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DE -le WETENSCHAPPELIJKE CURSUS DER
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING.
Deze cursus za] dit jaar worden gehouden te Assen. in het

café "De Hertenkamp" op 11. 12 en 13 September a .s. Het
programma luidt als volgt:
Dinsdag 11 S eptember. 13-15 uur Prof. A. te Wechel.
Kapit aal en arbeid in het boschbedrijf. 15.30-17.30uur Prof.J.
Elem e . De Drentsche bodem in verband met de cultuur in
het algemeen. W oensdag 12 September 8-18 uur Excursie
naar de Staatsbebosschingen onder Gieten. Odoorn en Schoonlo
ond erl eidingvan Houtvesterjansen en Dr. Erdmann . Donderdag

13 S eptember 8'/,-10'/, uur Prof Dr. H.A.J.M . Beekmen.
De fi nancieele regeling van het boschbedrijf. 11-13 uur Dr.
F. Ërdmenn , De wijze van bebossching in de houtvesterij
"Asse n" in verband met de histori sch-geografische studie van
de bosch- en heidegronden in N.W. Europa. 14-16 uur
Dr. C. Braak. Directeur van de 3e afdeeling (Klimatologie)
van het Kon. Ned. Meteer. Instituut. Het klimaat der cultuurzone omvattende de onderste luchtlagen en de bovenste
aardlagen.
Zij. die g een lid zijn. kunnen op aanvrage toegangskaarten
verkrijgen . Men wende zich hiervoor tot den Secretaris,

Boulevard I ~ I. Arnhem.
De secretaris der N . B. V.
G. HOUTZAGERS.

. PROPAGANDA-PLAAT.
uitgegeven door het Staatsboschbeheer.
De Redactie ontving van den Directeur door het Staats-boschbeheer een propaganda-plaat. uitgegevendoor dien Dienst.
Het is met genoegen dat de Redactie hieraan eenige woor...
den wijdt. Zij acht deze uitgave een gelukkige gedachte.
waarvan de uitvoering in alle opzichten geslaagd mag heeten,
Naar haar smaak is het een prettige. en artistiek zeer fraaie

plaat. die het oog trekt en vasthoudt. De voorstelling beoogt o.m. te demonstreeren dat een geordend boschbedrijf
zeer wel samen kan gaan met behoud en verzorging van
natuurschoon.

De in beeld gebrachte afwisseling in aard en leeftijd van
de boschgedeelten welke een goed bosch be heer teweeg brengt.
en de afsluiting van dit boschgezicht door een forsehen ouden
beuk op den voorgrond. laten de plaat in dit opzicht een
overtuigende taal spreken.

In zeer duidelijk leesbare korte zinnetjes richten verder

108
eenige opschriften tot den beschouwer een aantal opmer-

kingen die den Nederlander niet vaak genoeg gezegd kunnen worden. Deze zijn door verschil in kleur in twee groe-

pen ondergebracht. De eerste groep wekt op tot liefde voor
de natuur:
..Beschermt de natuur !"

..Beschadigt geen beomen of struiken" .
..Spaart vogels en planten l"

De tweede groep is meer tot den boschbezrtter gericht:
..Breidt uw boschbez ït uit ,..
..Verhoogt de opbrengst daarvan ,..
..Vermijdt roekelooze vellingen
en herplant waar ge velt" .
Wij zouden deze plaat op elk station. in elk hotel. caf é
en pension. willen zien hangen, en zijn er van overtuigd dat
zij van invloed moet zijn op de mentaliteit van den Nederlander ten opzichte van natuur en bosch.
De Directie van het Staatsboschbeheer aanvaarde ons
compliment over deze geslaagde daad.
De plaat is ontworpen door den bekenden kunstenaar H.
eh. Preek te Amsterdam. gedrukt door de firma Versluys en
Scherjon te Utrecht. en voor belangstellenden verkrijgbaar
aan het Hoofdkantoor van het Staatsboschbeheer. M useumlaan
2 te Utrecht. tegen toezending van een bedrag van 25 cent. als
tegemoetkoming in de kosten van verzending en administratie.

ONTVANGEN BOEKWERK.
Verslag van de commissie inzake vervanging van den lep
1928.
(Verkrijgbaar bij de Alqemeene Landsdrukkerij te 's Gravenhage tegen betaling van f 0.30 per stuk plus f 0.03 voor
port.)
In een volgende aflevering van dit tijdschrift zal op dit
verslag nader worden teruggekomen.
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