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Dames en Heren,
Gaarne heet ik U hartelijk welkom op de najaarsvergadering 1949.
Zoals U weet is reeds verschillende malen het Amsterdamse bos als
plaats voor een excursie genoemd en wij hebben gemeend dat, na enig
uitstel om het jonge bos nog wat te laten groeien, thans een excursie
daarheen niet langer behoefde te worden uitgesteld. Ik hoop dat U hedenmiddag de betekenis van dit grootse werk voor de hoofdstad van ons
land hebt aangevoeld en U zich daarbij tevens hebt kunnen verdiepen
in de bosbouwkundige problemen, die zich bij de aanleg van dit polderbos voordoen. Zij die zich meer aangetrokken gevoelden tot de houtverwerkende industrie, hebben in Bruynzeels Deurenfabrieken kennis
kunnen maken met een van de grootste industrieën op dit gebied in ons
land.
In overleg met de Commissie van Voorbereiding voor de Wetenschappelijke Cursussen, heeft het bestuur gemeend dit jaar geen cursus te
moeten houden, doch ons te moeten beperken tot het houden van de
excursies van hedenmiddag, terwijl morgen een gezamenlijk bezoek zal
worden gebrach?, aan de terreinen van de Prov. Waterleiding Maatschappij Noord-Holland.
Het doet mij genoegen in deze vergadering te kunnen gewagen van
de grote belangstelling die onze vereniging van de zijde van het Koninklijk Huis mag ondervinden. Zoals U bekend is mochten wij reeds eerder
achtereenvolgens Z.K.H. Prins BERNHARD en H.K.H. Prinses W I L H E L MINA bereid vinden als erelid tot onze vereniging toe te treden. Thans
heeft H.M. de Koningin zich bereid verklaard ons verzoek in te willigen
om het Beschermvrouwschap van onze vereniging te aanvaarden.
Dit besluit stemt tot grote dankbaarheid en zal voor ons een aansporing
mogen zijn tot verhoogde werkzaamheid in het belang van ons Nederlandse bos.
Het ledental van onze vereniging bedraagt thans 263.
Een gevoelig verlies hebben wij geleden door het overlijden van ons
medelid WINKELMAN.
WINKELMAN behoorde tot de oude garde, één van de oprichters van
de vereniging, die reeds vroeg begreep, dat wij eendrachtig moeten
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samenwerken. Hij plaatste zich niet op de voorgrond, maar leefde intens
mee met het wel en wee van onze vereniging en was een geregelde bezoeker van onze bijeenkomsten. Wij zullen W I N K E L M A N zeer missen en
ik stel U voor hem gezamenlijk te gedenken.
Als nieuw lid trad toe Ir H. VEENENDAAL te Assen, die ik hier gaarne
welkom heet.
Nadat het vorige jaar „de Namen van onze voornaamste Houtgewassen" door onze vereniging is uitgegeven, kan thans ook spoedig een
eerste publicatie worden verwacht van de Nomenclatuur Commissie voor
de Insecten. Voorts is, na een moeilijke en lange weg van voorbereiding,
thans ook gereed het ontwerp van de door ons voorgenomen uitgave
„het Nederlandse Bos". Ik hoop U zo dadelijk, bij de behandeling van
onze agenda, een voorstel te mogen doen om tot de uitgave van dit
boekje te geraken.
De lezerskring van ons tijdschrift blijft vrijwel onveranderd. Het aantal abonne's — niet-leden van onze vereniging — is in één jaar tijds van
391 tot 392 gestegen. In 1946 bedroeg dit aantal echter 421, zodat nog
een achterstand moet worden ingehaald.
Sedert de vorige vergadering is een probleem dat ons lang heeft bezig
gehouden, opgelost, doordat de Minister van Economische Zaken de
prijzen van inlands rondhout, echter nog met uitzondering van populieren- en wilgenhout, heeft vrijgelaten. Hierdoor is de gewenste vrijheid,
althans wat betreft de prijzen van de in het eigenlijke bosbedrijf meest
voorkomende houtsoorten verkregen.
Er heerst echter nog onzekerheid over het te verwachten prijsverloop
in het a.s. veilingsseizoen. Wij zullen er rekening mee moeten houden,
dat er thans veel buitenlands hout is ingevoerd, waarvan de prijzen zijn
gedaald. Zowel door het ruime aanbod van buitenlands hout, waarvan
de kwaliteit in het algemeen boven die van het inlandse ligt, als door
de dalende prijs daarvan, schijnen de kansen voor een vlotte afzet, althans voor het zware zaaghout, tegen hoge prijzen niet zo zeker. Ook
over de mogelijkheid van afzet van inlands mijnhout en van de te bedingen prijs is nog weinig bekend.
Tegenover de vele onzekere factoren, die de afzet van het product
beheersen, staan de productiekosten die in hoofdzaak worden beheerst
door de hoogte van het arbeidsloon en de prijzen van plantsoen en zaad,
waarvan geen daling kan worden verwacht. Ten einde de balans in evenwicht te houden zal moeten worden gestreefd naar goedkope werkwijzen,
waarbij meer en beter hout wordt geproduceerd. Van veel belang hiervoor is het werk, dat thans in samenwerking tussen Bosbouwproefstation, het Instituut voor bosbouwkundig onderzoek, het Staatsbosbeheer en de Ned. Heidemaatschappij is begonnen voor de veredeling van
de groveden. Verder is de veredeling van andere houtsoorten, waarmede
reeds vorderingen zijn gemaakt, voor de Nederlandse bosbouw van veel
belang. Ook de Commissie Inlands Hout die, zoals U bekend is op de
bres staat voor het gebruik van inlands hout vestigt in haar boekje „Hoe
krijg ik waardevol hout" de aandacht op de noodzaak om de kwaliteit
van ons inlandse product te verbeteren en geeft daartoe de nodige
wenken.
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Zoals U uit het verslag van Prof. HOUTZAGERS in ons tijdschrift hebt
kunnen lezen hebben verscheidene vertegenwoordigers van ons land het
Wereldbosbouwcongres in Helsinki bezocht. Het is van veel belang dat
bij deze gelegenheid weer contact met buitenlandse deskundigen is
verkregen, hetgeen de verdere ontwikkeling van de bosbouw in ons land
stellig ten goede zal komen.
Over de tweede zitting van de Europese Commissie voor Bosbouwen
Bosproducten van de F.A.O., die in September te Genève is gehouden
zal een verslag van Dr VAN STEIJN, als gedelegeerde voor Nederland,
in het tijdschrift worden opgenomen.
In mijn overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in onze bosbouwwereld, noem ik U verder de herdenking van het 50-jarig bestaan van
het Staatsbosbeheer op 2 Augustus jl.
De betekenis van het werk dat de overheid in de laatste halve eeuw
voor de ontwikkeling van de bosbouw in ons land heeft gehad, is uitvoerig belicht in de verschillende artikelen die daarover in de Septemberaflevering van ons tijdschrift zijn verschenen, zodat ik mij ontslagen mag
achten daarover nader uit te wijden.
Ik vertrouw dat ik namens onze vergadering de hoop mag uitspreken
dat een verdere groei van het Staatsbosbeheer er toe zal bijdragen de
bosbouw in ons land te bevorderen in het belang van onze steeds groeiende volksgemeenschap.
Ik stel er voorts prijs op, ons medelid, de houtvester JANSEN uit Assen
hier nog namens U geluk te wensen met de Koninklijke Onderscheiding,
die hem ter gelegenheid van genoemd jubileum voor zijn verdienstelijk
werk in Drenthe is verleend.
Twee maanden nä de dag van het gouden jubileum van het Staatsbosbeheer, heeft de directeur van deze dienst Dr J; A. VAN STEIJN zijn
functie neergelegd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ik wil hier gaarne namens onze vereniging getuigen van de waardering, die wij hebben voor hetwerk dat Dr VAN STEIJN, niet alleen voor
het Staatsbosbeheer, doch zeker ook voor de bosbouw in het algemeen,
heeft verricht. Wij weten dat zijn belangstelling voor alles wat ons bos
raakt, groot is en wij vertrouwen steeds op zijn steun en medewerking
te mogen blijven rekenen.
Met de wens voor een opbouwend overleg in deze bijeenkomst verklaar ik thans de voorjaarsvergadering voor geopend.

