Boekbespreking
Het boschbeheer in Nederlandsch Indië, door Ch. S. L u g t , 3e druk,
1933. 176 blz. (Serie „Onze koloniale landbouw" II.) Uitgave H. D.
T j e e n k W i l l i n k 6 Z o o n N.V., Haarlem. Ing. f3.25 ; geb. H.T—.
De verschijning van een 3en druk is voor een "werkje als dit een getuigenis op zichzelf. Het boekje brengt ook Inderdaad veel, en zal zeer
zeker een behoorlijken indruk geven van aard en omvang van de taak
van het gouverncments-boschbeheer in Ned. Indië. Het brengt zóó veel,
dat ik zelfs meen dat over het geheel het geschrevene korter en beperkter
gehouden had kunnen worden, en dan het doel nog beter bereikt zou
worden. De schrijver zit blijkbaar nog te intensief midden in zijn stof.
Daardoor geeft hij te veel feiten en zaken van te recènten aard, waarvan
er wellicht verscheidene zijn die zullen blijken ook slechts van voorbijgaanden aard te zijn geweest. Daardoor gaat hij ook bij verschillende
zaken in te vergaand detail, hetwelk hier en daar wel eens tot resultaat
zou kunnen hebben dat de aandacht van niet speciaal-deskundigen verslapt. (Zoo b.v. blz. 51 tot en met 54). Op blz. 59, aan het eind van
de paragraaf, blijkt trouwens dat de schrijver zelf dit ook min of meer
begon te voelen. De schrijver zorge er tenslotte voor dat hij niet te veel
argumenteert, polemiseert en apologiseert, op de wijze zooals dit geschiedt
b.v. op blz. 57, 58, 61, 62, 80, 81, 97, 98, 99, Zulk een schrijftrant is meer
op haar plaats in tijdschriftartikelen, en voor een kring van deskundigen.
Jammer is het dat op blz. 21, derde regel van onderen gezegd wordi
dat de boschoppervlakte op Java en Madoera 4 % der betreffende gewesten zou uitmaken. Dit moet zijn ruim 18%.
Het eindoordeel is echter in ieder geval dat het werkje een vlot geschreven en aangenaam te lezen schets geeft van het boschbeheer in Ned.
Indic. Aan ieder belangstellende die zich een behoorlijken indruk verschaffen wil omtrent dat beheer, kan dit boekje warm aanbevolen worden.
Dr. J. R. BEVERSLUIS.
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UIT DE DAGBLADEN.
De Centrale Commissie inzake steun aan de griendcultuur maakt, bekend dat door den Minister van Economische Zaken en Arbeid is goedgekeurd een in haar vergadering van 24 Februari j.1. genomen besluit,
om ook in de steunregeling op te nemen de geschilde wilgenstelen, voor
zoover deze afkomstig zijn van griendcultures van den oogst 1932/1933.
Zij die meenen op grond van dit besluit voor een bijdrage in aanmerking
te komen, moeten zich voor den 22en Maart a.s. schriftelijk melden aan
het -adres van den regeeringscommissaris te Werkendam.

