Boekbespreking
„Inlandsch Hout" door Dr. J. R. B e v e r s l u i s , uitgave van de
Commissie inzake het Gebruik en de Verwerking van Inlandsch Hout in
Nederland.
.
"
Dit boekje geeft een overzicht van de gebruiksmogelijkheden van onze
in Nederland gegroeide houtsoorten, waarbij is getracht, de juiste verhouding te vinden tusschen de waarde van ons inlandsch hout en die
van uit het buitenland ingevoerd hout van dezelfde soort. '
Een leek zou zich kunnen afvragen, of een dergelijk boekje noodig
is en of het niet vanzelf spreekt, dat de Nedcrlandschè houtgebruikers
op de hoogte zijn van de'gebruikswaarde van het in Nederland gegroeide
hout. Het zou, op grond van dezen inderdaad logischen gedachtengang
begrijpelijker zijn als aan de gebruikswaarde van ingevoerd hout in een
geschrift de noodige bekendheid werd gegeven. Tenzij het nieuwe soorten
betreft, is dit in het algemeen niet noodig. De Nederlandsche houtgebruiker
kent zeer wel de eigenschappen van het Slavonische eikenhout en die
van het eikenhout, dat de laatste tijden uit Frankrijk komt, evenals de
gebruikswaarde van de ingevoerde heipalen; W a t echter de houtgebruiker
veelal niet weet of althans niet voldoende realiseert, is dat ook in het
Nederlandsche bosch eikenhout en heipalen te vinden zijn, die voor bepaalde voorzieningen zeker niet voor het ingevoerde hout behoeven onder
te doen.
Zooals in het voorwoord van Voorzitter en Secretaris van de Commissie Inlandsch Hout wordt gememoreerd is de Commissie sinds 1931
begonnen met het nastreven van haar aanvankelijke doelstellingen :
ie. het bevorderen van het gebruik van gezaagd en ongezaagd inlandsch
hout in ons land, zoowel in het algemeen als daar, waar dit hout door
geïmporteerd hout wordt verdrongen;
2e. het geven van meer bekendheid aan de gebruikswaarde van Inlandsch
hout.
Uitvoerige inlichtingen over de werkwijze van de Commissie zijn te
vinden in het verslag van haar werkzaamheden, dat is gepubliceerd in
de September-aflevering van het Tijdschrift van de Nederlandsche Heidemaatschappij over 1934 Uit dit verslag, dat een opsomming geeft van
de in de eerste 3-jarige periode verrichte werkzaamheden en bereikte
resultaten, blijkt dat de houtverbruiker over de te gebruiken soorten nog
voorlichting behoeft en dat het geven van meer bekendheid aan de gebruiksmogelijkheden van inlandsch hout noodig is om het bosch- en houtbedrijf in eigen land tot bloei te brengen.
.
Daarom moet het verschijnen van dit boekje worden toegejuicht. Het
is ruim verspreid, zoodat houtgebruikers, die aan het gebruik van het
Nederlandsche product willen medewerken, zich over de mogelijkheid
daarvan in dit boekje kunnen oriënteeren.
In de inleiding wijst Prof. t e W e c h e l er op, dat ,,wat de internationale houtbeweging betreft, men zich omstandigheden kan denken,
waarbij men dankbaar moet zijn, dat er nog inlandsch hout te krijgen is."
Deze omstandigheden zullen zich spoedig kunnen voordoen en dan zal dit
boekje zijn propagandistische karakter verliezen en een gids voor het
meest doelmatige gebruik van de beschikbare hoeveelheid inlandsch hout
worden. Laat ons hopen, dat de houtgebruiker er uit zal leeren, wat met
inlandsch hout kan worden bereikt
Over den inhoud van het boekje kan ik kort zijn. Het geeft in goed
geschreven en overzichtelijken vorm weer de vele gebruiksmogelijkheden
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van de in ons land meest voorkomende houtsoorten. Zeer veelzijdig blijkt
te zijn het gebruik van inlandsch grenen, dat in zoo goed als alle afmetingen een nuttigen gebruiksvorm heeft. Het is juist gezien, de verschillen
te belichten, die nu eenmaal bestaan tusschen inlandsch grenen en dat,
afkomstig uit de Noordelijke en Oostelijke landen van Europa. Wij moeten
in het belang van de goede zaak, steeds er voor zorgen, aan het inland'
sche hout geen eigenschappen toe te kennen, die het nu eenmaal niet
bezit. Dit geldt niet alleen voor grenen, doch ook voor eiken- en beukenhout, al vinden wij zulks — althans voor eikenhout — niet uitdrukkelijk
in het boekje vermeld. Had er niet op gewezen moeten worden, dat practici
van oordeel zijn, dat inlandsch eikenhout, wat taaiheid en hardheid betreft,
wat vóór heeft op dat uit Midden-Europa ? W a t betreft de noestigheid
zal het „gemiddeld" bij het ingevoerde achter staan. Zeer terecht wordt
de nadruk gelegd op de belangrijke plaats, die het populierenhout, waarvan 80 a 100.000 in3 per jaar in ons land wordt geproduceerd, tusschen
de andere inlandsche houtsoorten inneemt en talrijk blijken de gebruiksmogelijkheden van dit hout te zijn.
Van veel belang voor den Nederlandschen boschbouw zijn de gebruiksmogelijkheden van het in ons land gegroeide douglashout {Oregon-pine)
en dat van den lariks. Hiervan is nog niet veel bekend en veel zal er
ook van afhangen, in welken vorm de boschbouwer het hout aan den
gebruiker kan aanbieden. Dr. B e v e r s l u i s wijst er op, dat het veelal
met takstompen doorgroeide en breed-jaarringige douglashout, dat uit onze
oudste douglasaanplantingen nu aan de markt komt, niet gelijkwaardig
is met het ingevoerde Oregon-pine, Afgezien van dit duidelijke verschil,
zal m.i., zoowel voor douglas als voor lariks, een onderzoek naar de
eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van het in Nederland gegroeide
hout noodig zijn. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zullen den
boschbouwer aanwijzing kunnen geven omtrent de meest geschikte behandeling der douglas- en lariksbosschen.
De uitvoering van het boekje is eenvoudig, maar smakelijk. Door het
groote aantal foto's is het aantrekkelijk en zal het niet als een droog
rapport op zij worden gezet, maar maakt het een goede kans, dikwijls
geraadpleegd te worden.
Laten wij daarom hopen, dat dit „Propagandaboekje", zooals de Commissie Inlandsch Hout het heeft aangekondigd, moge slagen en vele houtgebruikers er toe zal brengen, waar zulks kan, inlandsch hout te gebruiken.
Ook voor anderen dan onmiddellijk bij het houtgebruik betrokkenen bevat
het boekje, dat bij het Secretariaat van de Commissie Inlandsch Hout,
Sickeszplein 1 te Arnhem, voor f 0,50 verkrijgbaar is, veel wetenswaardigs.
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