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A. t e W e c h e l . Uitgave van de Commissie inzake het gebruik en de verwerking van inlandsch
hout in Nederland. April 1943.
Dit smakelijk boekje wordt aangekondigd als een genoegelijk praatje over het hout
van onze loofhoutboomen, voor ieder bevattelijk en aan de hand van reëele feiten
aan niemand een verkeerd inzicht gevend. Het is belangrijk voor de voorlichting van
het publiek, lien aanzien van de teelt van hout op eigen bodem en voor het levendig
maken en houden van de belangstelling van den houthandelaar en van den boschbezitter.
Hierin is de schrijver, ondanks veel droge stof, die het onderwerp uit den aard der,
zaak oplevert, goed geslaagd. Er komen heel wat aardige opmerkingen in het boekje
voor, die een bijzondere kijk geven op zaken, die vaak al wel bekend zijn, doch die
op andere wijze opgedischt, weer een geheel nieuw voorkomen hebben. Doch ook heel
wat nieuwe gezichtspunten doemen hier op, ook voor den reeds min of meer ingewijde.
Alleen de eerste bladzijde is wat ongelukkig uitgevallen in droge opsomming en in
hinderlijk korte alinea's, die zich kwalijk laten lezen. Het was hier werkeljjk wel
mogelijk geweest met dezelfde stof op de verder gebruikte methode een prettiger en
vlotter aanvang te maken. W e hopen echter, dat dit minder gelukkige begin niet moge
afschrikken, want juist van de eerstbehandelde houtsoort, het populierenhout, doet
professor t e W e c h e l zoo heel veel belangwekkende mededeelingen. Het is dan
ook niet voor niets, dat hij voor ons land dit hout vooropstelt.
''
Verder volgen dan beuk, eik, esch, iep en wilg, terwijl van de andere houtsoorten,
die bij ons minder om het hout worden geteeld, worden behandeld : linde, eschdoorn,
acacia, noot, plataan, berk, haagbeuk en tamme kastanje. Om slechts een enkele greep
uit de veelheid van mededeelingen te doen, roemt de schrijver acacia, naast het eikenhout, als de meest voortreffelijke houtsoort. Tamme kastanje sluit de rij en hier treft
ons de mededeeling : „De duurzaamheid is groot en mag wellicht gelijk gesteld worden
aan die van eikenhout". W e betwijfelen of de gebruiker er ook zoo over zal oordeelen,
maar we zullen hopen, dat onze opvatting ouderwets is, want ouderwets is professor
t e W e c h e l allerminst in zijn betoog. Zooals we dat van hem gewend zijn, leeft
hij altijd vol belangstelling, voor alles wat er om hem heen geschiedt, met zijn tijd
mee. Dat is het ook, dat ons in dit werk kan bekooren,
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F. W . B u r g e r .
N.B. Het boekje is franco per post verkrijgbaar voor f 0,50. door dit bedrag te gireeren
op postrekening 7371 van de Nederlandsche Heide * Maatschappij te Arnhem,
met vermelding : „voor boekje Inï. loofhout".
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