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moeten samenwerken met het centrale comité voor de organisatie van het congres .. dat door de zorgen van de Hon-

gaarsche regeering te Boedapest zal worden opgericht.
Het bestuur is van meening. dat in ons land de samenwérking tusschen de 'belangstellenden in den boschbouw voldoende is verzekerd. zoodat de oprichting van bedoeld
comité. uitsluitend voor dit congres. achterwege kan blijven.
Zood ra over de organisatie van dit congres. dat ongetwijfeld belangwekkend zal worden. bijzonderheden bekend
zijn hopen wij deze ter kennis van onze lezers te brengen.

De Secretaris.
F. W. MALSeH.
PERSONALIA. '
Op 25 Juli j.1. vierde ons medelid. de heer Dr. Jac. P.
Th ij
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e zijn zeventi.ssten verjaardag.

UIT DE DAGBLADEN.
Utrechtsch Dagblad. 6 Juli 1935.

DE GiDS.

De Hooge Veluwe.

In de •.stemmen der Redactie" lezen wij:
~,
.. De reactie der publieke meening is soms zelfs voor den landgenoot
onbegrijpelijk. Zoo in het geval van de "Hooge Veluwe", Wanneer
twee menschen: er hun levensideaal van hebben gemaakt een kunstver~
zameling van Europeesche beteekenis en een natuurreservaat. dat in
Nederland zijn gelijke niet heeft, te construeeren en voor de gemeenschap
te behouden. zou men meenen dankbaarheid en lof voor hun grootsch
initiatief te mogen verwachten. Het tegendeel is het geval geweest. Be~
nepen vasthouden aan de eenmaal als axioma gestelde onvereenigbaarheid
van gemeenschapszhi en kapitalisme, in zielige "'achterdocht tegen wat
een .. afvallige" minister besloot en - wellicht - de teleurstelling van
wie van de mislukking van het plan verwezenlijking van eigen ideeën
gehoopt had. hebben tegen de volkomen onhaatzichtige transactie. die
het jarenlang gekoesterde derikbeeld der stichters' werkelijkheid deed
worden, met name in de socialistische pers, een hetze ontketend. waarover
een partij. die den gedoctoreerden natuurminnaar Hen r i Pol a k tot
hare leiders rekent. zich had behooren te schamen. De Regeering heeft,
door volledige openlegging van gegevens. het hare gedaan aan deze
laffe achterklap. dit dwaas en ergerlijk insinueeren. een éinde te mahn.
Moge zij daarin volledig zIJn geslaagd. opdat het Nederlandsch publiek
thans eindelijk beseffe, welk een kostbaar goed het verkreeg en zich
afvragen. of dengenen. wier onzelfzuchtige plannen aldus. zij het op
andere wijze dan zij het zich hadden gedroomd. tot uitvoering kwamen.
niet veeleer de dankbare hulde van tegenwoordige en latere geslachten
dan zinlooze vlerdachtmakingen van een kankerende pers toekomt",

