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BOEKBESPREKING. 
Dr W. G. N. v. D. SLEEN: Zweden en Lapland (Het Nederlandsche Boekhuis. Tilburg. 272 

p. p. Veel foto's en teekeningen, gekleurde overzichtskaart. Pr. ingen. ƒ 2,90, geb. ƒ 3,90. 

Haast ieder jaar verblijdt v. d. Sleen ons met het resultaat van zijn reis-studies. Ditmaal 
geldt het Zweden en Lapland, van Gothaburg in het Zuiden tot heel in het Noorden onder 
de Lappen. Zoo reist een modern, beschaafd, gestudeerd, avontuurlijk echtpaar. Natuurbe
schouwing is hoofdzaak, maar historie, economie, volkenkunde, krijgen ook meer dan opper
vlakkige aandacht. Een boeiend, blij-gestemd boek, vol verrassende informatie. 

JAC. P. T H . 

Ir EDM. NICOLAS: Hormonen. Voorwoord van Prof. Dr U. G. BIJLSMA. (Utrecht. Uitgeverij: 
Het Spectrum. 93 pp. Prijs ƒ 0,90). 

Een vlot en vermakelijk boekje, populair-wetenschappelijk in den besten zin des woords 
en bijzonder geschikt om Groot Publiek op de hoogte te brengen van „al die nieuwigheden" 
in de geneeskunde en de gezondheidsleer. J A C P. T H . 

Dr. J. J. HOFF en C. G. HOFF-VERMEER, arts: De Vitamines. 5e vermeerderde druk. (Gorinchem, 
J. Noorduyn en Zn. 104 pp. ingen. f 1.—, geb. f 1.25. 

Een beknopt, maar inhoudsrijk boekje over de aanvankelijk zoo geheimzinnig lijkende stoffen, 
die, zooals haast ieder thans weet, niet in ons voedsel mogen ontbreken. JAC. P. T H . 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Vuilberging en Natuurschoon. Oproep om medewerking. Eenigen tijd geleden werd door 

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, in overleg met de Contact-Commissie in zake Natuur
bescherming, een Studiecommissie geïnstalleerd, welke zich bezig zal houden met het vraag
stuk van de vuilberging van gemeenten en particulieren, speciaal in verband met de belangen 
van natuur- en landschapschoon, welke hierbij doorgaans zeer nauw zijn betrokken. De 
Commissie stelt zich o.m. voor een overzicht samen te stellen van de gevallen, waarbij door 
vuilstorting natuurwetenschappelijk merkwaardige terreinen verloren gaan, plassen, waardevol 
uit een oogpunt van natuurschoon, voor vuilberging worden gebruikt, landschapschoon door 
onooglijke vuilnisbelten wordt aangetast, enz. Voor het verzamelen van de gegevens hiervoor 
zouden wij gaarne aller medewerking inroepen. Wij zouden het zeer op prijs stellen opgaven te 
mogen ontvangen van vuilstortingen, waarbij zich bovengenoemde bezwaren naar Uw meening 
doen gelden, met vermelding van de gemeente(n), waaruit het vuil afkomstig is en zoo mogelijk 
voorzien van een eenigszins nauwkeurige beschrijving van de ligging der stortplaats. 

Het gaat hier dus uitsluitend om vuilstorting door gemeenten, bedrijven en particuliere 
instellingen en niet om de „natuurverontreiniging" door het wegwerpen van papieren, schillen 
en doozen. Zooals bekend, is ter bestrijding van dit laatste kwaad de „Bond tegen veront
reiniging van Natuur en Stad" opgericht. Ir W. G. VAN DER KLOOT, 
Prins es segracht 23, 's-Gravenhage. Secretaris van de Studiecommissie in zake 

Vuilberging. 

Werk in het Oude Land. Men vraagt mij, of in het Oude Land van Texel ook nog „aardig 
en degelijk" biologisch werk te doen valt. Wel, stellig en zeker, minstens evenveel als in de 
Staatsnatuurmonumenten in de duinen. 

Vooreerst de tuinwallen met hun flora en fauna. Je begint met een mooie spikspliternieuwe 
tuinwal en gaat dan na hoe in enkele jaren de flora snel verandert en vrij spoedig tamelijk 
stabiel wordt. In verschillende deelen van het eiland gaat dit verschillend. Hoe komt het dat 
op sommige plaatsen het Engelsch gras zoo'n mooie eindtoestand oplevert, waar geen kwestie 


