Boekaankondiging.
Ter gelegenheid van het X V I I d e Internationale Landbouwcongres,
dat van 16—24 Juni j.1. te 's-Gravenhage werd gehouden, is door de
Directie van den. Landbouw van het Departement van Landbouw en
Visscherij een fraai uitgevoerd boekwerk gepubliceerd getiteld: L'Agriculture aux Pays-Bas. Het werk is verlucht met tal van photografieën,
aan welker verzameling veel zorg is besteed De hoofdstukken worden
ingeleid door pakkende ,close ups" of andere photo's, die beiden op suggestieve wijze het te behandelen onderwerp bij den lezer introduceeren.
Kleurendrukken, penteekeningen, eenige kaarten, waaronder een zorgvuldig uitgevoerde geologische kaart van Nederland in veelkleurendruk
verhoogen zoowel de aesthetische waarde als zakelijke inhoud van het
werk in hoogc mate.
Voorin bevindt zich een facsimile van een eigenhandig geschreven voorwoord van den toenmaligen Minister van Landbouw en Visscherij Dr.
L. N. Deckers. Dan volgt een korte inleiding van economisch geografischen aard, waarop zich een agronomische beschrijving van de verschillen gropte groepen van landbouwgebieden aansluit.
Aan elk der onderdeden van de veehouderij en veefokkerij is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd, waarin het photomateriaal op duidelijke wijze
aantoont, wat de Nederlandsche fokker op dit gebied heeft bereikt.
Hierop volgen het hoofdstuk over den boschbouw, een uitvoerig overzicht over de landbouw-voorlichting en het landbouwonderwijs op symbolische wijze ingeleid door eeni photo op donkeren achtergrond van het
bekende beeld van den zaaier op het plein der Landbouwhoogeschool te
Wageningen, Beknopt, doch op duidelijke wijze worden de werkzaamheden der Rijkslandbouwproefstations toegelicht. Een voor deni buitenlander interessant hoofdstuk behandelt den uitvoer van land- en tuinbouwproducten en de waarborgen die de Nederlandsche Regeering ten
aanzien van echtheid en kwaliteit verschaft. Een beschrijving van de
melkproductie eiï de zuivelcontröle met series photo's betrekking hebbende op de zuivelbereiding, zoowel op de boerderij als in fabrieken
sluit zich hierbij aan, terwijl het werk wordt afgesloten met een uiteenzetting van de werkzaamheden der contrólestations te WjBgeningen
en te Maastricht, zoomede van den Veeartssnljkundigen Dienst.
Het boekwerk, hetwelk bijna 200 bladzijden telt, is verkrijgbaar gesteld in linnen band bij de Algemeene Landsdrukkerij voor den prijs van
f 5.90 en kan tevens besteld worden bij de plaatselijke postkantoren.

