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treffen echter verre de kwade. Aanschouwen wij slechts
hetgeen op boschbouwgebied in de laatste honderd jaar in
Nederland is bereikt.
Een philosofisch Nederlander schreef eens :
,,'tMach vloeyen, 't mach ebben,
Niet wagen, niet hebben."
Z o o is het ook Jn den boschbouw. Als eerste boschbouwkundige daad in 1942 heb ik den 2en Januari op „Schovenhorst" een klein partijtje Douglas-zaad laten uitstrooien en
alhoewel de kiemkracht daarvan door de aantasting van
Megastigmus
spermotrophus
Wachtl.
zeer miniem is, heb ik
toch de hoop, dat daaruit nog wel een aantal goede gezonde
planten zal voortkomen. Nimmer versagen
courage !
„Schovenhorst", Januari 1942.

Boekaankondiging.
Handboek

voor de

populierenteelt.

Z o o juist is verschenen de 2e druk van het „Handboek voor de Populierenteelt". Zooals bekend, is een belangrijk deel (circa 8 0 % ) van
de vorige oplaag door de oorlogshandelingen van 10 Mei 1940 verloren
gegaan. Het boek was toen juist enkele maanden tevoren uitgekomen en
met den verkoop was juist een aanvang gemaakt. Dit werk is toen dus
plotseling afgebroken !
Daarom is besloten, dat de Néderlandsche Heidemaatschappij in samenwerking met den uitgever, de firma H. Veenman en Zonen te W a g e ningen, een 2en druk zou doen verschijnen, welke zonder eenlge verandering of aanvulling van den len druk is overgenomen.
Deze 2e druk komt uit op een tijdstip waarop —• mede door de tijdsomstandigheden en de groote schaarschte aan hout — zeer veel populieren moeten, worden geveld. Dat wil dus zeggen, dat er in de eerstkomende jaren ook zeer veel nieuwe populierenbosschen en -lanen zullen
worden aangelegd. Het is van de allergrootste beteekenis dat hiervoor
nu de goede, ziektevrije soorten worden uitgezocht en verder ook, dat
de wijze van aanleg, voorbereiding van den bodem, enz., zoo deskundig
mogelijk geschieden. .
Het is daarom zeer toe te juichen, dat hierover thans een uitgebreid
handboek is verschenen, dat dsn ook in het bezit moet 2ijn van een ieder,
die zich met de populieren teelt bezig houdt. M o g e daarom dit boek, juist
in deze tijden op ruime schaal zijn weg vinden en aldus mcdehelpen tot
verbetering van de populierencultuur in het algemeen.

