Ingezonden Berichten.
INSTITUUT VOOR TOEGEPAST.BIOLOGISCH ONDERZOEK
IN DE NATUUR.
Eenigen tijd geleden heeft Dr. J. A 1 i n 9 h P rin 5, voorzitter van
de Centrale Organisatie T.N.O., welke organisatie in het bijzonder de
algemeene samenwerking op het gebied van het toegepaste~natuurweten~
schappelijk onderzoek nastreeft. het Bestuur van het "Instituut voor toe·
gcpast.biologisch onderzoek in de natuur" geïnstalleerd.
Het doel van het Instituut is, met inachtneming van hetgeen reeds door
bestaande instellingen op het onderhaVige gebied wordt gedaan. die
vraagstukken te entameeren, welke. in verband met de vereischte breede
biologische kennis. omvang van onderzoek. en instrumentarium, de samen·
werking van vele deskundigen vorderen. Inzonderheid zal ook coördinatie
worden nagestreefd, terwijl door het betrekken bij de werkzaamheden
van personen, die zich op dit gebied willen bekwamen. waaronder begrepen studenten in de desbetreffende vakken. het Instituut dienstbaar
zal worden gemaakt aan het aankweeken van bekwaamheid voor het
doen van onderzoekingen rechtstreeks in de natuur.
Hiermede wordt een groot belang van de gemeenschap gediend. Een
enkel voorbeeld moge dit verduidelijken. Het is bekend hoezeer de bosschen en laanboomen in vele deden van ons land in de laatste jaren
ernstige schade hebben geleden door het optreden van schadelijke insecten. Voor de gemeenschap beteekent dit ook een zwaar financieel
verlies. Uiteraard is het onderzoek. gericht op het voorkomen en bestrijden van dergelijke plagen. van groote waarde. De terreinen van .. De
Hoge Veluwe" met de omliggende uitgestrekte bosschen bieden een bij
uitnemendheid geschikte gelegenheid voor bestudeering rechtstreeks in de
natuur. om welke reden hier ook reeds een' laboratorium werd opgericht.
waar onder leiding van Dr. A. O. V 0 û t e in overleg met Prof. Dr.
C. J. van der Klaauw wordt gewerkt.
Dr. A I in 9 h P rin s memoreerde in zijn installatie-rede. dat door
samenwerking van alle daarbij betrokkenen de totstandkoming van het
Instituut is bereikt. In het bijzonder bracht hij naar voren de medewerking van het reeds eenige jaren bestaande "Comitê ter bestudeering
en bestrijding van insectenplagen in bosschen", dat thans in nauwe samen"
werking met bovenvermeld laboratorium zijn werkzaamheid zal voort..
zetten in het algemeen verband van het Instituut. De heer A I i n g h
P rin s bracht dan~ uit aan Prof. Dr. G. A. van Poe I j e voor
zijn initiatief en medewerking in dezen. aan deO' heer E. O. van
Dis s e I als voorzitter van het .. Comité ter bestudeering en bestrijding
van insectenplagen in bosschen". dat aanstonds de coördinatie van werk..
zaamheid op dit gebied mede heeft willen bevorderen. en voorts aan
het Dagelijksch Bestuur van .. De Hoge Veluwe" voor zijn gewaardeerde
medewerking om tot een goed resultaat te komen. Dr. V 0 û t e zal
als directeur bij het .. Insectencomitê" optreden en is tevens secretaris
van het Instituut.
Bij zijn beantwoording bracht de heer v a n 0 i s s e I. na de voor..
geschiedenis te hebben gememoreerd. naar voren. dat als eerste gevolg
van de stichting van het Instituut tusschen het "Insectencomitê" en het
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Laboratorium reeds een gelukkige vorm van coördinatie is gevonden,
waarvan onze Boschbouw evenzèer als het onderwijs aan de Universi~
teiten en aan -de Landbouwhoogeschool de vruchten zullen kunnen
plukken en deed verder uitkomen. dat hier wetenschap en practijk niet
naast elkaar doch met elkaar zullen: arbeiden om de Gemeenschap te
dienen. Namens het Bestuur van het Instituut zei de heer van 0 i s s e J
zoowel dank aan hen. die tot de oprichting van het Instituut den stoot
hebben gegeven als aan .hen. die mede hebben gewerkt om een zoo
gewenschte samenwerking te bereiken.
Na de installatie heeft het "Comité ter bestudeering en bestrijding van
insectenplagen in bosschen" vergaderd.
Het secretariaat van het Instituut en de Directie van het Comité zijn
gevestigd in het Biologisch Laboratorium te Hoenderloo..

LE CENTRE INTERNATIONAL DE SYLVICULTURE.
La IVème Session du Comité du Centre international de Sylviculture
(C.I.S.) a eu lieu du 22 au 26 octobre 1940 a Budapest. Elle a eté ouverte
par Ie President, Baron Wal cl bot t (Hongde), et Ie Vice~Président.
Secretaire d'Etat Generalforstmeister A] per s (Allemagne) , et a réunl
un grand nombre de participants malgrë les difficultés du deplacement.
Les DéIégués des Etats-membres étaient accompagnés, en partie. de
bauts fonctionnaires des administrations forestiëres de leur pays. L'In~
stitut international d'Agricuiture était représenté par S, E, Mi Ru e 9 ge r,
Ministre de Suisse à Rome et Déléguê· à l'Institut international d'Agricul~
ture, Ie Délégué d'Allemagne auprès de l'lnstitut, Ministerialrat Web e t,
Ie DéIégué de Hongrie, Secrétaire d'Etat de Pee h y et Ie Secretaire
GlEnéral de l'Institut, Prof. Pap i. L'Unioo internationale des Instituts
de Recherches forestières avait envoyé son Secretaire Général. M,
Petrini.
A la séance d'ouverture Ie Ministre hongrois de l'Agriculture, Vitéz
Comte Tel e k i, souhaita la bienvenue au Comité; Le Gouvernement
royal hoogrois était encore représenté par Ie Secretaire d'Etat Nu 5 Z e r
et Ie Chef de l'Administration des Forêts, Conseiller ministeriel de
Molcsäny.
Le Président signala avec satisfaction la présence, pour la 'première fois.
des représentants de J'Espagne et de la Suède. M. A u IoC 0 s t i 11 a,
Délégué suppléant d'Espagne et S. E. M. U n d een. Ministre de Suède
à Budapest.
Après avoir traité les questions administratives, comme Ie budget et
les nominations de personneI. les délibérations envisagèrent surtout Ie
programme de travail du C.X.S. présenté par Ie Directeur. Ie Prof.
Köstler. Le· Comite avait sous les yeux les monographies du C.I.S.
et Ie premier numero de la Revue .. Intersylva". Cette derniere contient
des articles dûs à des auteurs d'une compétence reconnue. parmi lesqueIs
S.E.' Ie Lieutenant Général Prof. Dr. Ag 0 s tin i. qui était êgalement pré~
sent, A la clöture de la session Ie Conseiller ministériel M. de Mol c.·
s ä n y et M. Lu n c z du C.LS. ont tenu des conférences après lesquelles
Ie Comite exprima ses remeciements au Gouvernement hongrois pour son
hóspitalité.
.
Comme suite aux seances de Budapest eurent lieu des excursions par
lesquelles on put se rendre compte du haut développement de la syl~
viculture hongroise. La première excursion. qui eut lieu l'après~midit fit
voir des travaux de rcboisement de terrains degrades à Nagykovacsi dans
les montagnes de Pilis j la deuxiéme excursion. qui dura trois jours. eut
pour but les montagnes de Matra et de Bükk. Parmi les participants se
trouvaient S.E.M. Ie Prof. eaj a n der (Finlande). Ie Ministre.Adjoint
M. Mil e tic (Yougoslavie). l'Inspecteur Gënéral des Forêts M. Pet ft •
mer met (Suisse), Ie Directeur Van St e ij n (Pays~Bas) et Ie Prof.
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D r ft. c e a (Roumanie). Le Prof. Rot h, ancien Prêsident de rUnion
internationale des Instituts de Recherches forestièrèes, tint une conférence
à Debreczin sur les terrains .. Szik" de la Grande Plaine Hongroise. En~
suite on visita les terrains cl'essai de Püspöktadány.
La IVême Sessien clu Comité clu Centre international de Sylviculture
assume. cam me te signata Ie Prof. Dr. K ö s tIe r dans son rapport, une
importance teute particulière, car etle marque pour Ie eLS. la fin de
la période preparatoire.
La Loi clu Reich Allemand du 4 avril 1940 a régIé la situation juridique
du Centre international de Sylviculture dans Ie Reich allemand et a fourni
la base pour ses rapports exterieurs. Cette rêglementation a été conçue
d'un point de vue très large de la part du Reich Allemand et fut parti·
culièèrement apprëciëe par les Dëlégués des Etats~membres et par les
reprsentants de rInstitut international d'Agriculture. 11 était en outre in·
dispensabIe pour Ie fonctionnement du el.s. de compléter les cadres du
personnel pour pouvoir continuer et développer les travaux exécutés
jusqu'à présent avec un personne! très restreint. Le el.s. dispose main·
tenant>d'un personnel d'initiative de 8 personnes. ce qui a porte Ie tota1 du
personne! à 23. Les possibilités matérietles du travail ont été assurées par
l'aménagement des bureaux. Des soins tout particuliers furent accordés
à l'organisation de la bibliotheque, qui dans la première année a pu réunir
plus de 3000 volumes et qui reçoit régulièrement 175 périodiques.
Les résultats tangibles du travail fourni jusqu'à present par Ie Centre
international de Sylviculture etaient sous les yeux du Comité sous forme
de deux monographies formant Ie commencement de la serie .. Sitvae orbis":
no. 1 "Répertoire international des périodiques forestiers" par M. Fr a n z
G r ü nwo 1 d t et no. 2 .. La lêgislation sur Ie reboisement de terrains
incultes", par M. G ê zaL u n c z. En outre, Ie Directeur pouvalt presenter Ie premier numéro de la Revue trimestrlelle "Intersylva" qui parait
en une édition française et une édition allemande.
La participation remarquablement nombreuse malgré les difficultés du
moment et Ie vif intêrët manifesté au cours des séances ont montré que
Ie C:I.S. est décidé à résoudre les täches qu'on lui a confiées même dans
les conditions les plus difficiles.

DE WIENER VOORjAARSMESSE 1941
zal van 9 tot 16 Maart gehouden worden.
De Messe zal in de eerste plaats in het teeken der land· en boschbouw
en het zuivelbedrijf staan en in nauwe samenwerking met de Reichsnährstand plaats vinden.
Het aanbod der exposeerende firma's zal voornamelijk op de behoeften
van Zuidoost-Europa gericht zijn en: de productiegocderen voor de Mid·
den- en Zuidoost-Europeesche landbouw omvatten.
In verband hiermede wordt een talrijk bezoek van boeren uit Duitsch·
land en Z.O .•Europa verwacht.
Bovendien zal wederom de geheele automobiel-industrie van Duitsch.
land en het Protectoraat, evenals de belangrijke auto-onderdeelenindustrie
de Wiener Voorjaarsmesse 1941 benutten voor een' groot exportaanbod.
Met het toenemende ruimtegebrek der Wiener Messe zal door nieuw·
bouw rekening gehoudenl worden.
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Boekaankondiging.
Gasgeneratoren tJoar automobicle-n, door Ir. W.
H. Kr a m e rt 2c druk, Uitgeversmaatschappij A.
E. Klu i ver te Deventer, 48 bladzijden met vele
teekeningen en enkele foto's. Prijs f 1.25.

De eerste druk van dit boekje werd besproken· in het Septemberw
nummer van dit tijdschrift (bId:. i07). Hoezeer dit werkje in een be~
hoef te heeft voorzien blijkt uit het feit. dat na enkele maanden reeds
de tweede druk verschijnt.
Deze tweede- druk verschilt nauwelijks van de eerste. Slechts tWee
aanvullingen zijn opgenomen. t.w. betreffende proeven aangaande de
reinigentle werking van cyclonen en: betreffende een nieuwe soort gene~
rator, de Lévêque-generator. die hier in Nederland in productie is en
binnenkort op de Nederlanclsche markt zal verschijnen.
t. W.

Rectificatie.
(Zie bldz. 430. 'October-aflevering).
In het Overzjcht van de belangrijkste gebeurtenissen op het gebied
van den boschbou w in ons land. verschenen in het October·nummer van
dit jaar van het Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift. is 'op blz. 430
mededeeling gedaan van cen onderzoek. ingesteld door de Afdeeling
Houtteelt van het Instituut voor Boschbouwkundig Onderzoek van de
Landbouwhoogeschool naar de vatbaarheid van Weymouthdennen.
De eerste zin van deze mededeeling is helaas verminkt in het tijdschrift
gekomen en dit is bij het nazien van de drukproef aan de aandacht
ontsnapt.
Zij behoort. overeenkomstig het manuskript te luiden:
.. Door de Afdecling Houtteelt van het Instituut voor Boschbouwkundig
..Onderzoek van de Landbouwhoogeschool wordt in samenwerking met
"de Nederlandsche Heidemaatschappij en' het LaboratorIum voor Myco·
.. log ie en AardappeJonderzoek een onderzoek ingesteld naar de de vat·
"baarheid van Weymouthdennen afkomstig van verschillende herkomsten
"voor Cronartium ribicola. Dietr."

