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RUBRIEK 8. Boschgeschiedenis.
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De bosschen der tegenwoordige houfvestelijen Kedoengdjati en Sema~
rang in 1776 en in 1930. Ir. Th. L. G. du Que'soe van Bruchém.
Teetona. 11. 821-838, 1938.
Uit de rapporten van 1776 werd aan de hand van de tegenwoordige
kaarten nagegaan. welke bosschen daarin behandeld zijn en de toenmalige
toestand wordt vergeleken met den tegeI'('>Voordigen. Hier en daar meent
men aanwijzingen te hebben, dat, veel boschgr~nd is omgezet in landbouw~
gron~. maar ook dat vroegere bosch.grond is veranderd in woeste grond,
waarvoor thans de herbossching zeer gewenscht geacht wordt.

UIT DE DAGBLADEN
Telegraaf. 22 December 1938.

WET TER BESCHERMING VAN NATUURSCHOON?
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Commissie ingesteld.
's,Gravenhage. 2'1 Dec. De minister van Ecoriomische Zaken 'heeft in·
gesteld een interdepartementale commissie met de opdracht:
a. een Natuurbeschermingswet te ontwerpen;
b. op korten tennijn van raad' te dienen omtrent de voorzieningen,
welke in verband met het bestaande voornemen tot "uitvoering van ,cul~
tuurtechnische werken op groote schaal moeten worden getroffen ten aan·
zien van de bestemming Van den bodem in het algemeen en" het behoud
van de bevordering van het natuurschoon in het bijzonder.
. Tot voorzitter dezer commissie is benoemd dr. J. A. van··S t e Ij n,
.
directeur van het Staatsboschbeheer te Zeist.
Tot leden zijn benoemd de heeren: J. B a·k k e r, administrateur, hoofd
van de afdeeling algemeene zaken van de generale thesaurie, te ',swGraycn
hage; mr. P. A. van der D rif t, administrateur, hoofd van de af~
deeliilg Volkshuisvesting van het departement van Binnenlandsçne Zaken,
te Wassenaar; mr. H. F. R. 0 u b 0 i s, administrateur, hoofel van de
afdeeling. indirecte belastingèn van het departement van Financiën, te
's~Gravenhage: ir. ·H. van der K a a. hoofdinsp~ecteur voor de volks~
gezondheid (Volkshuisvesting). te 's Gravenhage; ir. F. P. Mes u, di·
recteur van den' cultuurtechnischen dienst. te· Zeist; P. V i s ser, admini~
stratellro"hoofd van de afdeeling- Kunsten en Wetenschappen van het de·
partement van Onderwijs. K. en W., te Voorburg; ir. J. Th. We s t ~
hof f, rijksinspecteur voor de werkverschaffing te Zwolle. met bepaling
dat 'deze aan de 'werkzaamheden der commissie alleen zal deelnemen, voor
zoover deze betrekking hebben op de opdracht, omschreven onder b.
Tot lid en secretaris is benoemd mr. J. A. M. Pot t. referendàris, ho.ofd
van de zesde afdeeling van de directie van den Landbouw, te ·s~Grave·n~
hage. en tot adjunct~secretaris mr. Joh. van A n d'e I, ambtenaar. van
het Landbouwcrisisbureal' van het departement van' Econ. Zaken. te
·,swGravenhage.
De commissie zal den naam dragen van: commissie wetsontwerp natullr~
bescherming.
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