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De tot nu toe verschenen proefschriften van Nederlandschc of Ned.Indische boschbouwers bewogen zich bijna alle op houtteeltkundlg of
biologisch terrein i het onderwerp dat de heer S p r a n g e r s voor zijne
dissertatie koos, breekt met deze gewoonte. W i j meenen dat het zeer
goed gezien is op die wijze het belang van de economische zijde in cfe
boschbouwwetenschap naar voren te brengen. Zonder eenige geringschatting voor de vele en interessante vraagstukken die bij de natuurwetenschappelijke zijde van den boschbouw naar voren komen, mag toch
wel worden geconstateerd dat op het oogenbllk de economische problemen
bij alle takken van volkswelvaart op den voorgrond treden.
Voor den boschbouw geldt dit in hooge mate; zoowel in het particuliere als in het overheidsbedrijf dienen de opofferingen die men zich
eenerzijds getroost, steeds nauwkeurig te worden afgewogen tegen de
— al dan niet geldelijke — voordeelen die daar tegenover staan.
In zijn proefschrift heeft de heer S p r a n g e r s ons in de eerste plaats
een groote hoeveelheid statistisch materiaal verzameld: cijfers over boschoppervlakten, in- en uitvoer van hout, transportkosten, houtprijzen e.d.
Hij behandelt achtereenvolgens de geschiedenis van het Nederlandschc
bosch, den tegenwoordigen bezitstoestand, de beteekenis van het bosch
voor de hedendaagsche samenleving (in welk hoofdstuk wij een plantengeografisch overzicht en een en ander over de groeiplaatsfactoren vinden),
het houtverbruik, de Nederlandsche houtproductie, het transportwezen, de
bijproducten, de financieele beteekenis van het bosch, het bosch als
arbeidsbron en de beteekenis van het bosch voor vreemdelingenverkeer,
klimaat, hygiëne enz.
Zeer interessant zijn daarbij de hoofdstukken die Schr. wijdt aan de
financieele beteekenis van het bosch, speciaal daar waar hij het heeft
over de rentabiliteit van het boschbedrijf.
In verband daarmede verdienen ook zijne beschouwingen over de uitbreiding van het*" boschareaal alle aandacht.
De buitengewone uitgebreidheid, die de heer S p r a n g er s aan zijn studie heeft gegeven, maakt het tot een werk dat velen ongetwijfeld gaarne
zullen „naslaan", terwijl het voor studeerenden als een handboek kan
worden beschouwd.
Toch mag bij deze bespreking een woord van critiek niet achterwege
blijven. Eigenlijk gezegd was schrijver direct, na de lezing van het boek,
niet geheel bevredigd. Juist de omvangrijkheid van het boek, waarin
onderdeden als de geschiedenis van het bosch en de houtverwerkende
industrieën op zich zelf onderwerpen voor een proefschrift hadden kuna
) Een misverstand over de werkverdeeling binnen de Redactie-commissie is oorzaak, dat tot nu toe een bespreking van het proefschrift van
den heer S p r a n g e r s achterwege bleef; wij bieden aan onze lezers
en aan den heer S p r a n g e r s voor dit ongewild verzuim onze verontschuldiging aan.
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nen zijn, terwijl een hoofdstuk als het Plantengeographisch Overzicht enz.
(waarin overigens nogal eenige onnauwkeurigheden aan te wijzen zouden
zijn), niet in deze studie thuis hoort, is o.i. oorzaak geweest dat tenslotte
de „economische beteekenis" wat in het gedrang is geraakt. De titel
tenminste, had ons doen verwachten meer te vinden juist over de economische zijde van het Nederlandsche boschbedrijf. Een poging b.v. om
te ramen hoeveel arbeidsgelegenheid het boschbedrijf en wat daarmede
samenhangt, kan geven, had — hoe moeilijk dit ook zijn mag — in deze
studie niet mogen ontbreken.
Ook gaat de schrijver o.i. te vlug heen over den omvang der Nederlandsche houtproductie en de schatting van de waarde daarvan.

LIJST V A N O F F I C I E E L S P E R S O N E N , I N S T E L L I N G E N E N
V E R E E N I G I N G E N O P LAND- E N T U I N B O U W G E B I E D .
Van bovengenoemde adreslijst, welke jaarlijks door de Directie van
den Landbouw wordt uitgegeven, is weder een nieuwe druk verschenen.
Afgezien van de gewone verbeteringen en aanvullingen zijn de wijzigingen in vergelijking met de adreslijst van 1932 slechts van geringen
omvang.
Opgenomen werden de adressen van eenige nieuwe crisisinstellingen
op land- en tuinbouwgebied, alsmede die van nieuwe commissies * voor
den uitvoer van landbouwproducten.
Voor het tér kennis brengen van onjuistheden en leemten welke de
gebruikers in het adresboek mochten aantreffen, houdt de Directie van
den Landbouw zich ten zeerste aanbevolen.
Het boek is verkrijgbaar gesteld voor den prijs van f 1.— bij de
Algemeene Landdrukkerij te 's-Gravenhage en kan tevens besteld worden
bij de plaatselijke postkantoren.

