Landbouwhogeschool
Laboratorium voor
PIANTENSYSTBMATIEK en -GEOGRAFIE
BELMüNTE-ARSOREVJM
en BOTANISCHE
v
TUISEN, HERBARIUM
/

C«v Fou/kesweg 37. WAGENINGEN

HOUTS00KTEN VANNIEUV-GUINEA
Literatuurstudie

door

C.H. Japing

1

.1-0Î1CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS

l ,*

/J>IA ^ r / / ^ x ^ - ; '

I

Inleiding

Deze studie werd verricht in opdracht van de Stichting voor
Agrarisch Onderzoek tenbehoeve vanNed.Nieuw-Guinea,welkeopdracht luidde:"Het bijeenbrengenvan alle reedsbekende enonderzochte hout-technologische gegevens van opNederlands-Nieuw-Guinea
voorkomende en in een of ander opzicht belangrijke houtsoorten en
het verwerken van deze gegevens ineen rapport in eenvoor ieder
leesbare vorm, zodanig,dat het noguit tevoerenhout-technologisch onderzoek hieropkan voortbouwen".
Bijdeuitvoering van deze opdracht deed zichallereerst de
vraag voor,welke van dehoutsoorten uit Nieuw-Guinea als belangrijk
zijn tebeschouwen..Dithangt nl. niet alleen afvan de fysische en
mechanische eigenschappen en daarmede van degeschiktheid voorbepaalde gebruiksdoeleinden,maar ook van demate vanvoorkomen van
de soort envan de ligging enexploiteerbaarheid van deboscomplexen,waarin hijwordt aangetroffen.Dit laatste isvoor iemand,die
nooit inNieuw-Guinea geweest is,moeilijk tebeoordelen.
Een ander criterium is ofeen soort,dieweliswaar gunstige
eigenschappen bezit,doch spaarzaam danwel inmoeilijk te
ontsluiten gebieden voorkomt,opniet tekostbare wijze door cultuur
vermeerderd kanworden.
Een soort,die wegens geringe duurzaamheid totnog toeniet
gebruikt werd, laat zichwellicht impregneren enkan danvan meer
belangworden.
Daar vanvele Nieuw-Guinea houtsoorten nogweinig bekend is
(van sommige,zoals Lithocarpusmoluccana enTeysmanniodendron spp.
zelfs praktisch niets), is degedane keuze uiteraard subjectief
geweest enkan daarover verschil vanmeningbestaan.
Ikheb in de eerste plaats die soorten inbeschouwing genomen,
waarvan door de Dienst vanhet Boswezen een collectie handelsmonstors
is samengesteld en diebeschreven zijn doorKalkman (literatuurlijst
no. 6'8)|vervolgens de soorten,die in opdracht van de Stichting
doorhetHoutinstituut T.N.O. zijn onderzocht,verder enige
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soorten,die inAustralisch-ïïieuw-Guineaworden verzaagd en daar
dus alsbruikbae.rwordenbeschouwd en ten slotteheb ik eenkeuze
gedaanuit eenvan deOpperhoutvester Ir.J.F.IJ.Zieck ontvangen
lijstje van doorhem als belangrijk ofveelvoorkomend genoemde
soorten.
Ikheb ervan afgezien sterktecijfers tegeven.Cijfersuit de
literatuur hebben meestal betrekking op beperkt materiaal en indien
demethode van onderzoek voor de bepaling der cijfers verschilt of
niet opgegeven is,zijn zeniet zomaar vergelijkbaar.Hetmeest in
de literatuur vermeld enhet betrouwbaarst zijnnog de gegevens
overhet volumegewicht,hoewel ook dit sterk kan variëren.Nu zijn
verschillende sterkte-eigenschappen, zoalsbuig- en druksterkte,
hardheid, enz.inbelangrijke mate afhankelijk vanhet volumegewicht, dat immers een aanwijzing geeft voor dehoeveelheid houtstof pervolume-eenheid.Afwijkingen kunnen voorkomen bijhoutsoorten,die -meestal nog'inwisselende mate -veel inhoudsstoffen
(looi- enkleurstoffen,gommen,harsen,mineralen)bevatten; deze
bestanddelen dragenwelbij tothet volumegewicht, doch verhogen
do sterkte niet.Afgezien hiervankunnenwe echter wel eenruwe
sterkte-klasse-indeling naar volumegewichtsklassen opstellen,mits
het volumegewicht betrekking heeft ophout van gelijk vochtgehalte.
We kunnen danb.v. de 5ondervolgende volumegewichtsklassen
onderscheiden,die tevens benaderd de sterkteklassen aanduiden
(zie Den Berger, lit. lijstno.12).
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Een indeling inmeer klassen isbezwaarlijk door teweinig
gegevens;het vermelden van sterktecijfers zoueennog fijnere

onderscheidingbetekenen en dusnogminderbetrouwbaar zijn.
Genoemde sterkteklassen hebben inhet bijzonder betrekking
opbuig- en druksterkte (// vezelrichting).Splijt- enafschuifsterktehoudenminderverbandmet het volumegewicht danwelmet de
anatomische bouw vanhet hout;brede enhoge stralenb.v.veroorzaken oengeringe splijtsterkte,kruisdraad verhoogt desplijten afschuifsterkte.-Bij debewerkingvanhetmateriaal bleek, datnogal eens
verbeteringen in de determinaties waren aangebracht enkreeg ikook
weorverdere lijsten met inheemse namen onder ogen;dit bracht
uiteraard wijzigingen inhet manuscript met zichmede en vertraagde
het gereedkomen. -De.inheemse namen zullenniet steeds betrouwbaar zijn,niet
-alleenv/egons demogelijkheid van vergissingen door de Papoea-boomkonners,maar ook,omdat in deoudere boomnamenlijstenuiteraard
geen rekening kon worden gehouden met gewijzigde determinaties van
later datum.
Achter denamen ismeestal de streektaal vermeld, soms echter
het gebied,waar debetreffende houtsoort gevonden werd, een en
ander aldus ontleend aan deboomnamenlijstenvanhet Boswezen in
Iliouw-Guinea. —
Deherbariumafbceldingen zijn overgenomen uitKraemer (lit.
lijstnos.78on79)5 soms ontbrak daarin deafbeeldingvan do
ÏTieuw-Guineasoort enmoest volstaan wordenmet die van eenof
meer verwante soorten? in enkele gevallen was inhet geheel geen
afbee1ding aanwozig.
In de literatuurlijst zijnvolledigheidshalve een aantal
publicaties opgenomen,dieniet direct betrekking hebben opde
behandelde soortenuitNieuw-Guinea, doch gegevens bevatten over
elders voorkomende nauwverwante soorten enbovendien enkele,zoals
denos.11,66en 72van de literatuurlijst,waarin de methoden
van onderzoek derfysische enmechanische eigenschappen vanhout
beschreven worden.-Cijfers achter de auteursnamen verwijzen naar de betreffende

nummers in de literatuurlijst.
Voor verschillende aanvullingen enverbeteringen inhet
botanisch gedeelte derbeschrijvingenben ik dank verschuldigd
aan deheer F.H. Ilildebrand,door zijnvroegere werkzaamheid aan
het Bosbouwproefstation te Eogor (Indonesië)kenner vande
boomflora van deMaleise archipel en thansverbonden aanhet
Rijksherbarium te Leiden,speciaal voor devoorlopige determinatie
vanhet herbariummateriaal uitÏïieuw-Guinea.

Wageningen,december1961.
C.H. Japing.
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1 . BUCHAHAHIA 3 p . d i v .

Familie Anacardiaceae

Voorkomens Buchanania is een geslacht uit Z.0.Azië met betrekkelij!:,
weinig soorten.InNieuw-Guinea zijn ereen 8-ta.lingezameld,waarvan devoornaamste zijn: B.arborescens BI.
enB.macrocarpa Lauterb.Eerstgenoemde komt ook voor op
dePhilippijnen,inBirma,Thailand,Indochina,Malaya
enIndonesië.Beide soorten groeien inhet laagland,
vaak in secundairbos.

Namen:

Java: Popohan,Getasan.N. Borneo:Otakudang.
Philippijnen:Balinghasny.
N.N.G.:B. arborescens:Woif (Manikiong).
B. spp.s Nisrioe, Siri (Araberbaken,Auled, Sidei)
Bengeng (Attam);Mansai (Biak); Oengwam
(Karoon); Oeroek (Mandobo); Porokko
(Manikiong);Porokko,Mekogo (lïanokwari)
Mekkinghoog (Mejach);Moetoen (Moejoe.);
Sillik (Mooi);Marisa (Noemfoor); Biloe,
Floboen,Foboen,Kloboem, Moeswei
(v/arsamson).
en lichthoutaoort,die eenhoogte van
35mbereikt bijeen diameter van
srecht en 15-20m takvrij; de stamgleuven. (B.macrocarpa wordtw.t
ok zeldenmeer dan 25m takvrijen
st 8-12 mm dik,vanbuiten grijsbruin,
etvele kleineknobbels;de levende
enkant rood, op doorsnede rose,gelaagd,
rig sap.Bekroon isdicht.
voudig,10-20cm langbij 3-9 cmbroed,
einden.,van de tamelijk dikke twijgen.
inpluimen.Vrucht eenkleine afgemet 1zwart zaad,waaruit volgens
arte vernis gewonnenkanworden.

Houts

Spint 5—7ä"c m breed,licht vankleur,niet scherp gescheiden vanhet rose,grijsbruinrose of lichtroodbruin',
kernhout.Glans duidelijk. Draad recht of lichtekruisdraad,nerf matigfijn totmatig grof.Hethout isvrij
zacht,vrij licht;vol.gew.0,40-0,70, gemiddeld0,55s
(B.macrocarpa iswat lichter:0,30-0,45» gemiddeld0,/,.(.'},
matig sterks kl.IIIofII (B.macrocarpa kl.IV), weinig
duurzaam inweer enwind, incontact met degrond en
tegen insecten;kl.IV? het spint isvorsvatbaarvoor
blauwschimmels (B.macrocarpa isnogminder duurzaam;
kl.V).
Het isgoed te drogen,gemakkelijk tebewerken en
glad af tewerken.

Gebruiks

Lichte constructies en timmerwerk onder dak,goedkope
meubels,keukengereedschappen,kisten? in dePhilippijnon
ookvoor goedkope sigarenkistjes.

Structuur;Groeiringen niet opvallend, somsvrijduidelijk, doordrt
smalle banden donkerder houtweefsel afwisselen met
bredere banden lichter.
Vaten zichtbaar voorhet blote oog,alleenstaand :r:
inradiale groepjes van 2-3,plaatselijk ook groepjesvrineer dan 3en dan devaten onderling radiaal entangentiaal aaneensluitend;soms indegroepjes veelkleiner.
vattracheïden. Vrijgelijkmatig verspreid, 3-6 mm ?oi?

2

lengtedoorsneden zichtbaar alsfijne bruine groefjes.
Tussenschotten rond doorboord. Inhoud; weinig totveel
thy11en.
Houtstralen fijn,op de dwarse doorsnede niet zichtbaarvoor hetblote oog, 5-9 permm? ophet kwartiervlak
duidelijke roodbruine spiegeltjes vormend. Sommige stralenmet radiale harskanalen.
Parenchym meestalniet waarneembaar, somsparatracheaal in smalle ringen om devaten.
Lit.

12, 20,56 1 1 , 57,-65,68,7 4 I V , 79,125.
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2. CAMPNOSPERMA sp.div.

Familie Anacardiaceae

Voorkomens Geslacht met betrekkelijk weinig soorten,voorkomend in
Indonesië (niet op Java),Malaya,Ceylon,lieuw-Guinea,
benevens 2inMidden- enZuid-Amerika.
InN.N.G.komt voornamelijk C.brevipetiolata Volk.
voor;verder zijn aangetroffen C.coriaceaHall.f.
(= C.macrophyllaHook.f.), C.montana Lautb.enmogelijk
enkele andere.
Debomen groeien inhet laagland, G.coriacea speciaal
op drassige ofmoerassige terreinen,ook inveenmoeras,
o.a. inde sagobossen aan de zuidkust.Zekunnen vrij
zuivere opstanden vormen.

Namens

Malaya,Indonesië enNoord-Borneos ïerentang.
IT.N.G.s G.brevipetiola.ta;Saram (Berik);Inderie (Mariikno.vj).
C.spp.s Ai bekon (Biak); Vetjai (Kaowerawétj);
Koetoer (Mandobo);Mongo (Mejach);Aap,
Alep (Moejoe);Nisrioe, Siri (Sidci)s
Nalie (Sko).

Booms

Lichthoutsoort,tot 28mhoogmet een diameter tot ruin
1m;het takvrije stamstuk ismeestal niet meer dan20m
lang. De stam isrond,dochmet wortellijsten tot2-jm
hoogte, die ver over de grond doorlopen.Kroon openmet
wijd uitgespreide,horizontale of zelfs wat neerhangende
takken. Bast dun,vrijglad,met fijne onregelmatige
lengtescheurtjes;weinig afschilferend invliezen en
dunne platen.Het bijnakleurloze sapuit debast irriteert
enigszins dehuid. Bladeren bij demeeste soortengroot,
enkelvoudig, spatelvormig,in de steel aflopend ofomgekeerd eivormig,gaafrandig, leerachtig, opeengehoopt aan
het eindvan de twijgen.Bloemen klein,groenachtig geel,
tweehuizig.Vrucht een steenvrucht met eivormig zaad.De
vrucht wordt doorvogels,voora.1duiven,gegeten enhet
zaad doorhen verspreid.

-Campnosperma

montana.

7
Plouts

Het hout der Canpnosperma spp.vertoont grote overeenkomst.
Spint enkernniet ofnauwelijks van elkaar teonderscheiden;kleur geelrose ofgrijsrose,nadonkerend tot
licht roestbruin. Glans duidelijk tot fraai. Draad recht
ofietskruisdradig,nerf tamelijk fijn en gelijkmatig.
Het hout is zacht en zeer licht tot licht;vol.gow.
0,30-0,50, gemiddeld 0,40(de inWageningen ontvangen
monsters waren wat lichters 0,27-0,35» gemiddeld 0,31).
Het isniet sterk, (kl.IV), bros, enniet duurzaam (kl.V);
hetwordt gemakkelijk aangetast door insecten (volgens
Browne (20)zelden door Lyctus)en door schimmels;het
spintheeft neiging spoedigblauw teworden.Het laat zich
echter zeer gemakkelijk verduurzamen.
De stammen hebbenvaak een smalle zone sponzig hart
en ookwel hartscheuren;overigens heeft het hout weinig
natuurlijke gebreken.
Het drogen vereist wat zorg tervoorkoming van
scheuren enkromtrekken; de droogstapels moetenbezwaaro.
worden en dekopeinden van planken afgedekt.
Het zagen en schaven wordt vaak bemoeilijkt door
wolligheid (aanwezigheid van trekhout),maar levert
verder weinig bezwaren.

Gebruik:

Vfegensonvoldoende sterkte niet geschikt alsconstructiehout,welvoor betimmeringen onder dak.Verder goed
bruikbaar voorkisten,kratten en schoolborden.In
Malaya wordt het ondanks dekleurgaarne gebruikt voor
lucifers,inOost-Papua ishet 'tmeest gebruikte
hout voorprauwen.Ook ishet eengoed schilhout voor
triplex. C.panamensiswordt inAmerika geschikt geacht
voor papierpulp.

Structuur? Groeiringen meestal afwezig of onduidelijk. Vatenniet
zichtbaar zonder loep;wisselend tussen nagenoeg alle

iô

alleenstaand onnagenoeg alle inradiale groepjes van
2-3.Aantal 12-35perram".Tussenschotten rond doorboord,
enkele ook laddervormig,doch deze zeermoeilijk waar
tenemen.Inhoud%thyllen.Vezels weinigdicht.
Iloutstralen smal,niet of slechts flauw zichtbaar
voorhet blote oog,ophet kwartiervlak duidelijke
lichtbruine spiegeltjes vormend. Aantal 6-9 permm.
Heterogeen,meestal opgebouwd uit liggende cellen net 1,
soms 2of3> zeldenmeer,staande cellen langs deranden.
In sommige stralenharsgangen,ophet tangentiale vlak
zichtbaar als donkere stippen.
Parenchym afwezig ofalthansmet de loepniet waar
tenemen.Browne (2)vermeldt het soms aanwezig zijn
vanwatkiezel.

Lit.?

5,12,20,5 6 1 1 , 57,65, 68,79,80,121,125.
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3.DRACONTOMELOi.'

Familie Anacardiaceae

Voorkomons Geslacht uit Z.0.Azië met betrekkelijk weinig soorten.
Debekendste isPaldao of Dao (D.d.noMerr.et Rolfe),
voornamelijk uit de Philippijnen, Celebes en deKoordMolukken.
InNieuw-Guineakomenmogelijk voor (de nomenclatuur
derDracontornelum spp.isnogniet duidelijk); D.daoMerr,
etRolfe,D.mangiferum BI. enD.edule Merr.D.dao isallee.:
pla.atselijk ingezameld (Sekoli-vlakte in deonderafd.
Nimboran), debeide andere zijnvrij algemeen in deVogelkop.

Hamen;

D.mangiferura
Indonesië; Dahu,Rau,Tjingkuang.
N.Borneo; Sengkuang,Unkawang.
Malaya; Bengkua,ng,Sengkuang, Sepul, Sakal.
Indochina; Chû.
A.N.G.s Onomba, Lup, Laup,Damoni,Ava,Dorea.
In dehandel;New Guineawalnut,soms Frenchwalnut,
beide uiteraard verwerpelijkenamen.
D.edule isop dePhilippijnen bekend alsLamio.
N.N.G.; D.dao;Nam,Nom (Sekolivlakte).
D.mangiferum;Aro (Borik); Senai (Manikiong).
D.spp.;Djaap,Tjaap (Attam); Dar (Biak);l/attafch
(iroetoe of'Kocri);Koemboei (Karoon);
Senai (Manikiong); Laawa (Mejach); Los
(Mooi)5 Ameu (Nemo); Daa (Sidei); Talah,
Touw (Sko).

Boom:

Lijkt uiterlijk zeerveel op degrootbladige Pomotia
pinnata.Groeit meestal verspreid inhet laaglandbos,bip
voorkeurnabijrivieren.Hoogte tot 40mbijeen diameter
vanruim 1m,meestal echterniet meer dan 0,80 m enmet
een takvrij stamstuk zelden langer dan 25m. Grotewortellijstenvan 2-4mhoogte.Dikke bomen zijnvaakhol.Kroon
bij oudere bomen gewoonlijk rond en dicht;in de droge

(I
tijd loofverliczcrid.Bast vrijdun (1-2 era),grijsbruin
tot paarsbruin not veel lichte vlekken5schors vrijglad,
schubbig,weinig afschilferend in dunne tamelijk grote
pinten,waarbij do gelaagde,van rose tot roodbruine
birmonbast blootkont.
Bladeren groot,gevind,not afwisselende gaafrandigc.
blaadjes. Bloenen inpluinen,groenwit.Vrucht oen ongoenvrucht,ca 3enlang,net eetbaar
•mwordt on deze eetbare vruchtenwel
Bali en in deîîolukkon.

•schillende Dracontonelon-soortenveromst,is echter zeervariabel.Het
.zonder scherpe overgang naarhet
lgrijs, licht geelbruin,grijsbruin
.aknot rose tint en donkergrijze tot
ammen., Glansvaak duidelijk,enigsiaL:
recht,vaak wat kruisdradig, sons
•grof.

.chttotnatighard,zoor licht tot vrij
5-0,75 ?goniddeld 0,605 de in1/ageniners lichteri gemiddeld 0,47).
pt uiteen inverhouding tothetvol.
kl.III (iV-Il). Deduurzaamheid isniet
.IV;vooral inverse toestand wordt het
orders aangetast.Waarschijnlijk zal
regneren zijn.Dekrinp ismiddelmatig
-Dracontomelumsylvestre,

zorgniet moeilijk te drogen,vooral
. Het laat zichgemakkelijk bewerken
draad ofkru.isdro.ndwat lastiger)en

lad afwerken.Het isgoed spijkerhoudend.

Gebruiks

Als timmerhout onder dak,vloeren,kisten5volgonsHeyne
(56)geschikt bevonden voor lucifers,niet voor doosjes.

\b
Uitgezochte stukkonnot fraaie-tekeningvoor decoratief
werk;meubels,bctinneringen,fineer.Vooral het Daovan
dePhilippijnenwordt hiervoor gebruikt.Het vervangt
noten, waarop het veel lijkt,ook voor geweerkolven.

Structuur;Groeiringen afwezig ofvaag, sons wat duidelijker.
Vaten zichtbaar voor het blote oog,norendeels edleenstaand eninradiale groepjes van2-45plaatselijk wat
onregelmatigverspreid. Op de lengtedoorsneden zichtV••v
2
als donkere groefjes. Aantal 2-4 perma .ïussenschott-J
rond doorboord. Inhoudsveel thyllen, sons donkere nassa.
Houtstralen zichtbaar voor het blote oog, 5-9 per
mm, ophet kwartiervlak weinig duidelijke spiegeltjes
vormend.Heterogeen, opgebouwd uit liggende cellen net
1-3, zeldenmeer,staande ofkorte hoge cellen langs do
randen,benevens enige smalle stralennet uitsluitend
staande ofkorte hoge cellen.Bijmicroscopisch onderzoek
blijken in de stralen veolkristallen voor tekomen.
Parenchyras Paratracheaal in smalle ringen omdevaten,doch zelfsnet deloepniet ofnauwelijkswaarneembaar. Zelden enkele zoor smalle totvrijbrede
metatrachealo pn.renchyr.ib.andjes.

Lit.;

4 1 1 , 12,20,31, 4 5 1 9 5 8 n ° 1:L, 50,5 6 1 1 , 57,65,68,
7 4 1 1 , 79,00,118,125,127,1 3 2 1 9 5 4 , 134.
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Familie Anacardiaceae

4. KOORDKRSIOLENDRON P I M A T U M Kerr.

Vormt de enige vertegenwoordiger van dit geslacht.

Voorkomens Philippijnen, Indonesië, (Oost-Bornoo, Celebes, Kolukkcn)
en Nieuw-Guinea, in het 1aag1and"bossin de Philippijnen
volgens Thamesis en Aguilar (119) gewoonlijk langsdebosranden.

iranien:

Philippijnen; Amugis_

:nz,

Indonesië; talrijke namen, zie Ilildebrand, Boonnanenlijsten (57).
H.1S.G.sGrcpau, Grepao (Karoon)j Selboet (Manikiong);
Itson, Itesom (Mooi)? Dabiar (Tafelberg).

Booms

Tot 50 à 40 m hoog met een takvrij stanstuk tot 20 n e;
meer, een diameter tot 1,20 n (meestal 60-80 cm)5 gewoonlijk recht en cilindrisch, met wortellijsten tot 1 m
hoogte on 1,50 m breedte. Kroon altijd'groen, zeer dicht,
echtf>T>•<- ^ "

tijd ijler. Bast donkerbruin, zeer
1 diepe overlangse groeven,
ïgehoopt aan het eind van de twijgen,
3-16 paar blaadjes, elk 7-16 cm lang
oven donkergroen, onder lichtgroen,
rven. Bloemen klein, in pluimen.
3ht. '

licht grijsbruin tot rosebruin,
van het lichtroodbruine kernhout,
jstreept is door wat donkerder bander
fraai. Draad recht, soms golvend,
.radigs.nerf tamelijk fijn.
g hard tot hard, vrij licht tot
0,90, gemiddeld 0,72. Uitersten
-1,02). Sterkteklassc II-III. Het

,_ K oordemodendro« P i n n a t e

15'

ismatig duurzaam (kl.III-IV)s blootgesteld aanwecron
wind of in contact net dogrond ishetniet houdbaar.!k
spint isgoed te impregneren,hot kernhout zeermooiliji•
Hetmoet voorzichtig gedroogd worden, daar het zijn vocht
gemakkelijk afstaat enbij te snel drogen gevaar bestaat
van scheuren en trekken.Eenmaal droog werkt het weinig
meer.Hot laat zichgoed bewerken,glad afwerken ennet
hoge glans polijsten.Het hardere hout isv/atmoeilijk te
spijkeren, dochhet heeft daarbijweinigneiging tot
splijten enhot houdt de spijkers goedvast.
Van dithout werden doorhetHoutinstituut T.K.O.2
stamstukken, afkomstig van 1boom, onderzocht (rapport
H-57-45).
Gebruik;

Als constructichout onder dak,betimmeringen,vloeren,
meubels, scheeps-enwagenbouw.

Structuur; Groeiringenvaak niet zichtbaar,soms echter duidelijk door
donkere banden vanwat dichter vezelweefsel.
Vaten op dwarsdoorsnede zichtbaarvoorhet blote oog,
op lengtedoorsnede als duidelijke donkere groefjes.Merendeels alleenstaand, verder ingroepjes van 2-3,oenenkele,
maal muer.Gelijkmatigverspreid. Aantal 4-6 permm.

2

ïussenschottenrond doorboord. Inhoud? thyllen.
Houtstralen kops alleen zichtbaar met de loop,ophet
radiale vlak echter duidelijke,fijne,roodbruine spiegeltjesvormend. Heterogeen, opgebouwd uit liggende cellennet
langs deranden 1of 2rijen staande. Deze laatste blijken
bijmicroscopisch onderzoek vaak grote kristallen tebevatten, die zich ophet kopse vlak onder de loepkunnenvoordoen alswitte puntjes of lijntjes in do stralen.In enkele
stralen konen radiale harsgangen voor,die alleen met de
loep envrijweluitsluitend ophet tangentiale vlak
waarneembaar zijn.Aantal der stralen 7-10 permm.

iL
Plaatselijk vertonen zoophet tangentiale vlak neiging
tot rangschikking in schuine rijtjes (echelon).
Parenchyiimet de loepniet waarneenbaar.

Lit.s

4 1 1 , 56 1 1 , 57, 65, 68,77, 79,80,118,125.

pondiaa pinnata

'f
^" SPOI'SIASSULCIS Forst. (=S.cytherea Sonn.=S.nangifera Pers.
= S.pinnata Kurz). Familie Anacardiaceac

Voorkomen; Geslacht net slechts een 5-of6-tal soorten vankleinetot grote bonen,waarvan 2uit Amerika (S.purpurea L.en
S.uonbiriL.)» S.nonbin en S.dulcis zijn door cultuur in
vele tropenlandoriverspreid on de eetbare vruchten.
S.pinnataKurz is eenAziatische soort,;S.dulcis heet
afkonstijuit Tahiti,naar schijnt ook inNieuw-Guinee
inheems te zijn;op Java ishijaangeplant van0-500>\
boven zee.

Fanion:

Eng.;IIogpiun; Fr.:Ponne cythèro;D.:Süsze Monbinpflaunc.
Indonesië';Kedondong (gekweekte vornnet grote vruchten;.
Kedondonghutan (wilde vornmet kleinere,
zure vruchten;.
F.F.G.: Doeir (Berik); Moer (Kebar); Soetiet (Manikiong).

Boon;

Loofverliezend; tot J0mhoognet een diameter tot 75en
eneen takvrij stanstuk tot 18à20n.VolgensKraener
(79)hebben debonen wortelaanlopen,doch geenwortellijsten,volgens Versteegh (125)daarentegen wortellijsten
tot 2-g-nhoog en 1,10 nbreed. De stan isgewoonlijk zuilvornig en cylindrisch zonder gleuven ofknoesten.Bast
tot 2endik,grijs ofgeelbruin met grijze vlekken,net
zeer ondiepe uiteenliggende groeven(dilatatiescheuren);
dode schors 1nn dik, zeer taai. Bast vezelig. Buitenkant
levende bast donkerrood net gele strepen;bevat vrij
veelkleurloos kleverig sap.
Bladeren verspreid, onevengevind,4-8-jukkig;spil
3O-4Oenlang.Blaadjes ongekeerd eivormig oflancetvor"ig;
toegespitst,bladrand gezaagd ofalleen onduidelijk gekarteld. Bloenen klein,wit,inrechtopstaande eindelingse
pluimen.Vrucht eenellipsvornige steenvrucht,ca.7hij
5 cm,geel,met gelobde houtige steen,dienet talrijke
uitsteeksels bezet is,welke uiteenlopen in zeervele het
vruchtvlees doortrekkende dunnevezels.

/ù
Hout;

Licht grijsgool met iotsrose tint°, spint brood,vol-;;,.no
Lasschu.it20-40 en,geleidelijk overgaand in dekörn.
Deze is bijoude bonenvaak door zwanaantasting verpulverd
ofhol.Draad gewoonlijk recht,nerfmatig grof totgrof.
Het hout is zacht enlicht,vol.gew.volgensKraener
0,455 v r m do inWagoningcn aanwezige nonsters 0,24-0,40,
gemiddeld 0,30 (deze weren echtervrij sterk door schimmels aangetast tenhaddon dus aangewicht verloren). Het
hout isniet sterk (kl.IV-V)enniet duurzaam (kl.V).
Het is zeer vatbaar voor aantasting door schimmels en
insecten enwordt na dovelling snelblauw. Vermoedelijk
laathet zichwel impregneren.Volgons Lasschuit scheuren
deblokken roods na enkele dagen on alsmen ze danverzaagt scheuren ook de planken sterk, soms over degehe1.,
lengte.Het is duswel za,akhet hout na develling snel
teverzagen envoorzichtig kunstmatig tedrogen.
Hot zagen gaat zeergemakkelijk,geeft echtervaak
eenwollig oppervlak.Het hout is goed te schroeven on
te spijkeren enhoudt de spijkers voldoende vast.

Gebruiks

Spondias wordt zeerweinig gewaardeerd, veelal zelfs
onbruikbaar geacht.Indien snel verzaagd engedroogd zon
het in aanmerking kunnen konenvoor kisten enkratten en
eventueel voor dobinnenlaag van triplex.S.mombinwordt
wel gebruikt voor goedkope lucifers envoor papierpulp.

Structuurs Grooiringenvaag totvrij duidelijk door afwisselende
banden lichter en donkerder weefsel en soms door enige
periodiciteit inhot aantal vaten.
Vaten zichtbaar voorhet blote oog,in doorsnede
100-250Ç);alleenstaand eninradiale of tangentiale
groepjes vanmeest 2of 3,een enkele naai 4ofneer
radiaal en tangontiaal aaneensluitend. Devaten hebbon
somsneiging tot rangschikking in schuine rijtjes.Aantal
2
1-4 pernn ,vrijgelijkmatig verdeeld.Tussenschotten
rond doorboord. Inhouds somswat dunwandigo thyllen.

iH

Houtstralen op dwarsdoorsnede zichtbaar voorhet
blote oot",doordat ze licht afsteken tegen du achtergrond.
Opgebouwd uit liggende cellen,vaak net 1ofneer rijen
staande ofkorte hoge cellen langs de randen.Insonnie:,.
stralen radiale harsga.ngonnet donkere inhoud, die zow.1
ophet tangentiale vlak als ophet radiale splijtvlak TV.t
de loepwaarneembaar zijn.Smalle stralen,uitsluitend
uit staande cellen bestaand,konen voor,naar zeerspaarzaam.Bijmicroscopisch onderzoek blijken de staande
cellen vaak oenkristal tebevatten. Aantal dor stralen
2-4 pernn,breedte 60-100U.Ophetkwartiervlak V O I T.:.
zeglanzende spiegeltjes,die evenwel door hunkleur ni...t
afsteken tegenhet overigeweefsel.
Parenchynparatracheaal in smalle,vaak onvolkomen
mantels on devaten.Verstrooid parenchyn zelfsnet de
loepniet waarneembaar. In sonnige paronchyncellen een
kristal.

Lit.s

4,56 11 , 57,65,74 I V , 79,92 1 1 , 108,125,

X.O

6. CAIANGAODORATA Hook.f.etThons.(= Canangiun odoratun Baill.)
Fanilie Annonaccae

Voorkomens VolionsKoordors&Valeton (74)inheems inTonassorim,
Javaen de Philipp!jnon, elders in tropisch Azië enook
in candero tropen gekweekt OM de stork geurende'bloenen.
Op Javakont hij inhet wild voor beneden 1200n zeehoogtc,
Uit debloenen wordt een etherische olio gedestilleerd,die
gebruikt wordt inde parfumerie en de farmacie;dobeste
kwaliteit kont alsManilla- ofYlang-ylang-olio uit de
Philippijnen enuit Reunion enMadagascar; do Ganangaolie van Javawordt veel mindergewaardeerd (56).

Hanen:

Javas Karnanga,Kcnanga.
lï.N.G.s Bekassia (Attam)5Morse (Berik);Kor,Or(Kaowerawetj); Jaak (Karoon)3Toekoei (Marïikiong)5
Mogroro (Mejach); Janoek, Jocnoek (Mooi); Prawi
(ïïemo);Soembiak (Sidei);Mandoow,Mansoree
(Tafelberg).

3oons

Snelle groeier, tot 38ßhoog en 1 n diameter,meesta.1
echter niet groter dan 20à30n. De stan is zuilvornig,
zonder wortellijsten (hoogstens oen lage wortolaanloop)of
gleuven,de schors glad,groengrijsachtignet groenbruine
vlekken,fijne barston enverspreide ronde putjesvan ca
3 endiameter (pokdalig)» Deba,stis zeer vezelig en taai;
uit de vezels wordt sons een grof touwgenaakt.De altijd
groene kroon is onregelmatig,hoog aangezet ennogal ijl
enmot betrekkelijk dunne, lange takken.
Bladeren enkelvoudig, afwisselend geplaatst,gaafrandig, eivormig of olliptisch-langworpig, gewoonlijk
18-20bij4-7-J-cm.
Bloomen groot,groenachtig goei, zeer welriekend,
net ca7cm lange smalle kroonbladon; inkortgosteeldo,
vertakte ofbijna enkelvoudige hangende tuilen of trossen
aan de oudere delen der twijgen of aan do takken,achter

£i

dobladeren.Vruchten in Schemen tot 20aaniedere
steel, lvr-2i5-enlang,obovaat-langwerpig, in rijpe toer.ie:
bijna zwart,net 2rijen harde bruine platte zaden, in,;—
bod ingeel olio-a.chtigvruchtvlees.

Hout;

Geenkernhout, althans {joonklourkern;hout grijsachtig
tot geelwit,vaak net iets rose tint.Glans matig tot
duidelijk. Geur sons typisch aromatisch, doch snolvervagend5smaak overeenkomstig geur.Draad recht,alof
nietnet iets kruisdraad5nerf grof.Het is zacht en zeer
licht tot licht;vol.gow.volgons dunBerger (12)0,25-0,/
volgons Browne (20)gemiddeld 0,48-0,56 (?)? van doin
l/agoningenaanwezige monsters 0,25-0,37? gemiddeld 0,32;
ook volgens Reyes (109)0,32. Storktoklasse IV.Het is
zeerweinig duurzaam (kl.V),naarwaarschijnlijk goedte
impregneren.
Dekrinpvan groen tot luchtdroog bedraag volgens
Browne radiaal l-g'/j,tangentiaal t\'p. Het isgoed te drogen
engemakkelijk tebewerken.

Gebruik;

Wegens de geringe duurzaamheid wordt hotweinig gewaard'..*.:
envrijwel alleen gebruikt voor drijvers vanvisnetten,
tijdelijke gebouwtjes en,wegens goede resonantie,voor
tongtongs. Indien snelverzaagd ongedroogd ishetwaarschijnlijk wel bruikbaar voorkisten. Browne noemt nog
remschoenen,terwijl soms aanwezige docora,tiove stukken
gebruikt zouden worden voor scheden vanwapens.

Structuur? Groeiringen vaa.gtot duidelijk-;vaak doparenchynbandjes
van hetvroege naarhet latohout dichter opeen enhot
latehout wat donkerder danhetvroege.
Vatenmerendeels alleenstaand ofwelmerendeels in
radiale groepjes van 2-4,zeldenmoor; sons enige vaten
onderling radiaal on tangentiaal aan olkaa.rgrenzend en
danvaak alle of enkele diervatenkleiner dan deandere.

«4
Gelijkmatigverspreid.Zichtbaar voorhot blote oog;
natignauw tot natigwijd (lOO-ruin200ji.),dievande
2
groepjes vaak kleiner.Aantal1-3ssons tot 5por nn.
Tusscnschotten rond doorboord. Geen inhoud.
Houtstralon zichtbaar voor lietblote oog, 50-150,
sons 200tlbreed; in 1soort,opgebouwduit liggende
cellennot 1-3, sonsneer, staande cellen langsde
randen.Aantal 2-4 P G r cira« Tot vrij laag, sonsvrij
hoog (ruin 5nn), ophetkwartiervlak opvallende
glanzende spiegeltjes vornend 011ook ophet tangentiale
vlak goed zichtbaar.Geen of onduidelijke inhoud.
Parenchyr.u paratrachoaal in snallo,vaakv/atnoeilijl
waarnoembo.reringen ondevaten.Metatracheaal in regelnatig geplaatste, talrijke of zeer talrijke,zeer snallo
of snallo bandjes,dienet duveel bredere stralen eon
typische laddertekening geven.
Lit.s

T
T
TX
4 ,12,20,23,56 ,57,65,74 ,109,125.
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7 - ALSTOh'IA SCIIOLARI3 ( L . ) R . B r .

F a ni1ie Apocyna,ccao

Voorkonen" Alstonia is congeslachtnetneer dan 30soortenvan.
voornamelijk bomen in tropisch Azië,Afrika,Australië en
de Zuidzee-eilanden.
InK.IM,G.zijn totnog toe een zestal soorten.aangetroffen,voornamelijk' A.scholarisR.Br.,A.spathulata BI.
enA.spectabilis R.Br. (=A.villosa BI.). Debekendste is
A.scholaris,die ookwordt aangetroffen in Voor-enAchterIndië,Malaya,Indonesië,Australië,IIaina.n,Formosa ende
Philippijnen.Hijgroeit van zcehoogte tot ca900m enis
in

T\) - KT . (1 .

fin

7.r>r>Y> U O C . 1
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dlffGnCOIli

ïilky pino.

Namei

.ijkenaam voor
.stonia.spp.;

ierik)i Tjeraitj
>n);Doom (Kobar);
(Mooi); Doom (Sidei)s
>erg)|Berigoi ( ? ).
.ong).
:a(Manikiong);îlejok
)(Sidei)^ Ajoi (ïafol-

.tmet een takvrij

Boom

ruim 1m.Hijlaat
•vuldigen.Bast
bruin ofgroenbruin,
el totbruingeel,
•wit, zeer bitter
ellijsten aanwezig,
FiaiiHF ff—Alstonia scholaris.

s zijn de stammen
omen staankransrocht enmin of

neerhorizontaal, zodat dokroonuit lagenbestaat.Bij
oudere-bononishij onregelmatig, zoor dicht envaakla:,
aangezet.
Bladeren in4-8-talligokransen,dun leerachtig,
15-2J en langomgekeerd ei-lancotvornigof elliptisch,
geleidelijk in de steel overgaand, top stomp.Bloenon
groenachtig wit,12-15nn lang;bloeivijze eeneindelingse pluinnet inkransen geplaatste eindelingse
sanengestelde bijsehernen.Vruchten ingroot-aantal,
30-50enlang,dun enrolrond, op peulen gelijkend ennet
2kleppen openspringend, 'l'alrijkezaden,6-10 bij 1-5 nn,
aan deuiteinden mot een 15-20nn lange haarkuif.Zo
worden door dewind verspreid,
tortels,bladuren enmelksap worden ininlandse medicijnen gebruikt,het bittere extract van dobast o.a.
togenkoortsen»
(A.spathulata,pulai gabus genaamd,heeft meestaleerkromme stam,wordt zelden hoger dan 15mbij eendianet.atot 50cm,ongroeit bijvoorkeur inmoerassen, zoals in
deveennoerassenvan Palenbang. Dewortels worden wel
gebruikt alsminderwaardig surrogaat voor kurk:het is
onvoerkrachtigen poreus).

Hout;

Spint enkernniet te onderscheiden,wit, lichtgeel tot
zeer lichtbruin vankleur. Glans matig tot duidelijk,
smaak zwakbitter. Braad recht of flauw golvend,nerf
matig grof tot grof.Het hout is zeer zacht,zeer licht
tot licht,vol.gow.0;30-0,45,gemiddeld 0,38. Sommige
auteurs gevenhogere waarden,bv.Boas (lit.15)0,40,
Womorsley&McAdan (lit.134)0,48,Kraemer (lit.79)
zelfs 0,514. Alstonia isnieb sterk (kl„IV)en bros.
(TÎIO-rapportH-57-64 geeft sterkteklasso IV-III, den
Berger (lit.12)enKalkman (lit.68)kl.V ) .Het isniet
duurzaam (kl.V); invochtige toestand wordt het gemakkelijk
aangetast doornathoutboorders, o.a. Lyctus,enschimmels.,

vooral zeer snol door blauwschinnols.Ook droog ishet
nietbestand togenhoorders en termieten. Daarom ishet
gcwünst hot na deveiling net oen conserveermiddel,bv.
borax, tebehandelen,hot snel teverzagen onkunstmatig
te drogen.Hot laat zichgoed impregneren. Drogen geeft
geenmoeilijkheden:hethout krimpt, trekt en scheurt
weinig.Het laat zichgemakkelijk b.werken englad afwerken;bijhot spijkeren splijt hetniet5do spijkervastheid bedraagt ongeveer 7/l0v?,ndievan eiken.Een
bezwaar bijdo toepassing is,dat het vaak opafstander
van enige dn's radiaal verlopende latexgangen vertoont,
die ophot tangentiale vlak als langwerpige spleten
zichtbaar zijn.
A.brassii is zwaarder (vol.gew. 0,55-0,70,gemiddeld 0,62), sterker enduurzamer danA.scholaris.

Gebruik:

Wegensgeringe sterkte enbrosheid isAlstonianiet bruik
baar -alsconstructiehout.Verduurzaamd ishet geschikt
voor bctonbokistingen,gietvormen,kisten,bv.boterkistjes, doodkisten,kratten,binnenwerk inhuizen,zoals
betimmeringen en tussenwanden,goedkope meubels,schoolborden,grof snijwerk,houten zolen enhakken; in Japan
voorhouten sandalen.Het iswelgebruikt voor lucifers,
maar bleek als zodanig inferieur invergelijking met
populieren. De inlandse bevolking naakt erprauwen on
drijvers voorvisnettenvan.
Do latexgangen makenhot voor bepaalde doeleinden
minder geschikt.Zo ishet bv. in devorm van schilhout
alleen bruikbaar voor debinne-nlaagvan triplex.

Structuur; Groeiringen afwezig, sonsvaag zichtbaar door vermindere.
vanhet aantal parenchynbandjes vanvroegnaar laathout,
oen enkele maal door eenbandje terminaal parenchyn.
Vaten op een glad snijvlak nog juist waarneembaar
voor hetblote oog,vrijnauw totnatig wijd,nagenoeg

alle ofmerendeels inradiale groepjesvan 2-6,neestal
2-J;soms 2groepjes van 2-4 vaten tangentiaalaaneengesloten,of ook inwillekeurige groepjes. De alleenstaande
vaten ovaal vanvorn.Verspreiding gelijkmatige aantal
2
vaten 2-5 pernn'.Op de langsvlakkon vertonen ze zichals
gele groefjes, iets donkerder dan de achtergrond. Tussenschotten rond doorboord. Inhoud afwezig.
Houtstralen kopsnog juist zichtbaar voorhet blote
oog, zeer smal tot smal,minder dan 1mmhoog,ophet
kwartiervlak weinig duidelijke spiegeltjes vormend.Zo
zijn opgebouwd uit liggende cellen net 1ofmeerdererijev_
staande langs deranden,enkele soms geheel uit staande of
korte hoge cellen.Aantal 5-8permm. Inenkele stralen
zeerkleine radiale nelksapgangcn, die echtermet de loep
vrijwel niet tovindon zijn.
Parenchynmotatracheaal, door lichte kleur voorhet
blote oog zichtbaar,in spaarzame tot talrijke fijne,nin
ofmeer golvende tangentiale bandjes,die over grote afstanden tevervolgen, doch neestal herhaaldelijk onderbroken zijn.Terminaal parenchyn ingoed doorlopende,
slechts weiniggolvende fijne bandjes kan aanwezig zijn.
Bijzondere vormingensopregelmatige afstanden komen
nin ofmeer inetage's gerangschikte,radiaal verlopende,
tot 2-g-cmhoge nelksapgangcn voor,waarin vaak een lint
van gedroogde cellen engestolde latex aanwezig is.Ophot
tangentiale vlak zijn deze gangen als snalle spleten
zichtbaar.
BijA.spathulata zijn inhet parenchyn microscopisch
kristallen ingekanerde cellen waargenomen.
TTT

Lit.s

2,4
73

"X"XT

T

,5,12,15, 20,39 ' ,48 ,57, 62,65, 68,70,
IV

, 74 1 , 88,101,125,127,134.

7
8.AGA T M S LABILLARDIERI Harb,

Fani1ieAraucariaccao

Voorkomens Soorten uit hot joslacht Agathis konenvoor inNieuwZeeland, -lustralië,Ïïieuw-Calodonië,do Fidzji-eilanden,
doPhilippijnon,Indochina,Malaya, Sumatra,Borneo,
Celebes,doMolukkenenilieuw-Guinea.DeNieuw-Zoelanclse
soort is debekende Kauri (e.australis Salisb.).Meyer
Drees (91)onderscheidt voor Indonesië enN.G« een 16-tal
soorten,welke indeling echter /reeninganggevondenheeft;
voor demoeste isdenaanA.alba Foxw.behouden gebleven.
InK.F.G. iswaarschijnlijk de enige soort A.
labillardieri.
Baast hunhout zijnvele Agathis spp.,ook A.
labillardieri,belangrijk als leverancier vancopa.1
(lit.41,76,104,112).
A.labillardieriwordt aangetroffen ingeheelVestis.G.en op de eilanden Misool,Waigeo,Biak,MeosiToen
en Japen.Hijkont vrij algemeenvoor tot ca 1500rib.z,,
verspreid en ingroepjes in primairbos,soms invrij
goed gesloten complexen, zoalsbijBosnek in Oost-Biak,
inhet laagland opkwartsrijke ofkleia.chtigegronden,
inhot gebergte ook opkalkvorweringsgronden.Het best
voelt hij zich thuis op frisse,goed doorlatende grond
mot goede kruimelstructuur undiepe grondwaterstand,
echter groeit hijook op zeervochtige terreinen,hoewol
niet inmoeras.Op 1200mhoogte inhet Genofa-bergland
werd een Agathis aangetroffen net kleinere vruchten en
minder hoog.Van deze is totnog toe geen bloeiend materiaal ingezameld, zodatniet vaststaat ofhot wellicht
een -andere soortis.

•n:

Indonesië; Dariar,Damarputih.
N.E'.G.sKessi (iroetoe ofKoeri)| Oeto (Kapaukoo)
Foeko (M a nikiong).

KMUlffl.1.—Agathis labillardieri

Boons

Grot boon zonderwortollijston tot er,60nhoog,net
rolrondo stam,oen takvrij stanstuk tot J0m eneon dia.noter
tot I.50n. Schors donkerbruin,afschilferend inkleine,
vrij dikke,ronde plr.ten.Do levende bast rood opdoorsnede unenigszinsgelaagd,scheidt vrijvoelwitachtigo
harsaf.
Bladeren leerachtig,gewoonlijk eivormig,met evenwijdige norvatuur, spits,6-10 en lang en 2-3 cm breed.
cfbloemen in tot 3~5"en Lange katjes,vrucht oenbolvor;im.;
kegelvan 7a"-8endianoter.

Houts

Het snalle,niet scherp van dekerngescheiden spint is
lichtgeel,het kernhout-licht geelbruin, sonsnet wat
donkerder klourbanden envlannen.Glans fraai. Draad recht,
nerf fijn.
Plethout isvrij zacht,vrij licht (vol.gew. 0,/2-0,60),
vrij sterk (kl.IIl), dochweinig duurzaan (kl.IV). Vers
wordt het snel doorblauwschinnols aangetast.Kraenor (79)
noent hetmerkwaardigerwijze zeer duurzaam.Het laat zich
goed drogen enkrinpt, scheurt enwerkt weinig.Het is
gemakkelijk tebewerken en af tewerken engoed teverven,
te spijkeren en te schroeven.

Gebruik:

Als constructie- en tinnerhout,niet in contact netde
grond, in de schoepsbouwvoormasten enbetimmeringen,voor
meubels,kisten,linialen o.d.,huishoudelijke artikelen,
tanks envaten,schilhout in de triplexindustrie en pulphout voor depapierfabricage (het heeft lange vezels).

Structuurs Groeiringen op dwarsdoorsnede gewoonlijk duidelijk als
zeer snallu donkere lijntjes laathout.Geenharskanalen.
Houtstralen zeer snnl en snal,op dwarsdoorsnede nauwelijks
zichtbaar voorhet blote oog;geheeluit liggende cellen
opgebouwd, ophet radiale splijtvlak duidelijke spiegeltjes
vornend. In sonnige cellen roodbruine inhoud. Microscopisch

zijn do Araucariaceao van andernaaldhout toonderscheidon
door deafwisselend geplaatste,elkaarbijenraatvornig
afplattende hofstippels der tracheïden.

Agathis wordt inN.M.Go nogniet geëxploiteerd voor
het hout, dochuitsluitend opprinitievewijze doorde
bevolking aangetapt enhier en daar aangeplant voor
copalwinning.
Het Boswezen heeft het oog latenvallen openige
objecten, die in de toekomst in aanmerkingkonen voor
exploitatie. Dit zijn;
1.het Biak-conplex;hierbij dient evenwel rekening te
worden gehouden net bezwaren vanbevolkingszijde=
In dat geval kan
2.het Sarmi-conplex inhet Tor-heuvelland inhetnoord.'1:
van dr.-Afd.llollandiaervoor in deplaats konen;
3.hetKebar-conplexinhet noordenvan deVogelkop,wa:..r
Araucaria,voorkont vanaf 400à 500 n b.z., ookgen^nnd
netAgathis;;
4.het Taninaboean-conplex (Vogelkop), waar de bevolking
copalwint,kanuitgebreid worden net meerdere copal
exploitatie-objecten en dienen voor aanlogvanAgathisculturen in de omgeving vanIConda,
5.hetNaiJan-Wainani-object aan de oostzijde van deGoc-1vinkbaai, ca20000ha groot engrotendeels bestaand
uit aaneengesloten Agathis-arealon,waarin deze soort
voorkont in dichte tot vrijverspreide stand.Dit
gebiedkan dienenvoor copalwinning enbosverbetering.

Lit.%

12,13,20,40,41, 50,56 1 , 57, 65, 68,76,79,104,
112, 116,118,121,125, 1321Cy)54 e n
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ARAUCARIA CUNNINGIÏAMIISw.

Fanilie Araucariaceae

Voorkomen;Hot geslacht Araucaria met een 12-tal soorten heeft eon
groot verspreidingsgebied,ni. zowel Amerika (voornamelijk
Brazilië, Chili,Argentinië,Paraguay enUruguay),Australië,Nieuw-Zeeland,Nieuw-Guinoa enlïieuw-Caledonië.
Als timmerhout is in dehandel het meest bekend
Parana pine,A.angustifolia O.Ktze.uit Brazilië.In Chli
komt voor A.araucana K.Koch, inE.G. en do Vest-Pacific
A.klinkii Lauterbach.
A.cunninghamii wordt aangetroffen inAustralië (iTow
South^falnsen Queensland)enW.G.; in A.ÎT.G.tussenoüC
ilin de Bulolo-vallei, inN.N.G.ev
(ebar,Cycloop en Japen-,voornameli].:
i600n, echter inhetKobar-complo:.
)p400cà5OO1:1,terwijl hijdoor
,ten zuiden van deGolfvanBinto-ni
?enop60n. Door Lauterbach wordt
3chouwd;A.cunninghaiaiivar.papuana.
_zouook opBatjanvoorkomen.

,Colonial pine,Colonial Baypine,
;onsland pine,Dorigo pine,Richmond
hinburtu,Coorong.
(iroetoe of Koori); Oengwa (Kapaukoe)s
lakoel (Soega Ouin).

letcylindrischo steamen eon takvrij
m^ diameter tot 1,20 m,bijuitzonm inkransen. Blaadjes stijf,spits
ichteenkegel met een lengte tot ca
iter.Deze kogelsgroeien aande
Fimmmft—Araucariaklinkii.

.nvolwassen bomen.De zaden zijn
'lschubben en zijn 2ig--3cm lang»Plot
iksperkg,verliest spoedig zijn

kienkracht, zodathot verzanden ervan op de grond vaak
teleurstellingen geeft. Droogbewaard in eenkoelcel bij
- 12 Cblijft het ninstons 5j-argoed.
Bast l-g-2-J-eradik,schors zeer donkerbruinnet
enigszinshorizontale banden ("hoops",vandaar denaan
Hoop pine): afschilferend in dunne, aan de bindenopkrullende stroken» De levende bast,bruin enwit gevlekt,
scheidt eenwitte,doorschijnende hars af.

Hout;

Het 7"2-15enbrede spint is strokleurig,het kornhout iets
donkerder geel tot licht geelbruin. Draad recht,ner

f -r

Het hout is tanelijk zacht,vrij licht (vol.gew.
0,40-0,68, geniddeld0,55)5 weinig sterk (kl.V), bros,
niet goed tebuigen enweinig duurzaan (kl.IV). Het wordt
gemakkelijk doorblauwschimnels enboorders aangetast.H-.t
krinpt, trekt enwerkt weinig en laat zichgoed drogen
zonder te scheuren.Volgens Boas (15)kont echter vrij
vaak drukhout voor,dat onregelmatigkrinpt enhet hout
doet trekken.
lietisgemakkelijk tebewerken en af tewerken on
goed teverven, te spijkeren en te schroeven.
Gebruik:

Fineer en triplex,licht constructiewerk en tinnerwerk
onder dak,vloeren,meubels,vaatjes (bv.voor boter),
landbouwgereedschappen,kisten,bezemstelen e.d., lucifers
en -doosjes,drukk^rsblokken,accu-separatoren,papier.

Structuur; Groeiringen meestal onduidelijk,de overgang vanvroegnaar laathout geleidelijk.Houtstralen nauwelijks zichtbaar voorhet blote oog.Geenharskanalen,wel soms
plaatselijk harsafzettingen.Microscopisch is Araucaria
evenals Agathis gekenmerkt door de afwisselend geplaatste>
elkaar bijenraatvornig afplattende hofstippels der
tracheïden.Araucaria heeft bijzonder lange vezels
(tot 6 nn), echter afhankelijk van plaats in deboonen

öl

leeftijd. Bijaanplant voor papierhout noet errekening
nee worden gehouden, dat jonge bonen kortere vezels
hebben dan'oudere (Smith,115)«
In A.ÏÏ.G.kont behalve A.cunninghamii ook A.klinkii
Lautb. (Klinki pine)voor.Beide soortenworden daar geëxploiteerdvoor het hout enook aangeplakt.Mogelijk
reikt hot verspreidingsgebied van deKlinki pinenog tot
iets over degrens van1'J.N.G.
Hot cultuurvraagstuk van doHoop pine is inA.ïï.G.
opgelost (zie lit. IA).

Lit.s

4 1 , 14,15, 1 6 1 1 1 , 17,31,65,68,70, 78,79,88,122,
127, 132, 134.

T.—Int8ia bijuga.
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10« I N T S I A sp.div.

FamilieCaesalpinia.eer.c

Voorkomen: Geslacht uit Z.O.Azië,Ïïieuw-Guineaendo Pacific net
slechts weinig soorten,waarvan devoornaaxistezijn;
I.palembanicaMiq. (=I.bakcri Prain)enI.bijugaO.Ktz:•.
(=I.aniboinensisThouars). Levroegeregeslachtsnaam»
Afzelia is thans gereserveerdvoor Afrikaanse soorten.
Beide genoemde soorten konen inDÎ.1T.G.voor vande
laagvlakto tot ca1000 b.z., I.palembanicaneer op zure
gronden,I.bijugavooral opkalkgronden.Verder is opla.ag
gelegenuoerassig terrein inde ond.erafd.Asnat onder de
naamPasen een derde soort aangetroffen,vermoedelijk
I.acumin-ata,Herr.Deze iskleiner dandeheide andere.
Namen:

Indonesië enhandels Herbau,Moluks ijzerhout,Ipil.
N.IT.G.sI.bijuga;Pian (Sidei);Rang,Tangibé (Sko);
Kaboei (Tafelberg).
I.pa1enbcanica;Bauw (Attam); Tennen (Borik);
ïjiedies (Kaowerawétj);Mewit,ïïgoeit
(Karoon);î'Iaab(Mandobo); Sekka(ïïanikiong); Mer (Mejach);Koboe (Mooi);
Rong (ïïeno);Pian (Sidei).
I.sp.;Vorteh (iroetoeofKoeri); Bidjai;:(Kebar'?
Maab (Mandobo).

Boon:

Meestal tamelijk rechte ronde stannen. I.palenbanica is
een grote boonnet tamelijk dichte donkere kroon,naxirmal
45nhoog enmet een diameter totmeer dan 2n,gemiddeld
80en. Tak
vrijstamstuk tot 30n.Hijheeft wortellijstei:
tot 2à4rahoogte« Bast vrijdun,grijsbruin,vrijruw,
afschilferend in dikke ronde platen.Het blad is even
geveerd, 3-4 jukkig,gl.anzend donkergroen. Devrucht is
eenpeul net enkele grote,harde,platte za.den.
I.bijugaheeft geringer afmetingen,wortellijsten
tot 1,7 mhoogte enu^ngroengrijze bast.Het blad is
slechts 2-jukkig enpeul on zaden zijnkleiner danbij
I.pa1enbanica.

3i
Hout;

Het 2-12,gewoonlijk 4-5 er.brede spint is lichtgeel van
kleur,het scherp daarvan gescheidenkornhout geel,
oranje-,rood- ofgrijsbruin, aan de luchtnadonkcrend,
sons tot bijnazwart.
Glans duidelijk tot fraai.Draad recht,min ofneer
kruisdradig, sons onregelmatig? norfvrijgrof.
Het hout ishard en zwaar,vol.gew. luchtdroog 0,701,00,gemiddeld 0,85,vers> 1.Het is zeer sterk (kl.I-Il)
en zeer duurzaam (kl.l), ook bestand tegen termieten,doch
niet tegen paalworn.Volgens Balanïlenon(5)zouhet onder
vochtige omstandigheden vatbaar zijnvoor zwamaantasting
Het spint wordt aangetast doorLyctusboorders.
Het droogt langzaan doch zonder te scheuren.Het
krin.ptenwerkt zeerweinig.Het laat zichvoor een zo
harde houtsoort zowelnet dehand alsi:uachinaalgoedbewerken en afwerken, sousdoor ongunstig draadverloop of
inhoudsstoffen wat noeilijker. Bijhet zagenkanbv.go:
hinderlijk zijn.Bijhet spijkeren en schroeven bestaat
neiging tot splijten,zodatvóórborengewenst is.Het bevat oplosbare inhoudsstoffen, die,wanneer het hout in
contact netwater kont,lelijke vlekken kunnenveroorzaken.
Het verdient daaron aanbeveling het tevernissen of inde
was te zetten.Dat me-rbauijzer zou aantasten, zoals in
oudere literatuur steedsvermeldwordt,isniet juist
gebleken. Deinhoudsstoffen vornennet het ijzer een
isolerende lang, diehet togenverdere corrosiebeschermt.

Gebruik;

Zware constructies,waterbouwkundige werken inpaalwormvri,
water, zoals sluisdeuren,beschoeiingspalen en-sloven,
bruggen,ook brugdekken,hoewel deze gladkunnenworden,
steigers,vloeren voor zwaarverkeer enbedrijfsvloeren,
omdathet eenhoge slijtweerstandheeft,parket,lambrizeringen,binnenbetinneringen, toonbanken,biljarts,meubels,hoewel hiervoor wat zwaar,draaiwerk,dwarsliggers,
Voorbuitenkozijnene.d. ishet alleen tegebruiken,

3f
indienhet door oen geschikteverf togenatmosferischo
invloedenbeschermd wordt;met zinkwit bv. slaat hot
zwart door.
Nuhet verwante Afzeliahout (Doussie,Apa, Chanfuta),
9
•Ifzeliaapp.uit trop.Afrika.door,.de/recente.,-gebeurtenis- f.
senVa-ldaarmoeilijker teverkrijgen is,krijgt hetncrbfiuhout wellicht een goede kans voor export naar Nederland.
StructuursGroeiringen alofniet duidelijk, ook inhet laatste geval
echter periodiek optredende parenchymbandjes aanwezig,die
de indruk [jevün van groeiringgrenzen. Geen tot duidelijke
klourbanden envlammen.
Vatenmerendeels alleenstaand en ingroepjes van 2-5,
meest 2-3,radiaal aaneengerijd.Vrijgelijkmatigverspreid, soms inkorte scheve of tangentiale rijen.Matig
nauw totmatigwijd, somswijd,gemiddeld 200
ft-.
Aantal
2
1-5 permm .Tusscnschottcn rond doorboord. Inhoud:
roodbruine, donkere tot zwarte gom en in verschillende
mate eengele ofwitte stof,die op de lengtedoorsneden
als streepjes opvalt.
Houtstralen smal,kops voorhet blote oogniet of
nauwelijks zichtbaar,radiaal weinig opvallende spiegeltje^
vormend. Cellen liggend,vaak met 1rijkorte enhogere
randcollen.
Paronchym in ovale ofruitvormige lichtgekleurde
mantels om devaten,soms sanenvloeiond totkorte,scheve
oftangentiale bandjes.Verder fijne,gewoonlijk good
doorlopende lijntjes terminaal ofmetatracheaal paronchym.
Lit.s

4 1 1 , 5,13,1 6 1 1 1 , i 7 1 9 5 1 ' 1 9 5 4 , 20,31,48, 52,56 1 1 , 57,
59,65,68,70,7 4 1 1 , 79,80,88,lil, 114,118,120 5 7 ' 5 8 ,
121, 125,I30, 133 1 1 , I34.
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11. TEKHINAIIû sp.div.

Fanilie Conbrotacoac

Voorkomen:Pantropisch geslacht net con groot aantal (ca200)
soorten.Zeer bekende in dehandel zijn Linba (T.superba
Engl, et Diels), Franire('i1.ivoronsis A.Chev.), beide
uit tropischWost-Afrika, Sain ofIndian laurel (T.toacntosaVight et Arn.)uit India,Indian silver-greywood
(T.bialata Stcud.)van do Andananen enMyrabolan (T.chobulaRetz.)uit Voor- en Achter-Indië; deze laatste is
echterminder bekend or:het hout danwol on de looistof
leverende vruchten (nyrabolanen).
Uit N.LI'.G.zijn een 25-tal soorten bekend. Denoest
voorkonende zijn;T.canaliculataExell., T.conplanata
K.Schum.,T.copelandiiEin., (=T„catappoidesWh.et Fr,
=T.gigantea V.S1.), ÏAnicrocarpaK.Schun.,enT.rubiginosaT.etB.
T.catappa is eenboonvan zandige stranden of zilt"' •;.
grondennabij dekust.Hijheeft het grootste verspreidingsgebiedvan de'forninalia spp.,eondeels ondatdevruchten doorhot waterverspreid worden, anderzijds
ondat hijoveral indo tropen,ook in Anerika,isaangeplant on dovruchten ofon de decoratieve waarde van de
boon. Alshoutievorancicr ishijvoorE'.G.niet belangrijk.

Namens

Een algemene naar;voor T. eaiappaonvoor enigenndercTerninaliasoorten inIndonesië enMalaya isKetapang.
IndePhilippijnen heethijTalisay,inhetEngels;
Indian alnond wood of Sea alnond.
ÏÏ.IÏ.G.sT.canaliculatas Ara (Berik); Fetijt (Manikiong);
San (Mooi); Foekora,Foekerra,
Seboekwr..(Prafi),
T.copelandiit Moe-en (A11an).
T.nicrocarpa; Manien (Noenfoor).
T.rubiginosa;Doesoe (Berik);Klio (Karoon);
Fetijt (Manikiong); Baan,Tabie
(Mooi); Danik,Danniek (Sidei);
Mangrisai (Tafelberg).

Piuuuu OD.—Terminalia catappa

*f
T.spp.;ïï'dessai(Atten)5Boiler (Berik)s Valong
(lwoor)|Ahadietérén,Tabaties (Kaowerawetj)5
Maniek (Kobar);Boerap,Torapunop (Mandobo)s,
Fetijdzj, Fetijt,Menadzj,Menako (Kanikiongjjf Legoen, Saan,Santilis,Tabic
(Mooi)1 Mangrisai (Tafelberg).

Boons

T.catappa kan tot 40nhoogworden bijeen diameter van
2ra,moestal echterniet hoger dan 20men 1m diameter.
Doboom heeftvaak wortellijsten, die tot 3nhoogkunnen
reiken. De sta.:is gewoonlijk recht,doch sonswat krom,
knoestig engegleufd. Jongere bomenhebben kransgewijs
geplaatste,rechte,minofmeer horizontale takken.Do
twijgen zijn dik,met grotebladmerken. De boon staat
korte tijdbladerloos enbloeit daarna.Vóór het afvallen
worden debladeren bloedrood. Debast is ca 1cmdik,
grijsachtig, tamelijk glad ofmet overlangse barsten on
minofmeer schilferig.
Bladeren enkelvoudig,omgekeerd eivormig, 15-35en
lang,8-17-g-cnibreed. Bloemenklein,groenachtigwit,
zonder bloenkroon, in alleenstaande enkelvoudige aren,
diekorter zijn dan debladeren.
Vrucht eenovale,afgeplatte,toegespitste steenvrucht,
6-7 cm lang,net eenharde steen,waarvan dekern eetbaar
is. Deze doet in snaak denken aan anandelen ofnoten,doch
ismoeilijk uit do steen tekrijgen.
Kwtapang is gemakkelijk tekweken uit zaad,dat lang
zijnkiemkrachtbehoudt.

Hout:

Spintnauwelijks verschillend van hetkernhout,dat geclgrijs, licht grijsbruin tot rosebruin vankleur is.Glans
natig tot duidelijk. Draad recht,sonswat golvend of
kruisdradig;nerfmatig grof.Het hout isvrijzacht,zoor
licht tot vrijzwaar,neestalvrijlicht5het vol„gew.kan
bijdeverschillende soortenuiteenlopen va,n0,22-0,65,
dus een grote spreiding,maarwaarschijnlijk zijn doverschillen binnen do soort evengroot als die tussen de

•>>à

soorten onderling (buitenlandse literatuur geeft inde
regelwathoger vol.gew.,ni. 0,65-0,69s danvoorde
ÎT.G.soortenwerd gevonden).
Sterktcklasso III-IV.Hot isweinig duurzaam (kl.
IV-V), naar waarschijnlijk wel te impregneren.Volgens
Browne (lit.20)heet het nogal lastig te drogen? dit
lijkt echterweinig aannemelijk,daarbv.van de Afrikaanse soorten linbaen franiré, die er invol.gew.nee
overeenkomen,bekend is,dat zegeennoeilijkheden,geven,
weinig trekken en scheuren onook weinigwerken.
Ketapang isgemakkelijk tebewerken.

Gebruik;

Licht constructiewerk onder da.k,binnenbetinrnoringen,
vloeren,noubols, schilhout (er,35 jf-argelodenwerd het
overeenkomstige hout van T.copelandii door een triploxfabriok op Sabangmet succes gebruikt voor devervaardiging van rubberkisten).

Structuur? Groeiringen soms aangeduid door wat kleiner vatenon
dichter weefsel inhet late hout en/of een dunne lijn
terminaal paronchyn.Vaten vrijklein tot duidelijk zichtbaar voor het blote oog,diameter tot 300 II ; gelijkmatig
verdeeld;merendeels alleenstaand eninradiale groepjes
van 2-4,meest 2-3;een enkele naai ook tangentiaalof
scheef aancongerijd of inhoopjes metmeerderevattracheïden.ïussenschottenrond doorboord.Vaten neestal
open; sonsbevatten zewat roodbruine gom.Aantal 0-8,
?
gemiddeld 4permm .Op de langsvlakken vertonen dovaten
zichalsbruine groefjes.
Houtstralonniet ofnauwelijks zichtbaar zonder loep,
uiterst laag tot zeer laag,opgebouwd uit liggende cellen.
Aantals4-8perein.Ophet radiale vlak vormen ze weinig
opvallende,somswat duidelijker bruine spiegeltjes.
Paronchyn weinig afstekend tegenhethoutweefsel.
Paratracheaal in smalle ofwatbredere ringen onde

v-ten onvatgroepjes,vaak net zijdelingse verlengingen
(z.g. aliform), clicsoms 2ofneer vaten verbinden en
kunnen overgaan innotatracheaal inmin ofneer onderbroken banden.Inhet parenchym blijken bijmicroscopisch
onderzoek hier en daar grote idioblasten, elknet1
kristalster,voor tekonen.
Terminaal parenchyn soms aanwezig in smalle lijnen9
moestal echter ontbrekend. Sporadisch kunnen inhet
p.arenchyntraumatische gongangon intangentiale rijen
worden aangetroffen..
TTT

Lit.s

2, 4

TTT

T

T

T

, 16" ,no, 48", 56"", 57,65, 68, 74 ,79,

ï o i 1 , 111. i:-4-
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sumatrana.
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12. OCTOBELES SUMATRASAMiq.

Familie Datiscaceae

Voorkomen; Do enige soort van dit geslacht,voorkomend in doPhilippinen, Malaya,Koord-Bornoo, Indonésie'(behalve Javaon
deKleine Soonda-oilanden)enNiouw-Guinea.
Hijgroeit inhet laagland opvochtige gronden,
vooral langs rivieroevers en daarvaak gezellig en
secundaire ojjstandenvoruend; inhot heuvelland verspreidt
faonon,die ook hier devochtiger dnlcnprefereren.

Namens

Handel;Binuang,Erima,.
Philippijnens Barawisan,Bnrawiswisan,Biluang,Binuang,
Libas,Sarrai.
Indonesië,ïl.Borneo2Binuang,Benua,ng,Benua.,Benoang,
Vinuang,'''cnuang,enz,
A.N.G.:Erina,Benunba,Kakcrin,Usu,Ilimo, Ipa.
N.N.Cs Sénao (Kaovorawdtj);Mossot (Mejach); Balien,
Bolien,Belien (Mooi);Rineh (Neno); Koeai,
Koeaie (Sidei); Tong (Sko); Kinen (Tafelberg).

Boons

Grote "boom,tot 60ahoogte,di-aaeter1-2-g-n; takvrij
stanstuk tot 35à40n;neestal goede staavora; oudere
"bonenvaak met vrij smalle wortellijsten tot 1-g-a enneer
hoog en tot 4n langs degrond lopend.Kroon open,net
wijduitsta.andehorizontale takken inetage's. Ba.sttot6
endik,vezelig, schors dun,grijsfaruin,net ondiepe
overlangse groeven,afschilferend inkleine langwerpige
vliezen tot vrij dikke platen.
Bladeren verspreid, enkelvoudig, dun,eivormignet
toegespitste top enhartvomige voet;12-J--25cm lang,
10-17-g-cmbreed,net vrij lange steel;aiddennerf envoet
van de andere nerven roodbruin.
Bloeaen zittend, inhangende,30-45cm lange aren,
tweehuizig.
Vrucht een1-1-g-cagrote doosvrucht net talrijke
zeer fijne zaden.

«f«

Octome-lesis oen snelgroeiende lichthoutsoort,die
geschikt lijkt voor roboisatiedoeloinden opniet te droge
gronden.
Hout;

Van duze soort werden doorhet Houtinstituut T.ÏÏ.O.5
stainstukkenonderzocht (Alg.rapport H-58-28,dd.IJ
uaart 1958).
Volgens sonnige auteursgeenkern aanwezig?,anderen
beserhijvenhet spint als lichtgeel,10-15cmbreed,
geleidelijk overgaand inhetnauwelijks ervan teonderscheiden kernhout.T.N.0. constateerde een scherpe scheiding, zowel innatte als in droge toestand, tussen spint
enkern,het eerste strogeel,de laatste licht grijsrood
tot grijsbruin van kleur,nadonkerend, beide verkleurd
doorblauwschimmeIs. Bijonderzoek werden bijhot donkerderhout lagere waarden voor vol.gew.en sterkte gevonden
danbijhet lichte;T.1Î.0.laat daarom de mogelijkheid
open, dat dit donkere hout geen eigenlijke kern is,doch
eenbegin van sponzigh.art ("brittle heart").
Glans natig tot duidelijk,vooral ophet kwartiervlak.
Draad recht,meestal kruisdraad, somswat onregelmatig;
nerfvrij grof tot grof.
Het hout is zacht en zeer licht tot licht,vol.gcw.
0,20-0,45,gemiddeld 0,34;niet sterk (kl.IV-V),vrijbros,
enweinig duurzaam" hotwordt gemakkelijk aangetast door
blauwschinnels on Lyctusboorders,daarom ishet zaak het
sneluithot bos af tevoeren,teverzagen on tedrogen.
Volgens Reyes (109)zouhet duurzaam zijn onder dak°, de
als Vopgegeven duurzaamheidsklasse is duswellicht iets
te ongunstig.Het lichte hout laat zichgemakkelijk impregneren,het donkere iets minder.
Octoneles isgoed te drogen zonder te scheuren,echter
bestaat welkans opkromtrekken,daarom tijdonshet drogen
de stapelsbezwaren.
Hot isgemakkelijk tebewerken;vers gezaagd heeft

*»*-

het oen schurpü onaangename geur. Schaven met dehand.kan
wat bezwaarlijk zijnbij sterke kruisdradighoid,overigen:-'
ishet glad af tewerken.De spijkervastheid isgering,
In contact net ijzer treedt eenblauwzwarto verkleuringop.

Gebruik;

Timmerwerk onder dak; laxibrizeringen (wegens de f
repaie
streping ophotkwartiervlak als gevolg vankruisdraad);
vloeren,goedkope meubels,binnenfineer,kisten,doodkisten.boonstankn.no's,drijvers voorvisnetten,drijfhout voorvlotten, lucifersdoosjes, schilhout (ï.ï-I.O,
acht hetvoor deze laatste doeleinden te grof,vannerf
ente bros, echter wordt het in A.F.G.net succesgebruikt voor triplorfa'bricago)» Er wordt nogmeldinggemaakt van geschiktheid voor papierpulp; dit is evenwel
nog onstreden,1/aarsohijnlijk ishet bruikbaar voor
iso1atiedoeloinden.

Structuur; Groeiringen incestalafwezig, soms echter zichtbaar,door
eenwat groter aantal vaten op deringgrens ofeen enkel•
naai door een zeer smal doorlopend bandje terminaal
parenchyn.
Yaten groot,co.200p ,duidelijk zichtb.aarvoorhet
blote oog,grotendeels alleenstaand en in groepjes van 2-•';';
aantal 1-7>meestal 2-4 permm ;gelijkmatigverspreid,,
•afgezienvan dogenoemde opeenhopingop deringgrens;
enige neiging tot rangschikking in schuine rijtjes;neeeb.l
.aanbeide of soms aan één zijde begrensd doorhoutstralen.
Tussonschottcnrond doorboord. Inhoudsgoon, of sporadisch
thy11en.
Houtstralen op dwarse onradiale doorsnede duidelijk
'

zichtbaar voor het blote ocg^ grotendeels heterogeen.
Aantal3-4peran.
Parenchyn,afgezien vanhet bovengenoemde terminale
bandje, practdsch afwezig;enig zoorweinig opvallend
paratracheaal parenchyn voorhanden als onvolkomen mantels

V3

ondovaten.
Vezels dunwandi,";,op dwarsdoorsnede radiaal
gerangschikt.
H>_.thout van deverwante soort Tetranelesnudiflora
R.3r., op JavaVinong ofBinonsaoneten,is nauwelijks
van dat van O.sunatrana teonderscheiden,liaanK'.l'.G.;
Bettaubeta (jManikionß-).

Lit.s

4 1 1 1 , 20,31,39,52,56 1 1 , 57,65,68, 69,70,79,125,
127, 130, 132 (kleuronplaat no. 183) ; 133 11 * 134on
Tectona 1938p.777o.v.

- Fiauni] 60.—Ww>»via •nuw,ivphylia.
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13. DILLENIA

Familie Dilloniacoae

Voorkonons Het geslacht Dillenia onvat enige tientalion soorten,in
hoofdzaak inVoor-enAclitor-Indiö,de Philippijnen,
Malaya,Indonesië enHi.uw--Guinea.Zegroeien meestalin
het laagland, sonnige soorten bot 800nhoven zee.Het
vroegere geslacht 1Tornia is thans ondergebracht in
Dillenia.
Uit H.H.G» zijn tot nog toe ca 12 soorten hekend,
o.a.s D.papuana Hart«, D,castaneifoliaMart.,D.cyclopensis Hoogl.,D*pteropodaHoogl,en D„alataMart,;op
Biak is aangetroffen D.ovalifoliaHoogl.Deze soorten
kouen slechts sporadisch voor- verneld wordt,dat
D.papuanainMoni/Kansiki watvoelvuldiger ±1

Hamens

-o.

D.spp. inI n d o n e s i ë ; Seripu, Simpur, D j u n t i .
N.lI.G.s D.papuana; M a j o n g g a , Messir, Sihongga (Manokvari')
Messir (Mcjach);M ajongga (Oransh-r;.!-;
Majonggwa (Prafi)5 Hioor,Nowawoer
(Sidei) ; Kiep ( ? ).
D.pteropodas Kaven (Mo0i).
D.spp.s Efroewanaseh (ircetoe ofKoori)| Doondoen
(Mandofco , Il.Moejce)5IIoenoon (Midd.Moej0c)

Boon;

De D i l l e n i a s p p .z i j n in de r e g e l v r i j Lage k r o n n e b o n e n
net v e e l knoesten 0 , m a x i m a l e h o o g t e ca 25 n b i je e nd i a n e t e r tot 85 e n , n e e s t a l e c h t e r m i n d e r . D o o r h e t H o u t i n s t i t u u t Ï.II.0. zijn 2 s t a n s t u k k e n , r e s p . 5 en 4 ei l a n g ,
v a n D . p a p u a n a o n d e r z o c h t , a f k o m s t i g v a n1 b o o n , g e k a p t
in H o l t e k a n g b i j Iiollancia in een m o e r a s s i g e s t r e e k . H e t
o n d e r s t e stuk h a d e e n d i a m e t e r v a n 78 c m . D.papuana,
b e h o o r t dus totde g r o t e r e s o o r t e n .
K r o o n b i jv e r s c h i l l e n d e D i l l e n i a ' s v e e l a l laag a a n g e z e t . Sonnige s o o r t e n zijn .altijd g r o e n , andere b l o e i e n
in b l a d e r l o z e t o e s t a n d of t e g e l i j k n e t de jonge b l a d e r e n ,
Sons h e b b e n ze lage w o r t e l l i j s t o n . Browne ( 2 0 )n o e m t
enkele s o o r t e n net s t e l t w o r t e l s .

Bladeren leerachtig, tot 30à40cm lang (bijzeer

hf

jongebonen zelfswel 1 n ) , net talrijke evenwijdige
zijnerven.Bloenon geel ofwit,bij sonnige soorten vrij
klein,bijandere tot 15c:tdiameters alleenstaand of
inbundels.
Vrucht bolvormig,gevormd door dobinnen dovergrotebesvoriiigekolk samengesmolten stanpers; gewoonlijk
niet openspringend« Devruchten van enkele soorten
worden wolgegeten.

Hout;

Vertoont bij deverschillende Dillenia spp.veel overeenkomst.Bij do doorT.E.O.onderzochte stan (Alg.
rapport E-57-44. dd 29nei 1957)washet spint 4-15cm
breed,inhet verse hout vrij scherp gescheiden vande
kern,bij drooghout opoenglad geschaafd kops vlak
echter nooilijk van elkaar te onderscheidon.Kleur
roestbruin,glans duidelijk. Draadrecht of ietskruisdraad,nerf natiggrof.
Het hout ishard enheeft eenvol^ew.van 0,60-0,731
gemiddeld 0,68 (de inHagoningen aanwezige monsters zijn
iets zwaarder; 0,65-0,81, geniddeld 0,70)5 ongeveer even
zwaar of iets lichter da.neiken.Debuigsterkte ende
druksterktc //vezel zijn echterbijhet luchtdroge hout
aanmerkelijkhoger danbijeiken;ingroene toestand
zijn deverschillen veel geringer. Daarentegen is Dilleniaveelbrosser dan eiken on ook de sLagvasthoid
(Veerstand tegen plotseling optredende krachten)is
slechts'2/3van'üie van eiken.Bijbeide isde druksterkte ivezel in deradiale richting groter d<aninca.
tangentiale,de afschuifsterkte ophet radiale vlak
kleiner dan die ophet tangentiale.Dit laat3to iste
wijten aan de brede enhoge stralenbijbeide soorten.
T.N.0.rangschikt D.papuanain sterkteklasseII.
Deverhoudingvan tangentiale totradiale krinp is
ruin 2,4.T.I'I.0.noent dit zeerhoog enneent,dathet
hout daarombijhet drogen oen sterke neiging tot scheuren

L
zalhebben,vooral langs de stralen,îl.i.is dit cijfer
niethoog, doch middelmatig;het scheuren zal eerdereen
gevolg zijnvanhet feit,de.tDilloniavrij snel zijn
vocht nfstaatjvan denogal sterke krinppor Y/ovochtvorliesbenodenhet vezelverzadigingspunt envando
brode onhoge stralen,diehethout radiaal verzwakken.
Voorzichtig kunstmatig drogen is in elle-goval aante
bevelen,planken liefst kwartier gezaagd^ deze trekken ook
veelïiinderdan dosse gezaagde.In Indiawordt voor
D.indien,enD.pontagyna aanbevolen debonen teringenen
pasna 2à2-g-jaar tevellen.Dit zoudoneiging tot
trokken en scheuren belangrijk verminderen.
De duurzaanheid isniet groots zowel spint alskern
worden aangetast doorbruinrot-enwitrotschirmeIs. T,N.e.
rangschikt het kernhout in duurzaanheidsklasse III-IV,
het spinthout inkl.IV-V.Het spintbleek,althansbij•
kleine proefstukkon,goed to impregneren,het kernhout
ietsminder,naar tochnogbehoorlijk.Ook Pearson& Bmva
(lOl)onP.G. Browne (20)geven voor verschillende soort.::'
op, dat zogemakkelijk te conserveren zijn;intogenspr"ak
hiermee zouvolgens Chowdhury& Ghosh (26)het kernhout
van D.pontagyna zichniet goed laten impregneren en
zouden insnijdingen nodig zijn omhet conserveermiddel 1
à 2ente doenbinnendringen.
D.papuajialevert volgenshet T.rJ.O.rapport geen
noeilijkhedenbijhet zagen onschaven op5ook ishet glad
af tewerken.îlotisgemakkelijk te spijkeren,doch hierbij
ontstaan kleine scheurtjes.De spijkervastheid isruim die
van eiken.Browne schrijft,dat sommige soortenvrijgoed
te zagen zijn,andere moeilijker,omdat het fijno zaagmeel
zich aan de zaagtanden hecht.lietschaven goeft weinig
moeilijkheden. Volg-ns Chowdhury &Ghosh wordt voor wat
betreft deinIndia,voorkomende soortenverschillendgeoordeeld over debewerkbaarheidszij schrijven dit toe aan
wisselend kiezolgehalte (?)bijverschillende partijen (ia

n
D.papuanetrof ik geen kiezel een),Het Dillcnie-hout
zouniet nooi te polijsten zijn.

Gebruik;

Vorens sterkte geschikt voor constructies,doch de geringe
dmirzeenheidvereist conserveringbijgebruik inweeren
wind. Ophot kwa,rtiervlakgeven depsiegcls een aardig
effect,hetgeen voor sonnige toepassingen eenvoordeel ken
zijn.Blijkt deweerstand tegen afslijtingvoldoende,dan
kanhot inaanmerking komen voor vloeren. Chowdhury&Ghcem
noenen alsgobruiksnogelijkhedennog dwarsliggers (geconserveerd)>zware pakkisten,2

kl. triplex,enz.Verder

levert hetuitstekend brandhout onhoutskool.

Structuurs Groeiringenneestal afwezig, sons vaagwaernoembaar dorr
wat donkerder weefsel inhet late hout en/of doordat de
vaten inhet late hout ietskleiner ofietsminder talrijk
zijnden inhetvroege.
Vatennagenoeg alle alleenstaand;vangemiddelde
grootte (100-200U.), bijD.cycloponsis iets kleiner
(75-I5OM-)?regelmatig verspreid.Aantal 4-10, gemiddeld
2
7 peran .Tussenschotten laddervormig doorboord netvelesporten.Inhoudsgeen.
Houtstralon in 2duidelijk te onderscheiden soorten;
de ene soortbreed tot zoorbroed (l00-250|i), deandore
zeer sran.1(minder dan 15^.); cL°hrede (aantel 1-3 por mm)
zijn opgebouwd uit efwisselende lagen liggende en staande
ofkorte-hoge cellen,de snelle (aantal 5-6 permm)alloeruit staande cellen.Debrede zijn zeerhoog (2-5 cm); s•..
geven ophetkwnrtiervlak opvallende, donker togende
achtergrond afstekende spiegels,ophet dosse vlak dicht
opeensteande evenwijdige lijnen.
Bijmicroscopisch onderzoek blijken debrede strel.n
veel zetmeel tebevatten en treft nonineen aantal cellen
bundels raphiden (kristelnaalden)aan.

Parenchyn zelfsnot do loepnauwelijkswr,arneon'b"ar,
uitsluitend verstrooid,overgaand inuiterst korte on
fijne adertjes nctr.tracheaal.

Lit.s

20,26, 56 1 1 , 57,65, 74 1 ,101 1 .

M
14. ANI30PTERAsp.div.

Fanilie Diptorocarpacc-'

Voorkomens Anisoptera iseunbetrekkelijk kloin geslacht,verspreid
vanOost-Pakistan enHoord-Birna tot dePhilipp!jnon enII.G.

ITancn;

Enkele soorten uit dePhilippijnen konen in dehandel.als
Palosapis,andere-uit Thailand alsKrabak enuit Indonesië
enMalaya alsHersawa.Van11.G.zijnbekend: A.polyandrr\
BI. enA.costataKorth.5 de tweede wordt ook elders in
Z.O.Azië aangetroffen,bonevens A.kosternansianaDilny,
van zoehoogte tot 1000n.Laatstgenoende soortkont ook
voor inhet drasland van de Asnat, de andere uitsluitend
opheuvels.
Nanen in A.N.G.: Garawa,Karalaka,Karawa,Varawa.
ll.H.G.s A.polyandra; Sibloob (Manikiong).
A.spp.;Merait (Kaowerawétj);Morroh,Morron
(Mandobo); Sibloob (Manikiong);Moras
(Manokwari);Vorioorngof (Sidei);Koowook.}
Poewokso (Varsanson).

Boons

De Anisoptera-soorten wordenneestalniet hoger dan45bij1,20 n din.noter-~-n25à30n takvrij.Vonersley en
McAdan{"-evenop,dat A.polyandra opgunstige groeipl".-~to.a
tkanbereiken. Deze soort heeft
ilindrische stannetkorte wortel'"nadikke,grijsbruino,vrijruwe schors
en, die in langwerpige dikke platen
debast is op doorsnede geelbruin,

,afwisselende bladeren zijnl.anganboven lichtgroen,onder geelachtig
vrucht isruin 2en lang,net 2,tot
Isuitgegroeide kelkslippen.

ichtgele,zeerharsrijke spint isgegescheiden vanhet kernhout,dat'een
Iekleurheeft,nadonkorend tot

sc
lichtbruin. Glans goring.

Draad rocht,sonswatkruis-

dradigofwarrig5 nerfmatig grof tot grof.Hot ismatig
hard,matig zwaar (vol.gow.0,50-0,80, gemiddeld 0,65),
natig sterk (kl.IIl),nogal bros en slecht tebuigen,in
woor onwind weinig duurzaan (kl.IV)enookniet bestand
tegen ternieten;vers gekapt wordt hot gemakkelijk aangetast doornathoutboorders, terwijlhet spint ook zeer
vatbaar isvoorblauwschinnels. Daarhot kiezelbevat
noot het enigszins bestand zijn tegen paalworn,echter is
devatbaarheid voor schimmelaantasting weer eenhandicap
voor gebruik in dewaterbouw.Het kernhout ismoeilijk
te impregneren.Het droogt zeer langzaannet enige neiging
tot trekken en scheuren,doch eenmaal droogwerkt het
slechtsmatig.Indien onvoldoende droog verscheept
bestaat gevaar vanverstikken.
Wegens kiezel-enharsgehalte ishetnogal lastig
te zagen en,bij aanwezigheid vankruisdraad net dehand
moeilijk kwartier te schaven.Hetnaakt de gereedschappen
spoedigbot.

Gebruiks

Voor constructies onder dak,binnenwerk,vlooren,
carossorieün,neubels,kisten,finoer en triplex,bv.
theukisten,indien rechtdradig.

Structuur: Groeiringen afwezig ofonduidelijk, sons zichtbaardoorbandjes donkerhout,waarin wat mindervaten.
Vaten vrijwel alle alleenstaand net enige neiging
tangentiale of scheve rijtjes tevormen5 overigens tamelijkgelijkmatig verspreid, somsinverschillende zones
2
watverschillend in aantal;6-10 pernm .Matignauw
(100-200»j,). Tussenschotten rond doorboord. Inhouds
plaatselijk thyllen en somswitte hars.
Houtstralen'in 2 soorten,niet zelden echter slechts
1 soort te onderscheiden;debredere 50-100 tx<breed,
5-5 pornm; ophet radiale vlak weinig opvallende

Ä>

spiego11josvoriacnd.
Parenolvyn;paratracheaalniet ofnauwelijkswfir.rnconbr.p.r;verder,nogal wisselend inhoeveelheid, verstrooid
parenchyn,overgaand inuiterst fijne,korte tangentiale
lijntjes,vaak inverbindingnet devaten.
Harskanalen grotendeels ofbijna.allealleenstaand,
pla.ats^lijk oenkort tangentiaal rijtje,een enkele naai
oen langere doorlopende rij;doorsnede kleiner d.anvan!*_•
vaten, sons zoklein,dat zenauwelijks tevinden zijn.
Inhoud; witte hars.
Alle Anisoptera'shebbenkleine kiezelkorrels inde
stralen,A.oblonga Dyer (krabak,nersawa) 'tninst.

Lit.;

52,5 6 1 1 , 57,65,68,74 V , 79,119, 121, 125,127, 13r"",
134.
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15.HOPEA sp.div.

Familie Diptcrocarpacoae

Voorkomens Geslacht mot vele soorten (volgens Chowdhury& Ghosh zijn
er totnog toe 70beschreven),uit Voor-enAchtor-Indië,
doPhilippijnen,Malosië,ïïiouw-Guinca;d^noordelijke
grens reikt tot inAssam onChine..
Door het Boswezen inïT.H.G.zijn noordore nalen
ingezameld: H.aff.forbosii v.Sl. (lijkt veel opH.forbesii,
die tot dusver alleenvan A.ÎI.G.bekend is),H.novoguineonsis V.Sl.,H.papuana Diels,H.similisV.Sl.en enkele
andere.H.papuanakont ook voor inA.IT.G.ennisschien
op de Salonon-eilanden. Slechts van dezehoutsoort zijn
in de literatuur enige,weiniguitvoerige,gegevens te
vinden.
ïïaardo inV/ageningenaanwezige monsters zoals de
Hos. 6273en8182 te oordelen,behoren enkele soorten tot
oen zware houtgroep,waartoe inIndonesië een aantal
Shorea's enHopea's gerekend worden, diebekend staan
onder denamen Balau,Danar laut,Bangkirai,Poöti,enz.
Do overige N.11.G.-soortenvormen een tweede,lichtere, groep,die op Sumatra,dePhilippijnen,Malaya en
Thailand vertegenwoordigd is doorH.nengarawanMiq.en
H.sp.div.,op SumatraMerawan,eldersManggachapui geheten.
Tot deze groepkan men ookH.sangalKorth. (Tjengal)rekenen.
Het aantalbeschikbare-N.IT.G.-monsters isechter te
gering on zemet zekerheid tekunnen indelen.

îlanenî

H.papuana.A.ÏÏ.G.sKoka-pilo-pilo.
N.U.G.;Matre (Berik^;Linaka (Manikiong)i
Rihou? (Nemo)5 Loo? (Sko).
H.spp.
ÏÏ.IT.G.:
Risodowoh (iroetoe ofKoeri)^ Jenie (iwoer);
Linaka (Manikiong);Woigik,Wokidjiek,
Wokidjik (Mooi)5 Et,Oggèrie (Z.Moejoe);
Kielnoen (N.Moejoe)| Tèh,Katien(l'Iidd.
Moej00).
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(13 ) go.;ft v o o r de B a l a u g r o c p k r u i n h o o g t e n op

^R

-wnonl.ijk 35 a 40 ri, d i a n o t e r s tot ca 2 ^ :i,
on t a k v r i j o staristukken tot er.4 5 :1>
1. Doze af110tinton g e l d e n e c h t o r v o o r
n's v a n II.ÏÏ.G. b l i j v e n k l e i n e r ;

hoogte

a 35 r-i» dio.neter tot lijn , g e w o o n l i j k
vrij staristuk v a n 20-25 V.Î. Z w a a r d e r e
. D i k w i j l s z i j n 1-2 n hoge w o r t o l onnige s o o r t e n h e b b e n v e r t i k a a l sterk
t e l s . De staia is recht of inh e t
ochtigi r o l r o n d , n i e t g e d r a a i d ; z o n c k r
net k n o e s t e n . Schors of -g-l-g-end i k ,
I f e r e n d , ôf 1-4 e n d i k ,n e t v e e l a v é r erst

h o g e l e e f t i j d w a t afbrokk

,ttend.
•p e a ' s wordt de h a r s ( d a n a r ) g e w o n n e n ,
wordt door l/onorsley & M c A d a n ( 1 3 4 )
grote slanke b o o n , v a a k n e t e e nt a k ?4 n en neer? g e w o o n l i j k a l s v e r s p r e i d e
.eine g r o e p e n g r o e i e n d , v e e l a l op
raenc-r ( 7 9 )v e r n o l d t , dath i j v o o r k o n t
jgte, e e n d i a m e t e r b e r e i k t v a n b i j n a
FtesetÄ.—Hopea philippensis

stanstuk b o v e n de w o r t e l l i j s t e n b e z i t
enkelvoudig, afwisselend, lancetvornig,
„~aard en duns de steel is r u i n 1 en l a n g ,

de b l a d s c h i j f

et 5-7tJb i j 12-jg--17-g-e n . V r u c h t e i v o r n i g ,

net 1 z a a d , -|-en lr„ng. Bast r u i n 1 en d i k ,v a n b u i t e n
d o n k e r b r u i n , s c h u b b i g ; b i n n e n b a s tw i t .

;ut;

B a l a u g r o e p v o l g o n s D e n B e r g e r : spint 2-12 e n , g e w o o n l i j k
ca 4 en b r e e d , g r i j s w i t tot zoor licht b r u i n a c h t i g g o o i5
k e r n scherp b e g r e n s d , l i c h t b r u i n of g e e l a c h t i g b r u i n , op
den duur d o n k e r b r u i n w o r d e n d ; zowel spint alsk e r n sons
iets r o o d a c h t i g .
G l a n s g e r i n g tot d u i d e l i j k . Draad r e c h t of

S*i
slingerend,kruisdraads nerf vrij fijn totmatig grof.7.k;t
hout is zeerhard, zwaar totbuitengewoon zwaar (vol.gew.
0,85-1,20), zeor sterk (kl.l)on zeor duurzaam (kl.I),
dochniotbestand tegenpaalworri.
Het scheurt zelden diep,welvaak oppervlakkig (windscheurtjes). Debcwerkbaarheid loopt voor de verschillende
soortennogaluiteen. Chowdhury& Ghosh (26)V G m e l d e n van
enkele Indian^,soorten,dat zovors geveld aangetast worden
doornathoutboorders en dat sonnigeneiginghebben tot
splijten.Ze drogen langzaan,naar geven daarbijnet enige
zorgweinignoeilijkhodon.Aanbevelenwordt zegroento
verzagen.
De lichtere groepheeft volgens DonBerger oen1-10en,
gewoonlijk ca5-4enbreed,grijswit of zeer lichtgeel
spint, dat duidelijk gescheiden isvanhot donkerdergele
cfeenweinigbruinachtige, sonsroodachtig getintekernhout. Glanssversbewerkt natig, op denduur duidelijk tot
fraai. Draadrecht ofgolvend,neestal zonder kruisdraad;,
nerf fijn tot natig fijn.
Het vol.gew.bedraagt 0,60-0,75, sons dalend tot0,55
en stijgend tot0,94> datvan de inVageningen aanwezige
ïT.N.G.-nonsters looptuiteer,van0,62-0,83«
Den Berger rangschikt ze in stcrktcklasse II,do
lichtere inkl.III, on induurzaanheidsklasse eveneens II
ofIII.(Kraenernoent Il.papuanazeer duurzaan).Hethout
isgemakkelijk splijtbaar enkrinpt enwerkt weinig.
Inhoeverre bovenstaande beschrijvingenook gelden
voor deII.ÏT.G»-soorten zalnognader onderzocht dienente
worden.

Gebruiks

Balau-groop: Volgons DenBorger wegens sterkte enduurzaamheid geschikt voor allerlei gebruik inweer onwind,ook
in degrond oninhetwater;huis-,brugge-en scheepsbouw,
o.o.,ookvoor roeren, spanten,masten enroeirienenj
meubels,dwarsliggers,telegraafpalenenassenvanmolens.

s?
Lichtere groep;Balken,stijlen enplankeninde
vvfningbouw,voor prauwen onvoor neuton in degrond enin
hotwater;wegens v/einigwerkenverdient hot aanbeveling
voor kozijnen on deuren enuitgezochte stukkennet
noiro'tokoningals gevolgvangolvende draad,voor neubcls
onbetinnoringen.

Structuur; BaLau-groop:Grooiringonvang tot duidelijk door snallo
banden donkerder hout,waarin sonsninder vaten dangewoonlijk.Veelal oenopvallende ringtekoning, veroorzaakt
doorparonchynbandennet harsgangen.Goontot duidelijke
klourbanden envlannen.Vaten zichtbaar voorhotbloto
oog,neestal nercndecls .alleenstaand,sonsnagenoeg alle
•alleenstaand,vorder inradiale groepjes van2—4?de
groepjes van 2niet zelden schoof of tangentiaal.Gclijknatigverspreid, doch sons inverschillende zonesverschillend talrijk.ïlietzoldonneiging tot vorning van
scheve ofongeveer tangentiale rijtjes.Vrijnauw tot
2
natigwijd.Aantal 6-10, plaatselijk tot 14pornn.
Tussonschotton rond doorboord. Inhoud: thyllen.
Houtstralennoostal praktisch in 1 soort,ca20-40f-'broed; aantal 6-8 por nn;opgebouwd uit liggende cellen
net 1-3, sons4» zoldonnoor rijen staande langs deranden,
Sons spaarzaanvoorkonond smalle stralennet uitsluitend
staande cellen.Ophetkwa.rtiervlakvornen zeweinig
opvallende totvrijduidelijke spiegeltjos.
Parenchyni;paratracheaal sousnoeilijk waarneembaar,
vaak sanonhangend.netpuntjes ofvlekjes verstrooid paronchynon/ofnetuiterst korte adertjes netatracheanl; sons
zijn deze langer enkunnen dan 2ofmoervaten verbinden
ofv/elona.fho.nkolijkvan dovatenverlopen.In deze.adertjeskonen sonsharsgangonvoor.Verder treft nenvaak
snallo totbrede,neestalgoed doorlopende,sonsherhaaldelijk overkorte afstanden onderbroken,weinig golvende
banden paronchyn -aannet harskanalon.Deze laatste in

si
verschillenderionstersnogal verschillend van dianeter,
nocstal ca 50-100 \l-.Inhoudswitte hars. Paronchynon
harskanalonkonen in zooruiteenlopende hoeveelheid voor.
Sonniger.ionstersvertonen nin ofneer duidelijke,
neestn,lonrogolnatige otagobouw.
De structuur der lichtere groepkont in hoofdzaak
overeennet dievan doandore. Dianeter dor harsgangen
volgens DonBorger 50M-totneer dan 1nu. Dergelijke
wijde harsgangen trof ikbij do"beschikbareIT.ïï.G.nonstersniet aan onhun aantalwas ookveel geringer
danbij deoorsto groep.Devaten waren vaak wat wijder
on sons ingroter aantal,Inhoudsweinig thyllen.

Lit.;

15,26,55,49,57,65,74 V ,78,79,134-

Fiawia 87.—Vatica papuana.

s?
16.VATIGAPAPUANA Dyor

Fanilio Dipterocarpacoae

Voorknnon;Ilotgeslacht Vatica onvat en70soortenuit Voor-on
Achtor-Indiö, doPhilippijn.cn,iLalaya,Indonesië onN.G.
In tegenstelling totvole andere Diptorocarpaceae,
diowa.rowoudreuzen kunnen worden,blijven deVatica.'s
veelkleiner.Zohebben cilindrische stai.ir.ienzonder of
not slechts zwadekewortollijston.
V.pp.puana,behorende tot de lichtere groep Vatica's,
kci.it voor indo Philippijnen (oiLand Tawi-to,wi),Indonesië onI-I.G-.InN.N.G.,wa,arhij de enige soert vormt,
ishijvrije.lgenecninhetla,agla,ndbos.

hauen;

Denoest gebruikelijkenaaxivoor Vatica spp.in Indonesië
onMalaya,isRosak,in dePhilippijnon;Na.rig.
V.papun.naheet in doPhilippijnens Tawi-tp.win.arig,
inA.h.G.:Laguna.,
inN.N.G.; Sangkwer (Borik); Dariek,Dp.ru,Doduuk,Sa.goi
(iwoer); Abio tanak,Asoek,Damarhiroo
(kêaowerawctj);Ba.(Karoon); Bou-urp.(Kekc);
Kcska (ïlanikiong); KPXIOO ( N . M O Ojoo);Wien
(Midd.en Z.Moejoe);Koewok,Poowoek,Poowo'
(ïïooi);Keska (Prafi);Kokolaka (Vailala).

Tot 30nhoog,not oen takvrij stanstuk tot ca25n,
noestal echterkorter, on een dianieter tot 1n, gewoonlijk
niet neer dan 50a60 en. Do stan isvrijrocht enrond
net kleine knoesten,zonder ofnet ondiepe gleuven.Bast
-J--2endik° dode schorsvrijglad ofnetweinige,ondiepe,
ovorlnngso groeven en dwo.rscribbels ofbauden^ weinig
afschilferend;vanbuiten grijsbruin ofgrijsgroenvan
kleur;bovn.tweinig hars.
Bladoren enkelvoudig,bladschijf la.ngwerpig-ln.ncctv o m i g net toegespitste top,afnotingen 17-|--22-g-bij5-7"è
en,volgons endere auteurs 24-46bij 8-16 en.Vrucht droog,
2t?hij 5en,bruin,ruw, splijt in 5dolenopen,waarna
hot ongekeerd eivormige,in tweeën gedoelde zp.aderuit

S'a
v.-ilt.Het zaad wordt doorwaterverspreid.
DG toou levert "danarhiroe".

Ilouts

Spint tot 15en"brood,licht-tot donkergeelvankleur,
duidelijk,naar dikwijls niet scherp bescheidenvanhet
lichtbruine, spoedig,opden duurtot donkerbruinnadonkerend kernhout.Glans gering totnatig; draadrecht,
sxisv/atkruisdradig,nerfnatiefijn.Het houthevat hars,
dieuitkapwoncienuitvloeit.Het isniatighard,vrij licht
tot vrij zwaar,vol,gow. 0,50-0,80, goniddcld 0,65, sterk
(kl.Il), ongeveer als eiken,doch druksterkte enafschuifstorkte lager.Ook deweerstand togenplotselingoptredendebuigkrachtor en schokken is laag,zodathet tot do
brosse houtsoorten gerekend noot worden.Vorder ishet
taxielijk stijf.Deverhouding van tangentiale tot radiale
krinp isgroot5daardoor heeft hot neiging tot trekkenen
tevens ishet onderhevig aan scheuren.Het noot daaron
zeer voorzichtig gedroogd worden, ook omdat hot snol
vocht afstaat en er daaron gevaar bestaa,tvancollapsenkorstverho.rding.
Hot isnatig duurzaam (kl.III,spint kl.IV)^ het
kornhout ismoeilijk te impregneren,het spint wat"beter.
Het laat zichgood zagen (gonakkelijker dan eiken),g!ec\
schaven englad afwerken.Het fijne schuurstof irriteert
do slijmvliezen vanneus enkeel. Het hout isgood,
spijkerbaar enheeft eenhoge spijkorvastheid.
DeVatica'sbeva,ttengeenkiezel en zijn dusniet
paalwombestendig.
V.papuanais onderzocht door hetHoutinstituut T.H.0.
(il voortgangsrapport, oct.1956).

Gebruiks

Allerlei constructiodoeleindon,waar geen plotselinge
buigende krachten of schokken optreden,dusminder
geschikt voor dwarsliggers,rollend materieel,havenwerken, die aan sterke golfslag onderhevig zijn,enz.

su

r

Voorriouboloenvloeren alleen tegebruiken in streken
zontlorgrote wisselingen inrelatieve luchtvochtigheid.
Bijgebruik in de open lucht,r.1ofniet in contacti.iet
dogrond,isbehandeling not oen conserveermiddel ncn to
raden,ock alishetkornhout nooilijk inpregneerbaar.
Slechts waar het gevaarvoor schinnelaantastingninder
groot is,kan hot ongeconserveerd gebruikt worden,uits
zonder spint.

Structuur: Grooiringon afwezig ofvaagwaornecoibaardoorhet optreden
van sraalle,donkere "banden,waarinvratnindervaten en
parenchyn; sporadisch op de grens oenporo-nchynbandje
netha.rsga.ngen.
Vatennerendoels alleenstaand, danwol nagenoeg
alle alleenstaand; regolnatigverspreid,afgezien vando
donkergekleurde band aan degroeiringgrens;niet of
nauwelijks zichtbaar voorhetblote oog (dianeter 50-200p2
geniddeld 150 j^ ). Aantal dervaten 20-40pornn .Tussenschotten rond doorboord. Inhoud? hier en daar dunwandige
thyllon of oen witte ofbruine anorfe stof.
Stralen in 2 soorten,ophetkopse vlakniet altijd
duidelijk teonderscheiden; debredere zichtbaar voor het
blote oog,in dekernninder duidelijk.Hoogte tot 2reo:;
ophetkwartiervlak duidelijke bruine spiegeltjes vorcend.
De snalle stralen zijnopgebouwd uit staande cellen,do
bredere uit.liggendenet één totneordore rijen staande
randcellen.Aantal4 - 7pernn.
Parenchyn nooilijk vaarneonbaar, zolfsnet de loo, ;
pa.ratr.acheaalin snallo ringen ofringgedeelten onde
vaten,notatracheaal als-fijne korte tangentiale bandjes,
die een enkele naaigoed doorlopen en dan een reeks
harsgangen kunnen insluiten;verstrooid alskleine
vlekjes ofpuntjes.
ILarsgangennagenoeg alle alleenstaand,nee-stal
nauwer, sonsiets wijder dan devaten;verder bij

uitzondering inkortere of langere to.ngontia.lerijen.
Vaak loog endanroocilijkherkenbaar; indien gevuld,
dan opd.jgladdekopse doorsnede zichtbaar als witte
puntjes,vooral na bevochtiging;
hetuittreden vanvloeibare hars,

Lit.s

13,20,35,57,65,68,69,74^,79,119,125,134-

£>i

17.ELAEOCARPUS sp.div.

FamilieEln.eocarpr.ceaG

Vi-orkonen:Het geslachtElaeocarpuswerd r.orspronkolijkgerekend tot
defanilie derïiliaceae.Tegenwoordigbeschouwen donoeste
botanici deElaeocarpaceae alseen afzonderlijke fraailic.
TotElaeocarpus behoren neer dan 100 soorten (volgens
Kraenor (79)ca 4OO), uit India,Birna,Indochina,de
Philippijnon, Pornosa,Malesiö,Nieuw-Guinca, Australië,
B'icuw-Zeeland,de Pacific,Madagascar enSocotra.
InI'l.N.G.koiionvoor:E.altisectus Schl., E.conatus
C.T.White et Francis,E.dolichostylus Schl.,E.?nultisectus
-Schl.,E.nouhuysii Kds.,E.polydactylus Schl.,E.sepicanus
Schl.,E.sphaericus K.Schun. (=E.ganitrusRoxb.)bene70.ir
nogverschillende andere soorten.

lianen:

E.sphaericus. Indonesië,Ganitri,Djanitri,Katilanpa,enz.
E.spp. Brunei %Sengkurat.
M.H.G.;E.altisectus;Hongnako, Seriega(Manikiong),
Legacs (Mooi).
E.dolichostylus 1Hongnako (Manikiong);Mofo (Me,;-oh)
Goronanger ( ? ) .
E.nouhuysii;Gorbon (Berik); Boen (Ka.roon.);Sonic
(Manikiong);Mokebrok (Mejo.cn).
E.sepicanus:Mokebrok (Mejach).
E.spp.:Goeneroen (Be-rik);Apainrinoearif,Er (l>iak);
Vawariej (Kaoverawétj), Dèdoouw,
Mocnoenen,Padie (Kapaukoo);Boe-boen
(Koroon); Froeok,Proewok,Puruok,
Nidauw,Nietoer (Kobar); Beroen (Mandobo);Haoenako,Hongnako,Lissahoei,
Sebc-ekwa,Seborereko,Sehie (Manikiong); Boeroen (ïï.Moejoe);Kiek,
Nieki (Midd.enZ.Moejoe);Legaes,
Leges (Mooi).

Boon?

Denoeste Elaeocarpussoorten zijnvrijkleine,in de regel
.altijdgroene bonen; sonnige bereiken eenhoogte van 35n
bijeen diameter tot 60à70en, sonswat neer;E.sphaericus wordt volgens Koorders enValeton 25-30nhoog bijoen
dianietervan 30-40 en,volgens Chowdhury & Ghosh (26)18ci

F*ÏHB»4»S.—Elaeocarpus lingualis.

êl
hoog, dinneter40à50eneneen to.kvrijstanstukvan
9-12 n. Do "rotere soortenhebbenTûb^ns Browne (20)eno
wortellijston of steltwortels.
Bast vanbuiten grijs,donkergrijs ofgrijsbrum,gemiddeld ca-8 nu dik,bij sonnige soortenvrij glad,bij
•endere,zoals E.sphaericus,wat ruw. VolgensKrauner (79)
wordenuit deb,stlichtbruine tot zwarte kleurstoffen
bereid, die de inheun.sebevolkinggebruiktvoorhet verven
vankledingstukken.
Bladorenverspreid, leerachtig, dikwijls gaafrandig,
bijE.sphaericus langwerpig-lancctvor.uigofongekeordeivornignetwiov;rni;'G voet en toegespitste top,10-18on
Ion,',4-6enbreed, onbehaard, randgekarteld-goz-aagd*
Vóórhet .afvallen,worden debladeren fro.aioranjerood tot
bloedrood.
Bienen bijE.sphaericus klein,inaxiilairo trossen
korter dan debladeren;bloonbladengroenachtig wit,fnanjovor
niaverdeeld.
Vrucht een steenvrucht nethoutige harde steen,waarin
1-5 zaden.BijE.sphaericus isdovrucht bolvormig,l"è"--pen
groot,rijp donkerblauw, vlezig.Het vruchtvlees is duro de
steenknobbelig ."o^roefd,steenhard, enbevat 1zaad.,;)o
steenkernonworden gebruikt voor rozenkransen enhalserooren.
Devruchten van sonnige soorten,zoalsE.robustus,zijn
eetbaar.

Kout;

Verschillende auteursverneldon, dat deElaoocarpus spp.
spint onkernhout bezitten,het eerste wit totgrijs.achtig,
het leantstegeelachtigtotgrijsachtiabruinvankleur.
Audas (2)beschrijft enkele Australische soortenrieteen
donkere kern.DenBerber (12)beschrijft het hout aisn*celwit, grijsbruin
wit totbruinwit, zonder onderscheid tenaken
tussen spint enkorn.Pletheeft een duidelijke glans.D>;
draad isrecht ofwat golvend ennin ofneerkruisdradig;
denerf vrijfijn.

ó>
Huth';utis zacht tot vrijhard.nut convol.^cw.vor.
0,35-0,64 (do inUogeningon aanwezigemonsters hebben
gemiddeld 0,43). Sterkteklasse IIIof IV.Volgens den
Berger ishet niet duurzaon (kl.V); Kraenernoemt het
nimt duurzrianinweer onwind en in contact met degr^nd,
dochwel uuurzoan onder dak.W.aarschijnlijk laat het
zich impregneren.
Het is gemakkelijk tebewerken englad af towerkuii.
Bemeeste soorten heten zondermoeilijkheden te drogen,
van sommige wordt echter vermeld, dat zeneiging hebben
tot trekken of eindscheuren.Kelsoy& Steele (70),diode soortenE.florici.anus enE.n-voguineonsisuit A.H.G,
onderzochthebben (minder dan 5bomen), geven hiervoor
eenkrimp van groen tot 12$vochtgehalte opvan tangontiaal resp.3»3en 3?8$en radiaal vr.n 1,7 en1,1$on
een krimp per 1$vochtverlies van tangentiaal resp. 0,18
on0,24$enr.-ulianl0,16 en 0,08$.
Volgens Browne heet het hout goed te schillen,
echter zijn de afmetingen hiervoor meestal tegering.
Gebruik;

Wegens geringe duurzaamheid wordt hot slechts zelden obruikt voor wonigbouw, tenzij lichte,tijdelijke constructies finderdak.Het isgeschikt voorkisten,
misschienv..o,rlucifers en,bijvoldoende afmetingen, V U T
triplex. Sommige auteurs noemennogmeubels.Het iswel
zaak het hout na develling snel teverzagen en te drv-mi.

Structuur: Groeiringen, ook binnen dezelfde soort,onduidelijk tot
vrij duidelijk\ periodiciteit afwezig ofnogalwisselend,
en devaten van het vroege naar het late hout in grootte
en/of aantal afnemend5 soms de groeiringen aangeduid door
een smalle zone vn.nwat dichter weefsel en/of eenmin of
neer doorlopend,porenchymbandje.
Vaten zichtbaar voor het blote oog,merendeels alleenstaand ofalleensta.anden inradiale groepjes vaai2of3»

/v
zeldenneer.Ovaalvanvorn op dekopse doorsnede;
nogalverschillend vanwijdtu (50-200(
*
• ). Afgezien
van deb'vengenoende periodiciteit nogal gelijkmatig
o

verspreid. Aantal 2-10 permn (volgens don Borger 5-15:
volgens Chowdhury& Ghosh 5-40). Tussenschotten rond
doorboord. Inhoud:sons spaarzaam thyllen,doch meestal
-'Pon.
Houtstralenniet zichtbaar voorhet blote oog; m
2 soorten,de sr.alleopgebouwd uit staande cellen,de
bredere uit liggende net 1tot vele rijen staande langs
de randen; de snallo veel talrijker clandebredere,
Aantal 9-18 pernn.Meestal geen inhoud,bij sonnige
soortengeelbruine stof.Ophet kwarticrvlak vormen zo
weinig opvallende, sons iets duidelijker spiegeltjes,
Faerenchyijvaak afwezig, sons teriinalebandjes,
Inhet parenchyiokunnen volgens denBergergonigangen
varkenen net donkere gon.

Lit.:

2,12,15,20,26,42, 5 6 ° , 57,65, 70,74I9 79,101 1 ,
111, 114-

Ci18. SLO
ANEA sp.div.

Far.ilie Elaeocarpaceae

Voorkoiiens Geslacht net enige tientallen soorten (volgens Record &
Hess (108)ca60 spp.), inMidden- enZuid-Anerika,WestIndië,India,Zuidoost-Azië,Australië,Nieuw-Guinea,
nisschien deBisnarck- en Salonon-eilanden,benevens
enkele inAfrika.
Hetvroegere geslacht Echinocarpus (net gestekelde
vruchten) isintussen bij Sloaneagetrokken.
InB.1T.G.k^i.ienwaarschijnlijk meer dan 10 soorten
voor,waaronder S.?brachystyla A.C.Sn.,S.nyriandra A.C.
Sn., S.?papuana A.C.Sn.,S.pulleiA.C.Sn.

lianen;

A.U.G.: S.p.aradisiarun:Oh-e,Ofuni.
N.K.G.: S.pullei; Orkwa (Manikiong);îlodjôroen(Mejach)
Gegoen,G^en (Mooi);Met,Varonah,
Waronet(Sidei ) .
S.spp•;Abo,Oeta (Kapaukor^;Met (Kebar); Orkwa
Djon (N.Moejoe), J-r:.
(Z.Moejoe); Bol,Bollo

3o(

.S.paradisiarun uit
hoge boonnet een
mstuk van 18n.Hij
iftvolgens Versteegh
en 1,50r.i breed.
nndik.
d,vrij lang gesteeld,
ijlO-27-g-cm,onge)nen2-slachtig.
ivruchtjnet 3? 4of
.ende soorten,o.a.

Hout

eocarpus (zie aldaar),
Wageningen aanwezige

ùù

rionstcrshebben eenvol.^ew.van 0,31-0,61, geniddeld
0,50). Inverband hiernee behoren ze in sterkteklasse
III. De duurzaamheid is evenalsbijElaeecarpus gering
(kl.V). Verschillende Anerikaanse soortenhebben zwaar
un zeerhard hout? deze drajen dan denaanBreak-axe.

Gebruik:

Als Eln.eoca.rpus.Door degrotere afmetingen ishet
evenwel beter geschikt voor fineer»

Structuur; AlsElaeocarpus* Devaten gewoonlijk niet wijder dan
I5O Menvaak ookwat groter in aantal.Parenchyn inde
regel ontbrekend.

Lit.;

26,56 11 , 57,65,74 1 , 79,101,125.

' /

IS» BISCIIOffFi:JAV/JTICA151.

FamilieEuphorbiaceae

Voorkomen: De enige soort van dit geslacht;hooft eon zeerwijdvorspreidingsgobied:van deMalabarkust tot Zuid-China,het
1 en overNieuw-Guinea en tropisch

iz,

va); Ie (Kaowerawétj); Goe (Karoon);
£ebar); Sebie,Sieseno (Manikiong)?
(Mooi);Rikrou (Neno).

groteboon,20-27rahoog-,sonstot
ertot I7O en (inÜT.N.G.werden diaernogniet aangetroffen).Hettaltakniet langer dan 71?EI,naarkan
a.De stam is recht,zonder knoesten
neestal zonder gleuven.Volgens M.de
11e groeier. Dekroon isonregelnati-•;
donker grijsbruin,gegroefd, in dunne
nd.Bladeren verspreid,langgesteelc'
s 7-15 bij4-8-g-en,gestoeld. Bloemen
inen,gewoonlijk tweehuizig, somsoon,zonderbloenkroon.Vrucht vrij
oorsnede,bolvornig,blauwzwart van
kignet inelkhokje 1-2 zaden.

Houts

Spint 2-5 enbreed, crèmekleurig tot lichtrood, overgaand
in de licht tot donkerpaarsrodc kern.Glans gering tot
natig.Vers een sterke azijnlucht,diebijhet drogen
verdwijnt. Draad recht,sons golvend ofkruisdraad.Nerf
vrijfijn tot vrij grof.Het hout isvrij zwaar tot zeer
zwaar:vol.gew. 0,60-1,02,gemiddeld 0,74? sterkteklasse
II, sons I.Over de duurzaamheid wordt verschillend

u
geoordeeld; donBurger (12)ncent het duurzaa,n(kl.IIy,
Pco.r8on& Brown (lOl)unChowdhury (25)niet duurzaam in
wcer enwind,wol ondor dak,en zeer duurzaam onderwater
en "ndorgrends. Gonggrijp (49) constateerde aantasting
oniiTwater door de larve van eenhaft "bijeen steiger
inhet moervan Takengon (Atjoh, 1200m b.z.). Ookbovengronds heet hot teworden aangetast door insecten.Het
spint laat zich goed croosoteron,het kernhout niet.
Hetkrimpt,trekt on scheurt stork. DenBerger is
geen andorehoutsoort bekend, die dit gebrek in zohegematevertoont.Ook van de in"agoningen a.anwezige monsters zijn denoeste gescheurd. Kot drogenmoet daarom
langzaam onzeervoorzichtig geschieden.Pearscn& Brown
vermeldenmerkwooirdigerwijze, dathet hout wel trekt,maar
dat 200groen gekapte dwnrsliggors,die voor onderzoek
naarhet Forest Products Research Institute te Dehra."Dun
gezonden waren, slechts weinigkop- enoppervlaktescheuren vertoonden,zelfsniet wanneer het hart ingesloten was.Ook bijhet kunstmatig drogen waren deresultaten beter danverwacht; trekkenwerdniet waargenomen,
"elhadden zoneiging o,ondooppervlakte op tebollen.
Ondanks zijnhardheid ishet,vooral ingroene
toestand,niet moeilijk tebewerken;hot laat zich
g1ad afwerken .

Gebruik;

Balken en stijlen bijhuis- enbruggebouw. Pearson &
Brownnoemenhet gebruik voor dwarsliggers inAssam.
Hahotvóórborenmoeten deze gecreosoteerd en daninde
baanmet de spintzijdona.aronderen gelegd worden.
Chowdhurybevestigt deze toepassingniet.

Structuur; Grooiringon onduidelijk. Vaten enigszins wisselend in
grootte, demeeste zichtbaar voorhet blote oog;
alleenstaand,maar vaker inradiale groepjes van 2-3,
2
soms4« Gelijkmatig verspreid. Aantal 4-11 pormm .

6cf

Tussonsch-tton rond doorboord. Inhoudsweinig totveol
glinsterende thyllen,in sonnige runsters bovendien no3
hier en deer witte, in endere doorschijnend rede stof.
Houtstralen codwarsdoorsnede slechtsweinig lichter
dan de ondergrond «_;ndaardoor vaak niet zichtbaar w i r het
blote oog.In2 soorten, debredere opgebouwd uit liggende
cellen net vele rijen staande randcellcn,de saallere
uitsluitend uit staande cellen.Debredere vrij srialtot
vrijbreed (nax. ca 100(>.).Aantal vaak moeilijk te
tellen, 8-10 per un. Looogtot vrij laag; tot 1-i-,sons tot
5 nn; ophet kwortiorvlak weinig opvallende, sonsduidelijke donkere spiegeltjes vornend. Inhoudsbruine of
roodbruine stof,sons ook witte stof,die dan ep scherpe
kcpse doorsneden zichtbaar is alswitte puntjes en
streepjes.Bijnicroscopisch onderzoek blijken ineen
o.antalder staande straalcellenkristallen vo^r tekeuen,
gewoonlijk 2,sous 4s i n een cel,gescheiden door oen
tussonwandje.
Paronchynnet de loepniet waarneenbaar.

Lit.;

10,12,25,48 1 1 , 56 11 , 57,65,74 X I 1 , 79,10111.
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20. LITHOGi-RFIJSsp.div.

Familie Fagaceae

V-."rk:.nen;Lithocarpus is door Hatusima afgesplitst van hetoorspronkelijke geslacht Quercus. Dit laatste omvatte enige
honderden soorten,verspreid over de gematigdez^novan
hetnoordelijk ha.lfrond en in de tropen vocrkomond van
het leaaglandtothoog inhet gebergte;in Azië zuidwaarts
tot inIndonesië enNieuw-Guinea,inAnerika tot inde
bergen van Columbia,enEcuador; overigens ontbrak het in
Zuid-An^rika zowel als inAfrika (behalve Noord-Afrika),
Australië ende eilanden van de Pacific.InIT.G.konen
volgens de tegenwoordige indeling alleenLit'iocarpusscorten voor,e.1.1.L.nolueca Hats., L.gulliveri Haots.,
L.pseudo-nolucco.BI. enL.perclusaMgf.Eerstgenoemde
ishet meest algemeen enwordt inIT.N.G.aangetroffen
vanaf de laa.gvl.akte tothoog inhet gebergte ).

Kanens

Nederland; Eik; Duitsland:Eiche;Engelands Oak: Frankrijk:
Chêne:SpanjesRobles Italics Quercia,;Indonesië:Pasano.g
Empening,Mempening,enz.
N.K.G.s Massi (iroetoe of Koeri); Dokeja,Tiepa,Tipa
(Ka.paukoe);Idjaan,Kebraan (Kobar);Jagiob,
Mangga (Mandobo); Lowkwa,Stijg;oa(Manikiong);
Kawang, Sawon (Moejoe); Baloe (Mooi); Mesjiriki
(Sidei).

Boom:

De tropische eiken zijn gewoonlijk bomen tot 30mhoogte.
bij 50à60cm dianeter, soms tot 50mbij 1ndiameter;
hoog inhet gebergte nemen zevan.kkreupelv»rncn aanmet
veel geringer afmetingen.
Do staximenzijnneestal rolrond of enigszins hoekig,
aldanniet metwortollijsten. Ook minder goede stanvornen
konenvoor.

)Volgens de jongste gegevens is ook eenPasaniasp.
ingezameld.

L.pseudo-Moluccabereikt cenhoogte v.an30neneon
dianotervan 60 en.Hijheeft sons steltw^rtels.Kraener
(79)beschrijft deze soort onder denaat;Quercuspseudoaolucc.BI. envermeldt ervan;voorkonenboven 1000 ft,
hoogte tct 100ftnet takvrij stanstuk tot 80ft enoor.
dianotor tot 3|j"ft? jconwortellijsten.Koordersen
Volet.'n(74)noorion deze zelfde soort a,lsvoorkokend in
'•fest-enMidden-Javava.n1200-1500nboven zee,net een
kruinhoogte van 25n,een dianeter van60 cu,net nogal
zwr.rewortellijsten,talrijke zeer grote steltwortelsen
veelal bezenvormige luchtwortels.Bärner (4)vermeldt
voori'f.G.enMalaya,nogde soort Q.lo.npongaMiq. (=Pa.sa.nia
lanponga Gamble); volgens Ilatusinais dit Lithocarpus
nolueca.
Bast grijs,donkergrijs tot donkerbruinzwart.Bladoren enkelvoudig, g.aafrondigjbloenen klein,eenhuizig,
de o inkatjes,de oin aren.Vrucht een eikel.Debast
beva,tlooistof.

Hout:

Spint vrij snal,wat lichterv.ankleur danhet kernhout;
dit laatste geelbruin,lichtbruin tot grijsbruin,bruin,
totbruinrood, sons geel verkleurd. Glans natig. Integenstelling tot deeiken dergenatigde luchtstreek niet
kringporig.
Draad recht cf langgolvend,plaatselijk sonswat
warrig;nerf vrijgrof totgrof.
Hethout ishard tot zeerhard envrijzwaar tot zeer
zwaar.Vol.gew.van deinVageningen ontvangen nonsters
0,82 (0,74-0,91)« Bijneernonsters zal de spreiding
groter zijn.Kalkman geeft op0,5-l>0,den Berger (12)
voor Indonesische soorten 0,70-1,00net alsuiterste
gevonden waarden 0,40 en1,15»
Sterkteklasse II-III, duurzar.nheidsklasseII-IV.
Het isniet bestand tegen temieten. Yen soortennet open
vaten ishet kernhout waarschijnlijk goed,van dienet
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voel thyllen zoormoeilijk to impregneren.
Hot eikohout krinpt on scheurt sterk onnoot dus
not voel ZOTe;gedroogd worden5eenmaal droogblijft het
vrij sterkwerken.
Over hot geheel laa.thet zichvrijjoodbewerken,
dohardere soortennooilijker,inhet bijzonder,indien
ook de draad warrig is.Bijhot spijkeren on schroeven
bcstnntneiging tot splijten,vooral wanneer nende
spijkers dicht bij deuiteinden der planken inslaat.
Vóórboren is dan oowenst.Het spijkerhoudendvernomen
ishoog .

Gebruik;

Als constructiehout niet in contact met degrond indo
woning- onbrugjebouw,vorder betimmeringen,neubels,
vooral in dovorn van fineer,karrebonen,gereedscha/psstelen,brandhout,Soorten net thyllen zijnwaarschijnlijk geschikt voor vaten.

Structuur;Groeiringenneestal vaag, sons duidelijk door snalle
bandjes donker hout afstekend tejon licht of door
plotselinge verandering inhet o,antalvaten.Ringen
sonsgeschulpt,doordat zebijdebrede houtstralen
naar binnenwijken.
Vaten zichtbaar voorhot blote oog,nagenoeg allo
alleenstaand,ongelijkmatigverspreid, grotendeels
gerangschikt inradiale of scheve,vaak wat golvende
rijen of conplexen.Vrijnauw tot vrijwijd, zeer spaarzaam of spaarzaan.Inhouds vaak veel thyllen.
Houtstralen in 2 soorten; zeer snalle ofsnalle
enuiterst lage naast vrijbrede tot buitengewoon brode,
natijhoge tot zoorhoge.Talrijk,hot aantal snalle
vele malen dat derbrede.Vooral debrede zeer duidelijke
spiegels vormend ophetkwartiervLak.De stralen zijn
opgebouwd uit liggende cellonnet somslangs deranden
1-3 rijen radicaalverkorte cellen.

•f'
Parcnchyn:Paratracheaal on dovaten onvatconplexen;netatraxheaal innatijtot zoortalrijke
snalle tangentiale slingerende bandjes,die netde
loepneestal zeer duidelijk, sons echter wnt var.g
zichtbaar zijn.
Lit.

/r,10,11,13,561, 57,65,68,74 X , 79,101 11 ,125-

FJUUIUJ 00.—Homalium

pachyphylhim.
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21. HOMALIÏÏNFOETIDUM (V/ail.)Benth.

Fanilie Flacourtiaceae

Voorkonen;Het geslacht Honaliun onvat neer clan200 soorten bonenon
struiken,verspreid over de tropen,voornamelijk Afrika
enZ.O.-Azië. DievanAmerikablijven klein en zijnniet
van econonischbelang.
Een bekende soort op Java is de Delingen ofKibodas
(H.tomentosun Benth.).
Inïf.G.kont voorH.foctidun, die ookwordt aangetroffen op dePhilippijnen,inMalaya en Indonesië (Java,
Borneo, Celebes,Molukken). Hijis inIT.ïï.G.vrij algeneen
inhut laaglandbos„
Volgens Sleuaerin zijn Monografie Flacourtiaceae
moeten als synoniemen vanH.foetidun worden aangemerkt;
H.aro.ngaVid.,I-I.luzoniense F.Vill. en II.pa.chyphyllunGilg,

lianen;

Philippijnen;Aranga,
Indonesië; Gia,Hia,enz.
A.N.G.s Malas.
U.U.G.sBengraan (Attan); Oek (Borik); led (Kaoworawétj);
Kiongraan (Karoon); Bettiaan,Iba,Kopral(l'iani-kiong); Inowa,Inowe.wa (Mojach);¥et (Moejoe);
Die (Mooi)5 Aniaoe (Sidei);Msndorrc-n,Wasser?
(Tafelberg).

Boom:

Slank,neestal recht,netkleine kroon,tot 45r.î hoog,
een takvrijstanstuk totneer dan 30n eneen diameter tot
1,20 n,gewoonlijk echter niet neer dan70en. De doorhot
Houtinstituut T.II.0.onderzochte 5stammen hadden een
hoogte van 56-62n en takvrije str,:.istukken van 41-55n
(Alg.rapport11-61-111,d.d. 2/|aug. 196l). Deboonheeft
wortellijsten,tot ca 1,40 nhoogte,die tot 3n zigzag
over degrond lopen.Debast isgrijs tot grijsbruin,net
ongelijke oppervlakte.Bladeren enkelvoudig,.afwisselend,
leerachtig.Bloemenklein,inaren.

r
Hout;

Spint onkernnoostalni^t van elkaar te onderscheiden,
sooshet spint vratlichter endan geleidelijk overgaand
inhot kernhout,dat geel-, oranje-ofroodbruin tot
grijsbruin envaak wat ongelijknatigvankleur is%ook in
dezelfde sta;.inog.nlvariabel.
Glans natip;tot gering. Drao.drecht,sons zwak golvend of ietskruisdradig,nerffijn.
Het is zeerhard, zwaar tot zeer zwaar,vol.gew.
0,75-1,06,goniddeld 0,90 (volgensT.ïï.0.onderzoek 0,eo);
storkteklasso volgensOcy (99)I-II,volgens T.lT.O.sI.
T.1T.0.v,nd,dathot innatto t.ostand oven to.aiis
alsbeukon5het droge Honaliun isongeveer even taai als
hetnattü. De weerstand tegenplotseling optredende buigkrachten isbijHonaliun innatte toestand evengroot als
bij Frans constructie eiken,in luchtdroge toeae.onclis
deze weerstand bijHonaliun echter groter.
v

fatduurznariheid aangaat rangschikt Oeyhet in kl.

I-II; ookWoncrsley enMcAdan (134)zeggen,dathet enige
reputatie van duurzaanheid bezit.Kraenor (79)noer.it
H.pachyphyllum (=H.foetidun)duurzaanin degrond. T.N.0.
evenwel concludeerde uit laboratoriumproeven dat H.foetidun slechtsnatigduurzo..anis (kl.IIl),hoewel inde
praktijk wellicht blijkenkan,dathet inhetovergangsgebied tussenkl.IIenIII thuishoort.VolgonsT.R.0. laat
hot zich inkleine proefstukken vrijgoed impregneren.
Hoewolhet geenkiezel bevat,heet het bestand tegen
paalworn;bijproeven inNederland washet na 2 jaarnog
niet aangetast5palen van Arangauit dePhilippijnen,
gebruikt in dehavenvan Hongkong,warenn.a25à50jaar
nog ingoede conditie.Daarentegen vond C.H.Ednondson,
bijproeven in dehavenvan Honolulu,dat H.racenosun
weinig weerstand bood tegennarine hoorders.Proeven in
N.G.netH.foetidun lijkengewenst.
Honaliunnoet zeerlangzaanenvoorzichtig gedroogd
worden, daar anders gevaarbestaatvan scheuren.Het

fi
kririptsterk.
Degrote hardheid in aanmerking genomen, laathu.-t
zichgoed zr:jenon schaven;het inmooi glad af towerken
onhoudt spijkers goodvast.

Gebruiks

Algeneon constructiowcrk (volgonsT.N.O.s onclordak),
bru.™-on stoigerplankon, schoepskielon,roeiriemen,vloeren,binnonbotimmoringon; als dj pa.alwornbostencligheid
bevestigd wordt ook voor waterbouw in zee-enbrakwatcr.
InTectona 1940»'blz. 87, wordt vermeld, dat proeven
betroffendo het gebruik v..nGiavoorgymnastiekbruggon
gunstige vo-"••ruitzichtenboden.VolgensHeyne (56)zouhet
clerdo3.O.V.inïlenadominder geschikt geacht worden
V O L T buitenwerk, daarhot scheurt, indien aanweeren

wind blootgesteld.
T.N.0.wijst ernogop,datwegens dogrote overeenkomst in taaiheid on sterkte-eigenschappen innatte toestand net beuken,o'kllonaJiunwellicht bruikbaar zou
kunnen zijnvoor gebogen meubels.

Structuur? Groeiringen niet of slechts vaag zichtbaar -alszones donkerder gekle'urdhout,waarin somswatminder vatendan
elders.
Vatenniet zichtbaar voorhotblote oog; merendeels
inmediale groepjes van 2of 3,danwel alleenstaand enin
2
groepjes.Aantal 15-25pernn ,gelijkmatigverspreid.
Tussenschottenrond doorboord.
Houtstralen kopsniet zichtbaar voor het blote oog;
ophetkwarticrvlak vormen zeweinig opvallende spiegeltjes.Aantal 12-16 perarg opgebouwd uit liggende cellen
net 1totmeerdere rijen staa,ndelangs deranden envaak
samengesteld. De staande cellen blijken bijmicroscopisch
onderzoek kristallen tebevatten,die zich opde dwarse
doorsnede onder doloep vertonen alswitte puntjes en
streepjes.

n

//•

Parcnchyn n i o t aanwezig.
L i t•

i 1 1 1 , 5 6 1 1 , 5 7 , 6 5 , 6 8 , 7 4 1 , 7 7 , 9 9 , 1 0 8 , 1 1 8 , 1 2 5 , 1?/

FJflUnu'M.—CalophyUum inophyllun

22. CALOPHYLLUM sp.div.

Familie Guttiferae

V.-.orkonons Calophyllun is oen geslachtnot talrijke soorten,voornanelijk v^orkonend in tropisch Azië enOceanië,benevens
enige inAustralië en tropisch Amerika. Deneest bekende
soort en tevens net het grootste verspreidingsgebiedis
C.inophyllun L.Het aantal species inNieuw-Guineabedr-a.;.
10ofneer,waaronder C.?costatun F.M.Baill., C.savannarmo
A.C.Sn,benevens enkele andere,die nogniet beschreven
zijn en cl.aa.roraniet gedeternineerd kondenv/orden.
Calophyllun spp.groeien verspreid inhet laaglander
hetheuvelland, C.inophyllun in strandbossen op zandige
gronden.

Namens

C.inophyllun is op Javabekend alsNjanplung;Maleis;
Penaga laut? in dehandel ook als Palo Maria (Amerika)en
Poon (India), Calophyllun spp.inIndonesië enMalay,aals
Sulatri,Bintangor,Bintajigorlaut,Mentangor,Punaga,
Penaga,Bunut.
Austr.H.G.s Kalofilun.
N.N.G.: Anpcnapper, Onponappor (Biak); Iejo (Kapaukoe)?
Tjat (Kebar);Kwékar (Ka.owerawétj);Sekahako,
Sesirtie (Manikiong);Meps (Mojach); Jienicn,
Tjeniet,Wionien (Moejoe); Djaak,Nisowit (Sidei);
Narie (Skc)•
C.inophyllun is eengewoonlijk naar de zee toe sterk overhangende knoestige boonnet vaak gedraaide stan onbrede
kroon.Hijwordt zelden hoger dan 15à20nnet een takvrijstanstukvan 5H« De andere soortenhebben eenbetere
stanvorn,doch deneeste blijven ook vrijklein,hoewel
enkele eenhoogte van 40nkunnenbereiken.Vortollijsten
ontbreken. De leerachtige bladeren,boven donker-,onder
lichtgroen,zijn overstaand enhebben een fijne evenwijdige nervatuur. De tanelijk houtige vrucht gaatnietop...m
Uit het zaadwordt eennedicinale olie gewonnen; Donba-oiie

+

ft
(A.Chevalier,Nouvellesutilisations du l'huilede
Calephyllum inophyllum.Eev.ïiotan.Agr.Trop.26,no.283/284,
1941)- Do groongelo harsuit dehast was bekend als
Baume vert do1'Inde.

Houts

Het 2-5 c.abrode spint islichtgeel totgeelrosebruin en
duidelijk gescheiden vanhetkernhout,dat rose,lichtrood, licht grijsbruinrood ofbruinrood tot paarsroedvan
kleur is5ao,nhet licht donkert het ietsna.Glans frrah ,
Dedraad isvrijrecht of licht golvend,vaakwat kruicdradig, donerf matig fijn tot grof.C.inophyllum heeft
.j^nwarrige draad.
De verschillende soorten lopen sterkuiteen inv..I,
jew. (0,50-0,93)ondaarmee ook in technische eigenschappen (stcrkteklasse II-IV,duurzaanheidsklasse JI-I'v'".
De zwaardere,waaronder C.inophyllum, die gewoonlijk "a
donkerdervankleur zijn,zijn sterker,duurzaneren
taaier.Vol/jensdo inWageningen ontvangen monsters behoort C.Tcostatum tot de lichtere (vol.gow.ca0,54)?
C.savannaruntot do zwaardere soorten (vol.gew.ca 0,80).
Ze zijnniet bestand tegenpaalworm en termieten.liet
spint isvrijgoed,het kernhout moeilijker te impregneren,
De Calophyllu^i-soorton laten zich overhet alteneen
gemakkelijk bewerken, indienkruisdradig, of zoals bij
C.inophyllum warrig,danuiteraard moeilijker. Ze zijn
echtermooi glad aftewerken.Ze drogen gemakkelijk,
doch ditvereist wat zorg,daar er enige neiging bestaat
tot trekken on splijtenvan deuiteinden.

Gebruik;

Van C.inophyllum ishet gebruik beperkt wegens do slecht,
stanvonvien deveelal warrige structuur;kromhouten in
de scheepsbouw,velgen onnavenvanwielen,katrollen,
geweerkolven, deuren,meubels,vloeren,muziekinstrumenten,
De andere soorten zijn eveneens bruikba.ar indescheepsbouw,vordervoor balken en stijlen in dewoningbouw,eh.

â<3

duurzamere soorten ook inweer enwind,envoor deuren,
vloeren enmeubels? do lichtere voornn.nolijkvoor kisten
engebruik onder dak» InAustralië zijn Calophyllunsoorten verwerkt tot triplex (schilhout).

Structuur? Grooiringenneestal weinig opvallend, sons echter vrij
duidelijk door"bandenvanwat donkerderweefsel.Vaten
zichtbaar voor het blote oog,natienauw totwijd,nagono>eg
alle alleenstaand, ongelijkma-tigverspreid, gerangschikt
ingolvende,ongeveer radiale ofscheve rijtjes,sonsin
complexjes,dn.arnaa.stverspreid enkele kleinere vaten.Ann2
tal2-8,plaatselijk 0-12 pernn .Tussenschottenrond doorboord. Inhoud vaak a.fwezig,sons thyllen of een"rodestof.
Iloutstralonzeer smal, 8-12 pernn,meestal bestaand
uit liggende cellen net 1ofneer rijen staande langs de
randen, sons ookuitsluitend liegende ofalleenkorte of
staande cellen.Ophet kwartiervlak vormen de stralen
fijne bruine spiegeltjes.
Paronchyn:paratrachen.nlin snalle ringen on devaten,
in derijtjes vaak samenvloeiend;netatrnchenal alssnalle,
nin ofneer veruiteenstaande regelmatige ofwel slingerende, doorlopende of soms onderbroken bandjes,die neestal
donkerder zijn danhot grondweefsel endaardoor ophet
tangentiale vlak een donkere vla,ntekeninggeven.
TTT
Lit.;

4

TT

TT

,12,20,26,27,48 ,56 ,57,65, 74 ,79,80,
88, 101 1 , 114,118,121,127,132,I34.
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Erouuu i%.—Hernandia ovigera
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2 3 . HERNAH1)1A OVIGERA L. en H.PELTATA M e i s s n .
Fani 1i e Hem ancli aceae
Voorkomen;Het geslacht Hornandia omvat ca 14soorten,neestal kleine,
altijdgroene ber.onuit de Philippijnen,Malesië,lïiouwGuinea, Australië,de-Pacific,Madagascar, Guyana enhet
Coraibisch gebied.
VanMadagascar isbekend H.voyroni J.Jum.(Ho

zonalana

rfFaux canphrier),war„rvanhothout eenkanfergeur heeft
enbestand is tegen schimmels eninsecten;het wordtgeëxporteerdnaar.India ter winning van een etherische olie.
Van debeide bovengenoemde soorten uit N.N.G.kont
Il.ovigera ookvoor inde Philippijnen,Indochina,Indonesië,
II.BorneoenReunion,H.peltata 'o:kinIndonesië enAustralië (kuststreek van tropisch Queensland).
Van Il.ovigera.wordt vermeld, dathijgroeit nabijdo
zeekust en invalleien langs rivieren? opJava (Banjuwangi)
ishijechter aangetro-ffenop 300mb.z.jKoorders vond
hen in deMinahassa ook alleen inhet binnenland,
H.peltata is inN.N.G. zeer algemeen langs zandigo
koraalstranden.

Hamen:

H.r.vigera.Ned.:Eierbooiog Javas Bengkak? N.Borneo;
Kenentinglaut.
A.N.G.!Kuyuyu,Korea,Baraida, Aputz (deze
namen ookvoor H.peltata).
H.peltata. Eng*: Jack-in-the-box tree.

N.N.G.: Il.ovigera:Genimar,Krienar, Soemgn.u (Attan);-Bio
(Karoon); Sagotaub, Sagotoob (lianiki.ng);
Walen,Willen,Willin,Wollen (Mooi)NikamboOj,Nikonkwa,Nokoenboewc (Sidei);
Tanleu,Woeo (Sko).

Boom:

Il.ovigerawordt tot 30nhoogbijeen diameter van 70cm
(volgens Browne (20)maximaal 18mhoog;volgensKraenor

dx
(79)diameter 1,25 n ) . Kroon open en onregelmatig, stam
gewoonlijk recht enhoogvertakt; oudere bonen hebben
kleine wortellijsten. Schors grijs,licht gegroefd en
wra.ttig,levendebast dik,geelbruinnet duidelijke lichte
strepen.
Bladeren enkelvoudig,verspreid, dun-loerachtig,breed
eivormig, zeer smaltoegespitst,met uitgerande ofha.rtvoraigc voet,de 6-20 culange steel op ca 11/4 envan
derand aan dobladschijf gehecht, die zeervariabelvon
grootte iss 11-25bij 7a~20en.Bloenenklein, geelachtig
wit,in tuilen in debladoksels,eenhuizig, okort-, cf
langgesteeld..Vruchten inhangende trossennet tanelijk
lange stelen,elke vrucht besta.anduit een zwarte,gladde,
rondenoot,ca2-J-en lang,geheel onsloten door oenzeer
ruinvlezig, leerachtig,geelgroen, la-tergrijswit onwindsel,d.ateen opening a^nde topheeft.Het zaad.bevat een
groot percentage roodbruine olie,dieniet eetbaaris,
doch sons gebruikt wordt voorverlichting door erbamboestaafjesnee te drenken.
H.peltatawordt volgens Koorders onValeton (74) ^n^
20nhoogbij60à75endiameter. Stam neestal kronen
laagvertakt,net knoesten,gleuven enkleine wortellijste..
Bast 15
rara
dik,bros,vanbuiten grauw,niet ruw,net
weinigbarsten,vanbinnenbruingeelwit.Bladeren soms
zeer groet (tot 30en lang)langgesteeld, schileivormig,
toegespitst.Bloentuilen langgesteeld, bloenen geelachtig,
o zittend,okortgesteeld. Ilelnknoppenfraai geel, groot
+
eninhet oogvallend.Vrucht 8-ribbig, zwart,dehalfbolvornige topuit deopeningvanhetnogal dicht aansluitnue
omhulsel stekend.
Houts

Het grijsachtig tot geelachtigwitte spint isniet scherp
gescheiden vanhet kernhout,dat licht grijsbruin tot
donkergrijs vankleur is,vaak net rose strepen.Versheeft
het een scherpe geur.Glans gering tot natig.Draad recht

8b
t^tlicht golvend,nerfvrijgrof.Hethout is zacht en
licht; V U I . J Ü V . vo<lgonsKraencr0,43» volgensBrowne0,38?
datvan do inWageningen uit ÎT.îI.G.ontvangen 18uonsters
echter slechts 0,22-0,36,geniddeld 0,29.
Het isniet sterk (kl.IV-V)en inweer enwind en
incontact net degrond niet duurzaani onder dakheethet
vrijduurzaam te zijn.Waarschijnlijk laathet zichgoed
impregneren.
Het isgenakkelijk tebewerken (vanIl.sonora,sons
als synoniem vanH.peltata beschouwd,uitBr.Guyana,,
wordt vemeld, dat hetnoeilijk te zagen is,eenwollige
oppervlakte geeft en dathot du zaag snelbot naakt(?).
Droogz^uhot goed tebewerken zijn,dochniet glad af
te werken).
Hornnjidiais goed te dr-gen.

Gebruik;

Inheeoisoka.no's,drijvers voo.rnetten,planken voor
binnenwerk,renschoenen voorvoertuigen.Kraenernoent
nog tekenborden,muziekinstrumenten,noubels enschrijnwerk (dit laatste gebruik kont nijtwijfelachtig voor).
H.ovigoraismogelijk geschikt voor triplex.
H.peltata wordt inN.N.G. onbruikbaargeacht.

Structuur;

Groeiringen afwezig, eenenkele naai aangeduid door
eennin ofneer doorlopend zeer snalparanchynbandje of
door eenin eenafgebroken tangentiale rijgerangschikte
vaten.
Vaten zichtbaar voorhet blote oog,100-200K wijd;
alleenstaand eninradiale groepjes van2-4,sons tot 6,
sons ook ingroepjes van 3enneer tangentiaal enradiaal
ofonregelmatig aaneengesloten.Aantal 1-5,neestal 2-3
2
peran .Tussenschottenrond doorboord,volgens Solereder
sons enkele laddervornige aanwezig.Inhoud;

geen.

Stralen zichtbaar voorhet blote oog,in 1soort,
opgebouwd uit liggende cellen;breedte 50-100JAn,aantal

tfv
2-4 pormn, zoor lna;;(nax.1na)5ophot kwnrtiorvlak
weinig opvallende totvrij duidelijke spiegeltjes vornend
Parenchyn door gering kleurverschil net doachter..
grondweinig inhot oogvallend.Paratracheaal inringen
ondevaten,net vlougolv<rnigu verbredingen opdo flanken,uitlopend in snallo"bandjes,die 2ofneer vaten
kunnen verbinden. Sons zeer snalle netatrachealoc.q.
terminalebandjes niet incontact net devaten.Inhot
paronchynkonen oliecellenvoor.
Librifornvezcls inradiale rijen.

Lit.:

2,4 1 , 20, %T, 57,65, 7 5 I V , 7 4 V I \ 79,80,88, 9 0 1 1 ,
111, II4.
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24. AGLAIA sp.div.

Fanilie Meliaceae

Voorkoaens Geslacht not vole shorten, in Indochina, China,, do Philipp i n e n , Malaya, Indonesië en Nieuw-Guinea.
Van de enige tientallen soorten, die in U.K.G. voorkonen, zijn het neest aangetroffen! A.argentoaBI., A.flovida M.ct P., A.aff.ganggo Miq., A.?leptorrhachis Harns
en A.littoralis Miq.
Hiervan konen A.argontea en A.ganggo ook in Indonesië voor, A.argentea.bovendien in Malaya.

Naxions

Java.! A.eusideroxylon; Langsat lutong, Lotong.
A.U.G.: A.sp.% Uva (Suku).
II.IÎ.G.!A.argentea:Kant;enares (Mooi).
A.aff.ganggosWakadjongor (Berik);ïïerrib(Manikiong); Taan (Sidei).
A.spp.; Bcngraai, Beraai, Biaja (Attan); Sjaf
(Berik); Etie, Mierni (Kaowera,wétj);
Ojakobbo (Kapaukoe); Kanoentooloe?,
\!aas (Karoon); Bowor (Ku>bar); Herrib,
Herrib poetih (Manikiong); Deng, Tong
(Moejoe); Kanoenen, Kwaneson (Mooi);
Rihjoh (Neno); Kawi, Nobooabi (Sidei);
Kuton, Taneu (Sko).

Boons

Volgens Browne (20) zijn de neeste Aglaia sppoin IJoordBorneo kleine bonen zonder connercicel belang. A.argentea
kont daar voor in genengde veennoorasbossen. Het is oen
schaduwhoutsoort, klein tot natig groot, net rechte, doch
op doorsnede onregelnatigo stan. Bast bijna glad, licht
geschubd, pokdalig, v",nbuiten geolgrijs net roodbruine
korstnosplekken; schors ca 2-J-nn dik, geel? binnenbasb
zacht, rose; bij a„ansnijden vloeit er een roonklourig
nelksap uit. De kroon is uitgespreid net opvallende, grxto
oneven gevinde bladeren; blaadjes wijd uiteen geplaatst,
nin of neer tegenoverstaand., 7g--17"g"c n lang, 3-5 en broed.
Bloenen klein. Vrucht klein, afgerond en vlezig, niet
opengaand wanneer rijp; het zaad is ongeven door doorschijnend,,vruchtnoes.

8é
Hout:

Wenersloy&McAdan (134)vr.ttonclcAglaia,Dysoxylunen
Anoora spp.van A.ÏI.G.inéén groep sanenwegensoverecnkonst ineigenschappen.
De Javaanse soort A.eusideroxylon zouvolgens Heyne
(56)een zeer snal spint hebben (bijeenboonvan 60en
noggeen 1en)eneenbloedrode ofvuilpurperen kern5dor.
Borger (12)beschrijft hetkomhout alsvrij lichtbruiiorood tot paarsreod. Glans duidelijk tot fraai. Geurvors
zwak zuur,later geen.Snaak sons iets zoetig. Draaxlrecht,
neestal kruisdraad$ nerf natigfijn.Vol.gew.0,58-0,75»
^/ande 23 inWageningen aanwezige diverse Aglaia-monsters
loopt het vol.gew.uiteen van0,51-1,04, geniddeld 0,8
dat ishoger danvan Dysoxylun spp.,zodatnag aan

-30.
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worden,dat ook domechanische eigenschappen wat gunstig,r
zullen liggen.Speciaal denonsters,geëtiketteerd.als
Aglaia (o,)on (f)enA.cedroloideshebben alle eonvol.
gew. boven 0,9 en zijn donkerbruinrood van kleur).
Den Burgerrangschikt A.eusideroxylon in storktcklasse
IIenin duurzaanheidsklasse II.Browne (20)noentA.argentea hard en zwaar;vol.gew.0,90-0,96; spint geelachtig,
gewoonlijk snal,geleidelijk overgaand inof sons scherp
gescheiden van de donkerrode kern (het enige nonsterv.an
deze soort inWageningon is lichtervankleur enheeft
slechts eenvol.gew.van0,745mogelijk bestaat dituit
spint).

Gebruik:

Allerlei doeleinden,waarbijhet aankont opvrijgrote
sterkte en duurzaamheid, o.a. constructies inwoning- en
bruggebouw. Verderneubels en schrijnwerk, lanbrizeringon,
waarschijnlijk parketvloeren, draaiwerk.Volgens een Franse
bron )ook geweerkolven enhouten zolen.

)Etude physique etuécanique desbois coloniaux (Ass.
Colonies-Sciences et ConitéNational dosbois coloniaux,
Paris I93I).

Sf.
Structuur;A.lik^ralis? Gro-eiringonduidelijk door afwisselende
banden lichter en donkorderhout5sons op enkele zencgronzon eenniet doorlopend parenchynbandje.Ophettangentiale vlak duidelijke tot fraaievlarimcn.
Vaten zichtbaar voorhet blote ooo,merendeelsalleenstaand ofalleenstaand eninradio„legroepjes van 2-3,
sons 4» Vrijgelijkmatigverspreid, dochniet zelden
zonesgowijs inverschillend aantal.Voorhet blote oog
naken zeophet gladgeschaafdekopse vlak vaak deindruk
gerangschikt te zijninuiterst korte scheve of ongeveer
tangentiale rijtjes.Spaarzaan totvrij spaarzaam (4-9per
nn ) |nercndoclsvrijnauw, sonnige nauw, sonnige natig
wijd. Op de langsvlakkon duidelijk afstekenda,lsdonkere
groefjes.Tussenschotten rond doorboord. Inhoud:vaak rode
of donkerrode stof,vooral tegen de tussenschotten.
Houtstralen in 1soort,zeer snalen snal,uiterst
laag;noeilijk to tellen,6-9 permm; opgebouwd uit liggende cellen.Inhoud:bruinrode stof.Ophetkwarticrvlak
vornen zevrijduidelijke, zeerfijnegrijsbruinrodespiegeltjes.
Parenchyris paratracheaal,netatro.che.aalenverstrooi;'"..
Het paratro-choalevooral na bevochtiging op scherpe kopse
sneden zichtbaar als smalle ringen ofringgedeeltonof
vlekjes enpuntjes,vaak samenhangendnetvlekjesverstrooid of zeer smalle ofvrij smalle bandjes netatrachoaal paronchyn.Ook dergelijke bajidjesonafhankelijkvn.n00
vaten.Metatracheaalongelijkmatigverdeeld enook sterk
in lengte variërend,in sommige zones talrijk en over
grote afstanden tevervolgen,inandere zoor spaarzaanen
kort,met alle overgangen.Inhoud;roodbruine stof.Verstrooid parenchynzeer spaarzaan en in doregel vrijwel
niet tevinden.
De structuur van .andereAglr.iaspp.voldoen in
hoofdzaak ook aanbovenstaande beschrijving.

Lit.:

4 1 1 , 12,20,5 6 1 1 , 57,65,7 4 1 1 1 , 79,111,118,134.
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25. CIÎÏS0C1-IET0Nsp.div.

Fanilio Meliaceae

Voorkomens Gcslaoht bekend vanBim a , Indochina, doPhilippijnen,
Malaya,,Indonesië enNieuw-Guinen.In laatstgenoendgebied.
bedraagthet aantal sartün volgensHarnsneer dan J>0.
Devoornaamste inII.F.G- in.geznneldo soorten zijns
C.ceranicusMiq., C.oorobeanusHarrisenC.dectersiiIlnrns.

Hanens

Op Javav o r diverse soorten:Kajuguln.
N .Il.G.:B e sop (A 1 1an);Kewana (Kaow e rawe'tj);Njoek (Karoe11);

Seraka (Manikiong);Mery (Mejach);Kanoen,Kanoennotto (Mooi) Î Riven (Mono); Abriek, Fnan,Voer
(Sidoi); Touw (Sko)s Mo.nsanbreo (Tafelberg).

Boon:

Alsvoorbeeld volgt hier debeschrijving van 2Javaanse
soorten volgensKoorders enValoton:
C.divorjoensbereikt eenhoogte van 20-27nbij35-45
endiajaeter,neestal echter ninder. Be stan isrecht,roj.rond, zonderwortellijsten en zandergleuven. Dekroonin
ncestnl dicht ononregelmatig.Bast 3-4 nn dik,bros,van
buiten grauw,opdoorsnede oranjebruin,niet nfschilferend
ennet veelnugal diepe overl^ngse barsten. Geennelksap.
Bladeren 2-15*^neestal 5~12-jukkig;blaadjes overstaand,neest snal langwerpig, do topgewoonlijk lang toegespitst.Lengte van debinderennet steel -g--;^-n,hoogstens
1-1-2n,blaadjes goniddold 16-20bij3"2~5en.Blocnen
tweehuizig,wit,zeergeurig,inhangende pluincn,die
boven debLadoksels ingeplant zijn;vaak 50-120enla.ng.
Rode vruchttressen. Vrucht eenbolvornige doosvrucht,
5^-4onin doorsnede,inoenkorte steelvornige voet
uitlopend. Zaad rend.
C.nicrocarpus;hoogte 20-26nbijeen dianctervan
5O-6O en. Stanneesta.1recht,sonsnet vrijgrote lijsten.
Kroon onregelnatig ennogal dicht.Bast 5-6nn dik,nogal
bros,van buitengrauwenvrijglad,op doorsnede bruin;
snaak bitter.

âq

Binderen derbloeiende takken 5-6-8-jukkig,riet
steel 3O-4O, sens 60en lang;blaadjes langwerpig of
langwerpig-1:.ncotvornignet toegespitste top;10-18bij
4"è"-7en.Bloenen inpluimen,vrucht bolvormig,1-J--2en
in doorsnede,steel 6-7 nn; 1-2-zadig.
Volgens Chr.Versteegh: C.sp. stam net tot 3nhoge
wortellijsten en tot co.3nhoogte diepgegleufd. Schro
grijs tot lichtbruin net vage groene vlekken,vrijgl-\d,
in zijngeheel afschilferend ingrote dunne platen.G-on
melksap.
De doorT.U.O. onderzochte 5stannen (Alg.rapport
H-58-80 van 23 juli 1958)hadden grotere dianeters dan
doorK,&V.opgegeven,nl. 66-96 en. Stannen rolrond.

Hout:

Geenkleurverschil tussen spint enkern,geelwit tot geelbruin; ophet dosse vlak vlammen alsgevolgvankleurverschil tussen parenchymbanden envezelweefsel.Het hout
isvaakvcrblauwd ofgevlekt door schimnelaantasting.
Glans afwezig totnatig. Draad recht tot zwak kruisdradig,
nerf vrijgrof totnatig fijn.
Hethout is zeer licht totvrijzwaar,vol.gew.
0,36-0,69, geniddeld ca0,52. Sterkteklasse III (iV-Il);
volgens T.N.0. onderzoek geniddeld hoger danvanvuren
ongrenen.Het isvrij taai.
De duurzaamheid isgering,vermoedelijk kl.IV (T.i..0.
cijfers nogniet beschikbaar);wel isgebleken,dathet
zich,althans inkleine proefstukken,goed laat impregneren.Hetkrinpt natig en deverhouding vantangential-.,
tot radialekrimp,zijnde 1,7 à2wijst er op,dathet
drogen geen grote moeilijkheden zal opleveren.Hot wer!-,t
middelmatig.Het isgemakkelijk te zagen en te schaven
englad af tewerken.Het laat zichgoed spijkeren zonder
te splijten enhet spijkerhoudendvermogen isbehoorlijk.
T.N.O.trof in2 der 5onderzochte stammen op ca20
cmvan debast zeerharde plokken ("versteningen")aan,

r
wnr.ririhot hotitwoefsolnebcon-wittestofgevuld was.
De-zeversteningen,die inde levende boonontstaan zijn,
zoudonhinderlijk kunnen worden bijhot schillen.

Gebruik;

Evenals vuren engrenenvoor constructies onder dak,
planken,kisten enkratten.Indien blijkt,dathet ook in
groter afmetingen good te conserveren is,komt het ookir
aanmerking voor raamkozijnen enbuitenwerk. Door dovaak
fraaie vlo.ratekeningophot d'.'Ssevlak ishot geschikt
voor lanbrizoringen enfineren, eventueel dekfincren.
Tervoorkoming van aantasting doorblauwschirimelsis
snelverzagenna develling,en drogengewenst.

Structuur; Grooiringen afwezig, sonsvaag zichtbaar,doordat de
parenchymbnndjes op de zônegrenzen eenminder golvend
verloop hebben en/of terplaatse wat dichter ofverder
uiteen staan danelders;tevens kan daarnaast een smalle
band vezelweefsel een iets donkerder tinthebben.
Vatenmerendeels duidelijk zichtbaar voorhotbloto
oog; in sommige monsters tot 250U<,inoudere slechts
100 Li in doorsnede.Gelijkmatig verspreid,alleonstao.no
en in radiale groepjes vanmeest 2-4,soms meer;oen
enkeleruaalookradiaal en tangentiaal aaneensluitend tot
groepjes va.n4ofmeer; indegroepjeskunnen ook kleiner
vaten voorkomen.Soms overheersen de alleenstaande vaten,
2
soms degroepjes.Aantal 0-8,gemiddeld ca 3permm ,
Tussenschotten rond doorboord. Inhoud; somswat roodbruine
gom ofeen witte tot lichtbruine stof.
Stralenniet zichtbaar voor het blote oog,smal (tot
ca 30 |UL.), uiterst laag;opgebouwd uit liggende,net langs
deranden va.ak1-3 rijenkorte hoge cellen.Ophetkwarticrvlak steken de stralen door hunkleurniet af tegen
het overige houtweefsel.
Pa,renchym:mctatracheaal,duidelijk zichtbaar voor
hetblote oog,ingolvende,meesto.1goed d-orlopende,een

Cii

enkele naaivertakte banden,die overhet algemeenop
vrijregelmatige afstanden van elkaarv -ritenen;opde
zônegrenzenkunnen ze eenminder golvend verloophebben.
Aantal derbanden gewoonlijk 3-5 P^rmm,breedte 50-100}'.
Gonggrijp (49)vondkiozelkorrels in stralen en
parenchynbijC.microcarpus,echterniet voldoende on
hethout paalwornbestendig temaken.

Opn.Î

Bij deinWageningen aanwezige nonsters zijn orenkele.
die eenhoger volunegewicht hebben (0,76-0,79)onharder
en fijner vannerf zijn,terwijl ophetkopse vlak de
parenchynbandjes nog duidelijker inhot oogmollen,In
overeenstemmingnethet vol.gew. salook de sterkte
groter zijn.Echter zijn ze ook doorblauv~chimmelsaangetast,zodat de duurzaamheid eveneens wel tewensen zal
overlaten.Twee dezermonsters zijn gedetermineerd aln
C.?divergens.Bärner (4)noemt deze soort evenwel zacht
enlicht.
TT

Lit.s

TT

4 ,56 ,57,65, 73 ,74
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,I25enEtude physique et

mécanique desbois coloniaux (Ass.Colon.Sci„.&Com,Fat,.
d.bois colon.).

FJSUIUU 00.—Dysoxylum arborescens.

26. DYSOXYLUM sp.cliv.

FanilieMoliaceae

Voorkoncn:Gaslichtmot zeurveel s-.rten,inVoer- enAchter-Indië,
clePhilippijnen,M--.lr.yr,,Indonesië,Australië,Nieuw-Zeeland,ITiouw-Calodonië enITicuw-Guinea.
Debelangrijkste van de inÎI.W.G.aangetroffen soorten
zijns D.archboldianunM.et P., D.arnoldianuriK.Schun.,
D.gaudichaudianunMiq. (=D.anooroides Miq-.),D.nolleMio.,
D.oct-andrunC.DC. enD.whitoanun11.etP.Veelvuldig ing-.
—
zaneld is ook D.o.rboroscensMiq.5dezewordt echtervolgens
Backer slechts 8-15 nhoc/-;.Volgons de literatuur zouook
D.caulost.achyun Miq. in1T.G.voorkonen.

Nanen:

Javas Kapinangw,Maranginan,Mangir,Pingku (D.caulostachyunMiq. enD.donsiflorun Miq.).
Philippijnen;Kayatau (D.turesaninowii C.DC.).
Australie;Rose nahogany,Rosewood (D.fra.seranun Benth.);
Mivanahogany,Red bean (D.nuelleri Benth.).
Nw.ZeeLands Kohekohe (D.spectabile Hook.f.).
A.N.G.s Spurwood.
IT.IT.G.:D.archboldianas Merek (Manikiong);Monosor (Mejach);
Pidjaoe,Ninot (Sidei).
D.arno1dianun; Ari (Sidei).
D.gaudichaudianun;Anaai (Attan); Bekieh (Karoon);
Serajena (Manikiong);KanoenkasiIon
(Mooi);Rivreu (îTeno);Pan (Sidei).
D.spp.: Arafoer(ei),Jekaboong (Biak); Babeh (iroetoe of Koori); Ka.biejewaj,Kakanar (Kaoworawétj); Bouwo,Endot,Wr,as (Karoon); Bobie,
Nivjtjier (Kebar); Herrib poetih,Lessaai,
Lowtoekwa,Serajena, Seraka (Manikiong);
Mères,Mowiebres (Mejach); Daroek (Moejoe);
Kanoegoloen,Kanoen,Kanoengolon,Kanoenkasilon,Kanoensc,Kwo (Mooi); Keuli,
Njavro (Nene);Arit,Pan,Wa.prop,Veoi,
Weer (Sidei);Baa,Taloh,Taloen (Sko);
Mansaanbree,Vofdee(Tafelberg).

BOÛIÏÏÎ

Deverschillende Dysoxylunsoorten zijnvrijkleine tot
grote bonen.De stanis zuilvornig; sonnige soorten
hebben wortellijsten,andereniet.

ab

Bladerenverspreid, zelden tegenoverstaand,meestal
oneven gevind\ deblaadjes zijn overstaand ofafwisselend,
leerachtig,gan.fra.ndig,toegespitst.
Bloemenklein,inpluimen oftrossen in debladoksols.
Vrucht eenbol-ofpeervo>rnigc doosvrucht net leerachtig,
vruchtwand.
Ovur deN.N.G.-soorten zijnweinig individuele
gegevens bekend.
Hout:

Het gewoonlijk 2-5 cmbrede spint is geelwit, duidelijk
gescheiden vanhet kernhout,dat licht roodachtig bruin
vankleur is,sonsnetwat donkerder stropen.D.excelsun
BI.heeft volgensKoorders enValeton (74) ßoen kern;
nogelijk is dat :.okhot geval bijenige derN.N.G.-soorten.
Van de inWageningen aanwezige houtnonsters bezitten
D.nolle,D.octondrunon D.whiteanun duidelijk kernhout,de
noeste andereniet,hoewel ditniet wil zeggen,dat bij
grotere nonsters wellicht tochkernhout zoukunnen voorkonen. De SouthPacific Timber Company inA.N.G.onderscheidt rode onwitte Dysoxyluns;de laatste zijn dus
waarschijnlijk spinthoutsoorten.
De draad is recht,sonskruisdradig, denerf tanoli.jk
fijn totmatiggrof.Sonnige soortenhebben eengeur,die
doet denken aan sigarenkistjeshout (Codrela).
DenBerger (12)rangschikt D.caulostachyunonD.dcnsiflorun in sterkteklasse II.Deze beide soorten hebben
eengemiddeldvol.gew.van 0,80. BijdeN.N.G.-soorten
liephet vol.gew.van45nonsters uiteenvan0,37-0>89,
gemiddeld0,65» Derhalve kannenhiervan de sterkteklasse
beter stellenopIII-II,van do lichtste stukken zelfs
opIV.
Volgens denBergerhebben de 2genoemde Indonesische
soorten duurzaanheidsklassen vanresp.IIIonII.Tanesis
& Aguilnrnoenen D.turczaninowii duurzaam in contact net
degrond en zelfsbestand tegen termieten.Over deN.N.G.-
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soortenzijnmijgeengegevensbekend;het spint derverschillende monsterswasnogal aangetast doorblauw-en
andere schinnels.Hotbruine kernhout hcuft wellicht
duurzaanheidsklassc III.Opgrotere hoogtenboven zeeis
uiteraard de-weerstand togen schadelijke invloedenbeter.
Het hout lijktnoeilijk teimpregneren.
Volgens onderzoekingen vanlïelsoy& Steele (70)aan
D.arborescens enD.caulostachyurnis dekrinpper lfovochtverlies gering enis ook deverhoudingvan tangentiale tot
radiale krinpniet ongunstig. Daarom nagaangenonen worden,
dr.thethout weinig zal trekken,scheuren enwerken endat
het niet noeilijk te drogen zalzijn.
Het is gemakkelijk tebewerken enaf tewerken;het
houdt spijkers goed.
Van sonnige soorten wordt in de literatuurvernield,
dathet fijne zaag- en schuurstofirriterend werkt opde
huid enop de slijmvliezenvanneus enkeel; datvan D.
nacranthunuit Nw.Caledonië'veroorzaakt zelfs hoofdpijn
enneusbloeden.

Gebruiks

Constructies onder dak,de duurzaner soorten ook inweer
enwind..De soortennet gekleurde kern leveren fraai hout
voormeubels enbetimmeringen enkunnen als zodanig nah:nie
vervangen (daarvandaan deAustralischenamenRed,Miva en
Spurmahogany).Ookvoorparl:^. Ivl,"~>renzalhetwaarschijnlijk voldoen.In deMinahassa isvolgensKoordersD.donsiflorum zeergezocht voor huisbouw envoor vagenwieIon.
Het zou zelfshickory in '/e^rkrach.L overtreffen.

Structuur:Groeiringen vaag tot duidelijk door afwisselen vanbanden
lichter en donkerder weefsel,sons door enige periodiciteit
inhet aantal parenchymbanden.
Vaten wisselend vanmerendeels alleenstaand totnerendeels inradiale groepjes van 2-5,eenenkele maalmeer.
Zichtbaar voorhet blote oog,neestal.100-200 \>~ ,sonnige

wat minder in doorsnede.Vrijgelijknatig verspreid.
2
Aantal 3-9por nn .Tussenschotton rond doorboord.
Inhoudslichtbruine stof tejen de tussenschotton; in
hot kernhout vaak een donkerrode gonachtige substantie.
Iloutstralenin 1soort,zeer snal tot snal, aantal
7-11 pernn? grotendeels opgebouwd uit liggende cellen,
sonsnet 1rijkorte h.-gocellen langs deranden.Ophot
kwartiervlak vornen zeweinig opvallende spiegeltjes.
Parenchyns paratracheaal on enkele veten.Metatracheaal zichtbaar voorhet blote oog; grotendeels samenhangend netd.evaten»in slingerende,goed doorlopende,
danwolherhaaldelijk afgebroken,onderbroken ofzich
vertakkende bandjes.Breedte 30-50U,,a,antal3-8,
neestal 3-4 por nn.Verstrooid parenchyoizelfsnetdeloepniet ofnauwelijks waarneembaar.
Lit.:

10,12,56 1 1 , 57,65,70,7 4 1 1 1 , 79, 114,118,134.

(fê
27. /JIOORAs^.div.

FamilieMoliaceae

Vccrkcrien;Geslacht uit Voor- en Achter-Indie, dePhilippijnen,
Malaya,Indonesië,Nieuw-Guinea,Australië onNieuwCaledonië. InH.N.G. zijnAngora spp.niet veelvuldig
ingezaneld, terwijl denaamgevingnoeilijkheden oplevert,
De inWageningen aanwezigenonsterskonen inalle
opzichten zeerveel overeennet Dysoxylun spp.,zodat
eenafzonderlijkebeschrijvingoverbodiglijkt.
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28. AZADIRACHTAEXCELSA (Jack)Jacobs

FamilieMeliaceno

(=Melia excelsa Jack =Azadirachta integrifoliola Merr.)

Vo-rkoncn:Het geslacht Melia onvatte oorspronkelijk een 10-tal
Sorten uit tropen en Subtropen van Azië,Afrikaen
Australië.Debekendste isM.azedarach L.,de Persian
lilac ofIndische sering,inIndonesië Mindi genaand::
oorspronkelijk afkomstiguit Noord-India, dochoveral
inwarneklimaten aangeplant als snelgroeiende schaduw•
boor;not geurige,paarse,op seringen lijkende bloemen.
Hethout wordt gebruikt voor planken enkisten.De
bladeren, inboeken gelegd,heten insoktenweg tehouden5uit degiftige vruchten wordt eeninsekticide bereid.
A.excelsakont voor inMalaya, Sumatra,Borneo,de
Philipp!jnon,deAroe-eilandencnITieuw-Guineatot 300n
boven zee opklei-achtige en zandige gronden.Inïf.W.G.
ishijtotnog toe aangetroffen langs denoordkust van
deVogelkop vanMasni tot Ariberbaken en ook ophet
eiland Adi (afd.Pak Pak).OpJavakomt eenandere soort
voor,nl. A.indica Juss.

Famen:

In Indonesië is een algemene naamKajubawang. A.indica
heet opJavaMinba.
Philippijnen:Maranggo.
N.N.G.:Ibio (Manikiong);Mekedjoef (Mejnch); Bie (M'-oi);
Maroewa (Prafi?);Nibwak,Noebwak,Noembwak
(Sidei).

Boom:

Lijkt veel opToona sureni.Lichthoutsoort,tot 40à5'<
n hoogmet een takvrijstamstuk tot 20m en een diameter
tot 1n. De altijd groene kroon isnogal open en ongelijkmatigvanvorm. Schorsgrijsachtig bruin,overlangsgegroefd, enafschilferend in langwerpige,grijze,vezelige
schilfers.Onmiddellijk onder de schors ligt eenkarakteristieke laagvanbruine stof.De bast heeft een sterke
knoflooklucht. Deboonheeft in deregelgeenwortellijsten.

IJP

Bladoren opgehoopt aanhet eindvan lange takken,
groot,oneven gevind,net 7-H paar blaadjes,die5-12-2
enlang en 2jï-4-~scribreed zijn,net scheve voet.Jonge
bladeren lichtrase.
Bloemen groenachtig wit,geurig,inpluimen,die
bijna even lang zijn als debladeren.Vrucht 2-g--4er.,
langwerpig,vaak net een vernauwing bijhet eneuiteinde,
oenleerachtige schil,eerst groen,bijrijping geel,en
1 groot groen zaadbevattend, d.atbijkneuzingnaarknofloikruikt.
De jonge scheutenwordenwel alsgroente gegeten,
maar zijnvrijbitter;ook devruchten zijn eetbaar,
dochweinig smakelijk.
Deboon is gemakkelijk tekweken uit zaad,dat echter
inenkele weken zijnkienkracht verliest.Hijlaat zich
ook stunpen.

Hout:

Spint 2-7 cmbreed,geelgrijs van kleur,vrij scherp
gescheiden vanhet rosebruine kernhout.Glansnatigtot
duidelijk.Versgekapt een zwak cederachtigc geur.Draad
recht, sonskruisdradig, ookwel golvend ofwarrig. Deze
golvende ofwarrige draad naakt danhet hout gefigureerd.
Nerf natiggrof.
Het isvrij zacht totmatighard, licht tot vrij
licht (vol.gew.0,40-0,60,gemiddeld.0,50). Voor Indonesië
enIIoord-Borneoworden hogere volunegewichten opgegeven,
nl. 0,55-0,72.
Het hout isnatig sterk (kl.IIl),natig duurzaam
(kl.IIl/lV),vrijgoed bestand tegen insecten,doch
ninder tegen schimmels.Hellinga (lit. 55)vermeldt,
dathet behoorlijk bestand zouzijn tegen termieten.
Het laat zich zondermoeilijkheden drogen enkrimpt,
trekt enwerkt weinig.Het isgemakkelijk tebewerken en
net fraaie glans af tewerken.

1t
Gebruik;

Als constructiehout voor de woningbouw,voorbetimmeringen,
kleiner decoratief werk enneubels. Volgens sonnigebronnengeschikt voor fineer. In de Philippijnen wordthet
speciaal gebruikt voor pianokasten.Reyesnoent nog kisten
voornuziek- enwetenschnppelijke instrumenten ensigarenkistjes,als substituut vanKalantas (Toona).
Het lijkt uiterlijk opHonduras-mahonie (Swietenio
nacrophylla) ofeenlichte Afr.nahonie, zoalsEntandrophragna angolense ofKhaya anthotheca enka.ndeze voor
bepaalde doeleinden vervangen.

Structuur? Groeiringen vrijduidelijk tot duidelijk doorvaak nogal
veruiteen en opongelijkmatige afstanden geplaatste smallebanden parenchyn; soms een geringe tendens totkringporigheid door iets grotere a.lleensta.a,ndeva.tenla,ngsde
zônegrens.
Vaten zichtbaar vo;rhet blote oog,r.lleenstaanden
inmeestal radiale of,minder vaak,tangentiale of schuine
groepjes van 2-5,gewoonlijk 2of 3;hier en dnar een
groepje van 1ofneervatenvannormale groottemet een
aantal veelkleinere vattracheïden. Aantal 2-6 per mm ,
gelijkmatig verspreid. Tussenschotten rond doorboord.
Inhoudseen donkerrode tot zwartemassa,vooral tegende
vattussenschotten.
Houtstralen in 1soort,opgebouwd uit liggende cellen
netmeestal 1rij staande langs de randen;ophet kwartiervlakuiterst lage spiegeltjes vormend, die inkleur slechts
weinig afsteken tegenhet overige weefsel.Inhoud:hier
endaar roodbruine stof,
Parenchyms paratra.chea.alin smalle ringen om devateen,
terminaal ingoed doorlopende,weinig golvende smalle
banden? daarnaast vaak nog enignetatracheaalparenchyr.i
inkortere of langerebandjes.
Bijzondere vormingen? soms sporadisch gomga.ngenin
tangentiale rijen.
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Lit.s
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20 »30,57,65, 68,74
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en Toctona 1950,p.217,
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29.TOOKASURENTMerr. (syn.: Cedrelafebrifuga Bl.)
FanilieMeliacene
Voorkonen;Het geslacht Toonanaakte oorspronkelijk deeluit van
Cedrela.Tegenwoordigwordt dit laatste gewoonlijk gereserveerd voorAnerika,Toona,net eenvrijgering aantal
soorten,beperkt tot Azië enAustralië'.Het hout van
beide geslachten vertoont veel overeenkomst, slechts
varieert Toona wat meer ineigenschappen«
T.sureni is inN.N.G.nog slechts gevonden opverschillende plaatsen indeVogelkop en in deWandannen op
10-1000n zeehoogte.Hijkont ook voor in India,Birna,
Indochina,Zuid-China,Malaya en invrijwel geheelIndonesië. Daarnaast treftnen inIndonesië nog aan;T.celebica
tfria ~-n_i.-.

0 p sunatra.Hethout

beterkwaliteit dan

alantasMerr.et
ralië T.australis
1variëteit van
McAdam (lit. 134)
.atoonavar.

^lï x tó
Nane

0,a in
de
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ie enMalaya; Surian,
itkado,
Maroewa (Prafi).

Bconï

'denmet een takvrij
•tot 2a3ra»rjen de laagvlakte
konthijvoor tot
stanisneestal
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nogal recht,zondercfnethoog oplopende ondiepe gleuven
ennetwortellijsten tet 3ÜrQ hoogen4n over degrond
lopend. Dobast is tot 12 nmdik,de schors donkergrijsbruin net grote witte vlekken,ruwennet talrijke diepe,
overlangse groeven;hij schilfert weinig af,indikke,
langwerpige platen.
Bladeren vrijlanggesteeld, enkelgevind, 5-12,
meestal 8-jukkig;blaadjes overstaand, ei-lancetvornignet
toegespitste top.Lengte derbladeren 24-70 en, die dor
blaadjes gemiddeld 12bij5en. Bloenen in •§-n lange
pluinen,wit,6nu indoorsnede.
Vrucht eenomgekeerd-eivormige doosvrucht,2-J--3en
lang,1-1,2 enbreed,net 5kleppen openspringend, de
hokjes 6-8-zadig, de zadenvanboven,van onderen en
aaneen zijde gevleugeld.
Debloenen leveren eengele-kleurstof on zijde te
verven; debastwordt sous alsgeneesniddel gebruikt bij
ingewandsziekten,wellicht wegens zijn looistofgehalte.

Houts

Het ca2-g-enbrede spint,dat duidelijk gescheiden isvan
dekern,iswitachtig, lichtrose tot licht geelbruin van
kleur,het kernhout aanvankelijk licht steenrood,naar
spoedignadonkorend tot roodachtig bruin,sonsnet paarsige
tint en ookwel net donkerder strepen ofvlannen.Glans
duidelijk tot fraai.Geur aronatisch (sigarenkistjeslucht),
echtervervliegend. Draadneestal recht,sonswat golvend,
lichtkruisdradig ofenigszins warrig;nerfvrijgrof.
Hethout is zacht enbuitengewoon licht tot zeer licht
(vol.gew.0,25-0,35» gemiddeld 0,3l), denBerger geeft
alsnaxinun0,54?buitenlandse literatuur als gemiddelde
0,40,0,53 en zelfs0,74« Vooral dit laatste cijfer lijkt
weinig betrouwbaar.
De sterkte-eigenschappen zijn zeorvariabel!den
Bergergeeft kl.III-Vop.Vernoedelijk is de sterktewat
hoger dannen opgrond vanhetvol.gew.zouverwachten.
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Over do duurzaamheid lo'ponclcinzichtenuiteen.
Sonnige auteursnocncnhet gcodbestand tegen schimmels
eninsecten,zelfs enigszinstegen ternieten,hoewelniet
innuun hiervoor.Chowdhury (lit.25)daarentegen zegt,dat
het doorverschillende insectenwordt aangetast.Echter
wordt elders weervernield,dathet voorklerenkistengebruikt wordt,daar de geur denotten verdrijft.Duurzaaioheidsklasse IV-IIIiswaarschijnlijk deneest juiste
waardering.
Volgens Chowdhury zouhet kernhout enigszins
imprègneerbaar zijn.
Eet dro'genvereist veel zorg; de stannon scheuren
vaak sterk,dusis snel verzagen wenselijk, daarna zorgvuldig stapelen onde stapelsbezwaren oilkrontrekkenvan
hethout tevoorkomen.Vooral in de eerste stadiavanhet
drogennahet bereiken vanhetvezelvcrzadigingspunt
krinpt het sterk; ook bestaat sons enige neiging tot
collaps.Voorzichtigkunstmatig drogenverdient devoorkeur,omdat nen daarbij de onstandigheclsn beter inde
hand heeft.Met rechtdra.dighout en enigszinsuniforne
groeiringbreedtebehoeft danhet drogen weinigmoeilijkhedentegeven.
Het hout isgoed tebewerken,dochhet kan nogal
wollig zijn,wat danhet verkrijgen van een glad oppervlak bemoeilijkt.Overigens ishet fraai te polijsten en
laat het zichgoed lijnen,spijkeren,schroeven, lakken
enverven.Verderkanhet geschild worden voor triplex
enishet ook goed tebuigen.
Naar hetheet krijgt zilver,dat ineen cederhouten
kast ofkistje bewaard wordt,nceilijk te verwijderen
vlekken door de inhet hout aanwezige etherische olie.

Gebruiks

Lichte constructies onder dak,betinneringen, gebogen
werk,neubels,jaloezieën,kisten, ook sierkistjes en
sigarenkistjes,houtsnijwerk,gietvornen,muziekinstrumenten,
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in dowagonbouw, fineer en triplex,prnuwen enboten,
'"•okraceboten.

Structuur? Eethout isgewoonlijkkringporig of semi-kringporig,doordoor zijn degroeiringen duidelijk,ook door een zeer
smalle boondterminaal parenchyn.
De grote vaten inhot vroegste hout,neestal sleedIe
in 1rij,veroorzaken samennet het parenchyn duidelijke
banden envlannen op de langsvlakken. Devootennenonvan
het vroege naar het Latehout ingrootte afvanvrij wijd
ofwijd totnauw, sons zeernauw; degrotere zijnduidelijk zichtbaar voor het blote oog.Afgezien van derij
grote vaten zijn zegelijkmatigverspreid, merendeels
alleenstaand ofalleenstaand en ingroepjes van 2of3,
2
zelden meer.Aantal 2-4,sons tot 8pornn .Tussenschottenrond doorboord. Inhoud; inverschillende mate oen
rode,bruinrode of zwarte gonachtige nassa.
Iloutstralenzichtbao„rv~orhet blote oog,ophet
kopse vlak licht afstekend tegen het donkerderhoutweefsel
Ne,gr,lvariabels smal totmatig breed,uiterst of zeer
laag. Aantal4-6por I E . In 2kops ento.ngentiaalniet te
onderscheiden soortensenkele stralen opgebouwd uit
ste.andeofkorte -hogecellen,de overige uit liggendenet
1-3 rijen staande ofkorte hoge longs der.anden.Inhoud;
bruine stof,sons witte,die d.anop dekopse doorsnede
zichtbaar isalswitte punten en streepjes in de stralen.
Ophet kwartiervlak vormen de stralen bruine spiegeltjes.
Pa.renchyns paratra.choa.alvaak moeilijk zichtbo.ar,
soms inhot vroege hout sterker ontwikkeld en datvan
enige vaten samenvloeiend en dan aanhet terninr.leverbredingen vormend.Terninaa.1in smalle banden offijne
lijnen.Metootracheaalmeestal -afwezig,sporadisch in
kortere oflangere banden,waarin een rijgomgangen,
vuld met donkere gom5 deze gomgangen sons slechts
plaatselijk er in voorkomend.
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12, 16 1 1 1 , 23,25, 27, 56 11 , 57,65,.68, 74 1 1 1 ,
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