hield
alle volgende 13 cursussen stand. De eerste der 21 Wetenschappelijke
Cursussen werd gehouden in 1924, de laatste in 1953.
Ook aan deze cursussen waren meestal weer excursies verbonden, die
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veel meer deelnemers trokken dan de tijdens de cursussen gehouden ver-*
gaderingen> daar ook ruime introductie was toegestaan. Het doel van de
vereniging is immers het bevorderen van de bosbouw in de ruimste betekenis en dus behoort hiertoe ook het uitdragen naar buiten.
Door deze ontwikkeling, de combinatie van een Wetenschappelijke
Cursus en een vergadering, zag het toenmalige bestuur zeer goed in, dat
de behoefte zou blijven bestaan aan eenvoudiger bijeenkomsten met een
.—laten we zeggen •— meer gezellige excursie. Het was ook nuttig nog
eens een tweede keer met elkaar van gedachten te wisselen op een beetje
vrijere manier, terwijl een tweede wat kortere vergadering geen verbodige
luxe betekende. Daarom werden toen zogenaamde voorjaarsvergaderingen
en -bijeenkomsten met excursies ingesteld. De feitelijke jaarvergaderingen,
veelal gekoppeld dus aan de Wetenschappelijke Cursus, heten van >die
tijd af najaarsvergaderingen.
Studiekring-bijeenkomsten
Met de grote schreden die de bosbouw, vooral ook na de laatste wereldoorlog, in ons land is vooruitgegaan, ontstond de behoefte om ook te voldoen aan de in de statuten omschreven weg: het nastreven van het doel
van de vereniging op grond van „onderzoek over boschbouwvraagstukken". Daar'de vereniging als zodanig geen onderzoek verricht, dient men
deze weg tot het doel te interpreteren als een bemiddeling inzake het tot
elkander brengen der onderzoekers. Dat hierbij ook behoren de mensen,
die de praktische bosbouw beoefenen, spreekt voor zichzelf. Het was niet
doenlijk om in dit opzicht iets te bereiken bij de algemene bijeenkomsten
van de vereniging en daarom is men op de gedachte gekomen van een
,,Studiekring", geleid door een Studiekringcommissie (zie bijlage 4). Van
de Studiekring kunnen alle geïnteresseerden lid zijn, met weliswaar het
bezwaar, dat de groep weer te groot dreigt te worden, maar de praktijk
heeft wel bewezen, dat men door keuze, van speciale onderwerpen een natuurlijke beperking bereikt. Diegenen trouwens, die niet aan het debat
deelnemen, zijn belangstellende toehoorders en daardoor wordt alweer
,,de boschbouw in de ruimste beteekenis" bevorderd en uitgedragen.
De Studiekring-bijeenkomsten zijn een groot succes geworden. De
eerste vond plaats in 1952, de elfde nu onlangs op 22 september 1960.
Van de verschillende bijeenkomsten houdt men belangwekkende publicaties over, die de problemen en hun eventuele oplossing weer verder
kunnen uitdragen. Daar men echter niet steeds méér bijeenkomsten in één
jaar kan houden, zijn hiermede de Wetenschappelijke Cursussen sedert
1953 beëindigd, maar in wezen toch niet voor altijd, daar er ook-zeker nog
wel bijeenkomsten zijn die de oude cursussen min of meer evenaren.- ,
Documentatie

:

Van ar deze en nog enkele andere bijeenkomsten is een gedocumenteerde lijst aangelegd, die hierna is aan te treffen als bijlage 2, daar het
geen zin heeft over alle technische onderwerpen te spreken. W e hebben
hier immers te maken met een geschiedschrijving van de vereniging en niet
van de bosbouw als zodanig. Deze lijst is <— evenals ook de andere overzichten •— in de eerste plaats bedoeld als een handleiding en een naslagmogelijkheid voor hen die de leiding van de vereniging en van haar
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commissies welwillend op zich hebben genomen; maar ook als een
documentatie voor alle belangstellenden. Er werden in het kort bij vermeld
de behandelde onderwerpen met de namen der sprekers. Er is bijvoorbeeld
in één oogopslag uit te lezen, dat er 47 algemene vergaderingen zijn geweest, dus 3 minder dan ons jubileum aangeeft. Hieraan hebben beide
wereldoorlogen schuld, daar de jaarvergaderingen moesten worden overgeslagen in 1914, 1915 en 1944.
In 1933 werd nog een voorstel van Th. C. Oudemans aanvaard om aan
het slot van de vergaderingen de leden in de gelegenheid te stellen „korte
mededeelingen uit wetenschap of praktijk" te doen. Hiervan wordt nog
altijd gebruik gemaakt.
Bijzondere leden.
Naast de reeds besproken toeneming van het ledental is in latere tijden
ook het donateurschap gegroeid: in 1940 begon het met 2, in 1942 waren
er al 14 en later schommelt dit aantal om de 20. In de laatste wereldoorlog hebben we nog even persoonlijke donateurs gekend, maar dit zijn
maar enkele geweest en die zijn later gewoon lid gemaakt. Dan werd nog
jarenlang na zijn pensionering als lid van verdienste E. D. van Dissel in
onze gelederen behouden (1937-7/11/1959).
W e hebben als erelid gehad Z.K.H. Prins Hendrik (1917-1927), die
later het beschermheerschap op zich nam (1927-1934). Na zijn verscheiden nam H. M. Koningin Wilhelmina deze taak over (1935-1949),
waarna H. M. Koningin Juliana haar in deze opvolgde en H.K.H. Prinses
Wilhelmina het erelidmaatschap aanvaardde. Inmiddels is Z.K.H. Prins
Bernhard sedert 1938 erelid van onze vereniging. Ons onvolprezen lid
A. te Wechel was maar kort erelid, van najaar 1947 tot zijn overlijden op
28 maart 1948.
Enkele malen hadden we belangstelling van onze koninklijke ereleden
door deelname aan onze bijeenkomsten. Deze hoogtijdagen waren het bezoek van Prins Hendrik aan onze 8ste Congresvergadering in 1920 en aan
de derde voorjaarsexcursie in 1926 toen op 5 juni de duinlandgoederen
,,Heerenduin", ,.Waterland" en „Tusschenwijk" bij Beverwijk en Wijk
aan Zee werden bezocht. Maar meestal kregen wij op de jaarlijkse uitnodiging bericht van zijn adjudant en secretaris: ,,Ingevolge de bevelen
van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van
Mecklenburg, heb ik de eer het Bestuur der Nederlandsche Boschbouw
Vereeniging Hoogst deszelfs dank te betuigen voor de aanbieding der
Agenda van de op
a.s. te houden vergadering. Wegens verblijf in
het buitenland zal Hoogstdezelve, tot Hoogstdeszelfs leedwezen, de Vergadering niet kunnen bijwonen".
Later, op de 16de voorjaarsbijeenkomst in 1939 mochten we Prins
Bernhard ontvangen tijdens het toen zo grote belangstelling trekkende
jachtdebat, waarbij 55 leden en 32 genodigden aanwezig waren, een ongekend hoog aantal in die tijd.
Nu we het toch over de belangstelling van de leden hebben, hierover
nog enkele woorden. De eerste 15 jaren variëerde het bezoek van 15 tot 28
leden en genodigden. Daarna stijgt in de volgende 10 jaren het deelnemersaantal met schommelingen van gemiddeld goed 30 tot iets boven de
40 met een uitschieter van 63 bij de driedaagse Wetenschappelijke Cursus
in 1929; vooral deze cursussen trokken de belangstelling. Er komen dan
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verscheidene bijeenkomsten met om en bij de 60 deelnemers. Het oorlogsjaar 1939 drukt dit getal tot bij de 30, maar in de oorlog stijgt dit spoedig,
in 1942 zelfs tot 60 a 70 en verder blijft het rond de 50. Na de bevrijding,
toen iedereen opgelucht was en het gewone leven weer trachtte te hervatten, hadden we toppen tot over de 90, in 1948 bij de 19de Wetenschappelijke Cursus zelfs voor het eerst boven de 100.
Commissies en rekesten
In de statuten staat verder omschreven, dat het doel van de vereniging,
„het bevorderen van den boschbouw in de ruimste beteekenis" ook kan
worden nagestreefd door ,,alle zoodanige wettige middelen, welke haar ten
dienste staan", waaraan later nog is toegevoegd: „en aan het doel bevorderlijk kunnen zijn". Hieronder kunnen we rekenen de resultaten van
het werk van de vele met bepaalde opdrachten werkende commissies, die
hetzij adviseerden voor een rekest, of wel met een rapport of publikatie
konden besluiten. V a n deze commissies tis hier een lijst toegevoegd (bijlage 3).
Rekesten of adhaesiebetuigingen werden gericht aan ministers, de kamers, kamerleden enz. Hiervan is door onze besturen telkens weer een
ruim gebruik gemaakt en het is ook wel voorgekomen, dat ons van de
zijde van de regering om advies werd gevraagd. In verschillende gevallen
is het wel zeker, dat onze adviezen effect hebben gehad. Z o werd met
succes geadviseerd inzake de „Boswet 1922" en de „Natuurschoonwet
1928", om maar enkele van de belangrijkste gevallen te noemen. Maar
niét altijd weet men welke invloeden er van een advies zijn uitgegaan.
Het zou ons te ver voeren om hier alle gevallen te behandelen. Voor enkele uitvoerig behandelde onderwerpen, waarover al iets werd gezegd bij
het „vogelvlucht-overzicht", zij verwezen naar bijlage 2, waarop in belangrijke gevallen het debat-onderwerpi is vermeld, zoals ,,het ontwerpboschwet debat" op 16/9/1918 en een buitengewone vergadering over de
„Boschwet-Nota" op 23/12/1921 en vooral ook de speciale bijeenkomst
over het huidige „Ontwerp-Boswet" op 27/2/1953, waarvan echter nu
7 jaren later nog niet veel van effect in de goede richting merkbaar is.
Hoe het ook zij, de vereniging heeft, met haar bestuur, zich van het
begin af aan met grote ernst en toewijding aan dit belangrijke deel van
haar taak gegeven (zie bijlage 6), toch heeft zij gemeend haar taak niet
verder te moeten uitbouwen, zoals de zustervereniging in Denemarken dit
heeft ontwikkeld, optredend als officieel vertegenwoordiger van alle producenten. Ons bestuur heeft zich hierover echter wel terdege beraden.
Samenwerking
boseigenaren
Aan het einde van de laatste oorlog schreef jhr dr J. R. Clifford Kocq
van Breugel — 22 maart 1944 — over het bezwaar van de macht van het
Rijksbureau voor Hout, waarin de producenten geen stem hebben. Hiermede was de noodzaak van een aaneensluitende organisatie van de boseigenaren wel heel helder naar voren gekomen. In verband daarmede
heeft het bestuur toen uitgebreid de toekomstige taak van onze vereniging
gewikt en gewogen, maar gemeend die als voorheen te moeten handhaven, waarop de boseigenaren zich kort na de oorlog afzonderlijk zijn gaan
organiseren (14 augustus 1946). Dit was trouwens wel nodig in verband
met de ontwikkeling van de bedrijf s-organisatie (Bosschap).
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Voor het Huis „Waterland" op 5 juni 1926.
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Z.K.H. Prins Hendrik
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13. C. J. G. Sissingh
14. H. W . Schenkenberg
van Mierop
15. ?
16. J. H. Jager Gerlings
17. Jhr. J. W . G. Boreel
van Hogelanden
18. E. D. van Dissel
19. A. te Wechel
20. P. J. Drost
21. 1
22. A. H. van Bodegom
23. C. Staf
24. A. E. Jurriaanse.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

]. P. van Lonkhuyzen
B. J. Winkelman
]. A. van Steljn Jr
C. M. van 't Hoff
F. W . Malsch
J. C. E. C. N. Mulder
G. A. Overdijkink
P. M. Tutein
Nolthenius
?
M. de Koning
J. S. M. Vrijland
G. J. te Wechel
W . van Harencarspel
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De verhouding tot de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren is van
meet af aan een gezonde geweest. Dadelijk heeft geregeld contact plaats
gevonden en nodigden de besturen elkander voor hun belangrijke bijeenkomsten. Later — in 1958 —• is er zelfs een intensiever contact ontstaan
inzake ons hierna te behandelen tijdschrift, dat nu een speciale rubriek
bevat voor hun vereniging en toegezonden wordt aan al hun leden. Hiervoor werd een speciale overeenkomst afgesloten. Vele boseigenaren zijn
nu lid van onze beide verenigingen, hetgeen tot verheugenis stemt.
Vertegenwoordiging en steunacties
Voorts horen dan nog bij deze categorie van bemoeienissen van onze
vereniging ten aanzien van ,,het bevorderen van den boschbouw in de
ruimste zin", de vertegenwoordigingen bij officiële gelegenheden binnen en
buiten onze landsgrenzen, zoals op bosbouwcongressen elders. Ook de
permanente vertegenwoordiging in besturen en commissies valt hieronder.
Tenslotte zou ik hier nog willen vermelden, dat geldelijke steun werd
verleend waar men meende, dat dit op zijn plaats was. In de Duitse inflatietijd gebeurde dit ten aanzien van de Duitse bosbouwstudenten (in
1922 ƒ 100,— d.i. 54.700 Mark en in 1923 ƒ 57,50, dat was toen al weer
575.000 Mark), aan prof. Ramann voor zijn laboratorium aan het Bosbouwproefstation te MüncTien en voor de uitgave van Bühler's boek
,,WaIdbau 11". Later werd een bijdrage gegeven voor het beeld „De
Zaaier, het zinnebeeld van de Landbouwhoogeschool" en werden vele
jaren subsidies verleend aan het Iepenziekte-Comité, het Insecten-Comité,
het Biologisch Laboratorium te Wijster en de Commissie Inlands Hout.
Ook werd iets overgedragen aan het verdrukte Finland.
Daar staat tegenover, dat na de oorlog, toen hier de voedingstoestand
nog beneden peil was, de Deense Bosbouwvereniging ons grote pakketten stuurde, die onder de meest behoeftigen werden verdeeld. Een andere
soort tegemoetkoming voor onze leden is van recente datum, toen in het
begin van 1958 onze secretaris bekend maakte, dat het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap ons 25 % reductie kon verlenen
op het lidmaatschap. Het is nog niet bekend welk effect dit heeft gehad
op het ledental van het genootschap. Bosbouwers zijn nogal eens exclusief
van aard ten opzichte van de landbouw. Zij willen gaarne als bosbouwer
hun vrijheid behouden en zien geen voordelen in een samengaan buiten
het bosverband. Dit kwam wel tot uiting bij een poging tot combinatie
met de zogenaamde Landbouwweek en ook bij de overname van het
Bosbouw Tijdschrift in 1929, waarbij nog even werd overlegd omtrent
een combinatie met het Landbouwkundig Tijdschrift.
Pu blikat ies.
Min of meer horen bij deze categorie ook de publikaties, ofschoon pas
later de uitgave van een tijdschrift speciaal in de statuten werd opgenomen, toen op 30 september 1939 de eerste 29 jaren en 11 maanden om
waren {nieuwe Statuten bij K.B. van 8/3/1940, nr. 51). In het Huishoudelijk Reglement van 16/5/1930 was hierin al eerder voorzien (oorspronkelijk was dit H.R. vastgesteld op 20/5/1911: later gewijzigd op 2 5 / 9 /
1923, 27/6/1928, 16/5/1930 en 15/10/1943: deze laatste maal voor het
persoonlijk donateurschap).
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In het begin van het bestaan van de vereniging werden van de eerste
drie jaren verslagen uitgegeven in een boekje van ongeveer 30 bladzijden;
1914, Daarna schijnt de vereniging wel erg gestoord te zijn door de eerste
wereldoorlog en eerst in 1918, 1919, 1922, 1925 en 1926 verschijnen er
afdrukken van een aantal adressen en nota's over verschillende onderwerpen. Het zijn gedeeltelijk overdrukken uit tijdschriften, waarin er
meer bekendheid aan werd gegeven (Cultura, de voorloper van het Landbouwkundig Tijdschrift, en het Tijdschrift van de Nederlandsche Heidemaatschappij) en die in ons archief bewaard zijn.
Eindelijk in 1924 is er enige opleving ten deze, toen men het blijkbaar
voor de ruim 50 leden nodig achtte enige documentatie ter beschikking
te stellen. Het tweede „Jaarverslag" verscheen, met daarin de vermelding
van de belangrijkste gebeurtenissen van 1910 tot halfweg 1924. Verder
bevat dit boekje de rede van dr. F. Erdmann, uitgesproken bij zijn bezoek
in 1923 en wat daaromheen werd verteld door anderen.
Van deze uitgave schreef F. Kramer, destijds een van de vooraande bosbouwers in de Oost, in Tectona^ons Indisch Bosbouw Tijdschrift,
18(3/4)1925, dat „Een belangrijke gebeurtenis in het Hollandsche boschbouwleven" — het bezoek van Erdmann — hiertoe aanleiding is geweest.
En Kramer vervolgt: „Wanneer een vereeniging ermee volstaan kan met
in tien jaren geen verslag van verrichtingen bekend te maken krijgt men
niet bepaald den indruk van groote activiteit. Toch is de inhoud van dit
boekje van 69 bladzijden zeer lezenswaard, al doet het omhulsel, waarin
het gestoken is, wat eigenaardig aan. Op den omslag zijn namelijk 2 boomen geteekend, zooiets als 1000-jarige of Wodanseiken, waaromheen een
geweldige wervelwind warrelt, die allerlei vreemde voorwerpen, zooals
reuzeneikels, uit de kronen doet vallen, en waaronder groote zaailingen
opschieten . . ."

Zoiets als duizendjarige of Wodanseiken.

Het „Jaarverslag 1924/1925" bevat ook weer geen jaarverslag, zelfs
geen overzicht, maar enige voordrachten uit de eerste Wetenschappelijke
Cursus en de „Verzameling van uitdrukkingen, gebruikt in den Nederlandschen Boschbouw", resultaat van het werk van een commissie en destijds ook als afzonderlijke uitgave verschenen.
Daarna verschijnt dan onder het motto „Mededeelingen nr. 4", de volgende uitgave 1926, waarbij de J3 „Jaarverslagen" tot de drie eerste
„Mededeelingen" werden gebombardeerd. Ook de nrs 5, 6 en 7 van 1927,
1928 en 1929, bevatten, evenals nr. 4, telkens het jaarverslag van het
voorafgaande jaar. Voor de nummers 5 en 6 was een speciale redacteur
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gevonden in de persoon van de oud-directeur van de ,,G. A. van Swieten
Boschbouwschool" te Frederiksoord, G. C. Spengler. Nadien viel het
werk terug op het bestuur. Met het laatste, nr. 7, is nog iets bijzonders,
waarover straks.
Tijdschrift
Inmiddels was er sedert februari 1928 een, in 1929 door ons overgenomen, Nederlands Bosbouw Tijdschrift ontstaan. .
Reeds het jaarverslag van 1921/1922, van de hand van de toenmalige
voorzitter Bruinsma, vermeldt, met herinnering aan belangrijke publikaties
van 4 van onze leden in dat jaar, dat daarmede „vanzelf de vraag is beantwoord of in Nederland een boschbouwkundig tijdschrift wel recht van
bestaan zou hebben", terwijl in de notulen van de U d e Congresver gadering van 25 september 1923 een korte opmerking voorkomt: ,,de Heer te
Wechel wenscht een tijdschrift". Deze laatste opmerking komt voor na
een debat over de jaarboekjes-uitgave, waartoe toen besloten werd en
waartégen slechts één stem werd uitgebracht (van te Wechel?). Aan dit
debat nam ook J. R. Beversluis deel. T e Wechel en Beversluis waren intensieve samenwerkers en zaten daarbij dagelijks in de dezelfde werkkamer. Z e bespraken daar ook altijd wel en wee van onze vereniging en
ik hoorde toen als redacteur van „Ceres" ook wel eens, dat zij het vaak
hadden over het uitgeven van een bosbouwtijdschrift. Beversluis heeft
toen de stoute schoenen aangetrokken en is bij wijze van proef in 1928
„Het Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift" gaan uitgeven om te bewijzen dat dit ook financieel mogelijk was. Daarin is hij geheel geslaagd
en daarom geven wij hem nu nog altijd, na de overname, uit dankbaarheid
van harte de eer door vermelding hiervan in elk nummer.
Eigen orgaan ;
In de loop van 1929 is toen met de vereniging overlegd omtrent de
overname. Weliswaar heet het tijdschrift dan al het orgaan van de
„Nederlandsche Boschbouw Vereeniging", maar het officiële orgaan
werd het pas een jaar later. De financiële overbrugging werd hoofdzakelijk daarin gevonden, dat alle zetsel van de „Mededeelingen nr. 7"
van 1929 werd gebruikt om nog eens af te drukken in het tijdschrift. Dat
was nodig om alle lezers hiervan te voorzien, want de abonnees werden
alle overgenomen. Voor hen die de hele mededelingen- en tijdschrift-reeks
hebben, heeft dit jaarboekje dus geen betekenis. Als merkwaardigheid zij
nog vermeld, dat er 2 januari-nummers van 1929 zijn; een van Beversluis
als nr.,12 én een normale als nr. 1 van de 2de jaargang.
Beversluis zelf zat aanvankelijk nog een kleine 3 jaar in de redactie,
maar het lag niet in zijn aard om na het pionierswerk er mee te blijven
doorgaan. Z o iemand behoudt men dan als goed medewerker. Voor een
overzicht van het verloop in de redactie zij verder verwezen naar bijlage 5.
Tijdschrift wel ent wee
Het " tijdschrift werd het troetelkind van te Wechel. Weliswaar zat hij
niet dadelijk in de redactie, maar na het aftreden van de eerste voorzitter,
H. A. J. M. Beekman, reeds in 1932, volgde te Wechel hem op en hij
bleef dat tot 1947, toen hij om gezondheidsredenen meende te moeten be-
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danken. Het tijdschrift heeft onder zijn leiding een grote bloei doorgemaakt tot 1944, toen de oorlogsomstandigheden, vooral in Wageningen,
veel moeilijkheden meebrachten, zodat hij de redactie tijdelijk aan anderen
moest overlaten. In die tijd lag het werk trouwens ook gedurende een jaar
geheel stil, vandaar dat de 17de jaargang de beide jaren 1944/1945 omvat.
Nadien deed hij er echter weer veel aan om de zaak weer op gang te
krijgen; zie bijvoorbeeld N.B.T. 25 (7/8) 1953 (188).
Als we naar de vroegere dikke jaargangen kijken, denken we nog wel
eens aan moeilijkheden, die zelfs een te Wechel wel had. Eind 1937 was
de toestand zo, dat er nog steeds geen honorarium werd gegeven voor
artikelen (Beversluis gaf indertijd ƒ1,— per bladzijde), terwijl de referenten een korting van ƒ5,*— op de contributie genoten. Toen het er om
ging of zij deze korting ook moesten hebben als zij niet refereerden,
schreef te Wechel: „Eigenlijk gezegd is de ƒ 5,— reductie op de contributie toch geen honorarium voor geleverden arbeid. Daarvoor is het
bedrag veel te laag. Ik weet eigenlijk niet hoé men die ƒ 5,-— moet beschouwen. Misschien als een vriendelijke erkenning voor den goeden wil
tot medewerking aan het welslagen van ons tijdschrift. Zoo iets als een
haas, die ik zoo af en toe 's winters gestuurd krijg van dankbare boschbezitters, die ik in de loop van het jaar een of andere kleinen dienst bewees. Ik krijg echter zoo'n haas nooit, als ik niet geadviseerd heb . .
Toch bleef de zaak zoals die was om de moeilijkheden to ontzeilen, totdat.. .
Totdat eind 1939 te Wechel de portefeuille-kwestie stelde, omdat hij te
weinig medewerking van de leden zelf had en alleen „Wageningen" zorg
droeg om het tijdschrift in stand te houden. Hij meende als er niet spoedig meer belangstelling kwam, dat hij de verantwoordelijkheid niet langer
zou kunnen dragen. Hij eindigde zijn rondschrijven aan alle leden, onder
het motto „Wien de schoen niet past, trekke hem niet aan", met: „De
redactie zorgt slechts voor het publiceren van Uwe ervaringen en opvattingen. Wenscht Gij die niet wereldkundig te maken, dan is er voor de
redactie geen taak te verrichten." Na veel geschrijf en vergaderen kwam
de zaak in het financiële vlak en werd besloten per 1 juli 1940 honorarium
te verstrekken van ƒ 1,— per bladzijde voor artikelen en ƒ 0,50 voor referaten, en daarbij geen „haas" meer toe te zenden (na de oorlog werden
deze bedragen ƒ 3,— en ƒ 2,^-; de laatste 3 jaren ƒ 5,— en ƒ 3 , ^ ) .
Wereldoorlog II
In de oorlog waren er natuurlijk nog andere moeilijkheden. Te Wechel
schrijft 30 juli 1940 aan de secretaris F. W . Malsch: „De Sicherheitspolizei in Arnhem vroeg om 5 exemplaren van het eerstverschijnende
nummer. Ik hoop, dat verdere belangstelling achterwege blijft." Maar
jawel, „de nieuwe orde" kwam toch over ons en men begon zich met ons
tijdschrift te bemoeien. T e Wechel schrijft 6 januari 1941 over zijn plan:
„om aan de heeren mijn bezwaren kenbaar te maken en hun duidelijk te
maken, dat het N.B.T. geen Panorama is, slechts in 400 exemplaren verschijnt en het enige vaktijdschrift in Nederland is." Het is niet duidelijk
wat „de heeren" hadden geschreven, maar beperkende voorschriften of'
opheffing dreigden bij herhaling. Met ingang van augustus 1941 moest de
aanduiding „Beschermvrouwe" verdwijnen en in maart 1942 moesten wc
lid worden van het „Persgilde" om te mogen blijven bestaan.
/••
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Met vergunningen, ook voor de vereniging, moesten we al lang werken.
Alle officiële, dus ook de financiële stukken moesten worden gezonden
aan de „Commissie voor niet-commerciële verenigingen", waarbij wij per
29 januari 1942 waren geregistreerd. En voor onze bijeenkomsten moesten
we toestemming vragen bij de „Procureur-Generaal, fungeerend gewestelijk directeur van politie". Dat ging allemaal echter vrij vlot. Ook voor
het tijdschrift. Z o kregen wij voor het artikel over de Wieringermeer van
P. Boodt zo maar 100 bladzijden extra en ook mochten we toen —- oktober
1942 .— de oplage vergroten tot 500 exemplaren.
In februari 1943 bericht te Wechel: „Het een of andere directeurtje of
plaatsvervangend hoofdje meent, dat het N.B.T. zeer goed zonder omslag
kan verschijnen" en onze voorzitter roept de hulpi in van de directeur van
het Staatsbosbeheer of zijn afdeling van het Departement ons wellicht
kan helpen tegen dat andere Departement" en besluit: „Anders moeten
we in Maart naakt verschijnen!"
Met ingang van mei 1943 moesten we geheel met kleine letter drukken
en met een bredere bladspiegel; het honorarium werd toen, op grond van
meer te leveren copie per bladzijde, verhoogd tot ƒ 1,50. In diezelfde
maand moesten we zien over de oplage-stop van 530 exemplaren heen te
komen. Het antwoord op ons verzoek luidde: „Volksgenooten. In antwoord op uw schrijven moet ik U tot mijn spijt mededelen, dat ingevolge
de laatste instructies van het „Referat Zeitschriften" geen enkele oplage-'
verhooging meer mag worden toegestaan."
Op 22 juni 1943 werd het menens. De drukker, onze trouwe firma
Ponsen en Looyen, ontving met schrik een telegram: „In opdracht Rijkscommissaris Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift onmiddellijk opheffen,
nader bericht volgt. Rijksbureau Grafische Industrie." Dank zij de noodzaak de „Forstordnung" en de „Imes" bekend te maken, werd toegestaan
het juli-nummer nog in volle omvang te laten verschijnen, maar daarna
diende 25 % te worden bezuinigd op papier. T e Wechel schrijft weer —
24 augustus 1943 —: „De omvang heeft drie dimensies, dus vinden we
het op de dikte. Voorlopig is er dus geen kou aan de lucht, maar niemand
weet ; wanneer ze weer beginnen te zaniken. Ik zal intusschen vervelend
blijven voor de heeren." tE-n 7 oktober: „dat 525 kg papier per jaar juist
overeenkomen met 12 nummers van 36 bladzijden met omslag in een oplage van 530 exemplaren. Dus geen nood!"
Even later werd de oplage zelfs weer *tot 550 vergroot toegestaan,
waardoor weer 20 abonnees van de wachtlijst konden worden aangenomen. In 1944 ging het nog steeds goed en per 1 juli mocht de oplage
zelfs weer worden verhoogd tot 600 exemplaren, maar met inkrimping van
de omvang, wat in onze boekenkast nog altijd goed te zien is. Het persgilde werd nog wel eens lastig, maar te Wechel beschouwde dit als „een
zomerziekte", totdat met de strijd om Arnhem aan alles tijdelijk een eind
kwam.
Periode van herstel
*' In 1945 werd in augustus vergunning verkregen voor het herverschijnen
in 18 bladzijden en 650 exemplaren. O p 18 november 1946 werd een
nieuwe vergunning gegeven van het Rijksbureau voor Papier, Papierverwerking en Grafische Industrie voor 36 bladzijden (onze huidige omvang) en 750 exemplaren met omslag. En daarmee kon alles weer be-
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hoorlijk draaien. Op 1 juli 1946 kwam de gewone letter weer terug, die
we sedert mei 1943 hadden gemist.
Van de publikaties in het tijdschrift is vaak gebruik gemaakt om afzonderlijke uitgaven, soms van voortgezette artikelen, te doen. Later is
ook gestreefd naar los van het tijdschrift staande uitgaven waarvan het
boek „Boomzaden" er een is en waarvoor thans een speciale commissie
voor publikaties bestaat. Voor een overzicht van alle publikaties buiten
of van overdrukken als afzonderlijke uitgave uit het tijdschrift, zij verwezen naar bijlage 7. Van de artikelen in het tijdschrift verschenen, komt
een uitgave van de zojuist genoemde commissie.
Financiën
Nu even iets over de financiën. Aanvankelijk was de contributie f 5 . — :
alleen in de oorlogsjaren, toen er niets gebeurde in 1914 en 1915 was deze
verlaagd tot f 2,50. In 1916 werd niets betaald. Toen weer f 2,50 en in
1919 weer f 5,—. De verhoging tot f 7,50 kwam voor de „jaarboekjes" in
1924 en bleef tot 1929, toen er, voor de overbrugging naar het tijdschrift,
f 2,50 moest worden bijbetaald. Vanaf het ogenblik, dat het tijdschrift
officieel orgaan werd in 1930, betaalden we f 17,50, tot we van 1933 tot
en met 1948 konden volstaan met f 15,—; alles contributie inclusief het
tijdschrift. In 1954 werd dit dan van f 17,50 op f 20,-— gebracht, voornamelijk afhankelijk van de kosten voor het tijdschrift. De abonnees betaalden oorspronkelijk f 10,— , later f 12,— en nu f 14, — . Goedkope
abonnementen voor middelbare en lagere krachten achtereenvolgens
f 5 , - , f 6,— en f 7,50.
De geringe verhoging sedert de oorlog heeft tot gevolg gehad, dat het
tijdschrift een hele maat kleiner is gebleven dan vóór 1944. Er is ongetwijfeld gebrek aan ruimte, waardoor ook al het instituut van de referaten
praktisch is verdwenen. Er is namelijk behoefte aan meer publikatie-mogelijkheid door het groter ledental, door het groter aantal personen werkend voor onze bosbouw, door het komen van de bosbouw, mede door de
groei van een zich ontwikkelend onderzoek, op hoger plan dan voorheen,
toen hij nauwelijks meetelde als een vorm van bodemcultuur naast landen tuinbouw; zie ook B. Stoffel, N.B.T, 2(4)1929(108).
Van
Schermbeekfonds
W e houden met enige moeite met de opzet van ons tijdschrift stand en
kijken naar alle zijden of er wat steun is te verwachten. Eén van de mogelijkheden is gelegen in ons zogenaamde „Van Schermbeek-fonds", dat
werd gesticht na het overlijden van onze grote voorganger A. J. van
Schermbeek op 18 april 1915. Dit verscheiden gebeurde namelijk kort
voor zijn 40-jarig jubileum en daarvoor was nogal wat geld ingezameld,
dat men nu meende goed te kunnen besteden door er een fonds van te
stichten ten behoeve van de bosbouw. Op de 5de Congresvergadering op
11 september 1917 werd dit fonds aanvaard, werd f 150,— uit de kas bijgestort en werden ook de kosten van overdracht door de vereniging gedragen. Op 18 maart 1918 werd de stichtingsacte gepasseerd.
Het „Van Schermbeekfonds" werd bestemd voor het nu verouderde
instituut van prijsvragen en de rente stond daarvoor beschikbaar. Daar
het nog geen f 1000,— groot was en het een Grootboekinschrijving è
3,5 % betrof, kwam er dus jaarlijks maar een klein bedrag beschikbaar.
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Ook waren de bepalingen blijkbaar zó, dat het niet zeker scheen of naast
de rente van het lopende jaar ook de geaccumuleerde rente daarbij mocht
worden besteed. Een onbekend gebleven schenker van f 250,— bepaalde
in 1921 gelukkig, dat dit bedrag bij de te besteden rente diende te worden
gevoegd, waardoor het tenminste samen met het beschikbare uit het fonds
tot een totaal bedrag van f 300,— kon worden gebruikt. Een reglementswijziging bracht hieromtrent eerst op 1 juni 1934 uitkomst en door een
nieuwe wijziging op 25 september 1941 van het huishoudelijke reglement
van dit fonds, in zijn geheel te vinden in het N.B.T. 14(11)1941(571573), werd het mogelijk gemaakt om ook bosbouwkundige publikaties te
kunnen bekostigen of financieel te steunen.
Het instituut van prijsvragen, waarvoor het was bestemd, bleek zijn
tijd inderdaad geheel te hebben overleefd. Driemaal is nog geprobeerd
een prijsvraag te doen beantwoorden — in 1921, in 1934 en in 1937 —
maar mislukt, doordat blijkbaar aan de enkele binnengekomen antwoorden
te weinig zorg was besteed, zodat zij niet voor bekroning in aanmerking
konden komen. De prijs in 1921 beschikbaar werd reeds vermeld; het is
mij echter niet bekend of het niet-verlenen van een bekroning inhield, dat
de schenker zijn aanbod heeft ingetrokken. De beide andere prijzen waren
iang niet hoog genoeg om veel energie, tijd en geld aan een antwoord te
besteden (1934: f 50,—, 1937: f 150,— ).
Het was dan ook veel aardiger, zoals in 1952 gebeurde, dat er een monografie over Van Schermbeek gedeeltelijk uit werd bekostigd; gedeeltelijk omdat het een publikatie betrof, die voor de verkoop was bestemd. In
1954 volgde een steun van f 300,— aan het tijdschriftnummer over de
Japanse Lariks, uitvloeisel van de werkzaamheid van de Studiekring. In
1958 werd besloten f 250,— te geven voor de herziening van de „Richtlijnen voor de bedrijfsregeling van het bosbezit in Nederland", welke publikatie wegens de samenwerking met andere instanties, verkrijgbaar is
gesteld bij de Landbouwhogeschool in Wageningen.
Nu is er door de goedgunstige beschikking van ons overleden lid van
verdienste een „Van Dissel fonds" gevormd, waarvan de rente dient te
worden gebruikt voor de gehele of gedeeltelijke bekostiging van studiereizen en het bijwonen van congressen in het belang van de boscultuur
door personen, die, naar het oordeel van ons bestuur, daarvoor het meest
in aanmerking komen.
Financiële

verantwoording

Met de financiën zijn de gewone leden weinig op de hoogte. Vroeger
werd de jaarlijkse afrekening wel eens gepubliceerd. Voor het eerst trouwens pas over 1925 (tegelijk met de stand van de rekening van het „Van
Schermbeekfonds") in het jaarboekje Mededeling nr. 4, zo ook over 1926,
1927 en 1928 (herhaald in het tijdschrift van 1929). Daarna in het tijdschrift over 1929 in jaargang 1929, over 1930 (met afrekening voor het
tijdschrift in jaargang 1930) en hetzelfde voor 1931 (in jaargang 1931).
Daarmee is het dan uit. Op v e r g a d e r d e n vindt verantwoording plaats,
maar de papieren werden steeds weer ingenomen. Alleen had nog één
publikatie op bescheiden wijze plaats voor de rekening over 1940 in het
N.B.T. van 1941, maar zonder Van Schermbeekfonds.
Nu is dan op de najaarsvergadering van 1959 het wijze besluit genomen
de publikatie weer in het tijdschrift te doen plaats vinden, zoals vrijwel
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alle andere verenigingen dit doen. Over de fondsen treffen wij echter geen
afzonderlijke rekening aan. Een algemeen overzicht over alle jaren is
derhalve niet te geven. De moeilijkheid van dergelijke fondsen, waar
alleen de rente van mag worden gebruikt en waarover een zeer conservatieve belegging is voorgeschreven, is dat zij, ofschoon aangroeiend,
toch in kapitaalwaarde steeds achteruit gaan.
Hoe het ook zij, financieel komt de vereniging gelukkig tot nog toe wel
rond en er gebeurt jaar in jaar uit heel wat voor de bosbouw in ons vaderland. Zoals ik al zeide bij de commissies en rekesten of eindrapporten in
de vorm van een publikatie, is het niet altijd te peilen of er werkelijk veel
stuwkracht van is uitgegaan. Toch is het wel zo, dat in enkele belangrijke gevallen het effect duidelijk zichtbaar is geweest of bekend is geworden en de indirecte uitwerking is zeer zeker in vele gevallen niet te
ontkennen spectaculair.
Te weinig humor
De geschiedschrijver heeft veel droge kost moeten verwerken, want notulen en verslagen zijn altijd o zo ernstig. Er komt nauwelijks een glimlach
bij te pas. Eén keer bedankt er -— hoe is dat in onze sfeer mogelijk — een
lid „met ruzie". En een andere keer uit een voorzitter de opmerking:

met ruzie.

„Secretaris wilt U noteren, dat hedenavond om 8.35 uur de zon is opgegaan". Ons lid P. van Zon kwam toen namelijk binnen. Maar dat is dan
ook alles. Alhoewel het vergaderen wel gezelligheid meebracht en we
er heel vaak nauwelijks mee konden ophouden vóór middernacht, hebben
we het toch nooit volgehouden tot zonsopgang, zelfs niet met het napraatje. De secretarissen maken het nog wel eens een keer iets vrolijker
buiten de notulen in het tijdschrift, maar we weten voor ons zelf gelukkig,
dat er in de leden opgewektheid en geest genoeg kan schuilen.
Een enkele herinnering. Op de excursie die Prins Hendrik meemaakte,
deed zich het geval voor, dat een auto in het mulle duinzand vastraakte.
Velen hielpen mee de wagen weer los te krijgen en ook Z^K.H. hielp op-
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gewekt mee met duwen; alleen professor Berkhout, weliswaar klein en
tenger, stond rustig toe te zien met de handen in de zakken. Toen een
van de zwoegers wat geëergerd uitriep: „Zeg Berkhout, zou je niet ook
eens wat doen?", kreeg hij ten antwoord: „Ja zie je, hm, daar heb ik mijn
Koninklijke Hoogheden voor, hm".
Ons gezelschap, leden van de Bosbouw Vereniging, dat ter vergadering of excursie tijgt, maakt in het algemeen een uitgesproken ingetogen
indruk, hetgeen het buitenstaande publiek wel eens opvalt. Er gaat een
rust van die bosbouwers uit, die een kenmerk is. Onze vroegere leermeester Söhngen, die een goed opmerker was, zag het altijd dadelijk als
een bosbouwer bij hem binnen kwam. Hij zag in de blik van de man een
kijken over ruimten naar tijd en plaats en in zijn stap de rustige gang in
het oneffen domein van de bossen. De bosbouwer, hij moet de tijd hebben
voor zijn rustig doorgroeiende bos, voor het overdenken van het over
jaren zich uitstrekkende leven der bomen. Ook omgekeerd voor het bos
is deze rustige overdenking van jarenlang een zelfde toegewijd beheerder
noodzakelijk; er kunnen immers, te weinig doordacht, fouten worden gemaakt doorwerkend over decenniën. Zodoende is hij, steunende op de
resultaten van gefundeerd onderzoek, ook paraat als er iets dreigends op
komst is of zijn uitwerking niet heeft gemist. Hij staat dan klaar om in
die gevallen snel te handelen, overziende de ruimten naar tijd en naar
plaats. Zijn uiterlijke rust blijkt dan voor de buitenstaander slechts schijn
te zijn geweest, maar dat karakteriseert hem juist.
Voort op de ingeslagen weg
In onze Bosbouw Vereniging vinden wij elkander steeds als gelijk gestemden, die elkander in de problemen van het bos proberen te verstaan
en wij kunnen met een te Wechel zeggen: „Een dertig (lees nu 50-)
jarige geschiedenis heeft ons geleerd, dat een onderlinge gedachtenwisseling," na in vele gevallen „als boschbouwer een ietwat afgezonderd
bestaan te hebben geleid," ,.tweemaal per jaar, geen overdaad is en waardeering vindt".
En ik wil dan ook hier eindigen met de zo juiste woorden, die hij tot ons
richtte, kort na de mei-dagen van 1940:
„Belangrijk is het feit, dat wij boschbouwers, ook al vergaderen wij nu
niet en ook al houden wij geen besprekingen, blijven bouwen aan het
Nederlandsche bosch, ieder op zijne wijze, naar kracht en vermogen, en
allen tezamen met vertrouwen in de toekomst.
Ons werk, als bosbouwer, is steeds op de toekomst gericht geweest en
moet dat ook thans zijn. W i j zijn niet gewend te wanhopen als een cultuur
of opstand op een gegeven oogenblik er anders uitziet, dan wij wellicht
zouden wenschen. Ons past een vertrouwen op hetgeen tenslotte de belooning zal zijn voor ons streven.
Wij, Nederlandsche boschbouwers, hadden steeds behoefte samen te
overleggen hoe onze doelstellingen het beste kunnen worden bereikt. W i j
deden dat op onze vergaderingen en excursies en wij wisselen terzake van
gedachten in ons tijdschrift.
Er is een traditie ontstaan inzake de onderlinge samenwerking tusschen
de boschbouwers en wij wenschen die traditie hoog te houden."
„ W i j blijven één, wij houden onze idealen voor ogen, en wij bouwen
tezamen verder aan het Nederlandsche bosch.
Voort op den ingeslagen weg!"
Geschiedschrijver.

