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bij gewone aanbestedingen dikwijls maar al te veel uit het oog
verloren.
Het spreekt vanzelf. dat is voorzien in een effectieve contröle om te zorgen. 'dat uitsluitend inlandsch hout zal worden geleverd.
Het is een verheugend feit. dat deze regeling door onderling overleg. waarbij de belangen van alle betrokken partijen
tot hun recht komen. dank zij de medewerking van de Regeering en van de betrokken Directie van den Rijkswaterstaat.
tot stand is kunnen komen.

UIT DE DAGBL,ADEN.
Het Vaderland, 17 Februari 1937.
Hooggeachte R,edaktie,

In het avondblad van Het Vaderland van 16 dezer wordt wederom
ecn schampere opmerking gemaakt over de verzorging der Haagsche
Boschjes. Ik kan het den schrijvers niet ten kwade duiden. want zij
weten niet beter. Het moet mij evenwel van het hart: driemaal heil
voor den Gemeentelijken Plantsoendienst. Bij nacht en ontij zorgt hij
voor verwijdering van' al hetgeen uit de bosch jes weg moet en hij doet
alle sporen van die wandaden verdwijnen, zoodat men den volgenden

dag cen goeden speurzin moet hebben om het een en ander te ontdekken
en dan moet men nog de kunst verstaan om zich den vroegeren toestand
voor oog en.' te roepen. En in plaats van ruiterlijk te erkennen, dat de
nieuwe toestand het verre wint van den ouden, trekt men aan het
idealiseeren en bestempelt de verbetering tot vandalisme. Publiek is on~
dankbaar en dat moge Voor den Plantsoendienst een groote troost zijn
en tevens een aansporing om op den ingeslagen weg voort te gaan. Naast
het schoonheidsstandpunt moet tevens het nuttigheidsstandpunt verzorgd
worden en deze zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Maar schoon·
heid en schoonheid zijn twee zeer verschillende dingen, al naar de persoon,
die ze te beoordeelen heeft. Hierop verder in te gaan, ligt niet op mijn
weg en ik kan alleen verklaren, dat de Plantsoendienst naar mijn per·
soonlijke opvatting veel te zuinig is met het opruimen van misvonnde
en half afgestorven boomen. Dit is niet op te vatten als een verwijt,
aangezien ik weet. dat zij rekening heeft te houden met de gezindheid
van Jan Publiek.
De plicht aan den Plantsoendienst opgelegd. geeft alleen reden tot
groote ontevredenheid bij het publiek. dat iedere verbetering afkeurt en
stilzwijgend voorbijgaat aan eigen vernielzucht. Afsluiting ... ik ga hierop
niet verder door. maar eindig nogmaals met een heil voor den Gemeen·
tel ijken Plantsoendienst.
F. W. Snepvangers.
16 Jan. 1937.
ud ~opper houtvester.
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