Boekbesprekingen
Enquête internationale sur la standardisation de la mesuce du bois et sur
ÏC3 différents oiodes de vente du bois. (Institut international d' agriculture.
Rome. 1930).
Naar aanleiding van een desbetreffende motie, aangenomen op het Internationale boschbouwcongres te Rome In 1926, nam het Institut international d' agriculture te Rome het initiatief tot het rondzenden van een
vragenlijst over de geheele wereld, waarin om uiteenzetting van stand'
punt en verstrekking van inlichtingen omtrent de in den titel genoemde
punten gevraagd werd.
Verzonden werden 1840 vragenlijsten. Ontvangen werden
130 antwoorden,
. Aangezien de strekking der toegezonden vragen vooral betrof de alof niet gewenschtheid van universeele toepassing van het metrieke stelsel
is het geen wonder dat uit Engeland van de Timber Trade Federation,
de Society of Foresters of G. B., en de Royal Scottish Arboricultural
Society elk een kort en volkomen afwijzend antwoord ontvangen werd.
Veel hoop op de mogelijkheid van het bereiken van eenig resultaat
valt uit het Rapport trouwens in 't geheel niet te putten.
Van waarde zijn de velerlei gegevens die uit een aantal der antwoorden
overgenomen zijn betreffende gebruiken en sortimenten bij den verkoop
van hout en de voornaamste methoden van meting, hoewel ook deze
materie lang niet de volledigheid en waarde heeft die zij had kunnen
hebben indien op grootere schaal en volkomener geantwoord was op de
desbetreffende vragen.
J. R. B.
Dr. H. K n u c h e 1. Untersuchungen
über den Einfluss der Fallzeit
nuf die Eigenschaften des Fichteri' und Tannenhotzes. I. Teil. Der Einfluss der Fallzeit auf einige physikalische und gewerbliche
Eigenschaften
des Holzes. (Belheft zu den Zeitschriften des Schwelzerischen Forstvereins. No. 5. 1930).
Een onderzoek dat tracht nu eindelijk eens een op exacte gegevens
berustende definitieve uitspraak t2 verwerven omtrent bovenstaand vraagstuk. Het betreft hier een van de vele kwesties omtrent eigenschappen van
hout, waarbij overlevering en onjuiste interpretatie de bronnen van kennis waren.
Ook thans nog is bij houthandelaren enr -verbruikers zeer algemeen
de opvatting dat de vellingstijd een grooten invloed heeft op de kwaliteit van het hout, met name dat hout hetwelk in den juisten tijd van het
jaar geveld is, duurzamer is, minder krimpt en scheurt, sterker is en
grooter warmtegevend vermogen heeft.
Volkomen bewijskracht bezat geen van.de vele vroegere onderzoekingen.
Bij het hier besproken onderzoek werden proefboomen geveld in een
gesloten opgegroeiden gemengden opstand van den (Abies alba Mill.) en
spar (Picea excelsa Lk.), in het midden gebergte op een hoogte van
470—490 m boven zee. D e bedrijfsleeftijd is 110—120 jaar, (fysische
leeftijd van de oudste dennen een 150 jaar), en er vindt nog flinken bijgroei plaats, vooral aan de dennen.
In den opstand vinden thans sterke lichtingen plaats, zoodat de boomen
in wijd verband staan. De stammen zijn blijkens de vergezellende foto's
en de beschrijving kaarsrecht, met zeer lange takvrije stamstukken. De
dennen zijn 35—38 m hoog, met 50—80 cm diameter op borsthoogte. De
sparren zijn bij gelijken diameter een paar meters lager, en hebben als
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regel een diameter van 40—60 era. De meeste stammen zijn kerngezond,
wortelrot Is bijna niet aanwezig.
In dezen opstand werden gedurende 12 achtereenvolgende maanden,
telkens tusschen den 12en en 20sten van de maand (om eventueele. opmerkingen in verband met den maanstand te voorkomen), tusschen 7]/i
uur en
uur voormiddags een den en een spar geveld. .
Het onderzoek zou omvatten, afzonderlijk voor spint en kern:
1. vochtgehalte;
2. gewicht, versch en luchtdroog ;
3. verloop van de droging en het krimpen;
4. chemische samenstelling ;
5. warmtegevend vermogen ;
6. bewerkbaarheid;
7. duurzaamheid;
8. sterkte-eigenschappen (buig-, schuif-, druk- en trekvastheid).
De uitkomsten betreffende de punten 7 en 8 zullen in afzonderlijke
publicaties verschijnen.
De gevelde stammen werden na opmeting onmiddellijk vervoerd en de
voor het onderzoek der punten 1 tot en met 6 bestemde stamgedeelten
waren binnen 24 uren na de veiling tot proefstukken verzaagd en luchtig
gestapeld. De opdeeling der stamstukken en de plaats van de proefstukken
in de stamdoorsnede wordt in de publicatie voor elk der stammen in een
figuur volledig aangegeven.
Moge als inleidende mededeeling tenslotte nog volgen de opgave dat
de breedte van het spint, op een hoogte van 4 m boven den grond, bij
de dennen in den regel 6—7 cm bedroeg, bij de sparren slechts 3—4 cm.
De uitkomst van het onderzoek is met een paar woorden gezegd : met
. uitzondering van het verloop van de droging, werden betreffende bovengenoemde punten 1 tot en met 6 geen wezenlijke verschillen, die aan den
vellingstijd toegeschreven zouden moeten worden, gevonden. Wanneer
in één dezer punten verschillen geconstateerd worden, zijn deze een gevolg van verschil in behandeling of omstandigheden van het hout na
de velling.
Interessant is wellicht de vermelding dat als vochtgehalte van het
verschgevelde hout, in procenten van het absoluut droge gewicht, gevonden werd, voor d e n : kern, gemidd. 3 8 % , spint, gemidd. 1 6 7 % ;
s p a r : kern, gemidd. 33 % , spint (de meeste proefstukken waren niet geheel vrij van kern, dus de cijfers hiervoor zijn iets te teag) gemidd. 1 4 0 % .
Het vochtgehalte, zoowel van spint als van kern, bleek ook bij deze
onderzoekingen (zooals bij verschillende andere, Ref.), het geheele jaar
door tamelijk constant te zijn. (Zulks in tegenstelling met een algemeen
verbreide opvatting dat dit gehalte tijdens de vegetatierust veel geringer
x
zou zijn. Ref.).
Aanzienlijk verschil in gedrag toonde het in de verschillende tijden
van het jaar gevelde hout met betrekking tot het verloop van de droging.
De proefstukken uit de van October tot Januari gevelde stammen droogden
veel langzamer en gelijkmatiger tot den luchtdrogen toestand dan die uit
de van Mei tot Juli gevelde. Dit ligt volkomen in de rede in verband
met de weersomstandigheden.
Een langzame, gelijkmatige droging kan natuurlijk een aanzienlijken
invloed ten goede hebben op de kwaliteit van het hout. Deze overweging
zal vooral gelden wanneer het hout niet direkt uit het bosch afgevoerd
wordt.
Met dit laatste komen wij op wellicht het belangrijkste punt dat op
de keuze van den vellingstijd van invloed moet zijn. W a r e het in de
praktijk gewoonte alle gevelde hout onmiddellijk uit het bosch af te voeren
en in geschikte loodsen oordeelkundig te bewaren dan zou het — ook
blijkens de hier besproken onderzoekingen — volkomen onverschillig zijn
in welken tijd van het jaar men zou vellen. Daar dit echter praktisch
als regel niet geschiedt heeft het boven aangegeven verschil in verloop
van de droging, tezamen met daar nog bij komende omstandigheden als
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kans op aantasting door zwammen en insecten, tot resultaat dat de einduitspraak moet luiden: op zichzelf is de vellingstijd rechtstreeks niet van
invloed op bovengenoemde fysische en technische eigenschappen.
Rekening houdende echter met het feit dat in de praktijk het gevelde
hout vaak nog eenigen tijd vrij aan de lucht blijft liggen of bewaard
wordt, is de. beste tijd voor veiling de herfst en de voorwinter (September
tot eind November). Het hout verliest dan langzaam en geleidelijk een
groot deel'van zijn vocht vóór het voorjaar, en is dan tegen dien tijd dus
ook minder sterk onderhevig aan aantasting door de dan weer tot nieuwe
werkzaamheid ontwakende zwammen en insecten.
Dit onderzoek staat wetenschappelijk op hoog peil, en de gerefereerde
uitkomst is hiermede als volkomen bewezen te achten. Of hiermede echter
èèn einde gemaakt zal zijn aan „de duizendjarige strijd tusschen zomeren wintervelling", zooals F a b r i c i u s zulks eens uitdrukte, valt te betwijfelen, juist vanwege de groóte rol die in de praktijk de gang van
zaken na de velling speelt.
;
V a n even groot belang als het besprokene ware wellicht nog een onderzoek dat zich bezig houdt met hout van gelijkwaardige herkomst, in
verschillenden tijd geveld, en ontnomen aan voorraden zooals de praktijk
die vormt.
' J. R. B.

