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Oorspronkelijke Bijdragen
BIJ D E H E R O P E N I N G V A N HET G E B O U W V A N
H E T STAATSBOSCHBEHEER TE UTRECHT.
Op 29 Juli j.1. werd tc Utrecht het verbouwde, veel meer
ruimte biedende gebouw van het Staatsboschbéheer in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten door Z . E. den Minister van Economische Zaken geopend.
Het schijnt ons van belang voor de lezers van ons tijdschrift hieronder de redevoeringen te laten volgen, die op
dezen, voor den dienst van het Staatsboschbeheer, zoo gewichtigen dag, werden gehouden.

R E D E V A N D E N D I R E C T E U R V A N H E T STAATSBOSCHBEHEER E. D. V A N DISSEL, G E H O U D E N OP
29 JULI 1929.
,

Het zij mij vergund, U allen namens het Staatsboschbeheer een hartelijk welkom toe te roepen op dezen voor onzen
dienst zoo heuglijken dag ! Inzonderheid dat U, Excellentie,
in dezen moeilijken tijd, die zoo enorm veel van Uw werkkracht eischt, bereid zijt gevonden, naar hier te komen om
aan deze eenvoudige plechtigheid een bijzonder karakter te
verleenen, vervult mij met groote vreugde en erkentelijkheid.
In hooge mate verheugt het mij ook, dat hier tegenwoordig
is het D'agelijksch Bestuur der Gemeente Utrecht, waar niet
alleen in het gebouw der Nederl. Heide Mij, „Onder de
Linden" de bakermat van het Staatsboschbeheer stond, maar
.waar deze rijksdienst ook zijn jeugd en jongelingsjaren heeft
doorgebracht en tot vollen wasdom is gerijpt. Steeds toch is
onze dienst in Utrecht 'gevestigd gebleven, al heeft ook in
1924 een vertrek naar elders ons boven het hoofd gehangen ;
de toenmalige Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw deelde; destijds in de Eerste Kamer mede, dat overbrenging van onzen dienst naar 's-Gravenhage bij zijn Departement in overweging was. Sedert 1914 verleent de gemeente
Utrecht ons gastvrijheid in een van haar eigen gebouwen;
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eerst in de bekende villa in het Park Nieuweroörd, waar zich
thans het massieve derde Administratiegebouw van de Ned.
Spoorwegen bevindt; sedert 1919 in dit gebouw. Dank zij de
ingrijpende verandering, welke dit thans heeft ondergaan,
zijn de banden, welke het Staatsboschbeheer aan deze stad
verbinden zoo hecht geworden, dat naar wij hopen en vertrouwen van vertrek in de toekomst wel geen sprake meer
zal zijn. Dat U, mijnheer de Burgemeester, U bereid hebt verklaard, na Z.Exc. den Minister en vóór de rondgang door
dit gebouw plaats zal hebben, nog een woord te spreken, getuigt van de warme belangstelling, welke het gemeentebestuur
van Utrecht steeds voor het Staatsboschbeheer ook in daden
heeft getoond en waarvoor ik U reeds bij voorbaat mijn oprechten dank moge brengen,
Het is voorts een groot voorrecht aan de colleges en vereenigingen, waarmede het Staatsboschbeheer door de veelzijdigheid van zijn taak het meest in aanraking komt, te toonen,
wat hier op het gebied der huisvesing van dezen dienst, dank
zij een gelukkige samenwerking van het Rijk, en de gemeente
Utrecht, tot stand is gebracht.
Dat U, Dr. Lovink, die het eerste hoofd waart van het
Staatsboschbeheer, hier aanwezig hebt willen zijn, is voor mij
een bijzondere voldoening.
Evenals vóór de verhuizing in 1919 naar dit gebouw, is ook
daarna het Staatsboschbeheer sterk gegroeid, zooals uit verschillende kaarten en grafieken in het museum blijkt. Waren
toenmaals 29000 ha domeingrond in beheer, thans zijn deze
— vooral door aankoop, maar o,m. ook door een belangrijke
schenking van een particulier -— tot ruim 46000 ha aangegroeid. Vonden in 1919 voor 25 gemeenten en vereenigingen
van algemeen nut bebosschingen met renteloos voorschot en
technische hulp plaats, thans zijn er dit 60, die ruim 16000
ha heide onder Staatstoezicht hebben gesteld, waarvan reeds
11000 ha in bosch zijn hérschapen. In Noordbrabant, waar
het meeste gemeentelijk grondbezit van Nederland is gelegen,
en waar Ged. Staten het eerst van alle provinciën het groote
belang van bebossching voor de gemeenten begrepen, werd
in 1919 in 16 gemeenten beboscht en thans in 42. Er is tusschen Ged, Staten van Noordbrabant en het Staatsboschbeheer nauw contact gekomen, en ten aanzien van raadsbesluiten omtrent verkoop, ruiling, uitgifte in erfpacht of verpachting van grond, wordt steeds het advies van dezen dienst
ingewonnen, De provincie Noordbrabant heeft in menig opzicht vefel voor de houtteelt gedaan ; zoo bevorderde zij nog
niet lang geleden, dat 65 gemeenten door het Staatsboschbeheer registers lieten vervaardigen, waarin de noodige gegevens voor een goede exploitatie van bosschen en andere
houtopstanden te vinden zijn.
Onze voorlichtingsdienst nam een veel grooteren omvang
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aan, doordat meer en meer departementen van algemeen besttiur, provincies, gemeenten en vereenigingen of stichtingen
van algemeen nut zich tot ond wenden. Van vrij jongen datum
b.v. is de voorlichting en hulp, welke wij ten behoeve van de
weg beplanting en den boschaanleg in de Wieringermeer
verïeenen, Reeds lang geeft het Staatsboschbeheer adviezen
aan den Rijkswaterstaat; nu de laatste jaren het sterk toenemende vracht- en toeristisch verkeer verbetering van bestaande wegen en aanleg van nieuwe wegen noodzakelijk
maakt, is de aankleeding van den weg door beplantingen
van nog grooter beteekenis geworden ; het wordt hoe langer
hoe meer als een eisch gevoeld, dat ook de wegbeplanting
zich bij de gewijzigde behoeften moet aanpassen. Het Staatsboschbeheer is in deze richting krachtig werkzaam.
Ook op ander gebied is deze dienst in het belang van den
boschbouw werkzaam, n.1. voor de Vereeniging tot Waarborg v. d. Herkomst van Zaad en Planten van den Grove-;
den, opgericht in nauwe samenwerking met de Ned. Heide
Maatschappij en een aantal kweekers en eesters, ten einde
een waarborg te scheppen, dat uitsluitend dennezaad van
goede herkomst wordt gebruikt. Dit is. n.1. een eerste voorwaarde ter verkrijging van gezond, krachtig bosch. Het aantal aangesloten kweekers en zaadwinners bedraagt 33 ; vrijwel allen, die daarvoor in' de termen vallen, treden toe. De
controle is. opgedragen aan het Staatsboschbeheer.
De strijd tegen de iepenziekte wordt in overleg met het;
Iepen-Comité en den Plantenziektenkundigen Dienst intensief gevoerd. Het Staatsboschbeheer is voor het overgroote
deel met de uitvoering belast .; de: beide laatste jaren werden
onderscheidenlijk 26000. en 24000 iepen, na onderzoek ter
plaatse, aangewezen om op grond van het desbetreffende K.
B. te worden geveld. Voorstelen on^ den strijd nog krachtiger
aan te vinden zijn dezerzijds kortgeleden aan Uwe Excellentie ter goedkeuring aangeboden.
Ons kasbeheer, dat. vroeger werd gevoerd door de ontvangers van de Registratie in de streken, waar het Staatsboschbeheer werkt, is sinds 1 Januari 1929 op het hoofdbureau gecentraliseerd.
Het natuurschoon, dat tegenwoordig in het leven van ons
volk zoo'n groote plaats inneemt, vindt in den boschbouwer
een warm vriend. Reeds jaren geleden werd in vele gevallen
bij de bebossching van woeste gronden en de behandeling
van bestaande bosschen ernstig rekening gehouden met het
natuurschoon. De zorg daarvoor is steeds intensiever geworden. Thans zijn in het geheel 8000 ha Staatsgronden in
verschillende provincies van ons land gelegen, tot Staatsnatuurmonument verklaard. Een speciale commissie is op verzoek van het Staatsboschbeheer door de Regeering ingesteld om dezen dienst bij het aanwijzen en in stand houden
dezer terreinen van advies te dienen.
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Sedert 1919 zijn twee wetten in het Staatsblad verschenen,
welke de behartiging van de belangen van den boschbouw fen
van het natuurschoon beoogen ; het zijn : de Boschwet 1922
en de Natuurschoonwet 1928. Krachtens de bepalingen dezer
wetten adviseert de Boschraad den Minister van Economische Zaken over verschillende punten ; het Staatsboschbeheer
is met de uitvoering belast. De Boschwet schrijft voor, dat
publiekrechtelijke lichamen, benevens vereenigingen en stichtingen van algemeen nut verplicht zijn, aan dezen dienst mededeeling te doen van voorgenomen vellingen en dunningen ;
jaarlijks worden tusschen 300 en 400 aangiften behandeld.
Dezelfde lichamen kunnen krachtens art. 12 subsidie ontvangen voor het behoud van natuurschoon, gevormd door bosschen én andere houtopstanden ; 34 instellingen ontvangen
voor een gezamenlijke oppervlakte van plm, 2300 ha een dergelijk subsidie ; het Staatsboschbeheer is met de noodige controle belast, welke echter meestal het karakter van voorlichting aanneemt.
Het bleek meer en meer, dat, tengevolge van de sterk gewijzigde economische omstandigheden tal van mooie landgoederen, waardoor ons land terecht een groote vermaardheid bezit, zonder steun van regeeringswege niet voor verkaveling en bebouwing konden worden behoed. Dit heeft
aanleiding gegeven tot het in het leven roepen van de Natuurschoonwet 1928, volgens welke den eigenaren van met
houtgewas bezette, aan natuurschoon rijke landgoederen
belastingverlaging kan worden toegekend, welke onder bepaalde omstandigheden belangrijk kan zijn. Ten aanzien van
de bezittingen, die na ingewonnen advies van den Boschraad onder de wet worden gerangschikt, is het Staatsboschbeheer belast met het toezicht op de naleving van de door
den eigenaar aanvaarde verplichting tot instandhouding van
het natuurschoon. De toepassing van de Natuurschoonwet
heeft een groote vlucht genomen ; 240 landgoederen met een
totale oppervlakte van rond 45000 ha zijn reeds onder de
wet gerangschikt en dit aantal neemt nog steeds toe.
Een der ergste geesels van onze bosschen is het vuur !
Veelal tezamen met de Ned. Heidemaatschappij worden talrijke maatregelen genomen tot voorkomen en bestrijding van
boschbrand. In Noordbrabant werden door het Staatsboschbeheer, in bijzonder aangename samenwerking met de betrokken gemeenten, 24 boschbrand weren opgericht. De houtvester in de houtvesterij „Kootwijk" en onze boschwachters
vervullen op de Veluwe een belangrijke rol in het bekende
comité voor boschbrandweren aldaar.
Door de instandhouding van een bescheiden museum tracht
het Staatsboschbeheer belangstelling te wekken voor alles
wat met den boschbouw en het natuurschoon verband houdt.
Het bezoek neemt steeds toe ; de laatste jaren werd het
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gemiddeld door 3000 personen per jaar bezocht. W i j prijzen
ons gelukkig, dat daaronder veel jongeren zijn.
Ik mag mijn opsomming niet eindigen zonder Uw aandacht
er op te vestigen, dat zoowel op de Staatsgronden als op
de gemeentelijke gronden, die onder leiding van het Staatsboschbeheer worden beboscht, de laatste jaren aan een groo!
aantal werkloozen arbeid wordt verschaft, waardoor de bebossching in veel sneller tempo gaat dan voorheen. In Januari
van dit jaar bedroeg het aantal aldus werkzaam gestelde
werkloozen 4600 ; op het oogenblik nog ruim 3500. .
In verband met de voortdurende uitbreiding, welke het
Staatsboschbeheer heeft ondergaan en welke ik l i slechts
in groote lijnen kan schetsen, bestond sedert eenige jaren
een groot gebrek aan ruimte in dit gebouw, dat wij-in 1919
betrokken en waarin zich allengs een steeds grooter wordende
behoefte aan méér ruimte deed gevoelen. Vooral op dagen,
dat het personeel, in zooverre dit voor inspectie, voor het
uitbrengen van adviezen, enz, veelvuldig afwezig is, op hef;
bureau vertoefde om rapporten uit te werken en briefwisseling af te doen, was het hier overvol. Nu gaan er wel „veel
makke schapen in één hok", maar afgezien van de omstandigheid, dat het personeel van dezen dienst gelukkig niet
onder de schapen valt te rangschikken, werkte de onrust,
die te zeer bezette vertrekken met zich brengt, uit den aard
der zaak schadelijk op de arbeidspraestatie. Ten slotte werd
het gebrek aan bureaulokalen zóó nijpend, dat zelfs het museum voor een deel als bureau gebruikt moest worden op
dagen, dat dit niet voor het publiek toegankelijk was en
enkele afdeelingen van onzen dienst in andere gebouwen
hier ter stede moesten worden ondergebracht.
Ongeveer vijf jaren geleden is ter verkrijging van een
ruimere huisvesting het overleg met het gemeentebestuur
van Utrecht en met het Hoofd van den Rijksgebouwendienst
begonnen en werden midc^elen beraamd om de bestaande,
groote bezwaren op te heffen, die ook door het Departement
van Binnenlandsche Zaken, waaronder het Staatsboschbeheer toen nog ressorteerde, [volledig werden begrepen. Ik zal
U niet vermoeien met de [opsomming van de plannen, die
onder de oogen gezien werden i.z. nieuwbouw, verbouwing
of verhuizing naar één of meer andere bestaande gebouwen.
Ten slotte is tot vergrootang van het bestaande gebouw
besloten en behoefde het Staatsboschbeheer, dat als inwoner
van Utrecht al een heelen, zwerftocht door de stad achter
den rug had, slechts tijdelijk te verhuizen naar het voormalig gymnasium aan de Minhebroederstraat, dat de gemeente
Utrecht welwillend ter beschikking stelde. Vóórdat tot verbouwing kon worden overgegaan, waren vele moeilijkheden
te overwinnen, maar wij weten het: ,,een boom valt niet bij
den eersten slag" gelijk een oud spreekwoord zegt. Verschil-
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lende plannen werden ontworpen, zoowel door den Rijksgebouwendienst, als door den dienst van gemeentewerken
te Utrecht; ten slotte vond het plan van verbouwing, waarvan gij thans het resultaat kunt aanschouwen niet alleen
bij de Schoonheidscommissie, maar bij de andere gemeentelijke, provinciale en Rijksinstanties, waar ook de financieele
opzet wordt beoordeeld, genade. Het gemeentebestuur van
Utrecht heeft steeds gewenscht, dat èn het karakter van
het gebouw werd behouden èn het bijzondere natuurschoon
der omgeving gespaard zou blijven. Dit moeilijke vraagstuk
heeft heeft ingenieur P 1 a n j e r — dit is wel communis
opinio — op kunstzinnige wijze weten op te lossen. Van
buiten heeft de huizinge volkomen hetzelfde karakter behouden en wie het voorheen niet zeer nauwkeurig kende,
zou nauwelijks vermoeden, dat er een geheele verdieping
op is geplaatst. Zelfs zóó getrouw is aan den wensch der
gemeente, om het karakter van het gebouw te behouden,
voldaan, dat de zwaluw, die jarenlang in het fronton van
het oude gebouw zijn nestje bouwde, thans wederom hetzelfde plaatsje aan den nieuwen gevel heeft uitgezocht en
zich niet aan den datum der officieele opening gestoord
heeft om zich daar alreeds te nestelen — als vanouds. ïk
mag niet nalaten het Gemeentebestuur van Utrecht en den
Directeur van Gemeentewerken hartelijk, dank te zeggen
voor de ondervonden medewerking bij de tot standkoming
van dit nieuwe gebouw ; zeker niet het minst gaat dezen
dank uit naar de heeren Ingenieur P 1 a n j e r, architect,
en d e n B r e e j e n , opzichter, die steeds bereid waren
voor allerlei wenschen, die zich tijdens de verbouwing nog
voordeden, een oplossing te zoeken. .
-.
Ook de plantsoendienst heeft met bekwaamheid en voortvarendheid de omgeving van het gebouw in zijn vroegeren
verzorgden toestand weten te herstellen.
Last not least, zijn wij U, Excellentie en Uw ambtsvoorganger, Jhr. R u y s d e B e e r e n b r o u c k , grooten dank
verschuldigd, dat de Regeering wier steun en belangstelling
steeds voor onzen Dienst zulk een groote kracht zijn geweest, ook ditmaal er in heeft bewilligd, zelfs in dezen tijd,
hare goedkeuring aan de plannen tot verbouwing en herinrichting te hechten.
Wanneer straks een rondgang door het gebouw wórdt
gemaakt, dan hoop ik, dat zal worden bedacht, dat
een oud heerenhuis, dat eenigen tijd dienst deed als gemeentelijk museum, met hoeveel kennis ook verbouwd, nimmer
aan die eischen kan beantwoorden, die men kan stellen aan
een nieuw gebouw, waarbij men niet aan een bepaalde stijl
en aan bestaande afmetingen gebonden is ; maar wij twijfelen
niet, of zij, die den ouden toestand hebben gekend, zullen zich
met ons verheugen over de groote verbeteringen, die tot
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stand zijn gekomen ; verbeteringen die, naar wij hopen, ten
goede komen aan de groote en veelzijdige algemeene belangen, welke het Staatsboschbeheer tracht te dienen.
REDE V A N MINISTER VERSCHUUR.
Minister T. J. V e r s c h u u r , die hierna het woord nam,
verklaarde, dat het niet zijn bedoeling was, een uiteenzetting te geven van de belangrijke rol, die het Staatsboschbeheer speelt. In de zoo pas gehouden rede van den directeur
was dit trouwens reeds in den breede uiteengezet. Sprekers
doel was dan ook uitsluitend, zijn belangstelling te töonen
voor het werk van dezen dienst, den directeur te danken voor
zijn onvolprezen arbeid en de houtvesters, boschwachters en
het "overige personeel in die hulde te doen deelen.
Het Staatsboschbeheer heeft zijn arbeidsveld de laatste
jaren zoo zeer uitgebreid, dat men wel eens de vrees zoü
kunnen gevoelen, dat zijn eigenlijke taak, de zorg voor de
Staatsbosschen, in verdrukking zou komen. Voor die vrees
bestaat echter bij nadere beschouwing geen grond. Het moet
voor U, mijnheer de directeur, een groote voldoening zijn,
dat bij deze gelegenheid zooveel autoriteiten en vertegenwoordigers van verschillende instellingen aanwezig zijn.
Daaruit blijkt, dat men Uw werk niet alleen waardeert, doch
dat men ook algemeen vertrouwen er in stelt,
t' Het is overigens — zoo vervolgde de minister — een
heuglijk verschijnsel, dat het publiek in dezen tijd, hoe langer hoe meer belangstelling voor de natuur gaat gevoelen,
In de bevordering daarvan heeft het Staatsboschbeheer een
ruim aandeel.
De minister sprak zijn dank uit aan allen, die met het
Staatsboschbeheer hebben willen samenwerken, en in het
bijzonder aan het gemeentebestuur van Utrecht, dat op zulk
een „idyllische" wijze met de Staatsboschbeheer is verbonden, zooals uit de rede van den directeur is gebleken.
Moge de directeur nog vele jaren en het Staatsboschbeheer
nog vele eeuwen werkzaam zijn voor dat deel van de Nederlancjsche beschaving : het natuurschoon, aldus besloot de
minister. REDE V A N DEN HEER BURGEMEESTER V A N
U T R E C H T , D. J. P. F O C K E M A A N D R E A E .
Excellentie, mijnheer de directeur van het Staatsboschbeheer, dames en heeren,
;
Ten zeerste stel ik het op prijs, dat mij de gelegenheid
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wordt geboden om namens het gemeentebestuur, dat hier
tevens optreedt als gemeentelijk college van huisheeren, van
harte in deze vergroote, statige huizinge te verwelkomen
onzen zeer hooggeplaatsten huurder en de ons welbekende
goede bewoners, wien de terugkeer in deze te hunnen; gerieve
uitgebreide ruimten even aangenaam moge zijn als ons.
De oplossing van het probleem, waarvoor het nijpend gebrek aan ruimte U en ons stelde, was niet gemakkelijk, maar
toen, nadat vele moeilijkheden onder de oogen waren gezien, onze dienst der gemeentewerken een plan tot uitbreiding van dit gebouw had uitgedacht, dat algemeen bevrediging schonk, hebben wij niet lang geaarzeld om aan de
verwezenlijking daarvan onze volle medewerking te verleenen.
Dat wij U dit hoofdgebouw indertijd konden aanbieden,
danken wij aan de omstandigheid, dat het gemeentebestuur,
nu ongeveer 45 jaren geleden, het buitengoed „Het Hoogeland", begrensd door Biltstraat, R.K, Kerkhof, Oudwijk en
Oudwijkerlaan, aankocht.
Ik vermeld dit feit, omdat die aankoop, welken de Raad
noodig oordeelde ten einde een plan tot bestemming van het
gansche buitengoed voor bouwterrein te verijdelen, destijds
groote beroering in de gemeente heeft verwekt; het regende
ingezonden stukken in de dagbladen, en zoowel 13 raadsleden-tegenstanders als 478 ingezetenen (anderhalf jaar later
sprak men met trots van het rekest van 1000 !) wendden
zich tot de Gedeputeerde Staten met het verzoek het raadsbesluit niet goed te keuren, — zulks zonder succes, want
na een kort beraad verleende dit college de gevraagde goedkeuring.
Na eenige windstilte stak in den voorzomer van 1889,
toen een derde gedeelte van den Raad moest aftreden, een
nieuwe storm op, die zich vooral tegen den voorsteller van
destijds, den heer V a n E e l d e , keerde : de scherpste uitdrukkingen noch de vinnigste persoonlijke aanvallen werden
versmaad :
er werd geschreven over de schande van den aankoop,
over den plicht om uit te snijden wat rot is, over een
Augius-stal, die gereinigd moest worden ; het Hoogeland
kon beter voor kerkhof dienst doen dan voor 'wandelpark, dat hier totaal onnoodig is
; de belooning
moet zijn de kooplustige raadsleden (elders genoemd
de lui, die ons ten verderve voeren), eenvoudig niet
te kiezen, ten einde die heeren eene welverdiende rust
met volle teugen te laten smaken
; een zedelijke
misdaad begaat hij, die op den voorsteller van het noodlottige besluit durft stemmen.
Nu zie ik niet voorbij, dat het in die dagen nog scheen
voor te komen, dat men in de hitte van een verkieringsstrijd
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wel eens méér zeide dan men verantwoorden kon. Maar ook
dit in aanmerking genomen ging men naar den vorm stellig
veel te ver.
En hoe over den inhoud der bestrijding te denken ?
W a s de aankoop overbodig, nutteloos ? Ons geslacht kan
zich Utrecht nauwelijks voorstellen zonder Hoogelandspark
en Emmalaan, die wij onder de schoonste, meest gewaardeerde gedeelten van onze stad rekenen ; wij huiveren bij de
gedachte, dat daar een groote dichtbebouwde wijk zou zijn
verrezen.
,
W a s de aankoop financieel te bezwarend ? De prijs van •
f260.000.—, voor ruim 8 ha was zeker niet gering. Doch
daartegenover stond een opbrengst aan bouwterrein
(langs Oudwijkerlaan, Ramstraat en Emmalaan) van ruim
f 350.000.—, waarvan meer dan f 200,000.— reeds vóór 1900
in de gemeentekas vloeide, zoodat men, ook als men rekening houdt met de kosten van wegen- en parkaahleg, het
renteverlies, niet kan zeggen, dat het prachtige park der
burgerij duur te staan is gekomen.
Ja, het zou zeker voordeeliger zijn geweest als de stad
niet omstreeks 1824 — onder den indruk van de buitengewone uitgaven, welke de bouw van de Willemskazerne
van de gemeente zou vorderen — de machtiging des konings
had verzocht en verkregen om de hofstede ,,Het Hoogeland"
met aangrenzende landerijen ter gezamenlijke grootte van
pl.m. 7 ha publiek te veilen» Men hoopte er een gegadigde
voor te vinden, die er een buitengoed van zou maken en zoo
tot de verfraaiing van de stad zou medewerken. Aldus geschiedde inderdaad door den kooper, den heer Ram en de
prijs, dien de gemeente er voor maakte, overtrof 's Raads
verwachtingen : pl.m. f 13.340. Doch toen 60 jaren later de
nazaten van den kooper het buitengoed van de hand wilden
doen met bestemming tot bouwterrein, moest de Raad, ten
einde dit te verhinderen, er ongeveer het 20-voudige voor
terugbetalen!
Intusschen heeft de Raad daarmede een goed werk gedaan, een schoon doel bereikt. W i j gevoelden de behoefte
dit bij deze gelegenheid uit- te spreken, met en gevoel van
waardeering jegens de vroede mannen, die voordat het te
laat was voor de stad terugkochten, wat hun voorgangers
indertijd hadden prijsgegeven, en inzonderheid jegens den
voorsteller van den aankoop, die tengevolge van de op hem
geconcentreerde aanvallen in 1888 uit den Raad werd gestooten.
Gaarne wil ik — U verzekerend dat, als wij U van dienst
kunnen zijn, wij dit, voor zoover dit in ons vermogen ligt,
gaarne zullen doen, den wensch uitspreken, dat gij, mijnhèer
V a n D i s s e l , met uwe medewerkers U hier goed op
Uwe plaats zult gevoelen. En als ik dit zeg dan geef iik
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daarmede — ik hecht er aan, dit uitdrukkelijk te verklaren —
uiting aan de gevoelens, welke het gemeentebestuur koestert
niet slechts als verhuurder van dit gebouw, maar ook als
overheid, die zich er bizonder over verheugt, dat in haar
stad de dienst gevestigd is, welks streven er op gericht is het
element van schoonheid en hooge cultureele waarde, dat in
de bosschen gelegen is, voor ons land te bewaren, te verzorgen, te koesteren, — een dienst, die voor de stad zijner
vestiging te meer waarde heeft, doordat er een zoo aantrekkelijk, interessant en instructief museum aan verbonden is.
Mede aan de werkzaamheid van het Staatsboschbeheer
mogen wij het danken, dat men ook in deze provincie nog
steeds — en zelfs meer dan vroeger binnen het bereik van.
de meesten onzer — prachtig geboomte in de meest verrassende* variëteiten vindt. Moge deze nieuwe centrale werkplaats allen, die hier hun hoogst nuttige dagtaak verrichten,
het werk veraangenamen en er alzoo toe bijdragen, dat de
dienst vruchtbaren arbeid verricht, in het belang van ons
vaderland !
UIT D E D A G B L A D E N .
Algemeen Handelsblad 30 Juni 1933.
' H O U T A A N V O E R UIT RUSLAND.
Zulten de Nederlandsehe
varen als Engeland
zijn

schepen
blijven
boycot opheft ?

Onze correspondent te Rotterdam schrijft:
Het opgelegde stoomschip „Trent" van de Steenkolenhandelsvereeniging
zal in de vaart gebracht worden om hout te halen uit Rusland. Ook eenige
stoomschepen van de Stoomvaartmaatschappij Nederlandsche Lloyd zul'len emplooi vinden in die vaart. Van Van Nievelt, Goudriaan en Co.
komen nu vrijwel alle schepen in de vaart, evenals de schepen van de
verschillende maatschappijen van Vinke en Co.
Van Russische zijde onderhandelt men thans ook over tonnage voor de
Karazee-expeditie. Een. aantal schepen, geconvoyeerd door ijsbrekers maken tusschen half Juli en half September een reis heen en terug, naar de
monden der Siberische rivieren O b en Yenissei.
V a n Nederlandsche zijde is de belangstelling voor dit traject niet bijzonder groot, fyjen' vaart liever op Leningrad of Archangel.
Evenwel is men toch met een Nederlandsche reederij in onderhandeling.
N u er geruchten loopen, dat de verhoudingen tusschen Engeland en
Rusland spoedig weer in het reine zullen komen, komt onwillekeurig de
vraag op of de Nederlandsche schepen, die voor Russische reizen zijn opgenomen, dit seizoen in de vaart kunnen blijven of dat het met een of twee
reizen afgeloopen zal zijn.
De meeningen daarover zijn verdeeld. Beweerd wordt, dat in de Russische uitvoerhavens groote voorraden hout liggen opgeslagen, die voor
Engeland bestemd zijn. Een groot deel van dit hout is gezaagd in maten,
die Engeland verlangt en die afwijken van die, welke het vasteland
vraagt. Het kan alleen naar Engeland verscheept worden.
W i j vernamen dan ook, dat buitenlandsche houtreeders een verhooging
der vrachten verwachten als straks de houtuitvoer naar Engeland wordt
hervat.
Het zal dan ook wel geen toeval zijn, dat de Russen zich zooveel moeite
hebben gegeven om Nederlandsche schepen te bekomen omdat men van
die zijde stijging der vrachten zooveel mogelijk zal willen voorkomen.

