PERSONALIA.
De boschwachter 1e klasse bij het Staatsboschbeheer
N. Min heeft met ingang '!an 1 Mei j.l. den dienst met
pensioen verlaten. Reeds vóór de oprichting van het Staatsboschbeheer was hij werkzaam bij de bebosschingen in de
duinen te Schoorl en op Texel en wel vanaf 1 Februari 1894,
zoodat hij op 1 Februari j.l. gedurende 40 jaren den boschbouw gediend had. Van 1896-1912 was boschwachter Min
op Texel werkzaam op de Staatsgronden aldaar; van 19121934 was hij te Venray gestationneerd voor het toezicht op
de bebosschingen met renteloos voorschot van den Staat in
de gemeenten Venray, Maashees en Bergen (L.l.
De scheidende boschwachter. die algemeen gezien was,
heeft zich steeds een degelijk en bekwaam boschbouwer getoond. Voor zijn verdiensten is hem de .gouden medaille der
Oranje-Nassau-orde toegekend. Bij zijn afscheid is hij gehuldigd door het Staatsboschbeheer en- gemeentebesturen.
Op 1 Juni 1934 is benoemd tot Jacht jonker en' Koninklijk
Houtvester Ir. W. G. R ö elI. met ingang van I September a.s.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 16 Maart 1934.

PLEIDOOI VOOR BOSCHBOUW.
De heer S mee n 9 e (Lib.) bepleit bevordering van den boschbouw
met het oog op de werkverschaffing en op de toekomst van Nederland.
Onder de tegenwoordige omstandigheden kan er niet genoeg aan worden
gedaan. M~n denke ook aan de schoonheid van Nederland.
De heer W i b a u t (S.~D.): 'Schoonheid is een vreugde voor immer.
De heer Sm een 9 e wijst op het belang van een houtexploitatie.
Velen. die nu worden gesteund. kunnen daarbij werk vinden. De Minister
boude zich daarmee bezig. met den grootst mogelijken spoed.
Ons hout worde gebruikt ook voor wegenaanleg.
De regeering is het eens met den heer S mee n ge inzake boschJ
bouw. Als er iemand is, die kapitalen verschaft. beginnen wij er morgen
me<. (Vroolijkheld).

Mededeelingen van de N ederlandsche
Boschbouwvereeniging
NIEUWE LEDEN.
Als nieuwe leden zijn ingeschreven de H.H.
C. van K 0 0 I w ij k. Directeur van Gemeenteplantsoenen te Breda en
K. C. van Nes. Landschapsarchitect te Apeldoorn.

VOORJAARSVERGADERING 1934.
Op Vrijdag 1 Juni j.I. hield de Nederlandsche Boschbouwvereeniging ha,ar voorjaarsvergadering in hotel BIoemink te
Apeldoorn.
Aanwezig waren 38 leden en als introducé's de H.H.
Prof. Dr. C. H. Edelman. Dr. D. Burger. Dr. H. J.
de F I u i ter, T. Sc hoe ver s, J. w. L 0 u don.
C. van K 0 0 I w ij k, alsmede twee vertegenwoordigers
van de efd. Boschbouw van de Vereeniging Studiebelangen'
te Wageningen.
In zijn openingswoord wijdt de Voorzitter eenige woorden
aan de nagedachtenis van H.M. de Koningin-Moeder en
herdenkt voorts het op 20 Februari j.1. overleden lid. Dr. J.
Th. 0 u d e man s. die v,!oral op entomologisch gebied
,
een groote bekendheid heeft verworven.
Aan Prof. S. P. Ham. die wegens ongesteldheid verhinderd is aan:wezig te zijn wordt een telegram gezonden.

Als nieuw lid heet de Voorzitter welkom den heer K. C.
van Nes te Apeldoorn.
Na de vaststelling der notulen spreekt de V~orzitter een
openingsrede uit. die op blz. 231 e.v. van dit tijdschrift is
opgenomen en waarnaar derhalve kan worden verwezen.
Aan de Stichting "het Biologisch Station" werd, voor het
jaar 1934 een bijdrage verleend van f 25.-. evenals aan
het Iepenziekte Comité. Voorts doet de Voorzitter mededeelingen over de vanwege het Van S c her m b e e kfonds uitgeschreven prijsvraag. waarvoor de oproep in de
afleveringen van 1 Mei en 1 Juni van het tijdschrift is opgenomen.

Vervolgens hield Prof. Dr.

J.

Jes wie t een voordracht
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over "Het belang van het werk van D a v i d Do u 9 I a s
voor de D~ndrologie", die is opgenomen op blz. 239 e.v. van
dit tijdschrift. Deze voordracht werd toegelicht niet een serie
lichtbeelden, terwijl in de korte pauze de leden gelegenheid
kregen fraai herbariUJnmateriaal. .dat op het gesprokene betrekking had, te bezichtigen.
Vervolgens sprak Prof. Dr. C. H. Ede I man over "De
geologische bouw van de Veluwe". Ook deze voordracht.
waarvoor Verwezen mag worden naar blz. 244 e.v. van dit
tijdschrift. werd met lichtbeelden verlucht.
De heer C. M. van •t Ho ff deed daarI\a mededeeI!!,gen in verband. met de excursie naar het Speulder- en
Sprielderbosch. Deze mededeelingen zijn opgenomen op blz.
24\ e.v. van dit tijdschrift.
Bij de rondvraag vestigde Dr. H. van V lot ende
aandacht op de angstwekkende uitbreiding van de Douglasw!>lIuis; die dit jaar in de provincie Utrecht en op de Veluwe
eel) zeer veel uitgebreider voorkomen blijkt te hebben. dan
verleden jaar vermoed werd. Spreker dringt er op aan. om
binnen de grenzen van het mogelijke de Douglas-wolluis te
bestrijden en vooral bij het afnemen en leveren van plantsoen
strenge eischen te stellen. Gezamenlijk optreden. gesteund
door desbetreffende autoriteiten, speciaal den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen. komt hem gewenscht voor.
Op verzoek van den Plantenziektenkundigen Dienst wordt
de biologie van de Douglas-wolluis (Gillettea Cooleyi) in
Nederland onderzocht door het Instituut voor Plantenziekten
te Wageningen.
De heer S c hoe ver s zet' uiteen dat z.L in het groot
tegen de wolluis wel iets te bereiken zou zijn met een nicotinestuifmiddel. maar economiscb zou een dergelijk optreden
wel niet doorvoerbaar zijn. Maar bij is toch ook van meening.
dat de kweekers van Douglas wel er toe te brengen zullen
zijn. om hUrl plantsoen tegen wolluis te behandelen.
D",. de F I u i ter verzoekt den leden om gallen op
Picea sitehensis ter onderzoek op te zenden aan het Laboratorium voor Entomologie in Wageningen.
De Secretaris,

F. W. MALSCH.

