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meier van Espelo beklaagt zich in dat jaar bij zijn Goedsheeren, het kapittel van St. Pieter te Utrecht, dat hun rentmeester een telgenkamp heelt laten aanleggen op een grondstuk tevoren bij hem, den Hofmeier, in gebruik en dat hij
dezen telgenkampheelt doen bezaaien met dennenzaad, De
Hofmeier zelLhad, gelijk mij later bleek, drie jaren vroeger
reeds sparren gepoot.
_
Jarenlang is een denneboom op Espelo de hoogste boom
in verren omtrek geweest. Toen hij stierf. vererfde de eer

hoogste boom te zijn op den prachtigen zilverden, omstreeks
1802 door J. B. B I ij den s t e i n op het landgoed het Amelink geplant. Eenige jaren geleden is ook deze boom gestorven. Eeuwen lang zijn, gelijk ons bleek, bosschen en
boom en voor onze Twentsche voorouders van graote be ..

teekenis geweest. Zij leefden in letterlijken zin "van den
hoogen boom". Wel te verstaan in letterlijken zin. Hun leven
was sober. vaak armoedig. In hun weinig vruchtbaar en

o/lverdedigd land leden zij in oorlogstijden vaak broodsgebrek.
,
Hadden zij hun eenigen rijkdom, hun bosschen niet gehad,
dan, zoo schijnt het mij, hadden zij te gronde moeten gaan.
Geen wonder daarom, dat hun liefde, hun bewondering,
hun vereering zelfs uitging naar bosschen en boornen.
Hieraan gedenkend prijzen wij onze stad gelukkig op dezen
dag, waarop binnen hare muren zoovelen zijn samengekomen.
wier zorgen en belangstelling aan bosschen en boomen zijn

gewijd,
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JUBILEUM DEENSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING.
Nederlandsch Douglas~zaad als feestgeschenk.
In de afgeloopen drie dagen vierde de Deensche Boschbouw Ver.
haar 50~jarig bestaan. Dinsdag werd een excursie gemaakt naar de
houtvesterij Gisselfeld, 'de plaats. waar een halve eeuw geleden de op~
richtingsvergadering werd gehouden. Woensdag werd te Klampenborg.
b1j Kopenhagen. een receptie gehouden. waar de minister van Landbouw.
benevens vertegenwoordigers uit Duitschland, Engeland. Finland. Frank~
rijk. Noorwegen, Zweden en Nederland gelukwenschen aanboden.
Als vertegenwoordjger van de Ned. Boschbouw Ver. sprak Dr. Th.
C. 0 u d e man s uit Putten, die mededeelde. dat de Nederlandsche
zustcrvereeniging aan de jubilaresse aan het einde van den zomer zal
aanbieden een kilo zaad van de beste Douglas~sparren. die in Nederland
zaad voortbrengen en waaruit 20.000 zaailingen zullen kunnen -opgroeien.
Donderdag werd een excursie gemaakt naar de houtvesterij Bregentved.
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