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Uit deze rede berichten wij hier het volgende :
In het jaarverslag van onze vereniging treft U reeds een opsomming
van de meeste onderwerpen aan, die ons in het afgelopen jaar hebben
bezig gehouden. In de eerste plaats zou ik er op "willen wijzen, dat de
bosbouw overal waar deze als een bedrijf werd uitgeoefend op voor de
bosbouw geschikte gronden, in de afgelopen jaren geen slechte periode
heeft doorgemaakt. De laatste tijd echter is er een opvallende wending
in ongunstige zin waar te nemen, waarbij vermoedelijk twee verschijnselen samenwerken : de bestedingsbeperking en een toenemende neiging
om voor bepaalde doeleinden van hout op vervangend materiaal over te
gaan, dan wel dat het doel waarvoor het hout wordt gebruikt van betekenis afneemt. Ik doel hier in het bijzonder op de moeilijkheden die
wij ondervinden bij de afzet van de lichtere sortimenten : mijnhout, klaverruiters, bonenstaken, boerengeriefhout en afvalhout.
Bij het mijnhout zien wij wel zeer duidelijk de twee ten denzen samenvallen. Enerzijds heeft de Nederlandse Overheid in verband met de bestedingsbeperking de mijnen verplicht om de door hen aan te houden
voorraad mijnhout in te krimpen en anderzijds zijn er bepaalde sortimenten, die de mijnen niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland steeds minder gebruiken. De afzet van het mijnhout ondervindt
derhalve dit jaar bijzondere moeilijkheden, moeilijkheden, die het volgend! jaar waarschijnlijk geringer zullen zijn, maar waarmede wij toch
in het algemeen rekening dienen te houden, daar het mijnhout aan betekenis voor de bosbouw gaat inboeten. Door toenemend gebruik van
drogerijen en door de ensilage, nam ook de vraag naar klaverruiters af.
Het zijn juist deze twee 'houtsortimenten, in het algemeen bij dunning
vrijkomend, die op het ogenblik niet worden gevraagd. Aangezien de
Nederlandse bossen na de oorlog sterk zijn verjongd, mogen wij verwachten dat juist in deze klasse veel hout zal worden aangeboden. Het
betreft hier dus een probleem met veel aspecten. Enerzijds zal het zaak
zijn om een studie te maken van eventuele andere verwerkingsmogelijkheden voor het hout; het bestuur voert hierover besprekingen. Aan de
andere kant zijn er wellicht mogelijkheden, die hoewel geen oplossing,
dan toch enige verlichting van het probleem geven bij de aanleg van
het bos.
In verband met de redelijke prijs, die voor het dunne hout wordt verkregen, heeft men ook altijd een dichte bezetting en daarmede een spoedige sluiting van het bos nagestreefd. Het verdient zeker de aandacht
na te gaan of onder de zich wijzigende omstandigheden ook andere
methoden aanbeveling verdienen. Een van de moeilijkheden waarvoor
de Nederlandse boseigenaar staat, is, dat hij een bijzonder zwakke positie
op de markt inneemt en daarmede te vergelijken is met de landbouwer.
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De individuele boseigenaar geeft er voor het overgrote deel de voorkeur aan het hout uit zijn bossen afkomstig persoonlijk te verkopen,
een vrijheid die wij hem niet gaarne zouden ontnemen, maar die toch
wel tot gevolg heeft, dat, in het algemeen gesproken, het Nederlandse
hout in versnipperde partijtjes wordt verhandeld. Ik geloof, dat wij de
•betekenis van de zogenaamde houtmagazijnen van de Nederlandse Heidemaatschappij nog onderschatten, terwijl ook het werk dat de Nederlandse
Heidemaatschappij heeft gedaan om ten aanzien van het mijnhout tot
een afzetorganisatie de Nemijco te komen, alle lof verdient. Wij verheugen ons er dan ook over, dat de Nederlandse Heidemaatschappij ons
heeft aangeboden om een Commissie van Advies en Toezicht op de verschillende houtmagazijnen door onze Vereniging te doen instellen. Wellicht dat een grotere bekendheid met het werk van de houtmagazijnen
deze ook bij de boseigenaar in aanzien zal doen winnen.
Naast de samenwerking met de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift, gaat deze al verder, daar
wij met deze vereniging en de 3 centrale Landbouworganisaties bezig
zijn om te komen tot een commissie, die het vraagstuk van de wildschade en de jacht nader zal bestuderen. Uiteraard is dit een buitengewoon moeilijk vraagstuk. Uitsluitend gezien van de zijde van het bosbouwbedrijf is iedere wildstand in het bos schadelijk en derhalve niet
verantwoord, doch ik geloof, dat er weinig bosbezitters zijn, die niet
tevens genieten van de fauna in het bos. Het gaat hier dus om een aanvaardbaar compromis.
In het jaarverslag heeft U kunnen lezen over de Collectieve Arbeidsovereenkomst, de werkclassificatie, de rationalisatie en, in een bijlage
bij de agenda van de morgenvergadering, heeft U eveneens een toelichting gekregen over het vraagstuk van de Arbeids- en Rusttijden,
waarover binnen het kader van het Bosschap druk wordt geconfereerd.
De C.A.O. die per 1 mei 1958 zou aflopen is voorlopig verlengd en wij
verwachten in de loop van dit jaar geen wijzigingen meer. Het zal echter
uit de pers bekend zijn, dat in de landbouw binnenkort een aanvang zal
worden gemaakt met de invoering van de werkclassificatie, zij het dan
dat men de gevraagde lonen nog niet geheel zal uitbetalen, doch voorlopig zal volstaan met de helft van de verhoging, waarover op grond
van de werkclassificatie overeenstemming tussen werkgevers en werknemers was bereikt. De stijgende* kosten van de lonen in de ons omringende bedrijfstakken vervullen ons uiteraard op het ogenblik, nu de
opbrengsten van de bosbouw zich in ongunstige zin ontwikkelen, met
zorg. Wij zullen moeten afwachten wat de resultaten van 'het onderzoek
op het gebied van de werkclassificatie zullen zijn en wij zullen ons daarna
moeten beraden of wij bereid en in staat zijn een eventuele loonsverhoging te honoreren.
In ieder geval zal de boseigenaar, hetzij staat en gemeente of particulier, er goed aan doen zich te realiseren, dat ook voor de bosbouw
geldt, hetgeen reeds lang in alle andere bedrijfstakken wordt gerealiseerd, de noodzaak tot verhoging van de efficiency, opvoering van de
productiviteit en rationalisatie. Ten aanzien van dit laatste onderwerp
hopen wij erin te slagen het vele werk, dat op dit terrein door verschillende instanties wordt verricht, in de toekomst te bundelen onder toezicht
van een paritaire commissie, onder het Bestuur van de Stichting Bos-
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bouwproefstation „De Dorschkamp" te Wageningen.
Verder nog iets over het Bosschap. Wij kennen nu in Nederland
sinds de oorlog verscheidene bedrijfs- en produktschappen. De gedachte
om tot bedrijfs- en produktschappen te komen., heeft als achtergrond de
steeds groter wordende bemoeiingen van de Overheid met het bedrijfsleven, zodat men niet ten onrechte vrees koesterde voor een soort Staatsalmacht met een regering van ambtenaren. In verschillende levensbeschouwingen ligt de gedachte om een gedeelte van de verantwoordelijkheid over te dragen naar die groepen, die hiermede rechtstreeks zijn
betrokken. Ik noem U slechts het subsidiariteitsbeginsel en het beginsel
van de souvereiniteit in eigen kring. Anderzijds is er in onze samenleving
een groeiend besef, dat de arbeid in een onderneming wordt verricht
door hen, die leiding geven en zij die op lager niveau hun werk verrichten. Dit laatste spreekt, als wij ons tot de bosbouw beperken, natuurlijk
het sterkst bij de grotere bezittingen die inderdaad als bedrijf worden
geëxploiteerd. Voor die boseigenaar, die slechts van tijt tot tijd iemand
op zijn bezit aan het werk heeft, spreekt deze samenhang natuurlijk veel
minder sterk.
Wij hebben dus het Bosschap gewild en gekregen, omdat wij meenden
dat bedrijfsgenoten samen tot een oordeelsvorming zouden kunnen
komen en dat dit gezamelijk gevormd oordeel ook bij de Overheid zwaarder zou wegen dan het oordeel van een enkele groep, ofschoon de
boseigenaar naar ons oordeel toöh nog wel altijd de meest direct belanghebbende is.
Bij de samenstelling van het Bosschap hebben wij in vergelijking tot de
andere bedrijfsschappen echter willens en wetens een bijzondere figuur
aanvaard. Wanneer wij ons een ogenblik de samenstelling van het
Dagelijks Bestuur van het Bosschap voor de geest halen, dan zien wij dat
er in zitten 3 vertegenwoordigers van de erkende werknemersorganisaties,
2 vertegenwoordigers van onze Vereniging, de directeur van het Staatsbosbeheer in de functie van werkgever en een onpartijdige voorzitter,
waar -ik later nog op terug kom. Het zal U duidelijk zijn, dat de directeur
van het Staatsbosbeheer in het Dagelijks Bestuur van het Bosschap vaak
in bijzonder moeilijke situaties wordt geplaatst. Enerzijds dient 'hij er zich
rekenschap van te geven, dat hij in het Bosschap zitting heeft als werkgever, maar anderzijds is hij tevens de hoogste autoriteit onder de Minister van Landbouw op het gebied van de bosbouw. Het is niet te vermijden, dat er in het Bosschap problemen worden behandeld, waarbij
ook het Overheidsbeleid op het gebied van de bosbouw aan de orde komt.
Formeel zal de directeur van het Staatsbosbeheer zich op het standpunt
kunnen stellen, dat hij met deze problemen in het Dagelijks Bestuur
of in het Bestuur van het Bosschap niets heeft te maken, omdat hij
uitsluitend als werkgever zitting heeft. Maar ik ben van oordeel, dat dit
een volkomen onhoudbare zienswijze zou zijn en ik ben bereid om de
directeur van het Staatsbosbeheer in zijn dubbele functie te zien. Het is
echter duidelijk, dat hierdoor in vergelijking met de andere bedrijfsschappen de positie van de ondernemersleden niet wordt versterkt. Ik wil U
er echter uitdrukkelijk op wijzen, dat dit in geen enkel opzicht critiek
inhoudt op de directeur van het Staatsbosbeheer.
Een ander punt is echter, dat in de zich ontwikkelende discussies niet
alleen de werkgevers en de werknemers samen discussiëren, maar dat
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ook de voorzitter en de secretaris een eigen standpunt naar voren brengen, waarbij zij in het algemeen menen de belangen van het bedrijfsschap - het Bosschap - te moeten verdedigen. Wij zien dus in een aantal
bedrijfsschappen en een aantal produktschappen niet alleen de gezochte
meningsvormen door de bedrijfsgenoten, maar wij zien hier evenzeer
ontstaan de mening van het apparaat. Ik geloof dat dit binnen zekere
grenzen aanvaardbaar is, maar dat er voor gewaakt moet worden, dat
deze grenzen niet overschreden worden. Ik meen er goed aan te doen,
waar dit probleem zich algemeen voordoet en de publiekrechtelijke organisatie nog in zijn kinderschoenen staat, dit te moeten signaleren.
Er zijn reeds in het verleden talloze pogingen gedaan om voor de
bosbouw te worden vrijgesteld van de Omzetbelasting en men heeft
hiervoor vele wegen bewandeld. Ik geloof, dat als men de bosbouw als
een zuiver bedrijf ziet, men op grond van eventuele ongunstige bedrijfsresultaten een kwalijke kans maakt om vrijstelling van Omzetbelasting te
krijgen voor deze bedrijfstak en dat men alleen de kans loopt de vele
andere fiscale faciliteiten die de bosbouw reeds geniet, te verliezen. Ik ben
echter van oordeel, dat het Nederlandse bos een geheel andere betekenis
heeft voor onze samenl&ving dan de zuiver economische alleen. Met onze
groeiende bevolking is het behoud van onze bossen een noodzaak voor de
gehele bevolking. De eigenaar van dat bos zal in het algemeen degene
zijn die van dit bezit het meest profiteert, ook wanneer hij er anderen van
laat meegenieten. Ik geloof dan ook niet, dat wij ons als boseigenaar als
slachtoffer moeten zien.
Zoals U uit het jaarverslag heeft gezien, is op het C.E.A. congres in
Helsinki gesproken over de invloed van de Overheidsmaatregelen op het
particuliere bosbezit. Tegenover het 'in sommige landen vrij ver gaande
ingrijpen van de Overheid, staan in 'het algemeen van de kant van de
Overheid een aantal concessies aan de boseigenaar, en ik ben van oordeel,
dat wij in dit kader ook de Omzetbelasting moeten zien. Ik weet niet wat
de heer Bloemers straks zal zeggen, sprekende over enige bijzondere
aspecten van het bos, doch ik denk dat hij zeer zeker zal wijzen op de
sociale betekenis van het bosbezit. Het Bestur meent dan ook, dat de
boseigenaar de meeste kans heeft op vrijstelling van de Omzetbelasting
wanneer de Minister van Landbouw met de Minister van Onderwijs zou
willen samenwerken om bij de Minister van Financiën deze faciliteit te
verkrijgen. Ik geloof dat het dan mogelijk zal zijn om de tot nu toe naar
voren gebrachte formele bezwaren te overwinnen. Ik weet dat deze gedadhtengang ook leeft bij de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en verschillende Stichtingen, die het behoud van natuurschoon tot
doel hebben, maar ik weet ook, dat deze tot de conclusie zijn gekomen,
dat thans het ogenblik voor een gezamenlijke actie buitengewoon ongunstig is, in verband met de moeilijke positie van de schatkist. Ik hoop
echter, dat wij nog eens zullen mogen slagen om op dit punt succes te
oogsten.
In ieder geval is ons Bestuur, en dit mag II uit het voorgaande zijn
gebleken, van oordeel, dat er nog vele problemen liggen, die om een
oplossing vragen. Wij hopen hier in het komende jaar met succes aan te
kunnen doorwerken.
N.B. In het verslag van enige dagbladen is ten onrechte de indruk gevestigd, dat de
Voorzitter onwelwillende critiek heeft geleverd op de situatie in het Bosschap.
Uit het bovenstaande blijkt, dat dit niet het geval is geweest:

