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REDE VAN DE VOORZITTER DER NEDERLANDSCHE
BOSCHBOUWVEREENIGING Ir F. W. MALSCH
(uitgesproken ter opening van de Voorjaarsvergadering op 27 Mei 1949 te Breda)

Dames en Heren,
In de vorige algemene vergadering zijn vele plaatsen genoemd, die in
aanmerking kunnen komen voor het ,houden van onze voorjaarsvergadering met excursie. Het bestuur heeft gemeend, de keuze op Breda te
moeten laten vallen, omdat het weet, dat veel leden een excursie, waar
bostechnische vraagstukken kunnen worden bezien en besproken, op prijs
stellen en omdat wij daarbij dit jaar nog kunnen worden voorgelicht door
de houtvester P. M. Tut e i nNo I t hen i u s, die thans reeds meer
dan 33 jaar het beheer over deze houtvesterij voeh. De heer Tut e i n
Nol t hen i u s heeft 17 dezer de dag herdacht, waarop hij voor 40 jaar
bij het Staatsbosbeheer in dienst is getreden, en ik wil hem van deze
plaats gaarne namens onze verenigil!.g daarmede van harte gelukwensen.
Overigens schijnt onze vereniging met de regelmaat, waarop in een
goedgeordend bosbeheer een bedrijfsplan pleegt te worden herzien, ook
kennis te' 'Villen nemen van het bosbouwkundige werk in deze houtvesterij; wij waren hier in 1929, in 1939 en zijn de directeur van het
Staatsbosbeheer erkentelijk, dat hij heeft willen goedvinden, dat wij dit
bezoek in 1949 herhalen. De belangstelling, die wij hedenmiddag ter gelegenheid van ons bezoek aan Breda van de gemeentelijke autoriteiten'
hebben mogen ondervinden, stellèn wij op hoge prijs.
, De soms ondervonden bezwaren van een te groot aantal deelnemers
aan excursies hebben het bestuur ertoe gebracht, dit jaar - bij wijze
van proef - gelijktijdig twee excursies te houden van zeer verschUlende
aard, waardoor aan de leden teveris zoveel mogelijk "e1ck wat wils" kan
worden geboden. .

Uit de aangifte van rond 80 leden voor deze voorjaarsbijeenkomst
blijkt, dat de belangstelling voor het werk van onze vereniging groot
blijft en het doet mij dan ook genoegen hier bij het begin van deze vergadering een zo groot aantal leden welkom te mogen hetén.
Als ik, zoals gebruikelijk is in dit inlèidend woord een ogenblik stil sta
bij het ledental van onze vereniging, dan mag ik met grote vreugde vermeiden dat, zoals.u reeds uit een mededeling in het tijdschrift heeft kmi. , nen vernemen, H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden bereid is
bevonden het Erelidmaatschap van onze vereniging te aanvaarden. Ik ben
er zeker van Uw aller mening te vertolken als ik hier getuig van de
grote dankbaarheid onzer vereniging jegens H.K.H. In het aanvaarden
van het erelidmaatschap mogen wij zien een bestendiging van de belangstelling voor ons werk, die eertijds aanwezig was, doordat H.K.H; de
functie van Beschermvrouwe van onze vereniging vervulde. Ik hoop U
dadelijk bij de behandeling van de agenda een voorstel te mogen doen,
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tot H.M. Koningin Juliana het verzoek te richten het Beschermvrouwschap van onze Vereniging te willen aanvaarden.

Het ledental is sedert onze laatste bijeenkomst gegroeid tot 265. Door
overlijden ontvielen ons de leden Or P. H. B u r g ers, C. R. Tip en
E. J. 0 u int je r Hzn, terwijl door het noodlottig ongeval, dat slechts
weinige uren geleden plaats heeft gehad, ook de heer M. d.e Kon i n g
van ons is heengegaan. Ik heb U hedenmdidag reeds medegedeeld, dat .
het bestuur heeft gemeend in de geest van deK 0 n in g te handelen '
door deze zakelijke vergadering voortgang te laten vinden; wij zullen
echter met het einde van deze vergadering de voorjaarsbijeenkomst slui- .
ten. Ook mocht ik hedenmiddag reeds de heer deK 0 n i n g herdenken,
daarbij herinnerend aan het vele goede, dat hij voor de Ned. Boschbouwvereeniging heeft gedaan en in het bijzonder aan de grote toewijding
waarmede hij liefde voor het schone en goede in de natuur bij vele jon, .
'
. geren heeft wakker geroepen.
De ouderèn onder U zullen zich B u r g ers herinneren, die tot de
eerste leden van onze vereniging behoorde en ook na zijn vertrek n,aar

Spanje nog veel belangstelling voor ons werk bleef tonen. Ik stel U voor
in stilte enige ogenblikken onze overleden leden te gedenken.
.
Als nieuwe leden mochten wij inschrijven de heren G. BIe e k e r,
W. L. Leclercq, G. J. Poerink J. M. Baron van Tuyll van
Serooskerke, Ir. C. P. van Goor, O. Haffmans, Mevro.uw
Dou'iÏrière A. van Wel der e n Baronesse Ren g ers, de heren C.
Reu ter ski ö I d, H. R. van L i n geen Prof. Or Ir J. F. K 001 s.
Voor zover zij aanwezig zijn, heet ik deze leden gaarne hartelijk welkom
in ons midden.

.

Het werk van onze vereniging heeft normaal voortgang. Dank zij het
grote aantal leden is het mogelijk gebleken, voorlopig met een zeer be- /
scheiden cóntributieverhoging ons werk voort te zetten en het tijdschrift
in zijn oude vorm te laten verschijnen. I
Zoals U bekend is, heeft de vereniging de publicatie op zich genomen
van "de Namen van onze Voornaamste Houtgewassen", Wij vertrouwen, .

dat deze uitgave de belangen van de Nederlandse bosbouw zal mogen
dienen.
De uitgave van het boekje "Nederland zijn bos en de bosbouw" is helaas nog geen feit. Het bestuur heeft met de Redactiecommissie voor . Publicaties, die de uitgave voorbereidt, herhaaldelijk overleg gepleegd
over de opzet en inhoud van deze uitgave, waaruit tenslotte een eenheid

in opvatting is gegroeid, die ons hoop geeft, dat deze publicatie thans
vóór de volgende vergadering het licht zal zien.
De moeilijkheden, waarmede de bosbouw, in Nederland te kampen
heeft, zijn - ondanks de vele pogingen die door de verschillende organIsaties worden aangewend om deze te overwinnen -

nog steeds groot.

Zij culmineren in het kostenvraagstuk; de uit sociaal oogpunt vereiste
hoog~e:

van het arbeidsloon is nu eenmaal niet in overeenstemming met

de prijzen. die naar de
dongen mogen worden
bouw van de Stichting
onze vereniging wordt

mening van de overheid door de producent bevoor het inlandse hout. De Hoofdafdeling Bos-·
voor de Landbouw, waarin, zoals U bekend is,
vertegenwoordigd door Uw oud-Voorzitter, Or
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Van V 10 ten. is' onvermoeid werkzaam om de houtprijzen vrij te krijgen. waardoor de zeer gewenste vrije ontwikkeling van het ,bedrijf zal
kunnen terugkeren. diè erop gericht kan zijn. het product aan de markt
te brengen, dat in verband met de heersende vraag de meeste waarde
heeft. Ook van de zijde van het Staatsbosbeheer en de Vereniging van
Boseigenaren wordt ernaar gestreefd tot vrijlaten' van de prijzen te
k'!men. Het is mij bekend, dat de Minister van Econdmische Zaken. bij
wie de beslissing over deze, kwestie berust, ernstig overweegt, goeddeels
aan "de wensen van de Nederlandse bosbouw tegemoet te 'komen en daar..

om hoop ik U dadelijk bij de behandeling van onze agenda een voorstel.
te doen om uiting te geven aan Uw mening op dit stuk. Ik geloof niet,
dat nà het vrijlaten van de prijzen de moeilijkheden zullen zijn opgelost,
aangezien de collectieve arbeidsovereenkomst de lonen op een bepaalde
hoogte vaststelt, die niet direct verband houdt met de marktwaarde van
het inlandse hout. Wij zullen de ontwikkeling moeten afwachten en aati
de hand daarvan moeten nagaan; welke wegen .zullen moeten worden
gevolgd dm een gezond en levensvatbaar bosbeheer in Nederland mogelijk maken.
.
,
De ontwikkeling. die het verbeteren van het bostechnische werk neemt

'.
,

en het verruimen van' ons inzicht in de wetenschappelijke en practische
vraagstukken is m:i. zeer bevredigend.
.
.

Op verschillende plaatsen wordt ernstig gestreefd naar verbetering
van de mechanische grondbewerking. waarvan verschillende tijdschriftartikelen getuigen. De ontwikkeling van het werk van het Bosbouwproef-.
station, van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek. van het Itbon
en van het C.I.M.O .• alsmede de gezonde samenwerking van deze instituten onderling en met andere organisaties en diensten, die op het gebied
van de bosbouw werkzaam zijn, mag ons hoop geven op goede' resultaten
, van het onderzoekingswerk. dat onze bosbouw stellig ten goede zal komen. Ook het internationale \,verleg is steik toegenomen. Ik noem in dit
verband de nauwe samenwerking met de F.A.O., de studiereis van de
Internationale Populieren Commissie in België en Nederland, alsmede
het Internationale Bosbouw Corgres, dat in Juli in Finland zal worden
gehouden en waar verscheidene vertegenwoordigers uit Nederland aanwezig hopen te zijn.
.
'
, De herbebossing van de in de oorlog gekapte bossen vindt geregeld
, voortgang. Thans zijn reeds subsidie-toezeggingen gedaan voor een
"
oppervlakte van meer dan 15.000 ha bos en 3000 km weg- 'en grensbeplantingen. waarmede een bedrag van OI'geveer f 7.500.000.- aan sub. sidie is ge!"lOeid. Het is U bekend. dat alle verzoeken om subsidie op
I Mei jJ. moesten zijn ingediend. hetgeen tengevolge heeft gehad, dat
thans nog een zéér groot aantal gevallen op behandeling wacht. Het ziet
. er dan ook naar uit, dat straks zal blijken, dat inderdaad de eertijds geschatte oppervlakte van plm. 25.000 ha of 10 % van onze totale bosoppervlakte in de oorlogsjaren is geveld en met subsidie .zal worden herbebost.
'
Tot slot zou ik nog even Uw aandacht willen vragen VOOr enkele herinneringen.

. Op 6 Mei jJ. hebben de heren J. J. M. Jan sen uit Assen en F, W.
We s s els uit Apeldoorn namens onze vereniging in Neubruchhausen .
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de "Gedenkstunde" bijgewoond, die was gewijd aan de n"gedachtenis
van Dr Er d man n. De heer Jan sen heeft bij deze gelegenheid herinnerd aan de betekenis, die Or Er dim a n n voor onze vereniging heeft
gehad. waarvoor ik hem hier gaarne dank zeg.
"
.
Voorts zou ik gaarne nog memoreren, dat op 2 April jl. onze OudVoorzitter Prof. Ja g erG e r I i n gsdoor zijn collega's, oud-medewerkers bij het Staatsbosbeheer en zijn vele vrienden en oud-leerlingen.is
gehuldigd voor het vele en belangrijke werk, dat hij in het belang van
de Nederlandse bosbouw heeft verricht. Wij mogen hopen, dat Prof.
,J a g erG e r I i n g s nog lang van zijn onverflauwde belangstelling
voor ons werk blijk zal mogen geven.
Een ander gedenkwaardig feit is het 50-jarig bestaan van het landgoed "de Utrecht" op 25 Mei jl. Ik breng gaarne in herinnering de grote
gastvrijheid, die onze vereniging op verschillende excursies op "de
Utrecht" mocht ondervinden en wil hier gaarne getuigen van de grote
waardering, die wij hebben voor het grootse werk, dat op dit landgoed
in de afgelopen 50 jaar tot stand is gebracht.
Dames en Heren, ik zou hiermede mijn inleidend woord willen besluiten en verklaar thans deze vergadering voor geopend.

VAN

JAARVERSLAG
DE NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
OVER HET JAAR 1948.

Leden .
. Door overlijden ontvielen ons de volgende Heren
Jhr Mr Dr E. A. van Beresteyn
Dr P. H. Burgers
H. A. G. M. Cremers
E .. J. Duintjer Hzn
C. van Koolwijk
J. C. E. C. N. Mulder
E. J. van Puyenbroek
Ir W. H. Tenkink
Prof. A. te Wechel.
Twee leden bedankten.
Als lid traden toe:
J. W. Bloem te Amsterdam
Ir J. A., Eshuis te Arnhem ,
Ir P. Gerbranda te Utrecht
Ir J. W. Hudig te Arnhem
J. v. d. Krol te Maartensdijk
Dr M. F. Mörz~r Bruijns te Utrecht
Dr V. WesthoH te Driebergen.
Het aantal leden en donateurs werd hierdoor gebracht op 253, tegenover in de vorige jaren 257, 247, 218, 222, 201, 178, 168, 164 in 1939.

