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NA DE'BEVRIJDING.

.

Met groote vreugde begroeten wij allen, leden van de Nederlandsche Boschbouw
Vereeniging, het verschijnen^ van ons tijdschrift na den adembeklemmenden tijd van
dwang, die gelukkig sedert onze bevrijding achter ons ligt.
Als Uw voorzitter, wil ik mij gaarne tot tolk maken van onze gevoelens van dankbaarheid.
'
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Wij verheugen ons in den terugkeer van, onze beschermvrouwe, Hare Majesteit de
Koningin, het Nederlandsche symbool voor vrijheid en, recht
Wij achten het een groot voorrecht ook ons eerelid, Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins B e r n h a - r d — na harden en taaien strijd — met zijn gezin in ons vrije
Nederland te mogen begroeten.
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De stormen van den oorlog, de bezetting en de bevrijding zijn niet over ons heengegaan zonder onherstelbare verliezen, offers die ook in den kring van onze leden
zijn gebracht Wij zullen hen die vielen blijven gedenken.
En juist dit gedenken zal ons schragen en onze blikken weer voorwaarts doen
richten. De nieuwe lijd eischt onze volle 'aandacht op. Er.is van het bosch in Nederland zooveel vernield m er is dus ook weer zooveel op te bouwen, dat iedere boschbouwer daartoe zijn uiterste zal moeten geven.
Ook de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging, ja juist onze Vereeniging en hare
leden zullen daarin hun werkzaam aandeel moeten hebben. Ik weet, dat ik daartoe
geen speciaal beroep behoef te doen op onze leden. Hun liefde voor het bosch en hét
enthousiasme waarmede onze houtvesters en de particuliere boschbezitters hun gebieden
beheeren, staat daarvoor borg v
•
Aan de reorganisatie van den boschbouw in ons land en het adviseeren van de
Regeering over vragen betreffende het beleid op boschbouwkundig terrein neemt ook
de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging deel.
Wij zijn overtuigd, dat wij haar beste weten en vermogen op deze wijze ons aandeel zullen leveren bij het herstel van het Nederlandsche bosch tot welzijn van ons land.
H. v a n V l o t e n ,
„De Ihorst", Nunspeet, 17.8.19*5/
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