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Uit de Dagbladen.
EEN BOSCHBOUWKUNDIG CENTRUM.
Algemeen Handelsblad. 24 Augustus 1939.
Verheugende samenw(!'rking op internationaal terrein.
Reeds enkele jaren heeft men in de boschboüwkundige kringen geijverd
voor de totstandkoming van cen permanent internationaal instituut voor
den boschbouw. Van Nederlandsche zijde heeft in het bijzonder de heer
E. D. van Dis s e I. oud~directcur van het Staatsboschbeheer. met
kracht op 'de stichting van een dergelljk lichaam aangedrongen. waar~
voor hij reeds in 1932 het noodige contact met leiding gevende personen
tot stand bracht. In Maart van 1938 werden in de voorjaarszitting van

het Internationaal Landbouwinstituut te Rome de ontwerp·statuten en
~regtement goedgekeurd. Onlangs kon nu de eerste bijeenkomst van het
Internationaal Boschbouwcentrum worden gehouden. en wel te Berlijn.
De oprichting van het centrum werd in belangrijke mate bevorderd door
de bijzonder tegemoetkomende houding van de Duitsche regeering, welke
niet alleen een nieuw gebouw voor de stichting in Berlijn~Grunewald
laat bouwen. doch tevens een jaarlijksche bijdrage heeft toegezegd van
250.000 R.M.. waarbij nog een extra bijdrage komt van 90.000 R.M.
over de nog komende maanden van dit jaar. De Jaarlijksche bijdrage
wordt met ingang van 1 April 1940 verleend. De begrooting van het
jaar 1939 werd vastgesteld op een bedrag van 102.700 R.M. in inkomsten
en uitgaven.. welke som voor de eerste maanden voldoende werd geacht.
Hierbij werd gerekend op bijdragen van verschillende staten, welke·
zich bij het Centrum ---' dat afgekort C.I.S. wordt genoemd naar- de·
woorden Centre International de Sylviculture ---I hebben aangesloten. Bij
deze staten vinden wij venneld Duitschland, Frankrijk. Italië. Finland,
Letland. Bulgarije. Denemarken, Hongarije. Litauen, Mexico, Nederland,
Slowakije en Zwitserland. Ons land is vertegen.woordigd door den directeur
van het Staatsbosc:hbehecr, Dr. J. A. van St e Ij n.
Tot directeur van de nieuwe instelling werd benoemd Prof. Dr.
J. K ö s tIe r van GöUingen, terwijl het plan van organisatie verder
voorziet in de aanstelling van een viertal chefs voor het secretariaat
en de drie wetenschappelijke afdeelingen, van een dertien tal technici en
een viertal bibliothecarissen. Voorzitter van het C.LS. is Baron K é 1 eJ
men Wal d bot t, grootboschbezitter in Hongarije. vice~voorzitter de
GeneraIforstmeister M. A I per s, tevens staatssecretaris. Het InternaJ
tionaIe Landbouw instituut te Rome. waaraan cen afdceling voor boschJ
cultuur bèstaat, die zich vooral op het gebied der statistiek zeer nuttig
heeft gemaakt. is door zeven zijner vooraanstaande leden in de C.LS.
vertegenwoordigd. terwijl tevens een band is gevormd met de reeds
bestaande instellingen zooals het Comité International du Bois en L'Unlon
Internationale de Recherches forestières. op welker arbeidsterrein men
zich niet bewegen zal.
Internationale congressen.
Als een der voornaamste taken van het Centrum kan men beschouwen
het organiseeren van internationale boschbouwcongressen. Er wacht al
dadelJjk veel werk met het oog op het in 1940 te houden congres: in
. Finland. De bedoeling is om deze congressen voortaan regelmatig te
houden, nIet incidenteel ter gelegenheid van tentoonstellingen e.d. ZIJ
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werden tot dusver te overhaast in elkaar gezet cn zoo verloren deze
bijeenkomsten veel van de instructieve waarde. welke zij dienen te bezitten.
Op boschbouwkundig gebied is permanente samenwerking zeer ge ...
wenscht. omdat het hout als grondstof een steeds belangrijker" economische
beteekenis verkrijgt. In tal van ,landen overtreft de hoeveelheid hout.
welke jaarlijks gekapt wordt, den aangroei.
De drie wetenschappelijke afdeelingen, van het centrum zullen zich
bezighouden met dé: bestudeering van het bosch '"als biologische gemeen...
schap (bodem, flora. fauna en klimaat). van de boschbouwtechniek en
de boschbouweconomie. Hierbij is ook een: sectie. welke speciaal aandacht
zal Wijden aan de cultureele heteekenis van het bosch. o,m. op het gebied
der natuurbeschermIng.
.
,
Ongetwijfeld komt aan de leiding van het Internationale Landbouw
Instituut te Rome veel lof toe voor de wijze. waarop het de totstand~
koming van dit nieuwe lichaam heeft bevorderd. Voor den boschbouw
beteekent de oprichting het begin van eèn zeer verheugend tijdperk in
zijn geschiedenis.·
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