Boekbespreking
Van bosschen en boomen door M.' de K o n i n g , met illustraties van
J a n d e B r u y n . Uitgave van de Nederl. Heide Mij., Arnhem, (Zonder
jaartal). 82 bladzijden. Prijs fO.75.
Het is een genoegen de verschijning van dit werkje aan te kondigen.
Het boekje verschijnt op het juiste oogenblik. Indien het thans niet ver'
schenen was, zou men er om zijn gaan vragen. In dit feit ligt reeds een
niet geringe verdienste van deze uitgave. Bovendien verwezenlijkte de
schrijver op gelukkige wijze de bedoeüng: een beknopt populair boekje
dat op onderhoudende wijze de beteekenis van bosch en geordend beheer
daarvan belicht en propageert, terwijl het tevens in ruimere kring eenig
meer besef kan doen doordringen omtrent aard en omvang van boschbeheer
en van de taak van de in zulk beheer werkzame ambtsdragers.
In een algemeen gedeelte wordt een en ander medegedeeld over het lot
van eertijds uitgestrekte oorspronkelijke bosschen in den loop van de menschelijke ontwikkelingsgang, en over de thans nog aanwezige groote oppervlakten oerbosch. Een aantal pakkende en overzichtelijke cijfers worden
gegeven betreffende de verspreiding en de groote der bosschen in de geheele
wereld, en de positie inzake houtuitvoer en -invoer. Vervolgens wordt het
nut der bosschen behandeld, waarbij behalve het nut der voortbrenging
van hout ook uiteengezet worden de verschillende overige waardevolle
functies die het bosch kan vervullen. Omtrent de grootte en de ligging van
de bosschen in Nederland en zijne koloniën en hunne geschiedenis worden
dan meer gedetailleerde feiten en gegevens verstrekt, waarbij als slot de
tegenwoordige toestand geschetst wordt.
Het getuigt van een juisten ruimen blik dat de schrijver niet schroomt
zoo veel gegevens in wijder kader te geven. Een belang of een goede zaak
waarvoor de belangstelling snel groeiende is, wordt het beste gediend door
een klare voorstelling van zaken die het zien *-an proporties mogelijk maakt.
Ook is het van den schrijver goed gezien dat een Nederlandsch propagandistisch geschrift als het zijne tevens iets omtrent den staat van zaken
in de koloniën dient te brengen, gelijk hij behoorlijk gedocumenteerd doet.
In een tweede gedeelte geeft de schrijver vervolgens een overzicht van
het veelzijdige werk van den boschbouwer, wat er alzoo te pas komt bij
ontginning en bij aanleg van bosch op verschillende soorten van terrein
en grond, de boschbouwkundigé inzichten en overwegingen daarbij, het
onderhoud en de verzorging van opgroeiende bosschen, de bescherming
tegen aantastingen van allerlei aard, en tenslotte een en ander in verband
met de velling en de verkoop.
Als laatste gedeelte wordt van elk der voornaamste bosch-houtsoorten
in Nederland een en ander medegedeeld.
De schrijver beheerscht de zaken en is er op lofwaardige wijze in .geslaagd zeer veel wetenswaardigs uit zijn rijke kennis in een. opmerkelijk
klein bestek te comprimeeren.
Een overvloedig aantal zeer geslaagde en origineele illustraties sieren en
onderbreken op frissche wijze den tekst.
Zóóveel lof geeft zeker recht tot het maken van enkele anders klinkende opmerkingen.
Verkeerd is het dat op het boekje niet het jaar van verschijning is afgedrukt.
Het ontbreken van een inhoudsopgave is een gemis.
De literatuur-opgave had uitgebreider moeten zijn, en hierbij was een
verwijzing naar de tijdschriften waarin artikelen over boschbouw te vinden
zijn, gewenscht.
Tenslotte — maar dit treft niet den schrijver — is het eigenlijk jammer
dat niet de Ned. Boschbouwvereeniging de uitgeefster van deze aardige
en waardevolle publicatie is.
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