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OPENING VAN DE ALGEMEENE VERGADERING'
'N.B.Y. OP 11" OCTOBER 1946 TE' APELDOORN
DOOR, DEN VOORZITTER
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.Dr H. VAN VLOTEN. '
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Dames en Heeren. .
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Namens het bestuur der Nederlandsche Boschbouw Veree,iiging heet
ik U hartelijk welkom.
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Onze Vereenigirtg,verheugt zich in een groote belangstelling. Sedert
1 Januari 1946 zijn 29 nieuwe leden e,n 1 donateur aangenomen; In dien
tijd hebben 2 leden bedankt en verloren wij 2 leden door overlijden.
Tot ops leedwezen bereikte ons voor kort nog het bericht., dat Mej., B.
J. A. Zee n dam te Delden is overleden. Haar nagedachtenis zal
. door ons in eere worden. gehouden.
.~
. '. , ,
Het aantal leden bedraagt nu: leerelid . .1 lid van verdienste. 218
leden. 17 donateurs-instellingen en 5 persoonlijke donateurs. in totaal
242.' Ons tijdschrift heeft nu een,oplage van 750 exemplaren en de .redactie hoopt. dit aantal met 1 Januari 19,47 op 800 te kunnen brengen.
Onze lezerskring is dus in den loop der jaren flink gegroeid.
'"
'
Onze verg'aderingen. de wetenschappelijke cursus en onze excursies
trekken yele leden, Speciaal voor de excursies wordt het bij zulke groote
aantallen niet gemakkelijker voor de leiders. Wij zullen ons op onze
boschwandelingen moeten splitsen .in kleinere groepen. om een dieper
gaande gedachtenwisseling bij de objecten. die worden getoond. mogelijk
. te maken. Het nuttig effect van onze excur.sies' mo~t 'op z'n mInst we_er-

worden teruggebracht op het peil. waarop zij vroeger stonden. ,waarom
zij ook door de vakgenoten zoo zeer werden gewaardeerd.
.'
Overigens is de groote belangstelling voor de N.B.V. een zeer geluk,kig verschijnseL Afgezien nog van de mogeWkheid. om dank zij het
groote aantal lezers het tijdschrift beter te verzorgen en dus nog aa117
'trekkelijker te maken. zullen de boschbouwkundige ideeën in ruimeren
kring doordringen en dit kan niet anders dan ten goede komen aan de
bekendheid met en de viaardeering voor bosch en boschbouw in Nederland.
_. ,
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Het verheugt ons dat ons medelid en onze oud-voorzitter Prof. ,Dr
H. A. J. M. Beekman na.een zwar,e operatie weer ter been is.Ik wil
gaarne onze beste wenschen voor het verdere volledige herstel hieraan
tpevoegen.

Dan maak ik gaarne van deze gelegenheid gebruik. om den Heer
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Hou t zag e 'r s onze gelukwenschen aan' te biedèn met de Koninklijke
onderscheiding. die hem onlangs te beurt viel.
Nadat ons lid van verdienste. de Heer E., D. v.a n Dis s e I reeds
eerder had bedankt als voorzitter van het iepenziekte-cómité. heeft hij
nu ook het voorzitterschap van het Comité ter bestudeering en bestrijding van insectenplagen overgedragen. In beide comité's was hij een
stuwende kracht. De Nederlandsche Boschbouw mag den Heer van
Dis s e I wel zeer dankbaar zijn. dat hij ook na zijn pensionneering als
Diredeur van hetStaatsboschbeheer 'met zooveel energie zijn krachten
gaf aan zulk belangrijk werk. .
,
Over onze telegramfi!.en en adressen aan verschillende Ministeries kan
ik kort zijn, U hebt er in het tijdschrift kennis van kunnen 'nemen. even- '
als van de antwoorden. die zijn ontvangen. Alleen betreffende de organisatie van de boschbrandweer wil ik hier vermelden. dat zoo goed als
zeker een regeling komt. waarbij de,:bestrijding van boschbrand weer
geheel in handen van de boschbouwers wordt gesteld. ,
Op 3 September werd een adres gèricht 'aan den Minister van Landbouw over _Boschplantsoenen, in de eerste plaats over dc· mogelijkheid

om het tekort aan te vullen door uitbreiding of stichting van nieuwe
bedrijven. daarnaast 'over de mogelijkheid plantsoen in te voeren bijv ~

uit België of Duitschland. in de tweede plaats over een verlaging van
de prijzen van bosch plantsoen. Hierop werd nog geen antwoord ontvangen: '
,
De Boschbouw Commissie bij de Stichting voor'den Landbouw heeft
in de bres gestaan voor den boschbouw ; naar buiten. waar het een verslethtering van de houtprijzen en den afzet van hout betrof. en naar
binnen. voor de plaats., dien de boschbouw in de nieuwe bedrijfsorganisatie zal innemen.

DeVereeniging van Boscheigenaren werd op 14 Augustus, 1946 'opgericht. Tot secretaris werd benoemd Mr J. He u s den s. Stichting
v. d. Landbouw. Raameg 26 te 's Gravenhage. De Heer He u s den s
werd reeds eerder belast met het secretariaat van de Boschbouw Commissie bij de Stichting v. d. Landbouw. Deze oprichting V'ID een Ver.
van Boscheigenaren is een belangrijk feit in de geschiedenis van den
boschbouw in ons land. Wij wenschende nieuwe vereeniging succes
bij haar werk en hopen. dat zij en de N ,B.V, vruchtbaar zullen samenwerken ten voordeelevan het Nederlandsche Bosch en den Boschbouw;
. De reconstructie ván de commissie voor de 'nomenclatuur van de in.seéten is nog gaande. .'
Het bestuur heeft een plan overwogen. om aah de Deensche collega's
gezamelijk bloembollen te zenden ten teeken van onze dankbaarheid voor
de door hun verleende hulp. Helaas bleek dit niet uitvoerbaar te zijn.
Daarom verheugen wij ons zeer. dat wij een ultnoodiging hebben kunnen
richten tot Or S y r ach Lar sen. die voor de verzending van 'de
pakketten heeft gezorgd. en dat wij door zijn bezoek hier te lande gelegenheid. hebben gehad. onze gevoelens van dankbaarheid persoonlijk.
jegens hem te uiten.
Hiermede open ik onze najaarsvergadering 1946.
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