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BOEKBESPREKING. 
De Haagsche Vogeltuin. Een bundel schetsen onder redactie van P. Meyburg en Dr. A. Schier-

beek, uitgegeven door de Algemeene Vereeniging voor Natuurbescherming voor 's Graven
hage en Omstreken ter gelegenheid van haar 12 '2 jarig bestaan. Niet in den handel. 

Er zit dus niet anders op, dan lid te worden van die Vereeniging: minimum jaarlijksche contri
butie ƒ 1.—, te storten op girorekening 3565 ten name van onzen penningmeester leplaan 191 
te 's Gravenhage. Die naam is D. Laverman. 

Ge krijgt dan dit mooie boekje 64 p.p. met veel fraaie foto's en behelzende het worden en 
bestaan van Den Haagschen Vogeltuin aan de boschjes van Poot. 

Het nut van dergelijke vogelkweekplaatsen blijkt duidelijk. Ik hoop en verwacht, dat iedere 
stad ze gaandeweg krijgt, de groote steden een dozijn of zoo, kundig ingewerkt in de parken 
en plantsoenen. 

Het boekje sluit zich waardig aan bij de andere uitgaven der Vereeniging: Wandeltochten 
om 's Gravenhage, Groen en Bloemen in den Haag; en Onze Duinen. Het is eigenlijk een groot 
wonder dat deze Vereeniging, die deze kostelijke werkjes gratis aan haar leden verschaft op 
1 December 1938 er nog slechts 2015 telde. De minimumcontributie is zoo laag gesteld, dat 
haast ieder Hagenaar lid zou kunnen zijn. Zooals reeds is gezegd men meldt zich voor het 
lidmaatschap aan bij den heer D. Laverman, leplaan 191, den Haag. Ge begrijpt, dat 't wel 
wenschelijk is, het bedrag van uw jaarlijksche contributie hooger te stellen dan ƒ 1 . — . Met een 
rijksdaalder kom je toch nog voordeelig uit. JAC. P. T H . 

Dr. Ir. W. B. KLOOS. Het Nationaal Plan. Uitgave van N. Samson N.V., Alphen a.d. Rijn, 
post-octavo 295 p.p., prijs ƒ3.75 (voor leden van het Nederl. Instituut voor Volkshuis
vesting en Stedebouw ƒ2.75.) 

Dit belangrijke boek is nog juist op tijd verschenen, om te pas te komen voor de voorbereiding 
van de wettelijke regeling van streekplannen in het algemeen en natuurbescherming in het 
bijzonder. Nog beter ware het geweest indien het een kwart-eeuw eerder ware verschenen, 
maar de tijden waren voor een werk als dit nog niet rijp. Thans hebben wij de beschikking 
over twintig jaargangen van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, 
benevens honderden boekwerken, rapporten, tijdschriftartikelen over de groote vragen: hoe 
zullen we wonen, hoe zullen we gelukkig en gezond leven? 

Het eerste deel van het boek handelt over het beloop van onze bevolking, de toename, de 
verspreiding over het grondgebied, den leeftijdsopbouw. Er zijn verschillende berekeningen 
opgezet omtrent de vermoedelijke bevolking van ons land tegen het eind van de twintigste eeuw. 
Ir. Kloos komt voor 1970 op een maximum van eventjes over de 10 millioen en een minimum 
van tegen de 9 millioen. De belangrijkste kwestie hoe deze bevolking zich verspreidt over het 
grondgebied wordt ook ter dege behandeld. 

Deel II geeft een overzicht van de economische ontwikkeling vóór en na 1914, de beroeps
samenstelling der bevolking, de werkloosheid en de richtlijnen voor de toekomst. 

In Deel III vinden we de beschouwing van het Werken, het Wonen, de Recreatie, het Verkeer. 
Onnoodig is het te zeggen, dat dit deel al heel bijzonder boeiend en belangrijk is. De geleerde 

schrijver blijkt zijn tijd intens „beleefd" te hebben, heeft kennis genomen van ontzaglijk veel 
van wat op dit gebied is gedacht en gedaan en verheft zich tot de allerzuiverste en hoogste 
idealen, daarbij rekening houdend met een gezonde praktijk. We gaan nu toch langzamerhand 
wel inzien, dat de „idealisten" de beste practici zijn. 

Dit boek is een onmisbare handleiding voor allen die betrokken zijn bij beslissingen over het 
lot van den bodem van Nederland, beslissingen die heden ten dage maar al te dikwijls haastig 
moeten worden genomen door brave vlijtige werkers voor gevallen, die zij nog lang niet vol
doende beheerschen. Een paar uurtjes „Kloos" kan hier veel kwaads voorkomen. 

JAC. P. T H . 


