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Bij het verschijnen van de le druk van dit boek, is het in dit tijdschrift ((8) 1, 22—29,
1934) besproken door Dr J. R. B e v e r s / l u i s . Deze trad het werk zeer welwillend
tegemoet en heeft zich In de recensie veel moeite gegeven om een deel der talrijke
onjuistheden recht te zetten.
Men had dus kunnen verwachten, dat uitgever en schrijvers een tweede druk zorgvuldig zouden hebben bijgewerkt, maar in deze hoop wordt de lezer bedrogen. Van
de ruim 50 door Dr B e v e r s l u i s opgesomde slordigheden, vergissingen en onjuistheden is slechts een enkel ondergeschikt punt gewijzigd en aangezien deze 50
punten slechts een deel vormden van de verbeteringen die het boek behoefde, is het
zeer te betreuren dat niet een deskundige is aangezocht om de tekst te corrigeren
voor die onderwerpen, waar de schrijvers (blijkbaar) leken zijn.
Door deze nalatigheid is het werk gebleven wat het was, een degelijke kern van
wetenswaardigheden betreffende de houthandel, het opslaan en de verwerking van
hout, omgeven door een reeks mededelingen op het gebied van bosbouw, houtanatomie
en plantenphysiologie, die ten dele niet geheel juist, ten dele uitgesproken fout zijn.
Met uitzondering van de dwaze afbeeldingen op bladzijde 12, met bovendien nog
verwisselde onderschriften zijn de illustraties uitstekend, evenals de uitvoering en typografische verzorging van het boek. Dat de gekleurde afbeeldingen der houtsoorten,
die een aantrekkelijkheid vormden van de eerste druk, niet weer zijn opgenomen, zal
wel een betreurenswaardig gevolg van de tijdsomstandigheden zijn.
W . L. J.
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Een .boekje van 130 bladzijden, samenbundeling van een aantal verslagen der verschillende dochter-organisaties, waarvan onze rechtstreekse belangstelling hebben die
van het Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur (I.T.B.O.N.) en
het Bosbouwprocfstation en zijdelings bijvoorbeeld die van de afdeling hout van het
Centraal Instituut voor materiaal-onderzoek (CXM.O.), de grondonderzoeksinstellingen
en de werkgroep houtwallen. Van het medegedeelde zij hier niets naders vermeld, daar
het verslag meer een overzicht geeft van de organisatie dan dat er nieuws in vermeld
staat.
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Het jaar 1945 is, hoewel door de oorlog nog een abnormaal jaar, mede door de onvolledigheid der gegevens, een tamelijk gunstig jaar geweest, waarbij dient te worden
opgemerkt, dat ruim 25 procent der branden en zelfs Tuim 70 procent der toegebrachte
schade, moest worden toegeschreven aan oorlogshandelingen. In beide jaren is echter
het aantal gevallen waarin de oorzaak o n t k e n d is, zeer groot en wel om en nabij
40 procent, waardoor het oorzaken-overzicht veel van zijn waarde verliest. De schade
in geldswaarde toont, zoals bij alle statistische overzichten, een toenemende tendens
door achteruitgang der geldswaarde. Het is jammer, dat beide verslagen niet zijn
gecombineerd nu zij toch in één keer werden uitgegeven ; voor vergelijking der cijfers
was dit wel overzichtelijker geweest.
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