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Een belangrijke functie van het hoger .beroep is namelijk het brengen
van eenheid in de rechtspraak. Daarnaast is het hoger beroep natuurlijk
van belang, opdat de rechtszoekenden hun zaak opnieuw aan een hogere
rechter kunnen voorleggen, waarvan men aanneemt, dat deze de zaak
diepgaander kan onderzoeken, dan de rechter in eerste aanleg.
Het voornaamste bezwaar tegen het ontbreken van hoger beroep is
naar mijn mening van psychologische aard: De rechtzoekende zal zich
wellicht onbevredigd voelen, indien hij, na een ongunstige uitspraak, niet
in hoger beroep kan komen.
Niettemin moet men de wetgever toegeven, dat rechtspraak in hoger
beroep waarschijnlijk slechts een doublure zou betekenen van die in eerste instantie, met als nevengevolg, dat de procedures onnodig zouden
worden verlengd.

Tenslotte nog een opmerking. Het College van Beroep is op 1 Juli 1955
geïnstalleerd. Dit betreft echter slechts de gewone leden. De bijzondere
leden, die gekozen worden uit een voordracht van de bedrijfslichamen,
zijn nog niet benoemd. Derhalve kan het College thans nog geen kennis
nemen van geschillen tussen een bedrijfslichaam, zoals het Bosschap, en

de door dit lichaam geadministreerden. Overigens belet dit natuurlijk
niet, dat een zaak aanhangig wordt gemaakt.
Het bovenstaande biedt slechts een summier overzicht van de Wet op
de Administratieve Rechtspraak. Het schept voldoening, dat deze Wet zo
spoedig na de totstandkoming van de eerste bedrijfslichamen in werking
kon worden gesteld, zodat de belanghebbenden, die zich door besluiten
of handelingen van een publiekrechtelijk lichaam gekrenkt voelen, thans
de weg openstaat naar een onpartijdige rechter.

De wijze, waarop deze nieuwe tak van rechtspraak is geregeld, rechtvaardigt de

conclu~ie.

dat de rechten van hen, die vallen hinnen de wer. . .

kingsfeer van de publiekrechtelijke bedrijfslichamen, op een zeer bevredigende wijze worden beschermd.

Referaat
Rubriek 8. Bosproducten f:::n hun verwerking :en gebruik
832.3 (492)

Van inlandse populier /o/Iucif... H. A. Bollen. De Houthandel 8 (16),1955 (147-149).
De Nederlandse lucifersfabrieken verwerken bijna uitsluitend inlands populierenhout.
Jaarlijks wordt 18,000-20.000 ma populier uit eigen bossen van de fabrieken of van
elders aangevoerd. Het hout dient aan hoge eisen te voldoen: de kleur moet zo wit
mogelijk zijn, het hout moet recht van draad zijn en een rechte stamvorm hebben. om
breuk te voorkomen. Men -heeft voorkeur voor stammen met een omtrek van 130---160
cm. Voor de fabricage van de doosjes moet het hout van nog betere kwaliteit zijn dan
voor de lucifers.
A. G.

