ogenblik te berekenen, waarvoor als aanloop een
prognose van de plaag een goede basis kan zijn. Een
en ander is niet eenvoudig, maar het is goed, dat
er in dit boek aandacht aan wordt besteed.
Dan is er een uitvoerige literatuurstudie van ir. W.
Kriek opgenomen over bosbranden en hun bestrijding. Hebben de andere schrijvers zich gehouden aan
de opzet van een Nederlands boek over bosbescherming, met deze studie voel ik me niet erg gelukkig. In dit handboek had ik een goed uitgewerkt
overzicht van de bosbrand en bosbrandbestrijding
In ons land verwacht. Liefst dan ook volledig. W e
hebben niet alleen de rapporten van het Bosschap
vanaf 1953, maar ook goede bosbrand rap porten al
vanaf de twintiger jaren. Ook van de gegevens
van de Bosbrandorganisaties was heel wat meer te
maken en dan over de verzekering staan al gegevens van vóór 1900 ter beschikking. Ik had die graag
eens hier goed vastgelegd gezien, maar dat zal nu
wel in ons tijdschrijft kunnen geschieden. Het is
natuurlijk goed om over de grens te kijken, maar
wat heeft het voor zin om zaken te behandelen die
niets met onze omstandigheden hebben te maken.
Wat bijvoorbeeld te zeggen van een zinsnede als
deze: „als er geen wegen zijn, kan nagegaan worden of er geschikte paden zijn, waarlangs gevaarlijke terreinen te voet of met lastdieren te bereiken
zijn". En dan, wat heeft een uitgebreide literatuuropgave hiervoor zin, iets waar de andere schrijvers
zich wijselijk van hebben onthouden. Nee, ik ben
hier niet gelukkig mee.
Als slot schrijft prof. G. Hellinga over de gevaren
van atmosferische aard: wind, temperatuur (koud en
warm), vocht (droog en nat), licht en elektriciteit
(bliksem). Dit is weer een prettig leesbaar hoofdstuk,
dat er ook wel bij moet zijn. Ik leerde eruit, dat
er een Canadese spar bestaat, waarschijnlijk Picea
glauca (vroeger canadensis geheten) en die wij ouderen witspar noemden, maar die we niet meer aanplanten sedert het begin van deze eeuw, daar ze
bij ons niet lang leven. Voor bescherming van naaldhout in de duinen, zo zegt de auteur, plant men „tegenwoordig" beschermende loofhoutwindsingels,
maar dat gebeurt dan toch al wel een halve eeuw
lang. Dergelijke perioden vinden wij echter als bosbouwers niet lang.
Met deze grapjes wil ik eindigen en nogmaals doen
uitkomen, dat we dankbaar moeten zijn voor deze uitgave, waardoor we het tweede deel met belangstelling tegemoet zullen zien. Dankbaarheid geldt ook de
schrijvers, maar vooral de heer Doom.
F. W. Burger
De prijs van het boek (261 blz., 109 foto's; tekeningen;
tabellen; determineertabellen; literatuuropgaven; linnen band;
formaat 17 x 24 cm) bedraagt f 19,25. Bestellingen bij de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, Lovinklaan 1,
Arnhem.
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Nederlandse Houtacademie
De redactie ontving het cursusprogramma 1969/70
van de Nederlandse Houtacademie te Amsterdam.
Het nieuwe cursusjaar begint op 1 oktober a.s.
In het programma is veel informatie opgenomen over
de Houtacademie, de opleiding, de diploma's en de
resultaten en het nut van de cursussen.
De cursussen zijn als volgt ingedeeld:
>
driejarige cursus (Ie jaar):
- inleiding
- de bronnen (bostypen)
- de grondstoffen (loofhout)
1
- loofhout
tweejarige cursus (1e jaar):
;
- inleiding
- verder gelijk aan:
driejarige cursus (2e jaar):
- de grondstoffen (naaldhout)
- naaldhout
- houtherkenning
- kunstmatig drogen
tweejarige cursus (2e Jaar):
tevens driejarige cursus (3e jaar):
- industrieel gedeelte
- halffabrikaten, herkomst, handelamaten en kwaliteitsonderscheidingen
- hout bevrachten en assureren
- organisaties op houtgebied
- handelskennis op het gebied van in- en verkoop
- diversen
Alle cursussen zijn schriftelijk. Het programma
waarin de cursusindeling in lessen gedetailleerd is
weergegeven, is verkrijgbaar bij de Nederlandse
Houtacademie, James Wattstraat 73, Amsterdam-Oost,
telefoon 020-920444.

