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Het Internationale Boschbouwcentrum (Centre Internatoni al de Sylviculture; bij afkorting C.I.S.) dankt zijn ontstaan aan de steeds sterker gevoelde behoefte aan betere
internationale samenwerking op het gebied van den boschbouw, aan het inzicht, dat slechts op die wijze een juiste
oplossing kan worden gevonden van tallooze vraagstukken
van algemeen boschbouwbelang . Het denkbeeld van deze
samenwerking kwam reeds tot uiting o.a. in de internationale

boschbouwcongressen te Parijs van 1900 en 1913, in de
oprichting van het internationaal verhond van boschbouw ..

proefstations en van de Imperial Forestry Association (1923)
en later in de boschbouwcongressen te Grenoble (1925),
Antwerpen (1930) en Parijs (1931).
Op het eerste internationale boschbouwcongres te Rome
in 1926 werd besloten tot toevoeging van een bureau voor
internationale boschstatistiek aan het Internationale Landbouwinstituut te Rome. Dit besluit kwam echter niet geheel
tot uitvoering; in plaats van een bureau werd een besenei ..
den sectie voór boschbouw ingesteld. Deze sectie, waarvan
verschillende belangwekkende publicaties uitgingen, is in
1939 bij de oprichting van het Cl.S. opgeheven.
Eerst op het tweede internationale boschbouwcongres, dat
in 1936 te Budapest is gehouden, nam het denkbeeld van
blijvende internationale samenwerking vasteren vorm aan.

Daar werd besloten tot oprichting van een blijvend internationaal boschbouw comité.
Na verdere besprekingen te Budapest in 1937 en te Rome
in 1938, waarbij vele moeilijkheden moesten worden opgelost, werd in 1938 het Internationale Boschbouwcentrum
opgericht. Bij de besprekingen, die tot deze oprichting hebben geleid, heeft de heer E. D. van 0 i s s e 1. toenmaals
Directeur van het Staatsboschbeheer, een belangrijke rol
gespeeld.
Het C.l.S. is gesticht in het kader van het Internationale
Landbouw Instituut te Rome. Het centrum is volgens de
statuten "une partie détachée de l'Institut et est, en conséquence. placé sous la haute directlon des~organes statutaires

de ce dernier". Het heeft zijn zetel te Berlijn en bestaat uit
een Comité en een ,Bureau. De taak van het Cl.S.. is in
artikel 2 der Statuten als volgt omschreven:
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Le Centre international de Sylviculture a pour täche:
a) de pré:parer, de convoquer et d'organiser régulièrement

les Congrès internationaux de Sylviculture, dont Ie fonctionnement fait l'object d'un règlement spècial (art. 15) ;
b) de veiller à l'exécution des voeux de ces congrès ;
c) de coordonner les activités internationales en matière de
sylviculture ;
d) d'étudier les problèmes intéressant la sylviculture dans
Je domaine international - sauf ceux qui pourront être
traités par d'autres Services de l'Institut international

d'Agriculture, par décision de ses organes statutaires et de publier les résultats de ces ·études.
Les compHances et attributions de I'Union international
des Instituts de Recherches forestières et du Comité international du Bois ne sont pas touchées par les compétances
et attributions du Centre international de Sylviculture.
Het Comité bestaat uit gedelegeerden van de verschillende
landen. een vertegenwoordiger van den InternationaIen Bond
van Boschbouwproefstations. een vertegenwoordiger van

het Comité International du Bois (C.l.B.) en een vertegenwoordiger van de Ligue forestière méditerrannée "SylvaMediterranea". Het <;:omité kiest voor den tijd van vier jaar
een president. Aan het hoofd van het bureau staat een
Directeur. De deelnemende státen zijn geclassificeerd in 4
groepen; de eerste met 4 stemmen, de volgende met onder-'
scheidenlijk 3, 2 en 1 stem(men), al naar de bijdragen van
9, 6, 3 of 1 maal 1000 goud-francs. Nederland is ingeschreven in de 4e groep, terwijl schrijver van dit artikel door den
Minister van Economische Zaken als gedelegeerde is aangewezen.
De eerste, tevens stichtingszitting van het. Comité is gehouden te Berlijn in Mei 1939. Aangesloten waren Bulgarije,
Denemarken, Duitschland, Finland, Frankrijk, Hongarije,
Italië, Letland, Lithauen, Mexico, Nederland, Roemenië,
Slowakije en Zwitserland. De Voorzitter van het Internationale Landbciuwinstituut Baron Dr. M. C. Ace r b 0,
leidde het eerste deel van deze vergadering en installeerde
het Comité. Tot president van het Comité werd gekozen
Baron K é I e men Wal d bot t, gedelegeerde van Hongarije, en tot vice-président Generalforstmeister A I per s,
gedelegeerde van Duitschland. Er werd besloten aan het
Intern. Landbouw Instituut als Directeur van het C.I.S. voor
te dragen: Prof. Dr. J. K ö s tie r, hoogleeraar aan de
universiteit te Göttingen. De benoeming is overeenkomstig
de voordracht geschied.
Generalforstmeister A I per s deelde op deze eerste
zitting namens de Duitsche regeering mede, dat deze een
op te richten gebouw in Berlijn-Grunewald ter beschikking
stelde en bovendien van 1940 af een jaarlijksche bijdrage
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van 250.000 R.M. Voor 1939 werd 90.000 R.M. toegezegd.
Aan de gedelegeerden zullen de voorrechten worden gegeven. die de buitenlandsche diplomatieke vertegenwoordigers genieten. Tijdelijk is het C.LS. gehuisvest te BerlijnWannsee. Op de eerste zitting werden behandeld de raming
van ontvangsten en uitgaven voor 1939. de inwendige organisatie. de personeelbezetting en het arbeidsprogramma.
Het bureau van het C.LS. is volgens het huishoudelijk
reglement verdeeld in:
a. een afdeeling van het secretariaat:

b. een of meer wetenschappelijke of technische afdeelingen.
Besloten werd. dat de onder b genoemde afdeelingen in drie
hoofdgroepen zouden worden verdeeld. nl. '
Iste afdeeling: "La Forêt" ;
2de afdeeling: "La Technique forestière";
3de afdeeling: "L' économie forestière".
Deze hoofdgroepen zijn als volgt onderverdeeld:
Ière Division : La Forêt.
Ière Section: Le Sol - (répartition du sol. fertilisation et
am~nagement du sol, recherches sur te sol. marais. terrains
sablonneux. etc.).
2ème Section : Botanique - (essences forestières, sociologie
vêgHale, ennemis des plantes. lutte contre les ennemis des

plantes dans Ie domaine international).
(volatiles. insectes parasites.
3ème Section: Zoologie animaux. faune du sol).
(questions concernant Ie
4ème Section: Métáorologie climat. micro-c1imat de la forêt. importance de la forêt pour
Ie dimat local. etc.).
2ème Divison:

La Technique forestière.
"Ce terme est employé dans son sens Ie plus large. Cette
Division deit s'occuper de toutes les questions revêtant un
caractère particulièrement technique vis-à ..vis des questions

biologiques et des questions économiques de la forêt.
Ière Section : Culture forestière - technique de la culture
forestière. culture de plants. protection de la forêt contre Ie
feu. etc,),
2ème Section: Aménagement - (aménagement forestier.
dassement, mensuration du bois sur pied, évaluation des
masses forestières. etc.).

3ème Section: Exploitation - (coupes, transport du bois.
voies d'aceès, etc.).
4ème Seetion: Utilisation du bois - (travail et utilisation
du bois au point de vue teehnique, utilisation chimique du
bOis) .
5ème Seetion: Correction des torrents - (protection du'
paysage et de la forêt 'eontre' les inondations, trombes d'eau •.
avalanches, etc.)".
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3ème Division:
L' Economie :forestière.

"Traitement de toutes les questions qui se rapportent aux
plans économiques et à Ie mise sur Ie marché des produits
de la forêt. Cette Division s' occupe également des questions
culturelles et de la place de la forêt dans Ie milieu ambiant.
lère Section: Politique forestière - (Iégislation, questions
sociales. organisation forestière, enseignement, etc.).
2ème Section: Economie forestière privée (rendement,
comptabilité, évaluation des forêts, etc,) ..
3ème Section : .Marché du bois - (commerce international
du bois, normalisation des produits du. bois, etc.).
4ème Section: Importance culturelle de la forêt - (défense
des paysages, protection de la nature, etc.):
De personeelsformatie van het c.I.S. is in de toekomst
als volgt gedacht:
1. Directeur,
4. Afdeelingschefs om het secretariaat en de drie wetenschappelijke afdeelingen te leiden,
13. wetenschappelijke specialisten voor de secties,
4 ambtenaren voor de bibliotheek en
voorts het personeel voor de comptabiliteit en de administratie.
Over de plaats van afdeelingschef in de eerste groep "la
Forêt" zijn besprekingen gevoerd met den heer Noë 1 van
het Fransche bosch wezen. Deze benoeming is door de tijdsomstandigheden hangende gebleven. Als technische ambtenaren zijn benoemd Dr. G. Lu n c z (Hongarije), die reeds
werkzaam was bij de boschbouwsectie van het Internationale
Landbouwinstituut en Forstassessor Grünwoldt (Duitsch-.
land), die aan het Institut für Weltforstwirtschaft te Tharandt verbonden was. Voor de organisatie van het Secretariaat wordt tijdelijk hulp verleend door Dr. G .. Go I a y,
Conseiller au Secrétariat-Général de nnstitut international
d'Agriculture, die te dezen langdurige ervaring heeft bij
dit instituut.
Omtrent het overige personeel moeten nadere beslissingen
worden genomen, waarbij de Duitsche wet in zake de exter ...
ritoriaHteit van het C.LS. dient te worden afgewacht. Vermoedelijk zal deze binnenkort verschijnen,
De werkzaamheden van het c.I.S. over 1939 konden uit
den aard der zaak nog slechts een voorbereidend karakter
hebben, Zij omvatten o,a. verdere organisatie, briefwisseling
met verschillende Staten, voortzetting van het werk, dat de
Boschbouwkundige sectie van het Int. Landbouwinstituut
was begonnen, medewerking aan de voorbereiding van het
IIIe Internationale Boschbouwcongres, dat in 1940 te Helsinki zou worden gehouden, uitwerking van een werkpro-
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gram ma in verband met de te Budapest genomen resoluties
en voorts berichtgeving.

De tweede zitting van het Comité van het C.I.S. heeft
plaats gehad te Rome in October 1939, waar o,a. behandeld
zijn:
het reglement voor de comptabiliteit;
de begrooting van 1940;
personeelsaangelegenheden;

,

het werkprogramma;

het inrichten van een bibliotheek.
Op het werkprogramma zijn geplaatst de navolgende onderwerpen: Ière Division (La Forêt). - Essais, expériences
et application d'engrais dans la forêt (nouvèau).
Les règlements actuellement en vigueur dans les différents
pays visa nt les échanges internationaux de plantes forestières; les expériences faites à ce sujet (nouveau).

Ilème Division (La Technique forestière). - Les procédés
de culture appliqués et les résultats obtenus dans l'aménagement des terrains incultes (nouveau).

Extension de la régénération naturelle dans les forêts
européennes (nouveau).
.
IIIème Division (L' Economie forestière). L' importance des plantations routières pour la production du bois
(commencé à Rome).
Le crédit forestier (commencé à Rome).
Les forêts appartenant à des particuliers dans les pays
d'outre .. mer (commencé à Rome déjà publié en ce qui con . .

cerne l' Europe).
•
La päturage en forêt en tenant compte de la séparation
entre forêt et päturage (nouveau).
Voorts zal worden begonnen met den voorbereidenden
arbeid voor de samenstelling van een Internationaal boschbouwlexicon.
Tenslotte is besloten tot de uitgave van een Revue,

welke driemaandelijks zal verschijnen in het Fransch, Engelsch, Duitsch en Italiaansch.
Deze Revue zal omvatten:
a. origineeIe artikelen;
b. periodieke verslagen van de belangrijkste gebeurtenissen
op boschbouwgebied ;
c. een wetenschappelijk verslag.

van

omvattende

een

resumé

de belangrijkste wetenschappelijke publicaties in

verschillende landen;

I

d. mededeelingen.
De eerstvolgende zitting van het Comité zal plaats hebben
te Bern. Duitschland zal twee forstassessoren aan het C.LS.
toevoegen. Andere landen hebben volgens het huishoudelijk
. reglement hetzelfde recht van toevoeging.
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Het Internationale Boschbouwcentrum is zijn taak aan-

gevangen onder moeilijke omstandigheden in een tijd van
internationale verwarring. Moge het ook bij het herstel van
de goede betrekkingen tusschen de landen een taak kunnen
vervullen en een bolwerk voor internationale samenwerking
kunnen vormen. De woorden van Baron Ace r b 0, den
voorzitter van het Internationaal Landbouwinstituut, bij de
opening van de tweede zitting van het Comité: kunnen ten
volle worden onderschreven .
.. La deuxième session du Centre. international de Sylviculture se tient malheureusement dans un moment assez grave
et plein d'angoisses pour la vie des peuples et pour les Iiens
de. Ia vie inter~ationale. Toutefois ces Iiens devront, bien quO
affaiblis, subsister et c'est à des organisations comme nnstitut de Rome et camme l'organisation nouveau .. née de Berlin
que revient Ie devoir de marquer. par leur activité: et leurs
efforts inlassables. Ia perséverance de la collaboration inter..
nationale sur Ie terrain technique au milieu des pires désastres que procure au monde Ie détraquement de la machine

politique. Je dirai même que c'est d'autant plus n,;cessaire en
ce moment que nous et les au tres organismes similaires nous
appliquions à renforcer les collaboratio,!s dans notre ressort
respectif. car évidemment l' ordre dans l' Europe et dans
Ie monde ne saurait faire avancer et prosp~rer les bonnes
relations entre les 'Gouvernements. s'il n'est pas ancré dans
une structure solide, done équitable. des relations économi ..

ques entre les peuples ....
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