Ingezonden Berichten.
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE JAARBEURS.
De Raad van Beheer der Koninklijke Ncderlandsche Jaarbeurs heeft be~
sloten. in verband met het Rcgceringsjubileum van H.M. de Koningin.
de komende najaarsbeurs in plaats van op Dinsdag 6 op Woensdag 7
September te doen aanvangen en te doen eindigen op 16 September. De
derde agrarische jaarbeurs. welke in het kader der najaarsbeurs zal wor~
den gehouden. zal eveneens van 7 tot en met 16 September plaats vinden.

Boekbespreking.

J

W. von Laer. Formhöhenreihen. Paul Parey 1938.
In den jaargang 1936 van dit tijdschrift werd op bldz. 125 een be.
spreking opgenomen van .. Massenberechnungstafeln für Holzvorratsauf~
nahmen" van denzelfden schrijver.
Het thans voor ons liggende werkje is een aanvulling van de in 1936
verschenen en besproken tafels.
Men begint voor den centralen stam uit den klemstaat den diameter te
bepalen en door een aantal hoogtemetingen, de bijbehoorende hoogte. De
centrale stam is die welke van de totale cirkelvlakte van den opstand
evenveel beneden als boven zich heeft, dit dus in afwijking van den op·
stands middenboom. die het gemiddelde stamvlak moet bezitten.
In een voor de houtsoort gegeven grafiek leest men dan bij dikte en
hoogte van den centraalstam diens vormhoogte af.
In voor dit doel opgestelde tafels kan bij een bepaalde vormhoogte van
den centraalstam de vormhoogte afgelezen worden voor iederen diameter·
trap boven en beneden den centraalstam.
De maSsa berekening van den opstand volgt dan uit de sommeering
van de producten totaal grondvlak X vormhoogte voor iedere klasse.
De tafels zijn opgesteld voor eik, beuk, pijn en fijnspar. aangegeven
wordt, dat zij ook bruikbaar zijn voor alle eikensoorten (tafels voor eik).
alle andere loofhoutsoorten (tafels voor beuk), alle pijnsoorten (tafels voor
pijn) en alle verdere naaldhoutsoorten (tafels voor fijnspar) ..
Het boekje is even goed verzorgd als dat waarop het een vervolg en
aanvulling is.
Prijs R.M. 7.70 met 25% rabat.
H. B.
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Mededelingen van de Nederlandse
Bosbouw Vereniging
IN MEMORIAM Ir A. E. JURRIAANSE
Op 30 april 1960 overleed op 82-jarige
leeftijd ir A. E. Jurriaanse. nestor van onze
vereniging. die vanaf 1915 het beheer over
zijn bekende landgoed "Leuvenhorst" bij
Hulshorst heeft gevoerd.
Jurriaanse. die van huis uit werktuigkundig-ingenieur was - hij werkt~ bij de N .S.
en bij Stork en was van 1911 tot 1938
octrooi-bezorger - had van zijn taak als
bosbouwer eigen opvattingen, die nauw ver-

band hielden met zijn levensbeschouwing.
Wellicht is dit ook de reden. dat deze man
met grote gaven van verstand en hart zich

toch maar zelden op de voorgrond plaatste.
maar in bescheidenheid bijzonder werk op
zijn landgoed tot stand bracht. Enig inzicht
in zijn bosbouwkundige opvattingen en zijn gedachtenwereld verkreeg
men. toen de Nederlandse Bosbouw Vereniging in 1953 haar voorjaarsexcursie naar .. Leuvenhorst" maakte.
Jurriaanse schreef in het meinummer van ons tijdschrift een inleiding
tot deze excursie. niet slechts over het landgoed zelf. maar ook over
enige hem eigen bosbouwkundige begrippen. Zijn werk- en denkwijze in
de bosbouw hadden als basis een diepe eerbied voor de wijsheid in de
<

natuur en een intens gevoel voor haar schoonheid. Bij al zijn bosbouw-

kundige overwegingen en maatregelen was de natuur. de natuurlijke
levensgemeenschap van het bos. voor hem richtsnoer. Daarbij was
Jurriaanse ervan doordrongen. dat de mens tot taak heeft die levensgemeenschap van het bos dienstbaar aan zich te maken. doch op zodanige
wij ze. dat hij de natuur niet tracht te overheersen. maar te leiden. Het
behoeft geen verwondering te wekken. dat een man als J urriaanse steeds
ernaar heeft gestreefd om de rijke natuur in zijn bezit voor velen - niet
in het minst talloze kampeerders - open te stellen. opdat ook zij daarvan
konden genieten.
Wie het voorrecht heeft genoten om ir Jurriaanse wat meer van nabij
te leren kennen. zal met dankbaarheid erkennen, dat men na een rond-

gang met hem door zijn bossen en de daarbij gevoerde gesprekken huiswaarts ging met verrijkte levenswijsheid en stof tot overdenking. Deze
regels. aan zijn nagedachtenis gewijd. kunnen niet beter worden besloten
dan met zijn eigen woorden uit bovenbedoeld artikel.
Het Bos spreekt •.Ik toon U het Leven als een Openbaring van de
oneindige verscheidenheid. van de macht, van de schoonheid en van de

liefde in de Schepping".
F. W. Wessels.

