Boekbespreking.
M r . W . }. v a n B a l e n . De gulden spade. Uitgave H , D . T j e e n k
W i l l i n k e n Z o o n s Uitgevers M i j N . V . te Haarlem. 1938. Prijs
geb. f 3,25.
De schrijver ontving van het bestuur van de Ned. Heide Maatschappij
de opdracht om naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Mfj
in verbalenden vorm een overzicht te geven van den aard en de resultaten
van de werkzaamheden van de Mij in deze afgeloopen halve eeuw.
Ter voldoening aan dezen opdracht schreef de heer v a n
Balen
bovenvermeld boek.
Laat ik maar direct zeggen dat wij dankbaar moeten zijn voor dit
initiatief en: de uitvoering er van.
De inhoud van het boek spreekt niet zoo onmiddellijk tot de verbeelding als dit het geval is bij boeken die onderwerpen behandelen, welke
als wonderen der techniek aangeduid worden. Verhalen en afbeeldingen
van oog verbluffende en imponeerende constructies van ijzer, beton, hout,
of van groote waterbouwkundige werken b.v., ,.doen" het bij het groote
publiek ontwijfelbaar en direct. Z u l k een snelle en directe werking kan
dit boek uiteraard niet hebben. Bij hem echter die er toegankelijk voor
is, ontstaan bij en. na de lezing ervan, als hij zich goed rekenschap geeft
van het daarin vermelde, ongetwijfeld soortgelijke gevoelens als ten aanzien van die wonderen der techniek. Het kan niet anders of men moet
beseffen dat men hier te doen heeft met daarmede gelijkwaardig, groot
werk.
Dit is geen gering compliment, en het eerst zoowel den schrijver als
de Maatschappij. Het is echter geen uiting van hoera-enthousiasme; ik
ben mij volledig bewust van de draagwijdte v a n mijn woorden en handhaaf ze voor de volle 1 0 0 % .
I k ben er ook van overtuigd dat het niet alleen gelukkig gekozen
woorden zijn, als de schrijver uitspreekt dat hij aan zijn tochten, en de
bij het werk van de Mij betrokken krachten vóór alles een herinnering
behoudt v a n evenwichtig levensgeluk en van rustige scheppingsvreugde.
Het boek is frisch en onderhoudend geschreven, en legt getuigenis af
van ernstige waardeering, berustend op eigen waarneming en inzicht.
D e schrijver geeft ons in de verschillende hoofdstukken een duidelijk
heeld van de veelzijdige bemoeienissen waartoe de oorspronkelijke gedachte aan „heide-ontginning" is uitgegroeid. Z o o vertelt hij ons van de
ontginning van onze droge en natte woeste gronden, over het streven naar
meer en beter bosch, over ontwatering en veredeling v a n verwaasloosden
bodem, over nuttig gebruik van stadsvuil en afvalwater, over ontwatering
en veredeling van verwaarloosden bodem, over nuttig gebruik v a n stadsvuil
en afvalwater, over ruilverkaveling, over ons fruit en wat daaraan te
verbeteren valt, over onzen vischstand en verbetering daarvan, over
allerhand werk in werkverschaffing door de M i j als uitvoerder verricht,
over de cursussen van de Mij, die goed onderlegde, practische jongemannen afleveren, die men ook in ons Indië en in Amerika b.v, gaarne
in dienst neemt, en over veel meer nog.
Het boek toont wel zeer sprekend hoe verrassend v a n veelzijdigheid
en van mogelijkheden tot uitbreiding het werk van de M i j is. „Inderdaad", zegt de schrijver zoo terecht, ,,de titel ,,Heide"-Maatschappij
doet niet vermoeden, wat daar al zoo voor beschavingsdaden verricht
worden ! " ,
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Vermeldingswaardig is des schrijvers uiting v a n de opvatting dat bij
de ontginning geen landschaps-schoan bedorven wordt, doch integendeel
in de plaats v a n leegte en leelijkheid natuurschoon geschapen w o r d t :
frissche, welvaartleverende landerijen, aantrekkelijk gemaakt door boomrijen en boschcomplexen, inplaats van leelijke armoede en „rommelland."
V a n juist inzicht getuigt ook zijn uiting over natuurschoon en verkeerd fanatisme ten deze, naast zeer waarde erende woorden over het
prachtige en onmisbare werk van onze vereenigingen tot instandhouding
van natuurschoon.
Het boek is versierd met stemmingsvolle teekeningcn tusschen den
tekst v a n A . B e e f t i n k, van wiens hand eveneens dé fraaie bandteekening en het zeer aantrekkelijke, frissche, losse omslag zijn.
De reproducties van 80 fotografische opnamen ondersteunen het geschreven woord.
Zeer sprekend zijn ook de vier kaartjes, aangevende de verovering
van woeste gronden in Drente, Twente, de Vcluwe en de Peel, in het
tijdvak 1888—'1938.
Dit is geen boek dat men kritisch gaat lezen om te zien of alles wat
er in staat geheel juist, verantwoord en aanvaardbaar is. Zulks is trouwens natuurlijk, voorzoover noodig, waarlijk wel door de opdrachtgevers
geschied. M e n behoeft dit boek slechts te toetsen, op de mogelijkheid
tot het bereiken v a n het gestelde doel: bij een ruim publiek belangstelling en waardeering opwekken voor de doeleinden die de Mij zich stelt,
voor het werk dat zij verrichtte en verricht, en voor de M i j zelve.
E n dit onderzoek leidt tot de volmondige erkenning dat de Ned. Heide
Maatschappij met dit werk van den heer v a n B a l e n m.i. inderdaad
bereiken kan wat zij zich voorstelde.
Moge -dit boek een ruime verspreiding vinden. Het is het waard. Het
lezen ervan is een verfrissching voor den geest,
Dr. J. R .

Beversluis.

Enquête internationale sur la corrcction des torrents et sur la restaura*
tion des montagnes en Europe. Uitgave van het „Institut International
d'Agriculture" te Rome 1937,
Een samenvatting van de antwoorden uit verschillende Europeeschc
landen op een vragenlijst van bovengenoemd Instituut. O p deze enquête
kwamen 12 antwoorden binnen n.1. van Duitschland, Oostenrijk, België,
Bulgarije, Engeland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Polen, Zwitserland en Tsechoslowakije. De antwoorden hebben betrekking op vragen
over: de noodzakelijkheid van herbewouding in de verschillende landen,
het aantal stortbeken en de oppervlakte van de stroomgebieden, de wettelijke bepalingen terzake, de diensten belast met uitvoering en bewaking
van de verbeteringswerken, de schade door stortbeken veroorzaakt, de
belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van gevaarlijke vernielende
stortbeken, de invloed van het bosch, van de weiden en v a n de grasvlakten, de invloed van het bosch op den regenval, tegenwoordige en
vroegere methoden, van beekverbouwing, de bescherming van terreinen
tegen afschuiving, herstel van bosch in de dalen, de gebruikte houtsoorten
en de litteratuur terzake.
D e antwoorden, hoewel lang niet alle volledig, geven veelal een duidelijk
inzicht van het enorme belang van deze materie. Een aantal instructieve
foto's verluchten dit werk.
t. W .
Rapport over den sociaal-economischen toestand der kleine boerenbedrijven in Nederland, gevolgd door voorstellen ter verbetering van den
bestaanden toestand. Uitgave van de Commissie v a n advies, Dienst
Kleine Boerenbedrijven, 's Landsdrukkerij den Haag, 1937.
Een zeer lijvig rapport van 447 bladzijden waarin de Commissie tot
de conclusie komt, dat steun verleend moet worden aan de kleine boeren,
door hen in het eigen bedrijf te werk te stellen. Daarnaast is voorlichting
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cn geldelijke steun gcwenscht ter verbetering v a n de kleine bedrijfjes.
D e Commissie ontwerpt dan een reglement, waarin de noodige bepalingen
worden vastgelegd.
Intusschen zijn deze regelingen in werking gesteld, en blijkt het dat
er nog al critiek op wordt uitgeoefend, vooral in het noorden des lands.
D e tijd zal moeten' leeren in hoeverre deze steunverleeningen op den
langen duur v a n waarde zullen zijn.
t. W .

(Vervolg van bldz. 115.)
Begin Juli zullen de grootste deskundig eit op dit gebied te W e e n en
komen. O v e r de chemie van de cellulose zal de bekende Nobelprijswinnaar Prof. H a w o r t h uit Birmingham spreken ; over die v a n het
lignine Prof. F r e u d e n b e r g uit Heidelberg ;over de chemische methoden om v a n hout de bestanddeelen af te scheiden, de groote specialist
op dat gebied, Prof. S c h l a e p f e r uit Zürich ; over de andere methoden Prof. H â g g 1 u n d uit Stockholm. D e Italiaan Prof. V a n z e 11 i
zal de chemie der harsen en terpentijnen voor zijn rekening nemen, en
de voorzitter van het organïseerend comité, Prof, H , M a r k , de morphologie van de cellulosevezels.
O p de conferentie voor het verder productief maken van het hout
— een van de oudste bouwstoffen, die thans, wat de waarde betreft,
op de tweede plaats gekomen is •— zal men voortbouwen op de besprekingen te Parijs, Londen en weer te Parijs, in de laatste drie jaren
gevoerd, en voornamelijk het toepassen v a n hout bij het bouwen bespreken, maar bepaaldelijk de proefnemingen ter vaststelling van weerstand en sterkte, in verband met de bouwvoorschriften ; dan de moderne
houtconstructies, en het hout in de moderne verkeersmiddelen (luchtvaart,
spoorwegen en auto's).
V o o r de meekomende dames en heeren is natuurlijk, als bij alle dergelijke Weensche congressen, weer een heel programma uitgewerkt, t.e.m.
bezoek aan een Heurige (Helaas is de Heurige v a n dit jaar zeer slecht!)
Het eerevoorzitterschap heeft bondspresident M i k 1 a s aanvaard.
M a a r hoofdzaak zal zijn, dat Prof. M a r k
op de sluitingszitting,
Vrijdag 8 Juli, in zijn rapport over het chemisch congres, zal kunnen
constateeren, dat de bijeenkomst van zooveel geleerden en houtspecialisten
het vraagstuk van het voor honderd percent partij trekken van deze
grondstof, een stuk verder gebracht heeft.

