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en % tweejarigen groveden (alsmede 3 h! eikels per ha). Een
dergelijke beplanting is niet duurder dan een dennen be•.
.
.
.'
.,
planting.
Tenslotte zij vermeld, dat bezaaiïngen met Jap. lariks
makkelijk tot stand komen. 1-2 kg per ha is voldoende,
b.v. met eikels en eventueele andere zaden en toevoeging
van 3-500 kg slakkenmeel.
Een zwak punt in mijn verdediging van den lariks is
de betrekkelijk jeugdige leeftijd. waarin onze beplantingen
verkeeren. Inderdaad is het niet uitgesloten. dat een groeistagnatie vroeg of laat intreedt. Doch daarom lijkt het mij
onder alle omstandigheden de veiligste weg alle Jap. lariks
beplantingen te mengen en de verpleging en dunning zoo
te leiden. dat de menging in stand blijft. Het instandhouden
van gemengd bosch is een moeilijke taak. Al te vaak laat
men zich verleiden door een krachtigen groei van één soort
en legt zich bij den nieuwen toestand gemakkelijk neer met
de opmerking. ditt de natuur wel uitwijst wie overwinnaar
is. Met den grootsten nadr.uk moet worden gezegd. dat deze
redeneering niet opgaat. Juist in de verpleging ligt een zeer
belangrijke taak. Daardoor verheft zich de boschbouw uit
het handwerk der leeken tot dat der deskundigen.
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UIT DE DAGBLADEN .
Algemeen Handelsblad 29 October 1933.

HOE DE HOlITVESTER MOET GROETEN ..
Rechterhand op ooghoogte en "Weidmann's"'HeiiJ"
BERLIJN, 28 Oct. (W.B.). -De Pruisische minister..president heeh,be ..
paald, dat ook ambtenaren in uniform Vë\n de houtvesterij, wanneer zij
in dienst zijn den "Duitschen groet" moeten brengen door het Clphdfen
der rechterhand tot de hoogte van het oog.
. _.
.
Daarbij moeten "om de schaoDe. sedert oude tijden ,bij de Duitsche
jacht gebruikelijke zede te handhaven, de woorden .. Weidmanns..Heil!"
. .
worden gebruikt", aldus het besluit.
De bepaling. dat houtvc.!:teriJambtenaren door het brengen van .de
rechterhand aan het hoofddeksel moeten groeten. wordt opgeheven.
Opdat de innerlijke verbondenheid. zoo zegt het besluit verder. met
de nationale~rganisaties ook naar buiten tot uitdrukking. kome. moeten
de houtvesterijambtenaren met de leden dier organisaties, d~nc groet wis:
selen. De jongste moet het eerst. groeten. Overigens wordt de uitvoering
van het voorschrift aan het tactgevoel van ieder afzonderlijk overgelaten.
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