Mededeelingen van de Nederlartdsche
Boschbouwvereeniging
DE WETENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN.
De vierde cursus werd. nadat het gemeentebestuur' van
Zwolle op de oorspronkelijke toezegging om aldaar een uocá"
liteit beschikbaar te stellen was ,teruggekomen. gehoudèiile
Assen in het café .. de, Hertenkamp" op 11. 12 en 13 Septem.
ber 1928. Het programma luidde als volgt:
.
Dinsdag 11 September van 12)1-14)1 uur Prof. A,,, te
We c h e.J : Kapitaal en arbeid in het bosch bedrijf. Van 15~
17 uur Prof. J. Elema: De Drentsehe bodem in uerbàrid
met de cultuur in het algemeen.
Woensdag 12 September excursie naar de staatsbeoosschingen onder Gieten. Odoorn en Schoonloo onder leiding
van Houtvester Ja" sen en Dr. E'r d ma n n.
.'
Donderdag 13 September van 8)1-10)1 uur: Prof. Dr.
H. A. J. M. B eek man: De [inancieele regeling vim hèt
bosch bedrijf. Van 11-13 uur Dr. F. Er d man n : De wijze
uan bebossehing in de houtuesterij .. Assen" in uerband
de historiseh~geogra[isehe studie van de boseh- en heidé.
grollden in N. W.'Europa. Van 14-16 uur Dr. C. B~a ä lê:
Het klimaat der euItuurzóne. omuattende de onderste luèht.
lagen en de bovenste aardlagen.
,
Uitvoerige auto-referaten van deze onderwerpen werden
voor het jaarboek bewerkt. . ' .
;
Aangezien de ,leden van d'e Commissie voor het organiié~
ren van de wetenschappelijke cursussen gemeend hadden hllh
mandaat ter beschiloking· van de Algemeene Vergadering Itè
moeten stellen. moes\. ·""ngezien zij zich n,iet herkiesbaar stel~
den. een nieu",e Commissie worden gekozen., Op de Algemeene Vergadering te Assen werden in deze functie gekozen
deheeren van Steyn. van Vloten en te Wech'el.
die bereid werden geVopden de hun' toegedaclJte ,laak op zich
te nemen.
.
.. '
Het is hier zeker de plalllS den afgetredep leden den heeren Beekman. Hes,selink en Jager. Gerlings nogmaals dank ,Ie ,beluigen vOOr h~1 vele. belapgçlooze werk. dat
zij verrkhtten ten eind~ d~ cursussen een succ"es ,te" doen
wor,den. Vier malen hee"1 deze Commissie een cUrsus kun-

met

87
nen organiseeren. die de belangstelling had van een zeer
groot aantal 'leden en anderen. Dit is een praestatie. die wel
zeer op prijs gesteld behoort ,te worden!
In verband met verschillende opmerkingen. die de nieuwe
Commissie uit den kring der led'en ter. oore waren gekomen.
achUe zij het wenschelijk een enquête in te steNen. teneinde
te ervaren, welke wenschen· fei.telijk ten aanzien van de we . .

tenschappelijke cursussen gekoester,d ,worden.
Op de rondgçzonden vragenlijsten antwoordde ongeveer ,de
helft van de leden. ,De wenschen hl eken evenwel zoo verschillend te zijn. 'dat naar aanleiding ,daarvan nauwelijks bepaalde onderwerpen als .. de meest gewenschte" konden ,worden aangemerkt. Wel bleek. dat men: over het ..ïgemeen
voor deneursus een ,hoog ,wetenschappelijk peil eischte en
dat voor onderwerpen. die direct met de praktijk verban d
houden. minder animo bestond.
Daar ook de Comrr.issie van oordeel is, da:t de cursuS het
best '.an 'het doel beantwoorden zal, als er onderwerpen be"andeld worden. dk ,in direct verb"nd staan met den boschbouw. maar died'e pral<tische :boschbouwer 'minder gemakkelijk zonder deskundige voorliohting zeI! bestudeeren kan.
werd dan ook getracht den aanstaanden vijfden cursus met
deze opvattingen ~n overeenstemming te doen' zijn.
De . Commissie verkreeg toezeggingen van de volgende
heeren, ieder voor het achter. hun .naam vermelde onder..

werp: Prof. J. H 0 ni n g : De erfelijkheidsleer; Mr. F a' 0 rs c h ü t z: Stuifmeelonderzoek in de venen' in verband met
, prae-historische bosch'vormen; v'a n R i ,e I :', Luchtfotogrammetrie ; en (voorloopig) Prof. E. Rei n de 'r S: De sapstijc
ging. Daarnaast stelt de Commissie zi~h voor, indien de
daarvoor benoodigde fondsen gevonden kunnen worden. een
vooraanstaand' buH-enlancler uit te noodigen voor een voor . .

dracht over den boschgrond of over wortelsymbiose.
De Commissie zal het Bestuur der N.B.V. in overweging
~e<Ven den cursus in September of begin October te doen
houden te Wagen;ngen. met dien verstande. dat hij den eersten dag ongeveer 13)1 uur zal beginnen en den volgenden
daH ongeveer 15 uur zal eindigen.
Een eventueele excursie zal dan den derden dag kunnen
plaats hebben. Degenen. die wegens drukke werkzaamheden of om <andere red'enen weinig tijd beschikbaar hebben, kunnen dan. bij een verblijf 'Van weinig meer dan 24 uur
te WageninHen. den ,geheelen cursuS vol\:Jen.
Ook te dez'er plaatse brengt ,de Commissie in herinnering.
dat

zij

zich ten zeerste aanbevolen houdt voor wenken en

raadgevingen van ,de leden van de N.B.V.
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