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De heer jhr. mr. D. A. W. van Tets van
Goudriaan nam afscheid als voorzitter van het
Bosschap

Na het Bosschap bijna 27 jaren als voorzitter te heb·
ben gediend. is de heer jhr. mr. D. A. W. van Tets van
Goudriaan per 1 oktober 1982 als zodanig afgetreden
en opgevolgd door de heer H. A. J. Roeis. burgemeester Van Someren.
Op roktober 1982 werd in een buitengewone open·
bare vergadering van het bestuur van het Bosschap afscheid genomen van de heer Van Tets van Goudriaan.
Daarbij waren zeer veel prominenten uit de wereld van
de bosbouw en de sectoren waarmede dei bosbouw
nauwe relaties heeft aanwezig.
De Minister van Landbouw en Visserij drs. J. de Koning was persoonlijk aanwezig om afscheid te nemen
van de scheidende voorzitter. De minister voerde het
woord en reikte de heer Van Tets van Goudriaan de
versierselen uit behorend bij het officierschap in de Orde van Oranje-Nassau. De tekst van de toespraak van
de minister is hierna integraalopgenomen.
De nieuwe voorzitter van het Bosschap. de heer
Roeis. schetste in het kort de verdiensten van de heer
Van Tets voor het Bosschap en de Nederlandse bosbouw. De heer Roels prees de heer Van Tets om zijn
integriteit en zijn vermogen tot bezinning en tot synthese en constateerde dat hij als een tactisch en geduldig
bestuurder. begiftigd met een scherp onderscheidingsvermogen moeilijke zaken tot een snelle en bevredigende oplossing wist te brengen. In zijn toespraak
wijdde de nieuwe voorzitter ook enkele woorden aan
de toekomst; in dit verband zinspeelde hij erop. dat zou
kunnen worden overwogen "de basis van het Bosschap wat breder te maken". De heer Roels verklaarde
zich er een voorstander van daarover serieus na te
denken en als het bestuur die gedachte kan overnemen in die richting te gaan werken.
Behalve door de voorzitter werden korte afscheids·
toespraken gehouden door de heer mr. B. van Vloten
die namens de werkgevers de heer Van Tets dank
bracht voor hetgeen hij heeft gedaan in het belang van
de bosbouw. en door de heer H. Ligtenberg. die namens de werknemers een dankwoord sprak. De heer
Ligtenberg sprak zich in dat kader uit voor verbreding
van de basis van het Bosschap met de inlands·hout·
handel. Namens het personeel dankte de secretaris
van het schap. drs. G. J. den Hartog. de heer Van Tets
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voor de zeer prettige en constructieve samenwerking
door de jaren heen.
Tijdens de buitengewone vergadering trad prof. ir. A.
van Maaren. hoogleraar boshuishoudkunde aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen als gastspreker
op. Ook van deze toespraak is de tekst hierna inte·
graal opgenomen.
Na afloop van de buitengewone bestuursvergade·
ring was er een druk bezochte receptie. waar men de
scheidende voorzitter de hand kon drukken en kennis
kon maken met de nieuwe voorzitter.
Toespraak van minister drs. J. de Koning (land·
bouwen visserij)
Mijnheer Van Tets. mevrouw Van Tets. mijnheer de
Voorzitter. dames en heren.
Het is met genoegen dat ik tijdens deze bijzondere
bijeenkomst van het Bosschap het woord tot u richt. U
zult het mij niet euvel duiden dat ik mij hierbij in het bij·
zonder richt tot uw scheidende voorzitter. de heer Van
Tets. Enige terughoudendheid van mijn zijde lijkt hier
wellicht op zijn plaats. Immers de heer Van Tets heeft
ruim 26 jaar het voorzitterschap van het Bosschap. het
bedrijfsschap voor de bosbouw en de houtteelt beo
kleed. Uit mijn beleidsverantwoordelijkheid voor de
bosbouw is het mij bekend dat bosbouw een zaak is
van continuïteit. dat de veelzijdige functies van het bos
het beste tot hun recht komen indien er sprake kan zijn
van een op duurzame instandhouding gericht beheer.
Als ik dan deze woorden thans uitspreek. past mij
zoals u zult begrijpen enige terughoudendheid.
AI gedurende een lange reeks van jaren is uitgangs·
punt van het beleid van de rijksoverheid. dat het bos
blijvend zulke belangrijke functies voor de samenle·
ving vervult. dat het Nederlandse bosareaal in stand
moet worden gehouden. niettegenstaande de vele an·
dere aanspraken die op de beschikbare ruimte worden
gedaan.
In verband met het feit dat de bestaande oppervlakte
bos ontoereikend is om aan alle in de samenleving Ie·
vende wensen ten aanzien van het bos te voldoen. is
het streven de laatste jaren bovendien gericht op uit-

breiding van het bestaande bosareaal. Instandhouding
en uitbreiding van het bosareaal brengen vanzelfsprekend kosten met zich mee: kapitaal, arbeid, grond, en

de Beschikking bosbijdragen is behandeld.
Ten behoeve van o.m. de grondstoffenvoorziening is
het gewenst, de produktie van hout uit te breiden door

- in geringe mate - ook energie. Stuk voor stuk facto-

vergroting van de bosoppervlakte. Dit heeft zijn neer-

ren die ook kunnen dienen om aan andere maatschappelijke behoeften te voldoen. Het is daarom gewenst,
de kosten van instandhouding en uitbreiding van het
bosareaal zo laag mogelijk te houden en daarmee het
bosbedrijf een zo gezond mogelijke economische basis te geven.
De - gemiddeld genomen - negatieve bedrijfsresultaten hebben de afgelopen jaren een vlucht uit het bosbedrijf veroorzaakt. De Boswet voorkomt dat bos in andere vormen van bodemcultuur wordt omgezet, zodat
eigenaren die de bosbouwactiviteiten willen beëindigen, hun bosbezit te koop aanbieden. Omdat er weinig
particulieren geneigd waren tot aankoop, is veel van
. het particuliere bosbezit in handen gekomen van de
Staat of gesubsidieerde instellingen. In de periode van
1969 tot heden is het percentage bosbezit in handen
van particuliere eigenaren afgenomen van 54% tot
27% oftewel gehalveerd van ca. 120.000 ha tot
60.000 ha. In vele gevallen is tevens het beheer geëxtensiveerd door inkrimping van het personeelsbestand.
Deze ontwikkeling dreigde de totale omvang van de inlandse houtproduktie te beïnvloeden.
Het Bosschap heeft steeds op dringende wijze op
deze problemen gewezen zowel via eigen publikaties
en de ten dienste staande media, als via audiënties bij
mijn ambtsvoorgangers en mijzelf.
In 1974 presenteerde de zogeheten Commissie
Thurlings van het Bosschap, een beleidsprogramma
voor bosinstandhouding en bosuitbreiding in ons land.
Het is ook het Bosschap geweest, dat heeft gewezen
op de sterke terugloop van de werkgelegenheid in de
bosbouw en aandrong op maatregelen terzake. Het
Bosschap heeft daartoe O.m. het onderzoek van het
Landbouw-Economisch Instituut naar de kwantitatieve
en kwalitatieve ontwikkeling van het uitvoerend personeelsbestand, werkzaam in bossen en natuurterreinen
in de periode 1974-1978, nader geanalyseerd.
Deze notitie heeft er toe bijgedragen, dat de problematiek van de verminderde werkgelegenheid in de
bosbouw de volle aandacht heeft gekregen. Het Bosschap heeft voorts gestimuleerd dat de problematiek
van de werkgelegenheid in de bosbouw in relatie met

slag gevonden in het overheidsbeleid waarin tot in de
jaren negentig een bosuitbreiding van 30-35.000 hectare door of wegens de overheid wordt voorzien en
daarnaast wordt gestreefd naar de aanleg van 15.000
hectare produktiebos in korte omlopen door particulieren. Het Bosschap is constructief betrokken geweest bij de beeldvorming hierover. Het door mij genomen initiatief om binnen het kader van de huidige Boswet, bosuitbreiding door particulieren te stimuleren, nl.
het wegnemen van de "belemmering" om na velling te
moeten herbeplanten, vloeit hieruit voort. Op zeer korte termijn zal een beschikking hierover in de Staatscourant worden gepubliceerd.
Het voert mij in dit kader te ver voor zover het mogelijk zou zijn, om aan alle activiteiten die het Bosschap
onder uw leiding, mijnheer Van Tets, heeft ontplooid
aandacht te besteden, behalve dan wellicht nog het
punt dat het Bosschap bij voortduring wijst op de wezenlijke rol die de houtproduktieve functie van het bos
moet vervullen, wil het bos op de lange termijn in sland
kunnen worden gehouden.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren, in de Nederlandse bosbouwwereld, zowel van particuliere als van
overheidszijde, bestaat zeer grote waardering voor de
wijze waarop jhr. mr. Van Tets het Bosschap heeft geleid.
Op diplomatieke wijze heeft betrokkene leiding gegeven aan de integratie van werknemers- en werkgeversbelangen ten behoeve van de bedrijfsmatige uitoefening van de bosbouw in ons land. In dat kader
heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan de behartiging van zowel de economische als sociale belangen met betrekking tot de inlandse bos- en houtsector.
Ook anderszins heeft u, mijnheer Van Tets, zich verdiensten verworven op het beleidsterrein van mijn departement, onder meer als adviserend lid van de
Jachtraad, als voorzitter van de Ereraad van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en als vicevoorzitter van de Bosbouwvoorlichtingsraad. Daarnaast heeft u zich algemeen maatschappelijk bijzonder
verdienstelijk betoond met name op charitatief gebied.
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