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H. W . Japing : Onderzoek naar de belangrijkste mechanische en fysische eigenschappen van 41 Surinaamse houtsoorten. Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mededeling C X X I I , Afdeling Tropische Producten, 46, 1957.
Aan deze publicatie is een langdurige en nauwgezette studie van houtmonsters
voorafgegaan, die door de auteur van dit boek, onder supervisie van prof. dr. J. F.
Kools, werd verricht op de Afdeling Bosexploitatie en Boshuishoudkunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Bij de bespreking van het proefmateriaal blijkt, dat
het aantal onderzochte proefstukken meer dan 32.000 bedroeg, terwijl het aantal verrichte bepalingen op een veelvoud daarvan moet worden gesteld, Voor het onderzoek
van dit zeer omvangrijke materiaal hebben verschillende bosbouwstuderiten voor kortere of langere tijd medegewerkt
Een gelijksoortig onderzoek van Surinaamse houtsoorten werd reeds eerder gepubliceerd door dr. ]. Ph. Pfeiffer. (Mededelingen Koninklijke Vereniging Koloniaal Instituut X X I I , Afd. Handelsmuseum 6 : „De Houtsoorten van Suriname", I en II, 1926
en 1927). Dit onderzoek had betrekking op 28 soorten. De publicatie van Japing
omvat 41 soorten, die met uitzondering van één soort nog nie£ door Pfeiffer werden
beschreven. Als zodanig kan het werk van Japing dus beschouwd worden als een
aanvulling van dat van Pfeiffer, ofschoon, zoals door de schrijver 'is vermeld, het
onderzoek vaak niet" op gelijke wijze heeft plaats gehad, zodat vergelijking van het
cijfermateriaal niet altijd mogelijk is. Hij legt er de nadruk op, dat standaardisering
van het onderzoek, vooral internationaal, zeer nodig is.
Iri de publicatie van Japing worden eerst de mechanische en fysische eigenschappen
van het hout en de methoden om deze te bepalen, in enkele hoofdstukken uitvoerig
besproken. Dit boekwerk biedt daardoor aan belangstellenden de mogelijkheid om zich
snel en met niet al te veel moeite op dit bijzondere terrein te oriënteren. Hierna volgt
een samenvatting van de gegevens van de afzonderlijke houtsoorten met vermelding
van bijzonderheden over uiterlijk voorkomen, draad, nerf, bewerkbaarheid, volumegewicht, buigvastheid, drukvastheid, schuifvastheid, splijtbaarheid, stramheid, slagvastheid, hardheid, krimping, trekken en scheuren, werken van het hout en de gebruiksmogelijkheden. Als slot volgen een aantal tabellen met een Nederlandse en Engelse
tekst waarin een kort doch duidelijk overzicht wordt gegeven van de verschillende
proeven. Door deze tweetalige tabellen en de uitgebreide Engelse samenvatting zal deze
publicatie ongetwijfeld ook in het buitenland een verdiende belangstelling genieten.
Voor de kennis van de Surinaamsehoutsoorten is dit boekwerk een waardevolle
aanwinst.
R. Sewandono.

Jaarverslag 1957 van de Centrale Cultuurtechnische Commissie, de Cultuurtechnische
Dienst, Herverkavelingscommissie Zeeland, de Herverkavelingscommissie Walcheren
en de Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden.
In april 1958 verscheen het jaarverslag van wat we kortweg maar zullen noemen
de Cultuurtechnische Dienst. Vlugger kan het wel haast niet, en wat een jaarverslag !
Het bevat vele illustraties en tal van graphische voorstellingen in kleuren. Kaartjes
geven duidelijk weer wat er op 't gebied van de ruilverkaveling tot nu toe en in het
verslagjaar tot stand kwam. Het navolgend staatje geeft hiervan een overzicht:
Aangevraagde oppervlakte ruilverkaveling in 1957
199.900 ha
Totaal aangevraagd per 3 1 / 1 2 1957
1.197.600 „
In uitvoering genomen
30.280 „
Totaal in uitvoering op 31/12 1957
180.080 „
Gereed gekomen in 1957
23.310 „
Totaal gereed gekomen
115.800 „
Bij de verschillende werken zal men niet kunnen volstaan met verbetering van de
waterbeheersing en ontsluiting door wegen, maar zal men ook tot kavelinrichting moeten overgaan. De ruilverkaveling komt eerst tot zijn recht, wanneer hij leidt tot voldoend grote, machinaal en rationeel bewerkbare kavels.
Zeer leerrijk zijn ook de kaartjes, die de stand van het werk duidelijk aangeven voor
iedere provincie. Z o geeft men bij enkele ruilverkavelingen van een paar eigenaren de
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ligging der kavels vóór en na beeindiging der werkzaamheden en met één opslag ziet
men de practische samenvoeging der grondstukken.
Gewezen wordt ook op de landschapsverzorging en de nauwe samenwerking, die
hierbij bestaat met het dienstvak. Landschapsverzorging van het Staatsbosbeheer.
Uit dc aard van de zaak gaat bij de ruilverkaveling veel natuurschoon, waaraan we
gehecht zijn, verloren. W e willen alleen maar wijzen op de mooie wallen met mooie
bloeiende heesters als slee- en meidoorn, die de oude kavels omzomen. Maar het maakt
toch wel verschil of men ook in het nieuwe landschap nieuw natuurschoon schept, al
zijn daarmede vaak jaren gemoeid. Maandelijks heeft er tussen de Cultuurtechnische
Dienst en het Staatsbosbeheer overleg plaats. Als voordeel wordt gewezen op een ruilverkaveling op Texel. Men heeft daarbij de vogelrijke terreinen gespaard. De wegen
worden beplant met windkerend struikgewas en ook de bestaande boerderijen krijgen
een nieuwe of aanvullende erfbeplanting. Men tracht er ook het tuinwallenlandschap
zoveel mogelijk te reconstrueren ; deze mooie wallen vervullen bij de schapenteelt op
Texel een nuttige functie. Ook bij dc herverkaveling op Walcheren heeft men aan de
schepping van nieuw natuurschoon gedacht, terwijl thans in het rivierengebied uitgestrekte landschapsplannen in voorbereiding zijn. Voor de landschapsverzorging in ruilverkavelingsverband werden in het verslagjaar 1,2 millioen geinvesteerd.
W e hopen maar dat ook in de toekomst, die samenwerking tussen genoemde diensten
even hecht moge blijven opdat er niet alleen nieuw natuurschoon moge worden gecrëeerd, maar ook oud natuurschoon, waar mogelijk blijve gespaard.
Z o hebben we in onze omgeving de Drentse A, die zich schitterend door het landschap slingert met hier en daar nog een mooie eik of wat struikgewas. Wanneer men
dit van de heuveltjes bij Schipborg aanschouwt, heeft men een levend schiderij van
millioenen waarde vóór zich. E r gaan geruchten, dat men ook hier met ,,de lineaal" wil
gaan werken. Voor ons is dit zo erg niet, voor ons zal het maar een opus posthume
betekenen, maar voor een jongere generatie zeker niet. W e hopen dat, wanneer het zo
ver is, de natuurbescherming op de bres zal staan.
Het is een genoegen dit jaarverslag van een blijkbaar jonge, energieke dienstleiding
te lezen.
P. van Zon.
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Forestry Practice. Forestry Commission. A summary of methods of establishing forest
nurserles and plantations with advicc on other forestry questions for owners, agents
and foresters. Seventh Edition, 1958 (93) London H.M.S.O. Pricc 5 sh. 6 d.
Zoals in het voorwoord wordt aangegeven is dit boek het resultaat van ,,team-work"
van onderzoekers van het Bosbouwproefstation, waarbij de nieuwste gegevens zijn
verwerkt. Het is geen leerboek, maar een handboek voor boseigenaren of hun beheerders. Dat dit boek blijkbaar ook in een behoefte voorziet, wordt duidelijk uit het feit,
dat in 1933 de eerste druk verscheen en nu in 1958 de zevende.
Dit boekwerk behandelt over 20 hoofdstukken verdeeld, kwekerijen {6 hoofdstukken), bosaanleg en bosbehandeling (dunning) benevens ziekten, plagen en brand (9
hoofdstukken), de bosexploitatie en het gebruik van hout (3 hoofdstukken) en ten
slotte in 2 hoofdstukken verschillende gegevens, zoals nodige gereedschappen, voorlichting, subsidies enz.
Gezien dc personen die men met dit boek wil bereiken, heeft men zich beperkt tot
die gegevens die de man in de praktijk nodig heeft. W a a r mogelijk en gewenst zijn
de gegevens en adviezen per boomsoort vermeld; zo bijvoorbeeld bij zaden (inzamelingsdatum, kiemkracht enz.) en bij de dunningen (stamtallen).
In een tabel zijn bijeengebracht een aantal indicatorplanten met de bijbehorende aanwijzigingen, die deze planten omtrent de bodem geven en de mogelijke boomsoorten,
die daarbij voor aanplant in aanmerking komen. Daarnaast geven andere tabellen voor
de meest gebruikte boomsoorten (23 naaldhoutsoorten en 15 laofhoutsoorten) de groeïvoorwaarden en ook de standplaatsen die zeker niet moeten worden gebruikt, alsmede
gegevens over het hout.
Het zou te ver voeren om elk hoofdstuk afzonderlijk te behandelen. Bovendien is
het boek bestemd voor gebruik in Groot-Brittannië. Het bevat in kort bestek een schat
van practische gegevens, ook bruikbaar in ons land, die echter, zoals de Forestry Commission in het voorwoord opmerkt, toch niet volledig vervangingsmiddel kunnen zijn
voor informaties en advies, die een eigenaar kan verkrijgen van een persoonlijke inspectie door een bosbouwconsulent of houtvester.
G. Hellinga.

