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paedeuse. Integendeel bestaat bij zoo'n selectie juist de kans
om de .. strebers" te krijgen.
Bovenstaande beschouwingen moeten, voor mijzelf althans.
dienen als verklaring voor het feit dat ik ook in bovengenoemd gesprek heb medegedeeld, dat ik, voor de expertise
en het onderzoek van bedrijven en voor de stichting en opbouw van nieuwe bedrijven. zoowel in Nederland als in de
sub-tropen (van de tropen heb ik geen ervaring). voor ieder
bedrijf op het gebied van land- of boschbouw (van tuinbouw
heb ik te weinig ervaring) den afgestudeerden ingenieur
richting boschbouw verkies boven de anderen.
Moet hij toevallig sinaasappels poten dan leert hij dat
spoedig uit een boekje of van den voorwerker. Ik yerlang
niet dat hij de practische behandeling kent van alle nuttige
gewassen. Een wandelende encyclopedie heb ik niet noodig.
Maar ik eisch van een jong landbouwingenieur dat ik hem

gebruiken kan om den grond voordeel af te 'dwingen en
voldoende inzicht van het bedrijf om dat in iedere vorm en
in ieder klimaat kritisch te kunnen beoordeelen. Wij weten
voldoende van scheikunde b.v. om te beoordeelen waar wij
den chemicus te hulp moeten roepen en wij kunnen de waarde
van zijn onderzoek voor ons bedrijf beoordeelen. Zoo zullen
wij den specialist in erfelijkheidsleer te hulp roepen waar wij
dat noodig vinden.
De boschbouwingenieur beantwoordt in het algemeen aan
de eischen die ik aan een wetenschappelijken man voor mijn

bedrijf op het gebied van landbouw of boschbouw stel. Ik
zou den student in boschbouw slechts toewenschen dat in
zijn leerprogramma door bekorting van de eischen in scheikunde wat meer tijd beschikbaar kwam voor nuttige keuzevakken b.v. entomologie enz. die nu te vaak verwaarloosd
worden.
Almonte (Spanje). Maart 1937.
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UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad.
EEN BOOM GEARRESTEERD I
Veldwachter te Dreumel sluit boom in arrestantenlokaal op.
Op 7 Januari. den huwelijksdag van Prinses Ju J i a n a en Prins
B er n har d, heeft de schooljeugd te Dreumel, met medewerking van
het feest~comité een met oranje appeltjes versierde herinneringsboom geplant bij het schoolplein.
Op last van het gemeentebestuur is de boom, omdat dit terrein te

hard was, verplaatst naar den tuin van het gemeentehuis. Zondagochtend
was de boom verdwenen. Het bleek later. dat de gemeenteveldwachter
den boom had verwijderd. Hij had hem in beslag genomen en in een
aresstantenlokaal geplaatst. aangezien hij meende, het gebrUiksrecht te
bezitten van den tuin van het gemeentehuis. Tegen den voorzitter van
het feestcomité zou de veldwachter proces·verbaal laten opmaken.
De voorzitter van het feestcomité heeft zich in verband met deze
kwestie tot den brigade~commandant van de rijksveldwacht gewend, ten.
einde den- boom terug te krijgen.
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