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30. ADENANTHERA PA
VONINAL.enA.sp.div.

FamilieMiraosaceae

Voorkonen:Geslachtnetslechtsweinig soorten.Dewijdsteverspreidingheeft A.pavonina,nl. tropisch Azië,Noord-Australiö
en Queensland,enNieuw-Guinea;hijisingevoerdin
Afrika enAmerika.InAustralië kontnogeentweede soort
voorsA.abrosperna Muell.,indePhilippijnonA.internedia
Merr.eninIndonesië behalve A.pavonina ookA.microsperma
T.etB.(Sogawé)onA.tanarindifoliaRoxb.VoorN.N.G.
wordenverncld A.pavonina enA.internediaMerr.
Denaamgeving staatnogniet vast.Hetisniet zeker
ofA.nicrospurma.inN.G.voorkomt.

Namens

Ned.s Koraalhout;Eng.; Coralwood,Bead tree5Fr.s Bois
de corail5D.;Condoribaun;Australie;Red. sandalwood
(A.pavonina);Indonesië; Saga,Segawé.
N.N.G.s A.pavonina;Koenjok (Karoon); Senbrien (îîanikiong);
Ookbow (Mooi).
A.spp.; Sanggarop (Biak); Matjak (Kaowerawétj)5
Owes (Mooi); Djaoeto (Sko).

Boons

A.pavonina wordt tot ruin30nhoog,gewoonlijk ca20 00.
bijeendiametervan140en, somstot2n,maarneestal
slechts 6O-7Ocm;takvrij stamstuktot20m, gewoonlijk
10-15n.Destamisveelal vrijrecht ofwatbochtig,
zandergleuven ofknoesten,vaakwathoekig,niet gedraaid.
Vortellijstenontbreken neestalofzijnniet duidelijk
ontwikkeld, soms echter ruin2nhoog.Kroon loofverliezend.
Bast -J--3cm,gewoonlijk ca1 en dik,zonder overlangse groeven,maarnogalruw,inkleine stukjes afbrokkelend;vanbuiten lichttotdonkergrijs.Debastisrijk
aan looistof.
Bladeren dubbelgevind,2-5jukkig,netsteel soms
33mm lang.Blaadjes afwisselend, aantal 13-16,breedeivormigoflangwerpig, 40-55mm lang,20-32mmbreed.
Bloenen co.5nm,bloemstelen ruin 3am lang.
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Devrucht is een peul, dievóór het openspringen zeisvormiggekromd, daarnakurketrekkervorniggewondenis.
Zaden 10-12,vanbuitenpinnend scharlaken rood,zeer
hard, driehoekig-cirkelvormig of langwerpig,tot ca9na
lang. De zadenwerdenwel gebruikt als gewichtjes,vooral
door goudsmeden voorhet afwegen van goud, envoor halskettingen.

Houts

Spint 1-J--5cm,gewoonlijk ca 3enbreed,wit,lichtgeel,
grijsgeel of lichtbruin,vaakmet rose tint, scherpgescheiden van hot kornhout, dat geel, lichtrood,donkerbruin ofbruinrood totkoraalrood van kleur is. Vers is
het lichter,naarhet donkert aan de lucht snelna.
Draad recht,neestal kruisdraad;nerfmatigfijn t o
matiggrof.
Het hout ishard ennatig zwaar tot buitengewoon
zwaars vol.gew. 0,60-1,10, gemiddeld 0,85;volgens Browne
(20)gemiddeld,0,98. A.raicrospornais in deregelwat
lichter danA.pavoninas vol.gew.,tot0,85«
Den Berger (12,13)rangschikthet Adenanthera-hout
in sterktek'lnsse Iof II eninduurzaanheidsklasse Iof
II (A.microspermain kl,ll). Hotkernhout heet bestand
zowel tegen ?oV"riilr'air?t^aeninsecten.Het spintvertoontneiging totvorbl^cioen,doch isv/aarschijnlijkgoed
te impregneren.
Hethout zn-uwein'gkr:inp^o...schnüren en trekken en
zougoed.te droge-ozijn.
Browne (20)noomo het gemakkelijk tebewerken,volgens denBergerheethet overhot algeneenmoeilijk te
bewerken;mogelijk geldt ditvoor handbewerking vandit
harde enmin ofno^rkrui^ra/ligehout.Het is glanzend
tepolijsten.

Gebruik;

Als constructiehout voor woningen enbruggen;meubels en
schrijnwerk,hoewel hiervoor wat zwaar.Fraai getekende
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ofgekleurde stukkon voor kunstvoorwerpen en inlegwerk.
In dePhilippijnen zouhet gebruikt worden tervervanging
van Intsia,
Uithet hout kan een rode kleurstof gewonnenworden.

Structuurs Groeiringen vaag tot vrijduidelijk door afwisselen van
donkere en lichtere banden. Sons in dedonkorebanden do
vaten geheel ofnagenoeg geheel ontbrekend. Sons devaten
vanhet vroege naarhet latohout ingrootte afnenend, soms
devaten inhetniddenvan degroeizône het grootst,soms
geen periodiciteit in duvatgmotte. Do zônegrenzennogal
vaag, sons duidelijk, sons scherp door een al ofniet
herhaaldelijk onderbroken terninao.1parenchynbandje.Een
enkele aaal opoen z^negrens dovatonnin ofmeerduidelijk in een tangentiale rij.Vaak duidelijke kleurbandcn
envlammen, deklourbanden gedeeltelijk doorkruisdraad
veroorzaakt.
Vaten zichtbaar voor het blote oog, doorsnede
100-225 V--«Gewoonlijk merendeels,somsnagenoeg alle
alleenstaand, sons alleenstaand enin radiale groepjes
van 2-5,meestal 2 of5? soms ook groepjes van enige
vaten onderling radiaal en tangentiaal -aaneensluitend.
In deregel vrijgelijkmatig verspreid, dochnetneiging'
tot rangschikking, vooralvoor het blote oog,inkorte
scheve oftangentiale rijtjes.Aantal 3-6 permm ,soms
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hot aantal inde verschillende zones verschillend.Tussenschotten rond doorboord. Inhoud.;bruinrode tot bijna
zwarte gomo.chtigemassa,in zeerverschillende hoeveelheid,
in a.microspernaspao.rzo.am,inA.pavonina rijkelijker
voorhanden. .Daarnaasthier endaarwitte, lichtbruine
en/of zwo.velgelemassa.Op de lo.ngsvlo.kkenvornende
vaten duidelijke,onregelmatige korte enlange groefjes,
flonkercler dan de ondergrond.
Stralen in 1soort,gewoonlijk smal, sons zeer smal,
uiterst la.ag,opgebouwd uit liggende cellen,dochdo
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ranocollon senskorter enhoper dan deandere.Aantal
6-9, sons tot 11pernn.Ophet kwartiorvlak vormenzo
weinig totmatig duidelijke spiegeltjes.Inhoud; sons
zeer onduidelijk bruine stof on s'ooszwavelgelenasse,.
Parenchym; alle vornen aanwezig.Hetparatrachealoin duidelijke nantels on dov.aton,sonsnet tangentiale
vleugolvornigo verbredingen;het terminale niet steeds
aanwezig5 indien voorhanden, dan in zo^r snalle ofsmalle,
al :fniet herhaaldelijk onderbroken ofafgebrokenlijntjes opo.lleof enkele zônegr^nzon en somsgedeeltelijk
uit verstrooid parenchyn bestaand.,Hetversbroeide
spaarzo,o.ntotnogal rijkelijk, op scherpe, bevochtigde
sneden als lichte puntjes e-phet kopoe vlak waarneembaar.
Inhot poronohyo;blijken bijmicroscopisch onderzoek
kristalvezels net talrijke krisLallenvoor tekomen.

Lit.;

12,13, 20,56 1 , 57, 65, 74 1 , 113,125.

••FiGiJius 21.—Albizzia falcata.
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31. ALBIZZIA FALCATA Backer (= A.moluccana Miq.) Familie Mimosaceae

Voorkomens Albizzia is een pantropisch geslacht net vele soorten van
uiteenlopende eigenschappen. A.falcata werd door Teysraann
in de Molukken (Banda) ontdekt en overgebracht naar 's Lands
Plantentuin te Bogor; vandaar is hij sinds 1871 over de
gehele Maleise archipel en Achter-Indië verspreid. In
N.N.G. kont A.falcata het meest voor. Daarnaast zijn ingezameld* bij de Visselmeren A.fulva White et Francis en
in Manikiong A.ninahassa Koord. (Serianthes minahassae Mcrr.),

Namens

Molukken; Sikat, Rare, Salawoku.
Javas Djeundjing, Sengon lo.ut, Sengon sabrang.
I-I.Eor
neosKayu nachis.
MalayasBâtai.
N.N.G.sAbijai (Tafelberg)5Kieno (Kapaukoe)s, Sembrien
(Manikiong).

Booms

Lichthoutsoort, die een hoogte van 45 n hij een diameter
van meer dan 1 n kan bereiken, met een takvrij star.istuk
tot co,20 m. Het is een zeer snelle groeier, die in 4
jaar reeds 20 11hoog en mansdik kan zijn. Hij bereikt
echter geen hoge leeftijd, zelfs op gunstige groeiplaatsen
slechts 20 à 25 jaar; dan wordt gewoonlijk aan zijn leven
een eind-genaakt door boktorren en andere insecten. Ook
zijn volwassen bonen nogal eens hol of kernrot. De stan
is neostal recht, rolrond en zonder wortellijstens. de altijd groene kroon is zeer ijl en bij oudere bonen schernvornig. De bast is vrij dun, glad, lichtgrijs tot bruingrijs van kleur, op doorsnede paarsrood. Hij bevat veel
looistof. Bladeren dubbelgevind net ca 18 paar ruim 1 en'
lange blaadjes. Bloenen klein, wit. Vrucht een platte
rechte peul, 10 bij 4 cr.15net 2 kleppen opgenspringend.
De boon wordt veel aangeplant in thee- en andere
cultures als schaduwboon en on zijn bodemverplegende
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eigenschappen.Ook alshoutleverancier ishijvanbelang.
Hijlaat zichgemakkelijk kweken uit zaa.den doorniddel
van stunps.Het zaad (ca36OOOper l)ishardschaligen
behoudt enige jaren zijnkienkracht.Ondekieming tebevorderenmoet het voorbehandeld wordennet kokend water of
sterk zwavelzuur.A.falcata stelt weinig eisen aande grond
engroeit van zeehocgte tot ca 1500m.Eenbezwaar bijhet
gebruik inplantages ishetuitgebreide wortelstelself ook
breken bijwind gemakkelijk grote takken af enkunnen afstervende omvallende bomengrote schade in de aanplant
aanrichten.

Hout;

Spint grijswit;neestal ^oen duidelijke kern3hethout
krijgtnaarhethart toe eenrose cotlichtbruine tint.
Glans duidelijk.Vers een onaangename geur,die bijhet
drogen verdwijnt.Draad recht ofwijd golvend,va.akkruis-'"
draad.Nerfvrijgrof.Hethout is zacht,zeer licht tot
lichts vol.gew.0,17-0*50, gemiddeld 0,33(volgens Browne
(20)0,43). Sterkteklasse IV.Het ismoeilijk te splijten.
Inweer enwind ishet weinig duurzaam (inhet laagland
kl. IV/v),hoewel duurzamer danandere soorten van hetzelfde
lagevol.gew.Deweerst,and tegeninsectenisgunstiger dan
die tegen schimmels;het is echter niet bestand tegentermieten.Het oudere kernhout is duurzamer danhet jonge
hout.Na devellingmoet het sne]verzaagd engedroogd worden tervoorkomingvanKla;T-VI••-P->_•jn.o-.Het laat zichgoed
impregneren.Kunst::...,hi3drogen geeft weinigmoeilijkhedenj
het houtkrimpt entrekt overhet algemeen weinig en slechts
bijte snel drogenbestaat enigeneiging tot eindscheuren
enkromtrekken.
Het isgoed te bewerken enafte v/erken.Nat gezaagd
wordengemakkelijk vezelsuitgerukt,hetgeen dan eenruw
oppervlak geeft.Het stompt dewerktuigen sneller af danmen
bijdeze zachte houtsoort zouverwachten.De spijkervastheid
is aande lage kant,hoewelniet abnormaal laag.
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Gebruik?

Lichte constructies onder dak;eenvoudige woningen,niet
in contact net degrond (delen,die aanweer enwind zijn
blootgesteld noetengeconserveerdworden).Kisten enkratten,goedkoop triplex.Het isbruikbaar voor lucifers en
doosjes,hoewel wat grof.InIToord-Borneo ishet plaatselijkvoor dit doel gebruikt (hierop duidt denaamkaju
nachis =matches); tegenwoordig schijnt ditniet neerhex
geval te zijn.Afval isbruikbaarvoor houtwol,bouw-en
vezelplaten.De geschiktheid voerkraftpapier wordt door
het Colonial Products Advisory Bureau (Plant andAnirual)
vrijgunstigbeoordeeld (1952)|devezellengte wasnormaal
voor tropisch loofhout, doch de diameter groter dannormaal; voorhet verkrijgen vanmeerdere sterkte isnenging
netnaaldhoutpulp aan te raden.Depulp liet zichmoeilijk
bleken.
Alsbrandhout geeft Albizziaveel hitte,maar hot
verbrandt zeer snelmetveel as.

Structuur:Groeiringen zeervaag; alleenkops herkenbaar door gering
kleurverschil.Geenkleurbanden ofvlammen.
Vaten opdwarsdoorsnede duidelijk zichtbaar voorhet
blote oog (diameter 150-250u.) ,op delangsvlakkenopvallend als donkere groefjes;merendeels alleenstaand,en
in groepjes van 2-4 radiaal,ofgroepjes van enkele vaten
radiaal en tangentiaal aaneensluitend. Gelijkmatigverspreid, somsgerangschikt in tangentiale of schuine rijen.
2
Aantal 0-4,gemiddeld 2permm .Tussenschotten rond doorboord.Inhouds hier endaa.reenweinig thyllen en soms
roodbruine massa.
Houtstralen in 1soort,zeer smal tot smal,alleen
zichtbaarmet de loep;opongelijkmatige afstanden.Aantal
ca6-10 pernm.Opgebouwd uit liggende cellen.Uiterst
laag;ophet kwartiervlak vormen zeweinig opvallende
spiegeltjes.Inhoud;plaatselijk roodbruine stof.
Parenchymmet de loepvrijwel niet waarneembaar; enig
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verstrooid,ensporadischietsparatracheaalparenchyn.
Bijmicroscopisch onderzoekblijkendevezelsvanhet
verstrooideparenchynrijtjeskristallentebevatten.
Lit.s

4 1 1 ,10,12,13,20, 50,51,561,57,65,74 1 ,79,125.
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32. ARTOCAItPUSsp.div.

Familie Moraceae

Voorkomen;Geslacht actruin 100soortenuit Voor-enAchter-Inclió',
doPhilippijnen,Malays, Indonesië,Nieuw-Guinea,Polynésie,benevens enkele in tropisch Australië, tropisch
Afrika enMadagascar.
InN.N.G.komen voor;A.communis Porst. (=A.incisus
L.f.), A.integerMerr.,A.fretessii Hassk. (=A.dasyphylla
Miq.), A.vrieseanus Miq.var.refractus (Becc.)Jarrc-tt
(=A.refractus B e c c ) , A.sepicanus Dub.enA.teysmannii
Miq.
A.communis en A.integeruit Indonesië zijn invele
tropische landen aangeplant omhun eetbare (schijn)vruchten.

Namens

A.incisus;Ned.s Broodboom;Eng.; Bread-fruit trees
Indon.s Keluweh.
A.integer;Indon.s Tjenpedak.
A.teysmanniLs Indon.sNangka aer,Tjempedak aer,Telap.
N.N.G.s A.communis; Gattar,Mwar (Berik);V/arem (Biak).;
Tamies (Kaowerawétj)sTa (Karoon)5
Manap (Kebar); Iegboei (Manikiong);
Tebe (Mooi); Pifoh (Nemo)? Manap
(Sidei).
A.fretessii;Behengew (Attain);Saan (Berik);
Poetepga (Manikiong);Tane(Mooi);
Ikinje (sidoi).
A.integer;Nak-nak (Biak); Ahoi (Manikiong);
Minamie (Mejach)5 Soewalas,Swalas
(Mooi);Aknak (Sidei).
A.teysmannii;Touw (Karoon);Toekwa (Manikiong);
Teno (Mooi).
A.vrieseanus;Taoen (Karoon); Poetepga (Manikimg);
Teno (Mooi).
A.spp.s Abetjiebie(tja),Sakao,Sen (Kaowerawétj);
Poetepga (Manikiong);Tjikwa (Nemo);Knei
(Tafelberg).

Booms

Afmetingen zeervariabel;hoogte gewoonlijk 25-35Q)
diameter 40-70cm eneen takvrij stamstukvan 15-20m.
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Ook de stamvornkan zeerverschillend zijn,nu eensrecht,
danweer bochtig,rolrond ofhoekig, sonsgegleufd,gewoonlijkniet gedraaid,vaak netknoesten.Dikwijls zijn
wortellijsten aanwezig,bij sonnige soorten zelfs zeer
hoge. Bast grijs,gewoonlijk 1-2 en dik,zonder overlangse
groeven,afschilferend indikke schubben ofkleine dunne
plaatjes;bevat inderegelveelmelksap. Datvan sonnige
soortenwordt gebruikt alsvogellijn.
Bladeren afwisselend, leerachtig,gaafrandig (bijA.
communisvinspletig,ca 50cm,soms tot 90cm lang en26
cmbreed,bijA.integer 10-20cm lang, 5-10 cm breed).
Bloenen eenhuizigs van de obloenen deblocmdekken
+
vergroeid tot een de dopvruchtjes insluitende schijnvrucht,
dievanverschillende soorten eetbaar is.obloemen in
eenkolfvormige bloeiwijze. De zadenvan sonnige soorten,
o.a.vanA.communis enA.integer worden gepoft ofgekookt
welgegeten.
Hout:

De diverse soorten leveren hout van zeer verschillende
kwaliteit; ook binnen de soort is dekwaliteit variabel.
Volgens den Berger ishet daarom voorlopig het meest
practisch het hout inte delennaarhet vol.gew.Hijgeeft
devolgende klassen aans
Vol.gew.0,75 enmeer
"

"

0,50-0,75

"

"

minder dan 0,50

Sterktekl.IofII Duurz.kl.I
"
"

II ofIII

III of IV

"

II

"III ofIV

Van deinWageningen .aanwezigemonsters loopthet
vol.gew.uiteen van 0,22 tot 0,70. Deze behoren dus geen
van alle tot dehoogst gewaardeerde groep.A.communishad
slechts eengeniddeldvol.gew.van 0,56, A.integervan ca
0,50 (volgens denBerger 0,52-0,75» volgens Oey Djoen Song
(99)geniddeld 0,70).
Spint 1-10 cm,gewoonlijk 3-5enbreed,wit oflichtgeelvankleur,gewoonlijk scherp gescheiden vanhet kernhout, dat bijA.integervers citroengeel is,doch nadonkert
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tot goudbruin ofbruin.Bij sonnige soorten wordt deoorspronkelijk gelekleur zelfs zwart.Niet alle soorten
schijnenkernhout tevormen.
Glans duidelijk tot fraai. Draad recht,kruisdraad;
nerf vrijgrof totgrof.
Het hout heet inhet alge-neenweinig tekrimpen,te
scheuren ente trokken enniet moeilijk te drogen te zijn.
Bijaanwezigheid van sterke kruisdraad.ishet moeilijk te
splijten enookniet goed glad te schaven.Volgens den
Berger ishet echter opmerkelijk,dat A.integer,dat toch
ook vaak sterk kruisdradig is,zichwel goed laat schaven,
draaien enpolijsten.
Het spint zalwaarschijnlijk wel teimpregneren zijn.
e
Enkele van deI kl. soortenbevattenveelkiezel.

Gebruiks

Bijdebevolking inIndonesië wordt Artocarpushout veel
gebruikt voor stijlen enplanken in dewoningbouw,voor
meubels,tongtongs,rijstblokken,snijwerk enkisten.
Kraemer (79)noentnog scheepsbouw enmuziekinstrumenten.
Het hout vanA.integer en wellicht ook andere kan eengele
kleurstof (norine)leveren,
Den Berger isvan oordeel,dat A.integermeeraandacht verdient,dan er tot nog toe aangeschonken is.

Structuur: Aj,integer.
Groeiringen ophetkopse vlak somsvrijduidelijk door
ba.ndendonkerder weefsel,soms door op onregelmatige
afstanden liggende brede parenchymbanden,die echter wellicht geen zonegrenzenvormen; soms ba.nden,waarin devatengeheel ofgrotendeels ontbreken.
Vaten zichtbaar voor hetblote oog,vrijnauw tot
matigwijd (100-225|^), nagenoeg alle ofmerendeels
alleenstaand,hier endaarook radiale groepjes van 2of3<
Soms enigszins in tangentiale ofiets scheve rijtjesgerangschikt,waarvan de indruk voorhetblote oogversterkt
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wordt doorhet devaten verbindende parenchym. Vrij
2
gelijkmatigverspreid.Aantal 0-4 pernm .Tussenschotton
rond doorboord. Inhouds thyllen en sons eenwitte nassa.
ïïoutstralenzichtbaar voorhet blote oog? practisch
in 1soort,opgebouwd uit liggende cellen met 1-3 rijen
staande Langs deranden? ook samengestelde stralen konen
voor en sporadisch vaakmoeilijk ofniet tevinden zeer
smalle,uitsluitend bestaande uit staande cellen.Breedte
derheterogene stralen 30-50 jj-,hoogte-§--1mm,aantal
4-6 permm. Inhoudseen lichtgele oforanjegele stofin
vele stao.ndecellen.Ophetkwartiervlak vormen de
stralen lichte spiegeltjes.
Parenchyms paratracheaal invaak vooral aan debastzijde ontwikkelde mantelsnet vleugelvornige uitlopers op
de flanken, dieniet zelden samenvloeien en dan 2tot
enige vaten ofvatgroepjes verbinden.In sommige monsters
op onregelmatige afstanden nogbrede,vaak niet docrlopcru
banden netatracheaal,cq. terminaal parenchym.Inhouds
gele of oranjebruine stof.
Andere Artocarpus spp.hebben inhoofdzaak dezelfde
structuur alkunnenvariaties voorkomen ingrootte der
vaten,aantal der stralen,hoeveelheid parenchym enkleur
van de inhoud van parenchym- en straalcellen.

Lit.s

12,13,4 8 1 1 , 56 1 , 57,65, 7 3 I I , I V , 7 4 X I , 99,101 1 1 , lil,
125.
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3 3 . IIORSFIELSIA, 34« MYRISTICA en 3 5 . GYMHACRANTHERA s p . d i v .
F a n i l i e Myrist i cac ene
Voorkomens Tot doMyristicaceae werd oorspronkelijk slechts 1geslacht,Myristica,gerekend; thans echter onderscheidt
nennetWarburgneerdorc-geslachten met tezamen enige
honderden soorten.Van de 3"bovengenoemde,benevens
Knena,keinenvertegenwoordigers voor in India,,Birma,
Z.O.Azië, Australie en dePacific? deoverige geslachten
treft men aan in tropisch Afrika,Madagascar en tropisch
Amerika. In Suriname isvan belangvoor de triplexindustries Baboen (Virola surinaxiensisl/arb.).
Myristica fragransIloutt.,inheems indeZuid-Molukken, is elders opveelplaatsen,ook inN.N.G., aangeplant
om do zaden (nootmuskaat).
InN.N.G. zijn gevondens Horsfieldia a.rdisüfolia
Warb.,H.hellwigiiWarb.,ïl.iryaWarb.,H.niacrocoma.Warb.,
H.?novoguineensis Warb.,H.piliferaMarkgr., H.polyantha
Warb.,H,sylvestrisWarb.e.a.;Myristica argenteaWarb.,
M.îcimiferaR.Br.,M.fatua Houtt.,M.fatuavar.papua.na
Mgf.,M.garciniifolia Warb.,M.globosaWarb.,M.hollrungii
Warb.,M.sulcata.Warb.,M.tubiflora Warb.,e.a,.,en
Gymnacrantherapaniculatn.Warb,var.zippeliana Sinei«
Ookhet geslacht Knemakomt ineenofenkele soorten voor.

Namens

IndonesiësPala,Pianggu,Darah-darah,Ma.ndarahan-,enz.
N.N.G.:Horsfieldia type glabrasSagoewar (Kaowerawdtj).
H.iryas Boepoes~(Att&&)•
H.polyantha; Sentie (Berik); Betelehoi (Manikiong),
II.sylvestrissDien (Eerik); Sambawool (Biak)j
Marates (Kaowerawetj);Lagies (Karoon) ',Kenaiabor (Kebar); Betelehoi,
Bomsij,Ilika(Manikiong);Mouoef,
Mouof (Mejach); Gwol, Lages,Lagis
(Mooi); Kawoe,Kawoh (Noenfoor);
Angrau, Soemat,Samgot (Siclei);
Baa,Pah (Sko); Sambawai (Tafelberg),

Ffauniii 1fr.—Myristica hollrungii.
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H.spp.sMoebrangkce (Attan);Ennèm (Berik);Makwari (iroetoe ofKoeri); Tjoboen (Kaower.awetj)? Lowtoekwa (Manikiong),Medak (Mooi)5
Angrau (Sidei)s Euoe (Sko).
Myristica fatuag Mong (Mandobo); Siegwehie (Manikiong)5Mong (Moejoe)^ Soentar (Sidei).
M.?garcinifolias Botelehoi (Manikiong).
M.hollrungii% Siogwehic (Manikiong)5 Mauoef (Mejach)
M.tubifloras Icngol (Karoon); Botelehoi,Siegwohie
(Manikiong)5 Medak (Mooi).
M.spp.;Houtsèn (Berik)$ Mansfor,Mansindor (Biak);
Kcbakokan,Koeroek (Kaowerawétj)5 Kanè
(Kapaukoe)f Nijet (Kebar)s Krikket (Mandobo)? Botelehoi,Bonsij(Manikiong)5
Mong (Moejoe); Bafak,Gantemaba,Medak,
Poewok (Mooi); Baa (Sko)? Mansfor (Tafelberg).
Gynnacranthera.p,aniculatavar.zippelianas Fon
(Mooi);"lloeropja(ïïoenfoor).
G.spp.sKwatem (Kaowerawetj).

Booms

DeMyristicaceae zijnkleine totvrijgrote,altijd gr..„ne
bonen,neestal in domiddelste etage vanhet bos,vanaf
devlakte tothoog inhet gebergte,inveennoerassen,op
uiterwaarden enop drooglandgronden. Ze zijn hotmeest
algemeen inregenrijke gebieden in dovlakte en treden
daarvaak opinveel soorten onindividuen.
Hoogte 25-35n s Qet een diameter,die zelden groter
is dan70&80en.Vaakhebben zehoge stelt-enadenwortels en eenhoekige stans er zijnechter ook soorten,
die alvanaf degrond een rolronde stambezitten.
Schorsnu eens overlangs gegroefd enniet afschilferend, danweer ongegroefd enweinig afschilferend.Veel
ofweinig rood.of geelachtig,naar dan tochrood oxyderend,
sapinbast enhout.
Volgens Versteegh (125)is de stam vanHorsfieldia
sylvestris weinig gedraaid, de schors bruinrood met
groene vlekken,vrijgrofenafschilferend inonregelmatige kleine plo.ten.De stam heeft veel diepe gleuven
tot 4n hoogte envrijdikke,tot 1mhoge wortellijsten.
De omlaaghangende bladeren in dekroon lijken openige
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afstand gezien samengesteld zonder ditnochtans tezijn.
Myristicahollrungii,de "Nutmegmangrove",wordt
volgensKraener (79)ruin JOnhoogbij eendiameter van
60cm.Deze soort heeft steltwortels,een openkroon on
eengrijze tot lichtbruinebast.
Bladeren afwisselend, enkelvoudig,vinnervig,gaafrandig.
Bloemen 2-huizig, klein of zeerklein,deö in
axillaire of supra-axillaire bijschernen,bundels,schermen ofpluimen,zelden in trossen" de omeest ingeringer
aantal en soms alleenstaand. Vrucht min ofmeer vlezig,
geel,rood ofbruin vankleur enmeestal tamelijk fluweelachtigs gewoonlijk in 2,zeldzamer in4kleppen splijtend.
Bevat 1groot zaad,omgeven door oenrood- ofgeelachtige,
dikwijls aromatische zaadrok (foelie).
Il.fragrans levert debekendenootmuskaat enfoelie
uit dehandel,ïï.argenteadePapoeanoot en dePapoea-of
wilde foelie (56,105)« Be zadenvanverschillende soortenbevatten olie of vet,soms tot 50^;van sommige werd
dit plaatselijk wel gebruikt voorhetnaken van kaarsen
of zeep.Devruchten vanïïorsfieldiasylvatica worden
volgensHeyne (56)opBuru en op deAru-eilanden gekookt
gegeten bijvis.

Houts

Demeeste soortenhebben geenkernhout5iskern aanwezig,
danis deze scherp begrensd enhet spint in deregel
nogal breed.Het hout is lichtgeelbruin of lichtbruin van
kleur,meestal met rose tint dooruittredend rood sap,en
met vlammen ophet dosse vlak.Eventueel aanwezige kern
is donkerder rood ofroodbruin enbetrekkelijk hard en
zwaar. Draad recht, sonswat kruisdradig;nerf tamelijk
fijn. Somsvoelt hetwat vettigo,an„
Vol.gew.volgens denBerger (12)0,40-0,75» volgens
Browne (20)0,44-0,72,gemiddeld 0,59« De inWageningen
aanwezige 36monsters van Horsfieldia hadden een gemiddeld
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vol.(-jew.van 0,41, clc-37monsters vanMyristica0,49 endo
4monsters van Gynnacranthera 0,60.Bijdeze laatste was
echter eenmonster netkern,dat oenvol.gew.van 0,73 had.
DenBorger rangschikt het hout in sterktoklasse III
ofII.
Browne a.chthet lichte hout ongeveer zo sterk als
rode neranti,het donkore kernhout als teak.
Het isgewoonlijk vrijvannatuurlijke gebreken,maar
daarhet rijk aan zetmeel is,wordt hetna develling
spoedig aangetast doornathoutboerders (Ambrosia-kevers),
en ook onder dak ishetniet duurzaam (kl.V). DenBerger
geeft hetkernhout kl.III. Afgezien van dekleurkern zou
het goed te impregneren zijn.
Het droogt vrij langzaam5 daar dokrimp geringis
(radiaal gemiddeld 1-g-à 2'-t, tangentiaal 3$, dus ook een
gunstige verhouding) trekt en scheurt hetbijhet drogen
weinig; alleen zeer dunne plankenkunnenkrom trekken.
Ook werkt het weinig.
Het isgemakkelijk te zagen,hoewel somsnogal wollig
en laat zichglad schaven.Dekern is fraai glanzend te
polijsten.
Gebruiks Wegens de zeergeringe duurzaamheidwordt het hout derMyristicaceae weiniggewaardeerd. Geïmpregneerd ishet
bruikbaar voor lichte constructies en stijlen enpLanken
in dewoningbouw. Het fraaie enduurzamer kernhout wordt
gebruikt voorhuisbouw,kano's enkielenvan pr.auwen,maar
iszelden involdoende hoeveelheid onafmetingen te krijgen.De soortenmet goede stanvormzijnwaarschijnlijk,
evenals het Surinaamse Baboen,geschikt voor triplex.

Structuur? Groeiringen afwezig of onduidelijk, soms duidelijk door
het afsteken van smalle bandjes donkerder weefsel tegen
lichter;vaak doen concentrische,opmin ofmeer regelmatige afstanden geplaatste parenchymbandjes denken aan

ni.

groeiringgrenzen. Geen ofvage kleurbanden,meestalwel
duidelijke vlammen,die grotendeels veroorzaakt worden
doorhet gekleurde parenchym.
Vatenmeestal zichtbaar voerhet blote oog,nauw of
vrijnauw.Merendeels inradiale groepjes van 2,soms3*
zeldenmeer,dan wel alleenstaand en ingroepjes.Spaaro

zaanofvrijspaarzaam (2-7permm ) .Gelijkmatigverspreid.Tussenschottenrond en laddervornig doorboord mut
weinig sporten.In enkele gevallen de sporten gerangschikt
als de spakenvan eenwiel ofonregelmatig. Laddervormige
doorboring iszeldzaam bijHorsfieldia.,veelvuldig bij
Myristica.Inhoud dervaten;meestal geen, soms tot vrij
veel thyllen.Op delangsvlakkon vormen devatengewoonlijk duidelijke fijne bruine groefjes.
Houtstralen practisch in 1soort;in de regelopgebouwd uit liggende cellenmet 1-3,zeldenmeer rijen
staande ofradiaal verkorte cellen langs deranden.In
sommige monsters ook enkele stralengeheel uit staande
cellenbestaand5 bijenkele soortenvele stralen geheel
ofgrotendeels opgebouwd uit staande cellen.Breedte der
stralen 25-75 \L •> hoogte 0,2-ruim 1mm.Ophetkwartiervlak vormen ze smallebruine spiegeltjes.Bijverschillende soortenkomen in een aantal stralenfijne radiale
gangenvoor,gevuld met eenroodbruine looistofachtige
stof (kino). Met de loep zijn deze gangen het best te
herkennen opeenradiaal ^"Hjbvl^k,moeilijker opde
tangentiale doorsnede.
Parenchym;netatracheaal,c.q..terminaal,inmeestal
lange, smalle totvrijbrede banden. Soms enkele banden
dicht bijeen en dan een of enkele daarvan min ofmeervaak
onderbroken|soms samenvloeiend of zichvertakkend. Ophet
tangentiale vlak vormthet parenchym duidelijke vlammen.
Inhouds in veel cellenbruine stof.
Lit.?

5,12,13,20,38,57,65, 74 VII > 79, 101 1 1 , 105.
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5 6 ' EUCALYPTUS DEGLUPTA Bl. enEYCALYPTUS sp.div.
FamilieMyrtaceae

Voorkomens Eucalyptus iseen geslacht net verscheidene honderden
soorten,voornamelijk inAustralie.
E.deglupta kont voor in dePhilippinen (Mindanao),
Celebes, deMolukken,New Britain,New Ireland enNiouwGuinea.In deHolukken en opTinor enOnd.vindt men nog
enkele andereEucalyptus spp.
E.deglupta groeit van zechoogte tot ca 1900m; in
A.N.G. ishijgevonden "bijAngunaop 1800n, Zieck (136)
trofhem verspreid aaninhet bergland tenN. vande
Visselneren tussen 1600en 1900nbovenzee.
Het iseen lichthoutsoort,die een tropisch regenklimaat vraagtnet hoogstens gedurende 2a3maanden oan
regenval vanminder dan 60mm.Hijgroeit het best op
goed gedraineerde gronden,volgens Lane Pool (83)in
zuivere opstanden op alluvium, datvlak on laag genoeg
is om in deregentijd tijdelijk onderwater te staa.n.Op
New Britainkont hijvolgens Heather (53)voor op zandige
banken inrivierdalenenterrassen in de regenbossen aan
dekust enook op denogvrijwel onverweerde puimsteenhellingen van devulkaanMt.Ulawan. Stagnerend waterverdraagt hijniet goed; degroei stagneert en debomen
krijgen een slechte stamvorm.
Naast E.deglupta vindtneninN.G.nog een8-tal
E.soorten,waaronder E.albaReinw. (deHoeèh van Timor);
achterMerauke zijn aangetroffen E.papuana P.Muell,,E,
confertifloraP.Muell.eneennogniet beschreven soort.
In tegenstelling totE.deglupta groeien genoemde soorten
in savannen.

Namens

Philippijnens Mindanao gum.
Nw.Britain enNw.Ireland:Kanarere.
CelebessLeda.

PiQunB SC.—Eucalyptus deghipta.
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MolukkensAren,Didia.
N.N.G.s Djewo (Kapaukoe).
Booms

E.degluptas Zeer grote boom, die eenhoogte van 60-75EI
kan bereikenmet een takvrijstamstuk tot 40 EIeneen
diameter van 2m. De stam isopgoede groeiplaatsen recht
en cilindrisch,weinig ofniet gedraaid, zonder gleuven
ofhinderlijke knobbels,wel vaak met wortellijsten tot
3-2EIofeenverdikte knoestige stamvoet. Dekroon isijl,
aanvankelijk conisch,later meer rond enhoog aangezet?
daarbijkrommen deonderste takken zich aanhet eind naar
boven enplatten de topvan dokroon af.Debladeren
staanhorizontaal.De bast is dun (3-8 mm), vers groen
vankleur,veelalmet vertikale witte,rode,bruine of
paarse stroken van de dode schors.Deze schilfert afin
lange dunne vellen,waaronder danweer degroene bast
bloot komt.J'ijoudere bomen is aan devoet,soms zohoog'
als dewortellijstenreiken,debast ruwenbruin.De
boom isniet brandvast.
Bladeren bij jonge bomen van 1-3 jaar overstaand,
later afwisselend, groengrijs vankleur,langwerpig,
7Î3-I5bij 5-7ijcrn5 gaafrandig.
Bloemen talrijk,klein,wit,in axiale en terminale
pluimen; vrucht een doosvrucht, 5bij4Eim,inrijpe toestandbruin tot donkerbruin. Zaden zeerfijn 10000à
I5OOO perg, 3OOO à5OOO per cm5.Hot zaad wordt gemakkelijk door water verspreid; dit verklaart het voorkomen van
zuivere opstanden bijrivieren.Volgens Ferguson )kan
het zaad,mitsgoed droog,eenmaand bewaard worden en
kiemt dan nog voor 50à60$.Heather (53)vermeldt,dat
derijpe vruchtjes dadelijk na de oogst inde zon gedroogd
moeten worden;hetmeeste zaadvalt erdanbinnen 24uur

) Ferguson,J.H.A.s Eucalyptus deglupta BI. (Tectona
I95O,p. 51-61).

as
uit. Dit wordt dan gezeefd en bewaard in gesloten flessen
met silicagel om het droog te houden en met een in zwavelkoolstof gedrenkt lapje in de hals om eventueel aanwezige
kleine mieren, enz. te doden. Na verscheidene dagen wordt
het lapje verwijderd en lakt nen de flessen dicht. Aldus
bewaard bezit het na een jaar nog 40 &50/5van zijn kienkracht.
E.deglupta is een zeer snelle groeier: in proefculturen op Java hadden 2-jarige planten reeds een hoogt.3
van 10-g-m en bloeiden rijkelijk; 9~'jr,rige

waren ca 30 v.

hoog. Culturen hebben vaak te lijden van termieten, dio
de wortels afvreten; boven 700 m leveren zij geen gevaar
meer op. In natuurlijke omstandigheden treft men sons
zeer veel verjonging aan op plaatsen waar voldoende licht
is, dus niet in het gemengde bos. Uitvoerige gegevens
omtrent de cultuur vindt men bij Heather (53)? Ferguson.
1
2
) en Rappard ) .Wegens de grote verticale verspreiding
zal men waarschijnlijk goed doen rekening te houden met
de herkomst van het zaad.
Men heeft in eensoortigo opstanden zeer hoge houtmassa's gemeten: ca,1000 m per he,(Lane Pool (83)).
Hout;

Spint 2-§--5cm breed, vrijwel wit, niet scherp gescheiden
van het lichtbruine tot roodbruir.e kernhout. Glans matig.
1
Draad recht meestal kruic raad
§nerf grof.

Het hout is hard tot zeer hard. Het vol.gew. loopt
sterk uiteen, nl. van 0,31-1>01, Het hout van jongere
bomen is blijkbaar lichter (vol.gew. gemiddeld ruim 0,5)
dan dat van oudere (ca 0 , 8 ) .Het Bosbouwproefstation te
Bogor rangschikt het in r'-rh!-^1'1-^•-^ T T _ I „ T/egcnskruis-draad is het moeilijk te splijten.

2

) Ferguson, J.H.A.s Eucalyptus deglupta Bl. (Tect
ona
I95O, p. 5I-6I).
) Rappard, F.V.Î Korte aantekeningen over de cultuur v;
Eucalyptus deglupta (ïectona 19519
p.63-65).
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In contactnet degrond ishetniet duurzaam, onder
dakweis duurzaamheidsklasse III-II.Het heet bestand
tegen drooghoutternieten. Opgrotere hoogten boven zee
is de duurzaamheid uiteraard gunstiger tebeoordelen dan
in de laagvlakte.Waarschijnlijk zalhet spint enmogelijk
ook het kernhout zichgoed laten impregneren.
Het isvrijgemakkelijk te zagen5 het glad schaven
vanhet kwarticrvlak iswat lastiger wegens kruisdradigheid.Het laat zichmet hoge glans polijsten,goed buigen
enhet is spijkervast.
VolgensReyes zouE.deglupta uit de Philippijnen
moeilijk te drogen zijnnetneiging tot collo.ps,vooral
alshet in doIkvorm gedroogd wordt.Vanhoutuit A.N.G.
wordt daarentegen vermeld, dat het,gezaagd uit zware
stammen ennatuurlijk gedroogd met stapellatten ertussen,
vrijwel nietkrom- ofscheluw trekt.Ook kunstmatig
drogen zou ^een moeilijkhedengeven.
Gebruik?

Als algemeen constructiehout envoor timmerwerk onder dak;
voormeubels en schrijnwerk enwegens fraaie tekening op
hetkwartiervlak ook voor betimmeringen.InFew Britain
wordthet gebruikt voorhuid- en dekplanken vankleine
schepen,inN.N.G.bijdeWisselnerenvoor prauwen.Het
heet tehard voor fineer,niet onmogelijk echter,dat
het lichtere en zachtere hout van jonge bomenuit culturen
schilhout kan leveren.

Structuur:Groeiringen afwezig ofaangeduid door een zekere periodiciteit in devatenssoms zijn in smalle tangentiale banden
vanhethoutweefsel minder ofkleinere vaten aanwezig dan
elders, soms ook veranderen de schuine rijtjes dervaten
vanrichting.
Vaten zichtbaar voor het blote oog,vrijnauw tot
matigwijd (100-250 \h) .Nagenoeg alle alleenstaand, grotendeels gerangschikt in schuine rijen.Aantal 3-11,

u

f

gemiddeld 6permn .Wat ongelijknatigverspreid door
bovengenoemde periodiciteit.Op clelangsvlakken vornen
devaten duidelijke en talrijke groefjes. Tussenschotten
rond doorboord. Inhoudsthyllen.
Houtstralen zelfsnet de loepvrijmoeilijk zichtbaar, zeer smal,8-12 peran,homogeen,opgebouwd uit
liggende cellen.Ophet kwartiervlak vormen zenauwelijks
opvallende spiegeltjes.Inhoud;plaatselijk bruine stof.
Parenchyms paratracheaal in smalle mantels omde
vatenjverstrooid opdwarsdoorsnede met de loepzichtbaar als fijne puntjes.Bijmicroscopisch onderzoek
blijkt het parenchym talrijke kristallen tebevatten.

Lit.s

22,53,57,79,83, 12?,136.

57.EÏÏGEWIAen 38.SYZYGIUM sp.div.

Familie Myrtaceae

Voorkomens Meer dan 500soorten bomen en struiken,voornamelijk in
Azië en tropisch en sub-tropisch Amerika,benevensenig;
inAfrika,Australië en dePacific.
Merrill heeft het oorspronkelijke geslacht Eugenia L.
gesplitst in Syzygium met enkele honderden en enigegeslachten zoals Acmena enCleistocalyxmet 1of enkele
soorten^ echter bestaat hieromtrent bijdebotanici nog
geen overeenstemming. Het Rijksherbarium te Leidengebruikt bijdevoorlopige determinaties nog steeds denaam
Eugenia.Naar de anatomie vanhet hout kanmen 2groepen
onderscheiden (63).De eerste omvat devele Amerikaanse
soorten en enkele uit Australië en de Pacific.Hiervan
bereiken slechts weinige handelsafmetingen. Ze zijngekenmerkt o.a..dooruitsluitend alleenstaande vaten.Totde
tweede groepbehoren deEugenia en Syzygium spp.uit de
OudeWereld,voornamelijk Azië,Malesië,Australië,ïlicuwZeeland enNieuw-Guinea. Deze soortenhebbennaast alleenstaande vaten ook groepjes.Vele ervankunnen timmerhout
leveren, zoalsE.francisii (Rose satinash),die van commercieel belang isinAustralië.Verschillende Syzygium spp.
vanN.G.en de Saloraon-eilandenzijngrote bomenuit de
bovenetage vanhetbos.
DeinN.N.G.ingezamelde Eugenia's zijnnogniet op
soort gedetermineerd ofnogniet beschreven, zodat de
hieronder volgende beschrijving een algemeen karakter moet
hebben.
Uit Indonesië iszeerbekend E.aromatica O.Ktze.,
waarvan debloemknoppen dekruidnagenof tjengkèh leveren.
Andere soorten hebben eetbare vruchten;E.malaccensis L.
(Djambu bol), E.jambos L. (Djambuaer mawar), E.aquea
Burm.f. (Djambu aer),E.javanica Lamk. (Djambu semarang
of Djambuklampok), Syzygium curniniSkeels (=Eugenia
jambolanaLamk.)(Djuwet,Duwet,Djamblang,Java plum).

Syvc**m eumini

I If
V<andeze laatstewordenbladeren,bloenen,bp„sten zaden
wol gebruikt als geneesmiddel te/jenbeginnende diabetes

(5611).
E.polyantha Wight (indon.s Salam)wordt -ook in
N.N.G. -.aangeplantondebladeren,die dienen alssurrogaat voor laurierbladeren.
DeEugenia en Syzygiun spp.groeienvan zeehoogte tot
inhet gebergte,niet inmangrovebossen,op allerlei
gronden,ook,echter zeldzaam,opkalkgronden.
Namens

IndonesiësKelat,Djambu laut,Djambuhutan,Gelan tikus,
Ki djangkar,.Ki tembaga,enz.
Serawak/BruneiÎObah.
Philippijnen:Macaasim.
N.N.G.s Eugenia spp.;Dies (Berik)? Beliep,Bruterang,
Tarip,Toeroen,Tudu(iwoer)?
Marawati, Siesor (Kaowerawétj)?
Arawo,Epo,Wau (Kapaukoe); Sien
(Karoon); Diek,Fatjenie,Kiperwan
(Kebar)? Serbouw, Seriega,Toekoei
(Manikiong);Mewekeni? (Mejach)?
Biep,Boliep (Moejoe)?Kamoenera,
Oewen (Mooi)5 Ao,Aoe,Aong (Nemo)5
Diik,Dik,ïïifa(Sidei).

Booms

E.cupreaK.etV. (Ki tembaga), eengebergteboom vanJava,
wordt tot 40mhoogbijeen diameter tot 1n.Ook andere
kunnen dergelijke afmetingenbereiken? vele soorten blijvenechterbeneden 25à30m. Stammeestal zonder,doch
ookmet wortellijsten en/of steltwortels?vaak rond en
nogal recht,methoog aangezette,meestal dichte,altijd
groene kroon. Bast van buitenbruin,grijsbruin ofgrijs,
glad totvrijruw,neestal afschilferendin dunne platen
(E.cuprea.invliezen)? levende bast op doorsnede rood en
vaak vezelig enmet eenwrange ofwrang-bittere smaak.
Volgens Browne (20)kan de bast rode,bruine of zwarte
kleurstoffen leveren,die echter zeldenneer gebruikt
worden. Ook ishijrijk aan looistof? deze wordt practisch

Sytygium buettnerianum.

tu
alleen gebruikt voorhet tanen vannetten.
Bladeren enkelvoudig, overstaand,glad enmeest tamelijk leerachtig,variabel invorn,doch gewoonlijk elliptisch oflangwerpig? over degehele oppervlakte doorschijnend gestippeld? vinnervigmet vrijwel steeds ook
eennerf ronden langs de bladrand.
Bloenen gewoonlijk in dichte pluimen of vertakte
bijschernen? de zeer talrijke meeldraden met inhet midden de stanper steken inderegelverbuiten debloemuit.
Vrucht eenbolvormige oflangwerpige besvrucht,min of
meer steenvruchtachtig, zelden droog,gekroond doorde
blijvende kelk? niet openspringend? met weinig,vaak 1
of2zaden.
De vruchten worden gegeten door a.pen,eekhoorns,
vogels envleermuizen,die daarmee voor de verspreiding
zorgen.

Houts

Kleur bruingeel,lichtbruin oflicht-tot donkerbruin,
somsmet eeneigenaardige groengele verkleuring. Het spint
isgewoonlijk lichter engaat geleidelijk overin dekern.
Glans gering totmatig.Draad recht,somsgolvend,gewoonlijk wat kruisdraad? nerf fijn totmatiggrof.
Het hout ismatig zwaar tot zwaar,soms buitengewoon
zwaar,vol.gew.0,54-l>08;deinWageningen aanwezige
monsters 0,51-0,96, gemiddeld 0,77« Versmeestal zinkend.
Het is zeer sterk (kl.Iof II), dochmatig duurzaam (kl.
IIofIII,variërend met de soort). De lichtere soorten
zijnniethoudbaar inweer en wind,deha.rdeen zware
soortenhetenwel duurzaam te zijn,ook in contact met
degrond.Het laat zichvrijwel niet impregneren.
Demeeste soortenkrimpen sterk enhebben neiging
tot trekken en sche.uren,daarom moeten ze voorzichtig
gedroogd worden.Hethout droogt vrijlangzaan.
Dehardere soorten zijnnogal lastig tebewerken.
Sommige soorten bevatten ingegroeide bastbanden,die
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hethout waardeloosnaken.
Volgens Browne kleurt hethout van sonnige

soorten

gepolijstnetaalzwart.
Gebruikj

Stijlen en"balkenvoorhuisbouw,de duurzamere soorten
ook inweer enwind| deze laatste ookvoor scheepsbouw,
bruggen en steigers,palen,dwarsliggers.Verder voor
meubels en schrijnwerk,landbouwwerktuigen,handvatten
vangereedschappen,rijstblokken en de zware delenvan
muziekinstrumenten, zoals het onderstuk van deharp of
dehals van degitaar.

Structuurs Groeiringen vaak vrijduidelijk of duidelijk door smalle
donkere banden,waa.ringewoonlijk minder vaten enparenchyn.
Vaten merendeels ingroepjes ofalleenstaand enin
radiale groepjes van 2,sons 3» Grootte verschillend naar
gelangvan de soort;nauw totmatig wijd,vaak gerangschikt
in tangentiale of scheve rijtjes,overigens gelijkmatig
2
verspreid. Aantal 7-20 permm .Tussenschotten rond doorboord.Inhoud? soms thyllen,soms sporadisch gele,bruine,
roodbruine ofwitte stof.
Houtstralen in 2soorten,kops en tangentiaal vaak
moeilijk te onderscheiden. De smalle opgebouwd uit staande
cellen,de bredere uit liggende met aanboven-enonderzijde 1totmeerdere rijen staande;min ofmeervaak konen
ook samengestelde stralen voor.Zeer smalen smal, soms
vrijbreed,meestal caJ0fa- enminder.Aantal 8-12 permm,
desmalle variërend vanwat minder talrijk totwat talrijker dan de bredere.Inhouds onduidelijk tot duidelijk
grijsbruine,bruine ofroodbruine stof.Ophet kwartiervlak vormen de stralenweinig opvallende tot vrijduidelijke lage bruine spiegeltjes.
Parenchyms Inverschillende soorten en soms ookbinnen do soort zeerverschillend. Paratracheaal onduidelijk,

somsin duidelijke oogvormigevlekken om devaten ofvaak
nietkorte, spits toelopende bandjes metatracheaalparenchym samenhangend en daarmede tangentiaal sterk gerekte
complexen vormend. Ditparenchym soms2ofmeervaten
verbindend. Soms,alshet paratracheale niet te zienis,
het metatracheale alsvleugeltjes aandevaten aansluitend?
somshet metatracheale veel langere totbijna doorlopende
bandenvormend of dekortere banden tot langere gerangschikt,devaten enigszins omhullend ofenkel rakend en
danvaakniet zo duidelijk ermee incontact;in talrijke
ofzeer talrijke,zeer smalle tot vrijbredebandjes.Alle
overgangen tussen deze uitersten aanwezig.Het verstrooide
parenchym steeds spaarzaam.

Lit.t

4 1 1 1 ,7,12,20,23,56 11 ,57,63,65,70,73 I V , 74 7 1 ,
79,101 11 ,125, 134.
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39.METROSIDEROS sp.div.

Familie Myrtaceae

VoorkonensGeslacht met weinig soorten,uit Celebes, deMolukken,
Nieuw-Guinea,Australië,Nieuw-Zeeland en dePacific.
VanN.N.G. zijn een 5-^1 soorten bekend, waarvan
demeeste,bv.M.parviflora C.T.White,indegebergtebossengroeien engeen grote afmetingen bereiken.Daarentegen is een grote,doch niet veel voorkomende soort;
M.petiolataVal.

Namens

Indonesië? Lara,Nani,Tanua,enz.(M.petiolata,M.vera
Roxb.)
Nw.Zeelands Southern rata (M.lucida),Northern rata
(M.robusta), Pohutukawa (M.tomentosa).
Nw.Caledoniës Teck (M.demonstrans Tison).
Hawaï; Ohia (M.polymorpha Forst.).
N.N.G.s M.spp.;Fanrambien (Kebar)s Essamenmerah (iroetoe
of Koeri).

Booms

Matig grote tot grote bomen,tot ca30mhoog,metgewoonlijk rechte stam;vóór de oorlogwerden inNederland palen
uit Indonesië ingevoerd tot 24mlengte.
Bladeren overstaand, elliptisch of langwerpig,leerachtig!bijM.petiolata 6-12-|-à17cm lang, 3-7"!"cmbreed.
Bloemen in tuilen,4-tallig,met zeerveel meeldraden,die
bijM.vera zeer lang zijn en in 1rij staan,bijM.petiolatawatkorter enin 2rijen.Kelkbuis trechter-,klokofkruikvormig.Vrucht een 3-4-kleppige doosvrucht,geheel
vrijbovenstandig,hokverdelend openspringend, dezaaddrager inhet middenblijvend. Zadenplat.

Hout;

Wat ongelijkmatigvankleur,vers geelbruin,nadonkerend
tot grijsbruin,donkerbruin ofzelfs bijna zwart.Draad
recht,vaak warrigofenigszins kruisdradig.Nerf fijn.
Het hout is zeerheard,zwaar totbuitengewoon zwaar

(vol.gew.0,75-lj25)> zeer sterk en taai (sterktekl.l)
en zeer duurzaam (kl.l). Verschillende Metrosiderossoorten
zijn door eenhoogkiezelgehalte bestand tegen paalworn|
als zodanig staanbekend M.veraenM.petiolata.Ook in
M.sp. (monsterno.5975)trof ik zeerveel kiezelkorrels
aan. InNw.Zeeland geldt M.tonentosa alspaalwormbestendig
envolgens Ingle& Dadswc11 (63)zijnM.eucalyptoides uit
Australië enM.ornatauit A.ÏÏ.G.rijk aankiezel.Daarentegenvond ik inM.parviflorauitN.N.G. (slechts 1monsterno.4318beschikbaar) zogoed alsgeenkiezel.Ook
bij de z.g. paalwormbestendige soorten zijninenkele
gevallen aantastingen bekend geworden. Over mogelijke
oorzaken van dergelijke uitzonderingen ziehet vermelde
onder VITEXsp.
Wegenshardheid enkiezelgehalte zijn denoeste
Metrosideros spp.uiterst moeilijk tebewerken (vande
N.11.G.-soortenM.parviflora waarschijnlijkwat beter).
Degereedschapponworden snelbot.Verzagen is practisch
alleenmogelijk net speciale sagen net harde tanden,zoals
Widia. Ze zijn niet te spijkeren enniet te schroeven
zondervóórboren»

Gebruik:

Als gevolgvan demoeilijke bewerkbaarheid wordt het
hout vrijwel uitsluitend gebruikt in devormvanpalen en
welvoor steigers enanderewaterbouwwerken in zoutwater.
De inheemse bevolking gebruikt hetvoor roeren en ankers
van zware prauwen.Verder lev^-thet uitstekendehoutskool enbrandhout.

Structuur; Groeiringen afwezig of aangeduid doorbandenvan iets
donkerder weefsel,,waarin wat minder enkleinere vaten.
Vatenna.genoegalle alleenstaand. Door lichtergekleurde inhoud zichtbaar voor hetblote oog; doorsnede
50-100M (bijM.nigroviridismaximum ca 180|.A. ; ook
M.parviflora heeft gemiddeld wat groter vaten). Aantal

ib)

2
6-15 peran .Vrijgelijknatigverspreid; sonsneiging
tot rangschikking in tangentiale of scheve rijtjes.
ïussenschotten rond doorboord. Inhoud: thyllen,soms
witte stof ofrode gom;bijM.parviflorageen inhoud.
Houtstraten niet zichtbaar zonder loep,zeersraal;
heterogeen, opgebouwd uit liggende cellen met 1totneer
rijen staande langs de randen.Ophet kwartiervlak vormen
zenauwelijks zichtbare spiegeltjes.
Parenchyn zelfsnet de loepnauwelijks zichtbaar,
verstrooid, inmonsterM.sp. (no.5975)uitN.N.G. ook
uiterst fijne lijntjes netatracheaalparenchyn,neestal
inverbinding rietdevaten.
Bovenstaande beschrijvingis gebaseerd opdeweinigeinWageningen aanwezige N.N.G.-monsters.

Lit.s

40.

4 1 1 1 , 28,49, 5 6 1 1 , 57,63,65,7 4 V I ? 99 ? 114,118, 122.

De eveneens inN.N.G.voorkomende,naar tot dusver
alleen in deonderafdelingenMerauke enMappi insavanneterrein gevonden2L4NTHOSTEMÛNBRASST Merr.kont in zeer
veel opzichten overeenmet Metrosideros; ook in deze soort
trof ikveel kiezelaan.

Namen?

Tjeloek (Merauke); lek (Mappi).

In de onderafd.Hollandia, o.a. inhet Cycloopgebergte kontnogvoorXANTHOSTEMON_N^

Val.,

van zeehoogte tot 450n.

In dit verband mogenogverneld worden,dat inde
Philippijneh X.verdugonianus Naves (Mancone of Philippine
ironwood)alspaalworrabestendiggeldt,

-FiUUHU C5i—Tristania suaveolens.
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41. TRISTANIA sp.div.

FamilieMyrtaceae

Voorkomens Geslacht met een 20-tal soortenuit Birma,Thailand,Indochina, de Philippijnen,Malaya,Indonesië enNoord-Borneo,
Nieuw-Guinea,Australië ende Zuidwest Pacific.
InN.N.G.komen minstens 6Tristania-soorten voor.
Tot do reeds beschreven enook ingezamelde soortenbehoren;
T.ferruginea C.T.White,T.macrospermaF.v.M., T.oreophila
Diels enT.suaveolens Sm. Laatstgenoemde komt ook voor in
dekustdistricten van Australië.In A.N.G. (Papua)ishij
eenvan devoornaamsteboonsoorten in de savannebossen
van de zuidelijke droge gordel? inN.N.G. ishijnog
slechts aangetroffen in savannetos van deonderafd.Merauke.

Namens

T.suaveolenss Australië: Swamp turpentine, Swamp mahogany,
Messmate.
T.sp.div.:Maleis (indonssië,N.Borneo,Malaya): Pelawan,
Selunsur,Telandjang,Tulang, enz.
N.N.G.:T.ferruginea:Mehikah (Manikiong).
T.suaveolenssBoesmerah,Peer (Merauke).
T.sp.: Sridereh (iroetoe ofKoeri)? Anoi (Kapaukoe).

Boom:

Demeeste Tristania's zijnvrijkleine bomenmet kleine
witte ofgele bloemen.Browne (20)beschrijft de Selunsur
puteh vanN.Borneo als eengrote boom met een diameter tot
ruim 1m, zonder wortellijsten enmet een dichte kroon,
algemeen in demeeste laaglandsbossen,veelal oparme
grond. Debast iswit ofgroenachtig wit,afschilferend
in zeer lange,opkrullende repen,die zich om de stamvoet
ophopen.T.suaveolens wordt volgensKraemer (79)30mhog
bijeen diameter van 60cm? debast isroodachtigbruin»
vezelig engegroefd. Bladeren spiraalvormiggerangschikt,
gewoonlijk opeengehoopt aan deuiteinden der twijgen,
ovaal,7"2cm enneer lang.Bloenenklein enwit,inkleine
bijschernen in debladoksels.Vrucht een doosvrucht,meestalniet groter dan-g-cm,met 3kleppen opensplijtend en
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met talrijke kleine zaden.

Hout:

Spint volgens Browne 2-§-en "breed,geelachtig net rode
tint, geleidelijk overgaand in de kern. Deze is grijsrood,
donkerrood of bruinrood, soms met donkergrauwe kleurbanden
en vlammen.
Glans matig. De draad is vrij recht of golvend, al
of niet wat kruisdradig, de nerf vrij fijn tot fijn.
Het hout is zwaar tot buitengewoon zwaar, vol.gew.
volgens den Berger (12) 0,96-1,255 van de in Wageningen
aanwezige monsters 0,72-1,08. Den Berger rangschikt het
in sterkteklasse I, in duurzaamheidsklasse I of II. Reyes
(109) noent de Philippijnse Tristania's zeer duurzaam,
Kraener T.suaveolens duurzaam in contact met de grond en
bestand tegen termieten. Zowel T.suaveolens als T.ferruginea bevatten kiezel en zijn daardoor in zekere mate
paalwormbestendig. Eerstgenoemde wordt in Australië gebruikt voor waterbouwkundige werken en zout water.
Tristania is door zijn grote hardheid moeilijk, doch
overigens goed te bewerken. Voor een zo zwaar en hard
hout scheurt het weinig. Volgens Reyes heeft het neiging
tot trekken bij het drogen. Ingle & Dadswell (63) vernelden de aanwezigheid van een wasachtige substantie in
het hout van sommige soorten, o.a. T.suaveolens,hetgeen
blijkt bij het koken van spaanders.

Gebruiks

In Indonesië voor stijlen en balken bij huis- en bruggebouw, telefoonpalen, starkenbij de pepercultuur e.d. Op
verschillende plaatsen gebruikt men het voor pagaaien, en
spaken en velgen van wielen, hetgeen op taaiheid wijst. In
strijd hiermee noemt Kraener T.suaveolens bros. In SerawakBrunei wordt het gebruikt voor draagstokken, rijststampers
en stelen van gereedschappen, in de Philippijnen volgens
Reyes voor palen, brugge- en steigerbouw, handvatten van
gereedschappen, bowling-hallen, halters, briefbezwaarders
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e.d., katrollen,walsen, laders, zaaggeleidoblokken,in
het algeneen als een surrogaat voorpokhout.
Het gebruik inAustralië voor waterbouwwerken in
zeewater werd hierboven reedsgenoemd..
ïristania levert uitstekend brandhout enhoutskool.

Structuur;Groeiringen niet waarneembaar, ofvaag, soms plaatselijk
duidelijk doorhet optreden van smalle zones vanwat donkerder hout,waarinminder ofgeenvaten.Soms op enkele
zonegrenzen een door geordend verstrooid parenchyugevormd
bandje.
Vaten alleenstaand,vaak wat onregelmatig verspreid
engedeeltelijk gerangschikt inkorte ofvrijkorte scheve
of ongeveer tangentiale rijtjes,soms ook in zonesmet
verschillend aantal,llietzichtbaar tot zichtbaar voorhet
blote oog,zeervariabel in doorsnede;30-150V-i(bijT.
ferruginea overhet algemeen wijder danbijT.suaveolens,
althans bijde inWageningen aanwezige monsters). Gemiddeld spaarzaam tot vrij spaarzaam (3-14pernin) ,soms
plaatselijk zeer spaarzaam.Tussenschotten rond doorboord.
Inhoud? thyllenengele,bruine,rode tot bijna zwarte,,
bijT.suaveolens witte stof.
Houtstralenpractisch in 1soort,opgebouwd uit liggende cellen net gewoonlijk 1-3, doch ookmeer rijen
staande langs de randen;enkele stralen geheeluit staande
cellen bestaand enin sommige monsters ook samengestelde
stralen aanwezig. Zeer smal en smal, talrijk (12-16 per
mm). Inhoud;bruine stof.Ophet kwartiervlak vormen ze
matig duidelijke tot duidelijkebruine spiegeltjes.
Bijmicroscopisch onderzoek blijken T.suaveolens en
T.ferrugineakiezelkorrels in de liggende straalcellen te
hebben.
Parenchyn bijbeide soorten zelfsmet do loep vrijwelniet waarneembaar.
Lit.;

3,4 1 1 1 * 12, 20,42,56 1 1 , 57,63,65,74 VI » 88.
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42. PERICOPSISMOONIANAThw.

Familiep.ioilionaceae

Voorkomens Deze soortheeft eenverspreidingsgebied van Ceylon tot
Nieuw-Guinea; inN.N.G.ishijtot nog toe alleen zeer
plaatselijk aangetroffen inhetuiterste westen vande
Vogelkop enop deRadjaAnpat-eilanden.Hijgroeit inde
laagvlakte totruin 300mb.z.,opvochtige gronden speciaal langs rivieroevers.Op Ceylonbegint hij schaars
teworden, daar de terreinen,waarhijvoorkont, inbeslag
worden genomenvoor de rubbercultuur.

Namens

Ceylons Nedun.
Borneos Kajulaut.
N.N.G.: Joenoek (Mooi);Hani laoet.

Boons

Grote boonnet een dianeter tot 90enenmeer,eneen
takvrij stanstuk tot20n, ondiep gegleufd enmetkleine
wortelaanzet. Bast zacht en dun,lichtroodachtig bruin
vankleur,afschilferendin dunne platen zoalsplataan.
Bladeren samengesteld, 15-25cm lang,met 6-8 afwisselende,aan devoet afgeronde blaadjes,6-7Ürcm lang.
Bloenendonker purperrood, inbrede lossetrossen;;
vrucht een7g--15cm lange peul.

Hout:

Het 2-5 enbrede geelbruine spint is scherp gescheiden
van dekern,diebruinvankleur isnet lichter endonkerder strepen ofbanden. Geurvers gezaagd onaangenaam,
alsranzige boter,verdwijnt echter tijdenshet drogen.
Draad recht tot onregelmatigmetmin ofmeer sterkekruisdraads,nerf vrijgrof totgrof.
Hethout ishard tot zeerhard,zwaar tot zeer zwaar,
vol.gew.0,70-0,95» vers ;>1$ sterk tot zeer sterk (kl.
I-Il), taai en duurzaam tot zeer duurzaam (kl.l),bijhet
hart echter watminder duurzaam. Het isgemakkelijk te
impregneren. Deeerste recu]tatenvarL,..paalwornrproefin

Uio

Nederland zijnhoopvol? deproef loopt echter nogniet
lang genoeg om ernet zekerheid eenconclusie uit te
trekken.Pericopsismoet zorgvuldig en langzaam gedroogd
wordeni bijdrogen aande lucht niet teruim stapelen.De
krimp isbetrekkelijk gering eneenmaal droogneemt het
slechts langzaam weervocht op enwerkt het weinigmeer.
Ondanks zijnhardheid laat het zichmet scherpgereedschap niet moeilijk bewerken, echter latenbijhet
zagen scherpesplinters los,diebv.bijhet stapelen de
handenkunnen verwonden;naglad schaven,schuren en
polijsten Vanhet hout geven die splinters evenwel geon
lastmeer.Zonder vóórboren isPericopsis moeilijk te
spijkeren en te schroeven; de spijkervastheid is zeer
hoog.
Devaak op de oppervlakte aanwezige olieachtige vlokkenverdwijnen na drogen,behandeling met synthetische
olie envervolgens vernissen.
Gebruik:

Zware constructies,waterbouw in zoet water,carosseriebouw,betimmeringen,puibekleding,kozijnen,deuren,
vloeren,meubels.In devorm van gesneden fineer voor
meubels en interieurverzorging.

StructuursGroeiringen afwezig ofonduidelijk. Vaten zichtbaar voor
het blote oog,open,veelal inradiale groepjes van 2-5,
vrijgelijkmatig verdeeld met enigeneiging tot vorming
van scheve rijtjes, spaarzaam tot vrij spaarzaan.Tussenschotten rond doorboord. Inhouds sporadisch eenwitte stof
of eenbruine vliezige substantie.
Houtstralenfijn,niet zichtbaar voorhet blote oog,
homogeen.
Parenchym zichtbaar als lichter gekleurde mantels on
devaten,vaakverbreed op deflanken enhier endaar
enige naast elkaar of schuin tenopzichte van elkaar
gelegen vatenverbindend.Houtvezels zeer dikwandig.
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Etage"bouw aanwezig, 2-3 e t a g e ' s per nn.
Lit.»

4 1 1 , 5 6 1 1 , 57, 59, 68, 1 3 3 1 1 .
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43. PTEROCARPÏÏSINDICUSWilld.

Familie Papilionaceae
ispantropisch en•'

Voorkomens Het geslacht Pterocarpus/omvat ca70pantropische boomsoorten.De Amerikaanse soorten,voorkomend inVest-Indië
envan Zuid-Mexico totNóord-Argentinië,hebbenweinig of
geennormaalkernhout en zijn daarom vanweinig economisch
belang. Debekendste enwijdst verspreide ishierP.officinalis Jacq; deze heeft zacht enwit hout enheet in
Suriname Bébé.Diverse rode soorten uit deOude Wereld
zijn in dehandel bekend als Padoek ofPadauk,bv. Afrikaans padauk (P.soyauxii Taub»,P.santalinoides L'Hérit.,
P.erinaceus Poir. e.a.), Andaman padauk (P.dalbergioides
Roxb.), Burma padauk (p.macrocarpus Kurz). P.angolensis
DC. (Muninga)wordt inZuid-AfrikaKijaat genoemd,daar
hd.joïiigsainslijkfcop djati,waa-rvaftdeoudenaam luidt;
kiatenhout.Uit sommige soorten, zoals P.santalinus L.
(Rood sandelhout ofRubywood)enP.soyauxii Taub. (Corail
of Barwood)wordt eenrode kleurstof (santaline)gewonnen,
die gebruikt wordt in dewolververijen enkatoendrukkerijen.
P.indicus komt behalve opN.G. ook voor inIndonesië,
vooral inde drogere gebieden (Oost-Java,deKleine Soendaeilanden,Celebes en deMolukken), verder inMalaya,VoorenAchter-Indië, de Philippijnen en Zuid-China.Op Java
wordt hijgevonden vanaf de laagvlakte tot ca 800m boven
zee.
De boomwordt vaak aangeplant als laanboom wegens de
snelle groei,derijke bloeimet gele welriekende bloemen
en omd.athij tevens goedhout levert.
InN.N.G.ishijniet zeldzaam inhet laagland enin
deheuvelbossen.

Kanens

Ned.sZonnehout °,Indisch padoek.
Eng.%New-Guinearosexrood.,
MalayasAngsana.,Sena.

TJUUUU ÛC.—Pterocarpus indicua
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Indonesië: Linggua (Celebes,Molukken), Sono kembang (Java),
enz.
Philippijnens Narra.
N.N.G.s Beniang (Attam); Pok (Berik); Etawa (Kaowerawétj);
(Kwé)Nal (Karoon); Sie-ieka (Manikiong);Messir
(Mejach); Inien,Kienen (Mooi); Pier,Piir,Tiir
(Sidei).

Booms

Kan tot 45Qhoogworden net een takvrij stamstuk tot ruin
20n en een diameter tot 2ri;neestalblijft hij echter
veelkleiners hoogte 30n,takvrijzelden neer dan 15n
en een diameter totrain1m. Sons is de stam vrijrecht,
zonder ofmot ondiepe gleuven en zonderknoesten;gewoonlijk echter ishijmin ofmeerkrom, alofniet gegleufd
envaak knoestig.Hijheeft kleine dikkewortellijsten,
die evenwel soms tot 4mhoogte kunnen reiken.Dekroon
isvrij dicht en omvangrijk, debast ca1en dik,geelofbruingrijs tot groenbruin,grof,afschilferend indunne
platen ofvliezen,bros. De lovende bast bevat overvloedig
rood sap (kino). Deboom is loofverliezend,vaak slechts
een enkele tak tegelijk, soms echter staathijkorte tijd
geheel kaal. Debomen zijnnogal eensholof inwendigrot.
Hij is zeer gemakkelijk te stekken.
Bladeren samengesteld, afwisselend,met eindblaadje;
blaadjes leerachtig, eivormignaarnogalvariërend,afmetingen 2-g-bij2|rtot 2-g-bij 8 en; aantal.5-11,meest 5-7»
Bloemen geel,welriekend, zeer talrijk in tot pluimen
verenigde auxiliaireen terminale trossen,ongeveer even
lang ofkorter dan debladeren.De peul isrond enafgeplat,meestal scheef,gesnaveld,metbrede vliezige
rand en een diameter van 4i"tot6cm;hij springt niet
open enbevat 1afgeplat niervormig zaad,-g-bij 1cm
groot.

Houts

Het3-8cmbrede'waardeloze spint iswit,geel ofgeelbruin,het scherp daarvan gescheiden kernhout zeer
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gevarieerd vankleursstro-ofgoudgeel,rose,licht tot
donker roestbruin, steenrood,vaak net rode vlekken of
strepen of ook geheelbloedrood net nog donkerder strepen.
Soms ishet binnenste hout geelachtig vankleur enhet
aanhet spint grenzende roodachtig.Mogelijk houdt de
kleurverband met degroeiplaats;die vanhout van goed
gedraineerde gronden inhet heuvelland zounaar degele
kant, die vanhothout van langzaam gegroeide bonen op
minder doorlatende gronden in devlakte naar derode
kant neigen.
Deglans is duidelijk tot fraai, de draad recht of
onregelmatiggolvend totkruisdradig, denerfmatig fijn
totmatiggrof.Bijdebewerking een zwakke tot duidelijke
welriekende geur.
Hethout is licht tot zwaar,vol.gew. 0,40-0,90,
meestal 0,50-0,70, gemiddeld 0,60,zacht totmatighard,
sterkteklasse II-IV,duurzaam (kl.Il),volgens Browne (20)
echter niet te gebruiken in contact net degrond (?);heet
bestand tegen termieten.Het droogt gemakkelijk enkrimpt,
trekt,scheurt enwerkt weinig.Hetisgoed tebewerken,
bijaanwezigheid vankruisdraad ishetkwartiervlak soms
wat lastigglad te schaven.Verder laathet zichgoed
draaien,politoeren,verven,vernissen,lijnen, schroeven
en spijkeren.Het houdt spijkers goed.
De rodekleur isniet lichtbestendig enverandert op
den duur invaalbruin,kan echter door opschuren weer
terugvcrkregenworden.
Een alkalisch extract vanhet hout gaatna enige tijd
fraai groenblauw ofbruin fluoresceren.

Gebruiks

Stijlen enplanken voorhuizen enbruggen,prauwen,meubels,betimmeringen,gesneden fineer.Volgens "Timbers of
South East Asia" (121)ishet ook gebruikt voorkegelbanen.
De afen toe voorkomende nazerknollen leverenhet
zeerkostbare "Amboynawortelhout",datvooral in devorm

Iti

van fineer voor decoratief werk gebruikt wordt enmassief
ook voor snij- enbeeldhouwwerk, knoppen,kleine siervoorwerpen, tabakspijpen.InN.N.G.worden deze knollen
voor zoverbekend slechts weinig aangetroffen.

Structuur;Groeiringen neestal duidelijk doorhet afsteken vanbanden donker laathout tegen lichter vroeghout, plaatselijk
vervagend, vaak onregelmatig. Op de langsvlakken vormen
degroeiringen duidelijke kleurbanden ofvlammen.
Vaten inhet vroege hout gewoonlijk groter en talrijker dan inhet late envaak langs de zônegrenzenin
tangentiale rijen,waardoor deindrod:gewekt wordt van
kringporigheid.Vatenmerendeels alleenstaand ofalleenstaand en ingroepjes van 2of 3? somsmeer,radiaal aaneengerijd;hier en daar groepjes van enige vaten onderling
radiaal en tangehtiaal aaneensluitend. Bijdeuit meer dan
3vaten bestaande groepjes vaak de afmetingen naarneteneuiteinde afnemend, danwel 1vat vannormale grootte
ende andere (vattracheïden)veel kleiner, ofwel alle
uit zeer kleine vaten bestaande.De grotere vatenduidelijk zichtbaar voor het blote oog.Aantal,dekleineva2
ten dergroepjes niet meegeteld, 1-4 permm .Tussenschotten rond doorboord, Inhoucls hier en daar thyllenen
somsbruine ofrodemassa.
Houtstralen in 1 soort,zeer smal of smal,uiterst
laag, 11-13 permm, ophet kwart!ervlak weinig duidelijke
spiegeltjes vormend. Alle cellen liggend, langs deranden soms een aanduiding van 1rijtje hogere cellen.
Etagebouw van stralen envatgeledingen,
Parenchyn paratracheaal in zeer smalle ringen omdevaten,vaakniet ofmoeilijk waarneembaar°, metatracheaal
inkortere of langere banden, die 2totvele vatenmet
elkaa.rverbinden en zich somsvertakken ofsamenvloeien.,
Daarnaast ook kortere bandjes, onafhankelijk van devaten.
Op de zônegrenzennagenoeg steeds eenbandje terminaal
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parenchym. Debandjes smal totvrijbreed,natig talrijk
of talrijk,plaatselijk zeer talrijk.Verstrooid parenchya zeer spaarzaam,niet ofnauwelijks waarneembaar.

Lit.;

4 1 1 ,8 1 1 ,10,12,13,16 1 1 1 , 20,23,27,31,48 1 , 56 11 ,
57,65,68,70,74 1 1 , 77,79,113,118,121,125,130,
1331,134.

Podoearpuaneriifotia

44. PODOCARPÏÏS sp.div.

Familie Podocarpaceae

Voorkomens Het geslacht Podocarpus omvat talrijke soorten,verspreid
over tropisch Amerika, tropisch Afrika,Zuid-Afrika,
Zuidoost-Azië,Japan,Australië,Niew-Zeeland endePidzji-eilanden.
VanNieuw-Guinea zijn een14-tal soorten bekend
waarvan debelangrijkste zijns P.anarus BI., P.blumei
Endl.,P.neriifolius D.Don,P.papuanus Ridl. enP.rumphii
BI.

Namens

Algemene handelsnaam voorP.spp.s Podo; inN.H.G.;
Kajoe tjina.
N.N.G.s P.blumei;Augomma (Manikiong).
P.neriifolius:Ribiai (Kapaukoe); Soewa (Kebar).
P.papuanussApè (Kapaukoe); Nijoep (=Miwoop)
(Kebar).
P.spp.;Pakoegagareh,Moego,(iroetoe ofKoeri);
Bèbiai,Bèbie-ai, Bèbi-è,Boeboeglie
(Kapaukoe); Nipa,Nipaa (Kebar).

Booms

P.blumei,P.neriifolius enP.rumphii groeien vanhet laagland tot 1000mb.z.,de overige overwegend boven 1000n.
P.amarus enP.imbricatus zijnvrij zeldzaam, P.blunoi
isvaak aangetroffen.
De afmetingen verschillen naar gelangvan desoort,
dehoogte kan tot 5021bedragen,takvrije stamstukkentot
meer dan25m zijnniet zeldzaam, diameters totmeer dan
1mkomen voor,dochblijven meestalbeneden 70cm.Wortellijsten in de regel ontbrekend, destamvoet heeft
echter welvaak wortelaanloop.
De stam isgewoonlijk recht enrolrond, somsonregelmatig; debast dun,grijsbruin,afschilferend inkleine
plaatjes ofwel ingrote schubben;hijbevat weinig hars.
Het loof van sommige soorten isnaaldvormig,datvan
P.neriifolia smal lancetvormig en leerachtig. Devrucht
is een schijnbes met een eivormig zaad.

\<1i

45.

Nauwverwant met Podocarpus ishet geslacht Dacrydium;
ditkomt,afgezien van eenpaar struikjes,niet voor in
Amerika. Daarentegen ishet goed vertegenwoordigd in
Nieuw-Zeeland, o.a. D.cupressinum Soland. (RimuofRed
pine)en D.colonsoi Hook. (Silver pine ofWestland pine).
VanIndonesië (Bataklanden)zijnhekend D.junghuhnii Miq.
enD.elatumWall. (Sampinur tali).
Ook inN.N.G. zijnmonsters van een 5-^alsoorten
ingezameld, o.a. van D.novoguineense Gibbs.Evenals
Podocarpus komen ze zowel inhet laagland.als inhet
gebergte voor.Het hout komt zeerveel overeenmet dat
van Podocarpus enkan voor dezelfde doeleinden gebruikt
worden. BijHollandia enin de streken on deWisselmeren
wordt het hout door debevolking enparticulierengeëxploiteerd. De inWageningen aanwezige monsters zijn
wa.tdonkerder van kleur enmeer gevlamd dan die van
Podocarpus.Namen N.N.G.s Tenesoe (iroetoe ofKoeri); Aroe
Van D.franklinii Hook.f. (Huonpine)nit' vKapaukoej.
Tasnanië,wordt,in tegenstelling met de andere DacrydiumenPodocarpus-soorten, vermeld, dat het zeer duurzaam is
eneen etherische oliebevat.

Lit.;

2,4 1 , 10,12,IJ,15,20,23, 28,56 1 , 57,65,68, 70,
TV
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geringe aantasting vertoonden5vermoedelijk kwamhier
slechts weinig paaiwormvoor,danwel eenweinigagressieve soort.Ditkan plaatselijk zeerverschillen).
Drogen zalwaarschijnlijk voorzichtig moetengeschieden tervoorkoning

van scheuren.Het hout isniet

moeilijk tebewerken englad af tewerken.

Gehruiks

Wordt inN.N.G.veel gebruikt voor steigerpalen, ook in
zee- enbrakwater (zie echter hierbovensbestandheid tegen
paalworn).
V/egens slechte stamvornkonthet niet in aanmerking
voor zaaghout.Het lijkt evenwel bruikbaar voor klein
werk,zoals draai-,snij- eninlegwerk,luxe kistjes en
doosjes,gereedschapskisten e.d.

Structuur;Vatenniet zichtbaar voor het blote oog,diameter ca
50p ,echter wijder danbijA.fagifolia enA.cordifoliaj
vrijwel alle alleenstaand,gelijkmatig verspreid.Houtstralenniet zichtbaar voorhet blote oog,talrijk,
heterogeen.Parenchyr.alskorte,fijne lijntjes tussen
de stralen,benevens enig,zeerweinig inhet oog
vallendparatrachea.?,!.

Lit.s

57,65,68,7 4 V I 1 1 , 125,
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47. MASTIXIODENDRON PACHYCLADOSMelch. FamilieRubiaceae
Voorkomens Deze soortkont behalve inN.N.G..ookvoor in deMolukken«
Inhet zuidelijk deel vanN.N.G. ishijtotnog toe niet
aangetroffen,inhetnoordelijk deelvindt menhemneestal
verspreid inhet laaglandbos,somsvrijalgemeen.Behalve
dehierbehandelde soortkonen inN.N.G.nog 3of4
andere voor,o.a. M.angustifoliunHats, enM.stoddardii
M. etP., beide kleinbladig.

Namen:

Noord-Molukken; Jaragul; Saga«
Zuid-Molukkens Lantjat-lantjat;Modjiu;Momodjiu;Njoa;
Rai;Simamo; Uto.
N.N.G.:Elieuw (Serik); Teitakka.(Manikiong); Teitaka
(Manokwari,Oransbari); Loe (Sko)jKriwik
(Tafelberg).

Booms

Grote boom tot 50mhoogmet takvrije lengten tot 35Q»
gemiddeld 10-22m; diameter van 40-110 cm,veelal 40-80
cm.Stamvrijrond; schorsbruin,ruw,weinig afschilferend in platen.Wortellijsten tot 2mhoog en tot 5ni
over degrond lopend,breed.Kroon donker,met vrijronde
bladeren.
Inhet complex Oransbari zijnvanMastixiodendron ca
6 m perhagemeten.

Hout:

Spint enkernniet te onderscheiden,licht bruingeel van
kleur met weinig ofgeen tekening; enigszins vettigaanvoelend. Glans matig. Draad recht,nerffijn.
Het hout ishard en zwaar (vol.gew.0,68-0,90,gemiddeld 0,78), sterk (kl-Il),matig duurzaam (kl.IIl),
niet houdbaar in contact met degrond (vande inWageningenuitN.N.G. ontvangen monsters waren erverschillende aangetast doorblauw- enwitrotschimmels;mogelijk
is daarom duurzaaraheidsklasse IIl/lV een juisterewaardering). Zeerwaarschijnlijk laat het zichgoed
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impregneren.Het droogt gemakkelijk,metweinig neiging
tot trekken en scheuren.
Het laat zichgemakkelijk bewerken,mooi gladafwerken enisgoed tevernissen,teverven en te spijkeren,
Gebruiks

Vermoedelijk zeer geschikt voor constructiewerk onder
dak,"betimmeringen,meubels,draaiwerk,enz.

StructuursGroeiringen afwezig of zeervaag zichtbaar door een
geringkleurverschil tussen vroeg- en laathout.Vaten
niet zichtbaar voor het blote oog,merendeels in radiale
groepjes van 2-3,zeldenmeer;gelijkmatig verspreid;
2
talrijk (20-30permm ) .Tussenschotten rond doorboord.
Stralen zichtbaar voorhet blote oog,vrij talrijk
(7-10per mm), zeer laag tot laag,ophet kwartiervlak
weinig opvallende spiegeltjes vormend. Opgebouwd uit
liggende cellenmet 1ofmeer rijenkorte hoge of
staande cellen; soms samengesteld.
Parenchym afwezig.

Lit.s

57, 65, 68,125.

IüfQUiUi 09.—Nauclea undulata
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48.ITAU
CLE
A sp.div.

Familie Rubiaceae

Voorkomens Geslacht met slechtsweinig soortenuit Afrika,Birma,
Achter-Indië,dePhilippijnen,Indonesië,Malaya,Australië enNieuw-Guinea..Van dit geslacht,vroeger Sarcocephalus genoemd, ishetgeslacht Neonauclea (met meer
soorten)afgesplitst.
Eenbekende handelssoort uit tropisch West-Afrika is
Bilinga,Opépé ofBadi (N.trillesii Merr.).
InN.N.G. zijn aangetroffen? N.orientalis L. (=Sarcocephalus cordatus Miq.), N.orientalis L.var.buruensis
enN.tenuifloraMerr.Eerstgenoemde heeft hetzelfde verspreidingsgebied alshierboven voor het geslacht isaangegeven.N.mitragynakomt ookvoor indeMolukken.
VanNeonauclea zijn inNàl.G. reedsneer dan 10
soorten ingezameld.
Namens

Eng.t Cheesewood (dezenaam wordt inAustralië ookgegeven aanPittosporumundulatum,White cheesewood aan
Alstonia scholaris).
Philippijnens Bangkal.
Indonesië:Gempol,Klepupasir,Bengkal.
N.N.G.s N.orientalissElieuw (Berik); Joe (Karoon);Mocmap
(Mandobo);Koesigoro (Manikiong) :,
Mosot doerwa (Manokwari,Mejach)j
Baloe (Mooi);Koesigorro (Prafijj
Aroeaoe,Aroewaoe (Sidei); Reeuw
(Sko).
N.orientalis var.buruensiss Poekerra (Prafi);
Koebi(~Sidei).
N.tenuiflora;Mosonka (Manokwari)f Mossommos
(Mejach).

Boom;

N.orientalis. Lichthoutsoort, die bijvoorkeur heet te
groeien opvochtige gronden,in de'Philippijnen voornamelijk in secundair bos inhet laagland en opmatige
hoogte boven zee.
Matig grote boom,volgens Kraemer (79)tot 27mhoog

ISî

net een diameter tot bijna 1neneen recht,takvrij
stamstuk tot 18m; zonder wortellijsten.Bast 14-18mn
dik,grijs tot lichtbruin,geschubd; de levende bast
geel,bitter.
Bladeren enkelvoudig, tegenoverstaand, eivormig of
breed elliptisch,met meestal afgerondevoet en stompe of
afgeronde top? steel1-^—5cm, schijf 20-37 cm lang,aan
bloeiende twijgenmeestal kleiner.Bloemen inhoofdjes
van ca 3cm doorsnede.
Houts

Het brede spint is grijswit tot lichtgeel van kleur en
gaatgeleidelijk over inhet gele,oranjegele tot oranjebruine kernhout.Glans gering.Het hout,vooral het kernhout voelt vettig ofwasachtig aan.Het isrecht ofwat
golvend van draad,vaakkruisdradig enmatig fijn tot vrij
grofvannerf.
Het hout is licht tot matig zwaar (vol.gew.0,42-0,70,
gemiddeld 0,56) enniet bijzonder sterks sterkteklasse H i ll.Het spint is zeerweinig duurzaam t.o.v.schimmels,
het kernhout wat meers kl.IVs het heet bestand tegeninsecten.Waarschijnlijk laat hot zichgoed impregneren.
Daarhet nogalvatbaar isvoorverkleuring doorblauwschimnelse.a. is snelverzagen en drogenna develling
gewenst. Drogen geeft weinigmoeilijkheden,wel bestaat
daarbijenigeneiging tot trekken.Het laat zichgemakkelijk bewerken engladder afwerken danmen zouverwachten.

Gebruiks

Lichte constructies en timmerwerk onder dak? teconserveren indienblootgesteld aanweer enwind5 binnenbetimmeringen,deurkozijnen,meubels,huishoudelijke voorwerpen,
speelgoed, snij- enbeeldhouwwerk, wellicht triplex,
brandhout.

Structuurï Groeiringen afwezig ofvaag waarneembaar door iets dichter
weefsel en/ofwat minder vaten aanhet eindvan de

j H'é

groeiring.Vatenvrijnauw ennauw, somsveel vrijwijde
aanwezig; diameter 50-200 y °, dewijdere duidelijk zichtbaarvoorhet blote oog? alleenstaand eninradialegroepjesvan 2-3, sons 4» o'fenkele onderling radiaal entangentiaal aaneensluitend. Vrijgelijkmatigverspreid.Ge2
woonlijk vrij spaarzaams 4-9 permm .Tussenschotten rond
doorboord.Inhouds inhetkernhout oranjebruine,vettige
massa, soms ookhier en daarwitte,doch over het geheel
nogalopen.
Houtstralen practisch in 1soort,smal envrij smal,
somsvrijbreed; 30-60 \>* \ debredere zichtbaarvoorhet
blote oog.Opgebouwd uit liggende cellenmet 1tot vele
rijen staande;ook samengesteld? zeer enkele uitsluitend
uit staande cellen bestaand. Aantal 9-12 permm.Ophet
kwartiervlak vormen zenauwelijks opvallende spiegeltjes.
Parenchym alleen zichtbaarmet de loep,inhoofdzaak
verstrooid, overgaand inuiterst fijnekorte adertjes,die
op ofbijde zônegrenswat langerkunnen zijn.
Het waterextrac.t vanhet hout geeft bij schudden
eenkort blijvend schuim.
Kraemer onderscheidt naarhet hout eenwit eneen
geel type,waarvan het eerste eenwat lager vol.gew.en
wat minder vaten enstralen zouhebben.De inWageningen
aanwezige monsters van
•

.

..

:IT.tenuiflorahebben

merendeels alleenstaande vaten van max.-c»:.I.50p-doorsnede,en een lichtgeelrose kleur.
Lit.s

4

m

, 12,20,23,48 1 , 57,65,7 4 V I 1 1 , 79,ÏOI 1 1 , 120 57 ,

Fiaunn BO:—Flindersia amboinenais.
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49« FLINDERSIA sp.div.

Familie Rutaceae

Voorkonenj Geslacht net enkele tientallen soorten,voornamelijk in
Australië,"benevensenige inNieuw-Guinea enNieuw-Caledoniëj F.amboinensisishet eerst doorRumphiusbeschreven onder denaan Arbor radulifera, zeldzaam voorkomend
opKlein-Ceran enHitu (door sommige auteurs wordt deze
tenonrechte beschouwd als de leverancier vanhet Amboina
wortelhout).
InN.N.G.komenvoor F.amboinensis Poir., F.heterophyllaM.et P., F.?pimenteliana F.v.M.,en F.schottiana
F.v.M.Debeide laatste zijnbekende handelssoorten in
Australië.

Namens

F.amboinensis.Molukken;Kajuparudan.
F.macrocarpa.A.N.G.: Zizanu.
F.pimenteliana. Australië; Queensland maple,Maple silkwood,Redbeech.
Eng.;Australianmaple.
A.N.G.s New Guinea silkwood.
F.schottrana.Australië; Southern silver ash,Cudgerie,
Bumpy ash.
N.N.G.; F.amboinensis; Danik,Frok,Nifok,Pimar,Toeboen
(Sidei); Siegwa (Manikiong); Iskoemoen (Mejach).
F.schottiana; Fenoem (Kebar); Iskoemoen,Mejernana (Mejach).
F.sp.; Siegwa (Manikiong);Won (Mooi)5 Niemoen
(Kebar).

Boom;

Tot 30mhoog (F.schottiana soms tot 50m)met eendiameter tot 1m, sons 1,25 m. De stamvorm is gewoonlijk
goed; F.schottiana heeft soms echter opbepaalde afstandenknobbels,waaraan deAustralische naam "Bumpy ash"
te dankenis.
Kraemer (79)beschrijft alsvoorbeeld voor deN.G.soorten F.macrocarpa. Deze heeft geen wortellijsten,een

i<iâ

1 endikke,vanbuiten grijsbruinebast,onevengevinde,
22-g-enlange bladerennet 4paaroverstaande blaadjesen
eeneindblaadje;deze zijn lancetvormig,onbehaard,leerachtig enhebben eengele middennerf. Devruchten,waarvan er 2-3 aan een dikke steel zitten,zijn 22-g-enlang,
gestekeld en splijten bijrijpheid open in 5segmenten,
elkmet talrijke gevleugelde zaden.Volgens Audas (2)
heeft F.schottianazeerwelriekende bloenen en een ca10
en lange vrucht.

Houtj

In de regel geenverschil tussen spint enkern tezien.
EenAustralische bron vermeldt,dat F.pimenteliana een
smalgrijs spint heeft eneen rose totbruinrose kern.
Dadswell &Eckersley (33)delen de Australische Flindersia spp. in 3groepen ins groep I,waartoe F.pimenteliana
behoort,heeft licht hout,rose tot roserood vankleur en
net eigenschappen,welke overeenkomenmet die vande
nahonie-familie;groep II,waaronder F.schottiana, heeft
eveneens licht hout,dochbijnawit tot lichtbruin van
kleur enmet eigenschappen,welke overeenkomen met die
van es (Fraxinus). Tot groep IIIbehoren zware tot zeer
zware citroengele tot geelbruine soorten,diewaarschijnlijk inN.N.G.ontbreken.Naar de inWageningen aanwezige
monsters te oordelen,behoort F.amboinensis tot groepII,
F.heterophylla tot groep I.
Glansmatigtot duidelijk en zijdeachtig,vooral
groep II.Draad gewoonlijk recht,somsgolvend ofkruisdradig,nerfmiddelmatig.
Devolumegewichten der inWageningen aanwezige N.N.G.
monsters bedragen voor F.amboinensis 0,42 (0,31-0,52),
F.heterophylla (slechts 1monster)0,67, F.?pimenteliana
0,41 (0,36-0,47), F.schottiana (2noneter»)0,52<0,^1~.
0r54)« Australische bronnengevenhogerewaardens F.pimenteliana 0,54 (0,45-0,66)en0,62,F.schottiana 0,70
(0,56-0,83)en0,64.Het Engelse Handbook ofhardwoods
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(52)geeft voor F.pimenteliana 0,54Inverbandnethet vol.gew.behoren ze insterkteklasse IV-III.Het Por.Prod.Research Lab.PrincesRisboroughvond, dat F.pimentelianaongeveer dezelfde buigsterkte, stijfheid, druksterkte //vezel en slagvastheid
had als eiken.^ij ismoeilijk splijtbaar.
Flindersiaheetmatig duurzaam; incontactmet de
grond ishetniet duurzaam. Oey Djoen Seng (99)rangschikt
het in duurzaanheidsklasse IV/V.Vers wordt het sumsaangetast doornathoutboorders (pinhole borers •Ambrosiakevers); het spint van F.pimentelianaisimmuun tegen
Lyctusboorders (powder-post beetles), datvan F.schottiana
zouaangetast worden.Over demogelijkheid vanverduurzaming zijngeengegevens bekend.
Ze drogen met weinig gevaar van scheuren.For.Prod.
Newsletters No.222en 233vermelden,datkromtrekken kan
voorkomen bijzware sterkkruisdradige planken van F.pimenteliana; F.schottiana vereist meer zorgbijhet drogen
tervoorkoming van collaps; aanbevolen wordt om aande
lucht gedeeltelijk voor te drogen.Vangroen tot luchtdroogkrimpt het radiaal 3"g$»tangentiaal5"g^>Volgens het Handbook ofHardwoods kanmenbij F.pimenteliana 2typen onderscheiden,het ene zwaar endicht,het
andere lichter enook lichter vankleur.Bijhet eerste
typekankromtrekken encollaps bijhet drogen ernstige
moeilijkhedengeven,hoewelwaarschijnlijk weerop teheffen door reconditionering.
De Flindersia's zijngemakkelijk tebewerken enaf
tewerken. F.pimenteliana zouietsmoeilijker te zagen
zijn en degereedschappen wat snellerbot maken dan
Amerikaans mahonie.Bijaanwezigheid vankruisdraad kunnen
bijhet schavenvanhet kwartiervlak somsvezels uitgerukt worden.
Ze zijn glanzend te polijsten;vooral golfdraad,
indien aanwezig,geeft daarbijeen fraaieffect.

For.Prod.NewsletterNo. 222noemtdeze soortsterkai
taai.
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F.pimenteliana laat zichgoedbeitsen;bijF.schottianr.
vereist poriënvulling enbeitsen watneer zorg. F.pimcnteliana krijgt doorroken (behandeling met ammoniakdampen)
eennotekleur, F.schottiana wordt door roken eveneens wat
donkerder vankleur,dochverbleekt opden duurweer.
F.schottiana isgoed tebuigen;van F.pimenteliana
zegt het Handbook ofHardwoods echter,dathet slecht
tebuigenheet.Beide soorten laten zichgoed snijden en
schillen, spijkeren en schroeven,en lijmen.
Gebruik:

Meubels en schrijnwerk,panelen,binnenbetimmeringen van
gebouwen,schepen en spoorwagons,deuren,fineer en triplex.Voor F.pimenteliana-wordennogvermeid!vliegtuigpropellers,planken,ookvoorbotenbouw,gebogen delen
van carosserieën, trapleuningen,geweerkolven,drukkersblokken;voor F.schottiana licht constructiewerk, vloeren,
sportartikelen, zoals tennisrackets enbaseball bats,
botenbouw (masten,sparren,ribben),roeiriemen,1andbouwwerktuigen,handvatten vangereedschappen,biljartkeu's,
vatenvoor droge stoffen en als surrogaat voor essen.

Structuur!F.pimenteliana.Groeiringen afwezig, somsvaag aangeduid
door enige periodiciteit ingrootte enverspreiding der
vaten.Vatenmerendeels alleenstaand of alleenstaand en
inradiale groepjes van 2-3;nog juist zichtbaar voor het
2
blote oog,diameter 60-l60 p.;aantal4-H permm ;afgezien van evengenoemde periodiciteit gelijkmatig verspreid.
Tussenschotten rond doorboord. Inhoud? plaatselijk witte
stof ofwat bruinrode gom. Opde langsvlakken vormen de
vaten fijne lichtbruine groefjes.
Houtstralen op dwarse doorsnede niet of nauwelijks
zichtbaar voor het blote oog; ca.20-30 \i breed, opgebouwd
uit liggende cellen,somsmet een rijradiaal verkorte
cellen langs deranden;uiterst laag (max.-§• mm); aantal
4-8 permm. Ophet kwartiervlak zijn de stralen duidelijk
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zichtbaar als lichtbruine spiegeltjes.
Parenchym met de loepniet waarneembaar.Dadswell &
Eckersley (33)namenechter inverschillende monsters
enige zeer onregelmatig geplaatste bandjes metatracheaal
parenchymwaar.Microscopisch blijken inhet parenchym
kristalvezels voor tekomen.
F.schottiana.Groeiringen duidelijk door een smal, soms
verdubbeld bandje terminaal parenchym.Vaten opdwarsdoorsnede zichtbaar voorhet blote oog,doordat ze als
witte puntjes afsteken tegenhet omringende weefsel;
merendeels ingroepjes van 2-4,eenenkele maalmeer;
diameter 75-180«x;aantal 2-8,gemiddeld ca4perm QI
vrijgelijkmatig verspreid.Tussenschotten rond doorboord.
Inhoudï geelwitte stof.Op de langsvlakken zijn de vaten
zichtbaar als fijne groefjes.
Houtstralen zichtbaar voorhet blote oog,20-30 y.
breed,opgebouwd uit liggende cellenfuiterst laag.Aantal
5-10 permm.Ophetkwartiervlak vormen zeweinigopvallende spiegeltjes.
Parenchym; paratracheaal alsvage,vaak onvolkomen
mantels om devaten; terminaal zichtbaar voorhet blote
oog als smalle somsverdubbelde,plaatselijk wat bredere,
meestal goed doorlopende bandjes.Metatracheaal soms
plaatselijk aanwezig als fijneherhaaldelijk afgebroken
lijntjes,overgaand inverstrooid. Microscopisch inhet
parenchym talrijke kristalvezels.
F.amboinensiskomt grotendeels overeen met F.schottiana.

Lit.s
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enC.S.I.R.O.,SouthMelbournes Forest Products Newsletter
nos. 222 en 233.
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50. POMETIA sp.div.

Familie Sapindaceae

Voorkomens Geslacht met een6-tal soorten,waarvan P.pinnata dewijd-.
steverspreidingheeft,nl. Indonesië,Nieuw-Guinea,
Malaya, deAnda.man-eilanden,Ceylon,dePhilippijnen en
deBismarck- en Salomon-eilanden.
InN.N.G.komenvoors P.pinnata Forst.,P.coriacea
Radlk. ennog een derde soort

) •.

Het hout van deze 3soortenvertoont grote overeenstemming inuiterlijk,bouw en eigenschappen,zodat ze
door elkaar tegebruiken zijn.Het zijn demeest algemeen
voorkomende boomsoorten inhet laagland- enheuvelbos tot
ruim 1000mboven zee.

Namens

P.pinnata. InIndonesië,Noord-Borneo enMalaya is een
algemeengebruikelijke naam Kasai. op Java ook Lengsar,
indeNoord-MolukkenMotoa ofMatoa.
Philippijnens Malugai,
A.N.G.s Taun,Obahu (papua),
N.N.G.s P.coriacea; Gwendra,Gwenderra (Berik);Arei (Biak);
Engaam (Karoon);Kottij(Manikiong);
Megaan (Mooi);Arei(Tafelberg).
P.pinnatas Pop (Attam); Dèwà (Berik); Mannawwah
(Biak); Oeroeroekatj, Satar (Kaowerawétj); Pot (Karoon);Tien (Kebar); Ihi,
Senai (Manikiong);Matoa(Manokwari);
Morook,Wamna (Mejach); Jebor (N.Moejoe);
Anggam (Midd. en Z.Moejoe);Medek,
Medik (Mooi);Rido (Nemo);Netien,
Nietien,Nitin (Sidei);Wie (Sko);
Manawah(Tafelberg).
P.sp,; Sakai of Sakkij (Berik);Kottij(Manikiong);
Medjiskeni,Merook (Mejach); Jesit (N.
Moejoe); Jetet (Midd„Moejoe);Megaam (Mooi);
Wambroet,Wamkroep (Berik); Arei(Tafelberg).

) DoorM.Jacobs (Leiden)worden deze 3soorten opgevat alsvormen
vanP.pinnata enwelP.pinnata Forst..=P.pinnata Forst, forma
gla.bra.Jacobs,P.coriaceaRadii:,=P.pinnata Forst,forma pinnata
Jacobs enP.sp. =P.pinnata Forst,-,forma repandaJacobs.

Flamin CD.—Pometia pinnata.
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Houts

Spintneestal snal ofvrij snal,meestal lichter van
kleur dan dekern,doch soms iserweinig ofgeenverschil. Hetkernhout is strogeel,lichtbruin of geelachtig
bruin tot roodbruin,aan de lucht meestal wat nadonkerend.
Glansmatig. Draad recht,nerf fijn.
Hethout is zacht totmatighard,licht tot vrij
zwaar (vol.gew.0,45-0,75)enmatig sterk (kl,III-Il).
Het isweinig duurzaam (kl.IV),maar kan geïmpregneerd worden. Sommige auteurs noemenhet goed bestand
tegen schimmels en insecten; doze gegevens gelden echter
waarschijnlijk voor gebruik opgrotere hoogte.Dathet
redelijk paalwormbestendig zouzijn,zoals ik ookvermeld vond,lijkt mij zeertwijfelachtig.
Podocarpushout laat zichgoed drogen met weinig
neiging tot scheuren; enkele soortenkrijgen bijkunstmatige drogingbruine vlekken.Het krimpt enwerkt weinig,
isgemakkelijk tebewerken,glad,,af tewerken engoed te
vernissen en teverven.

Gebruik;

Licht constructiewerk onder dak,betimmeringen,vloeren,
botenbouw,o.a. voormasten en sparren,roeiriemen,verder draai-en snijwerk,gietvormen,weefspoelen,keukengereedschappen,karntonnen,kisten,o.a.fruit- enbotcrkistjes,goedkope meubels,uitgezochte stukkenvoor schrijnwerk,muziekinstrumenten,pianotoetsen.Mogelijk geschikt
voor triplex,voor zover de a.fmetingenniet te gering
zijnhiervoor.

Structuurs Groeiringen gewoonlijk onduidelijk, soms zichtbaar,
doordat donkerder laathout afsteekt tegen licht gekleurd
vroeghout. GeenharskanalenoHoutstralen zeer fijnniet
ofns-uwelijkszichtbaar voorhet blote oog. Verstrooid
parenchym aanwezig, soms zichtbaar met de loep door
donkergekleurde inhoud.

ik
Booms

Pometia pinnata. Altijd.groen,kanneer dan"40mhoog
worden,meestal echterniet meer dan 30mineteen takvrij
stanstukvan 15-23nen een diameter tot ruin 1m;de
stam isrecht tot vrijkrom,va.akiets gedraaid, soms
zonder, somsmet wortellijsten,die tot 5nikunnenoplopen.Bast 6-8 nradik,vanbuitenbruingrijs tot roodbruin, schubbig,weinig afschilferend in dikke ronde
plaatjes, die eenglad oppervlak achterlaten,wat de
stp.nieenpokdaliguiterlijk geeft,zoals ook bijIntsia.
De levende bast scheidt eenweinigrood,kleverig sapaf.
Kroonnogal dicht en onregelmatig.
Bladeren oneven gevind,7-9-> soms tot 11-jukkig.
Bladspil 3O-6O cmlang,blaadjes leerachtig,met gezaagde
randen, toegespitst,5-10bij 10-25 cm,de onderste sterk
gereduceerd in grootte.Jonge bladeren rood ofroodbruin.
Bloenenklein,in 15-22-1-cm lange samengestelde trossen,
die tot zeer grote terminale pluimen verenigd zijn.Vrucht
25an lang,16mmbreed,met dunne fluweelachtige schil,
rijp dofgeel, somsmet paarse tint? hijbevat 1 zaad,omgeven door wit halfdoorschijnend vruchtvlees,dat eetbaar
is;hiervoor wordt deboom wel door dePapoea's aangeplant,bv.bijHollandia onlangshet Sentani-meer.Ook
het zaadwordt geroosterd soms gegeten (N.Borneo, Z.Sumatra). Een afkooksel van bast enbladeren wordt welgebruikt in eenbad tegenkoortsen,op Java debast tegen
zwerendewonden.

Hout?

Spint 3-8 cmbreed,rosegrijs tot licht rosebruin van
kleur,niet altijd duidelijk teonderscheiden vanhet
kernhout,dat rossig tot donker roodbruin is,vaakmet
lichter of donkerder concentrische banden. Glans duidelijk
tothoog,vooral ophetkwartiervlak. Braad recht,soms
zwak golvend 01 ietskruisdradig,nerfmatig fijn.Het
vol.gew. en daarmede de sterkte-eigenschappen vertonen
eengrote spreiding.InWageningen werden bij 35monsters
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volunegewichtengevonden van 0,50-0,90, gemiddeld 0,65.
Het Houtinstituut T.N.0.vond bij onderzoekingen aan 4
stammen (zie Alteneen rapport van 12febr.1957)bijde
enehelft volumegewichten van0,50-0,60,bijde andere
van 0,67-0,76|bovendien werd opgemerkt,dat bij 3der
stammen de proefstukken uit dehartzijde vrijwel steeds
een lager vol.gew.,een belangrijk geringere hardheid en
eengeringere sterkte vertoonden, dan die uit debuitenzijde van de stam.Men spreekt in zulke gevallen van
sponsachtig hart of "brittle heart",wanneer hetbinnendeelvan de stam zo zocht is,dat o.a.bijhet verzagen
moeilijkhedenworden ondervonden door "wolligheid", d.i.
uitrukken van devezels.De zaagkan danvastlopen.
De gemiddelde sterktecijfers liggen in verhouding
tothet gemiddelde volumegewicht nogal gunstig: hoewel
iuts lichter danbv. eiken ishet wat sterker dan deze
soort.T.N.0. geeft als sterkteklasse III-IIop$aangezien echterhet onderzochte materiaal,volgens debeschrijvingvermoedelijk grotendeels beneden de gemiddelde
kwaliteit ligt enbovendien Australische cijferswat
hogere waarden geven,lijkt Kl.Il/lII een juisterewaardering.T.N.0.noemt hethout bros, daarhet dadelijk na
het bereiken van demaximale belasting breekt.Inverschillende buitenlandse literatuur vindt men daarentegen
vermeld, dathet taai (tough)is.Wellicht isdezetegenstrijdigheid teverklaren enerzijds door de zoevenveronderstelde mindere kwaliteit vanhet door T.N.0.onderzochte materiaal,en anderzijds doordat de betreffende
buitenlandse auteurs zeerwaarschijnlijk onder'"toughness"
eenhoge slagvastheid hebbenverstaan,d.w.z.dathet
hout bijplotselinge belasting veel arbeid kan opnemen
alvorens tebreken.Dit wordt echtermede door de sterkte
bepaald; eenhoutsoort met eenhoge slagvastheid behoeft
dusniet persé ook taai te zijn.Tochis de kwalificatie
"bros" door T.N.0. evenals dievoor de sterkte wellicht
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wat te ongunstig.Voorlopig zouikhethout "matig bros"
willennoeoen. DatMatoagoedbuigbaar zou zijn,zoalsin
deliteratuur welvermeld wordt,behoeft met brosheid niet
in.strijd te zijn,immers vóór het buigenwordt hethout
door stomen plastischer gemaakt.Beukenbv.,dat ooknogal
bros is,staat bekend alsuiterst geschikt voor gebogen
meubelen e.d.
Matoa wordt vers aangetast doornathoutboorders;het
isniet bestand tegen termieten en isniet houdbaa,rinde
grond ofblootgesteld aanweer enwind;binnenshuis is
het duurzaam (duur?;aamheidsklasse volgens T.N.O.s kernhout
III-IV,spint IV-V). Het kernhout laat zich zeer slecht
impregneren,het spint wat gemakkelijker.(P.sp.is blijkens
onderzoek T.N.O. ietsbeter teimpregneren dan P.pinnata,
hoewel ooknog moeilijk).
Bijheb drogen is P.pinnata blijkbaar onderhevigaa.n
collaps, d.i.samenklappen van de celwanden inhetbeginstadium van droging alshethout nogvrijwaterbevat.
Foto's van stamdoersneden inrapport T.N.O. vertonen duidelijk demin ofmeer ruitvormige radiale scheurtjes,die
kenmerkend zijn voor collaps,in dit geval ontstaan bij
drogen aan de lucht (evenzo inAlgemeen rapport van 15
Oct.1957betreffende P.acuminata).Daarom ishetnoodzakelijk vooral inhet begin zeervoorzichtig te drogensafsluiten van dekopeinclender stammen;dehoutwerkenna
verzaging niet te ruim stapelen endekopeinden weerafsluiten» Matoakomt inaanmerking voorkunstmatige droging,
omdat nen d^arbijde droogfactorenbeter in dehand heeft
eneventueel beginnende collaps door stomenweerkanopheffen. Deverhouding tangentiale/radiale krimp,volgens
T.N.O,gemiddeld !•§-,is zeer gunstig enwijst erop,dat
erbij zorgvuldig drogenweinigkans optrekken en scheuren
behoeft tebestaan.In eenklimaat met grote schommelingen
inrelatieve luchtvochtigheid moet errekeningmee worden
gehouden,dathethout vrijsterk werkt,inNederland 1,6%
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inradiale,2,8$in tangentiale richting.Hetvezelverzadigingspunt ligt volgens T.N.O.voor P.pinnata tussen 28
en 30$,voor P.sp. bij 32$.
Het hout is gemakkelijk te zagen en te schaven,mooi
glad af tewerken engoed tevernissen.Het laat zich good
spijkeren enisspijkervast.
Gebruikt

Als constructiehout onder dak (wegens degrote spreiding
der sterkte-eigenschappen en speciaal debrosheid moet
hierbij een ruime veiligheidsfactor inrekening gebracht
worden). "Verderishet geschikt voor binnenbetinmeringcn,
plafonds,vloeren,meubels,enribben enplanken voor
boten.Vermeld wordt ook het gebruik voorvaten, springplanken,hefbomen,handspaken engereedschapsstelen. Als
het inderdaad goed buigbaar is,zouhet gebruikt kunnen
worden voor gebogen meubels enindien het tevens goed te
lijmen blijkt,ook voor gelijmde dragende constructies.In
Australië (CSIRO)ishet,voorlopigmet bevredigend resultaat,beproefd als schilhout.Nadere proeven lijkengewenst. Devrijgrote vaten zullen danvóór deoppervlaktebehandeling wel poriënvulling nodigmaken.

Structuur:Groeiringen vaag tot duidelijk doorvrij snallebanden van
wat dichter endonkerder weefsel,waarin bovendien zeer
fijneparenchymbandjeskunnen voorkomen of die daardoor
begrensd worden.Vatengrotendeels zichtbaar voorhet blote
oog, alleenstaand en inradiale groepjes van gewoonlijk
2-45 sporadisch ordeloze groepjes,voor een deel ofgeheel
bestaand uit veelkleinere vaten ofvattracheïden;dergelijkekleinere vaten ook wel deeluitmakend van de radiale
groepjes. Vaten vrijgelijkmatig verspreid, in de donkere
zoneswatminder in aantal. Soms enigeneiging totrang2
schikking in schuine rijtjes.Aantal 0-6 permm ,bijaanwezigheid vanveelkleine vatenwel eensmeer.Tussenschotten rond doorboord. Inhoud:plaatselijk eenwitte tot
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lichtbruine stof, sporadisch donkerrode hars ofgom.Op
de langsvlakken vertonen devaten zichals duidelijke,
wat donkerder proefjes.
Houtstralen smal, pas zichtbaar met de loep,aantal
8-13 per mm,uiterst laag (tot -g-mm), ophetkwartiervl-'k
nauwelijks opvallende spiegeltjesvormend; opgebouwd uit
liggende cellen met langs deranden hier en daar een rij
staande, somsbinnen de straal een paar rijenkorte,
axiaal gestrekte cellen,waarin bijmicroscopisch onderzoek kristallen blijken voor tekomen.
Parenchym in smalle volledige ofgedeeltelijke mantels
om devaten ofontbrekend;verdermin ofmeer golvende
fijne tangentiale lijntjes,op zeer ongelijke afstanden
van elkaar,op ofbijvele groeiringgrenzen.
Bijzondere vormingenssporadisch kunnen mergvlekken
voorkomen.
Het waterextract vanhethout schuimt bij schudden
door aanwezigheid van saponine.
TT
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51. CHRYSOPHYLLÏÏM LANCEOLATUM (BI.)DC. Familie Sapotaceae
Voorkomen; Geslacht met meer dan.150soorten in de tropen enSubtropen,
vooral in Amerika enAfrika.Bekend is de SterappelsC.
cainito L.,afkomstiguit West-Indië, doch ook elders voel
aangeplant als schaduwboom enom de eetbare zoete vruchten
tergrootte van eenkleine sinaasappel.Ook inManokwari
ishijgecultiveerd aangetroffen.West-Afrika heeft eveneens een Sterappel; C.africanum DC. (African starapple).
InAustralië komt vannature slechts 1soort voorsC.
pruniferum F.v.M.,inIndonesië C.lanceolatum (syn.C.
roxburghii G.Don enC.dioicumK.et V . ) . Deze wordt ook
aangetroffen inVoor- enAchter-Indië,Malaya enNieuwGuinea. InN.N.G.heten nog andere C.spp.voor tekomen.

Ramen;

Indonesië;Pulut,Mempulut, Pepulut,enz,
N.N.G.sN'dauw (Attain); Senariga (Manikiong); Istofo,
Senarika, Sowk(g)wa (Manokwari); Interrieka (Mejach)
Senariga (Oransbari); Senargga (Prafi)|Penjaam,
Oe-oe,Poeh (Sidei); Joe (Sko);Vedisen (Tafelberg).

îooms

Heeft eenronde zuilvormige stam enwordt tot4-0EIhoog
bij een diameter tot 60cm;met of zonder wortellijsten
tot 1-J-m.Kroon nogal dicht,hoog aangezet. Schors donkergroen,groenachtig grijs tot bruin,met veel ondiepe overlangse groeven;vrijgrof. Bast zeer taai,bitter,met
vrijveelwit melksap.
Bladeren afwisselend, leerachtig, langwerpig-lancotvormignet geleidelijk toegespitste top,kort gesteeld,
6-15 cm lang,2-J-g-cmbreed.Bloemen groenachtigwit,
klein,inbundels indebladoksels.Vrucht vlezig,3era
in doorsnede,geel, 5-zadig.Zaden afgeplat,met harde
bruine zaadhuid,,In devruchttijd is deboom teherkennen
aan deeronder liggende 5-hoekige, opappels lijkende,
melksaprijke vruchten.

\b

Hout;

Lijkt opChisocheton, doch ishiervan gemakkelijk te
onderscheiden doorhet veelminder opvallende parenchym
en de inlangere groepjes verenigde,kleinere vaten.Kleur
licht geelbruin,geenverschil tussen spint enkern.Vaak
verkleurd doorblauw- enandere schimmels« Glans gering.
Draad recht,nerf matig fijn.Vol.gew. 0,43-0,60, gemiddeld 0,53? sterkteklasse III;volgens T.N.0.-onderzoek
(Mg.rapport H-58-88,dd,7aug.1958)zouhet iets sterker
zijn danhet eveneons onderzochte Chisocheton,doch brosser. Ikmerk echter op,dat het vol.gew.bij Chisocheton
meer uiteenloopt en dat inverband daarmede de sterkte
zowel boven alsboneden die van Chrysophyllum kan liggen.
De duurzaamheid is gering,vermoedelijk kl.V ofIV
(T.N.0.-gegevens nogniet beschikbaar). Inkleine afmetingen liet het zichvolgens T.N.0.goed impregneren met
inwater oplosbare conserveermiddelen, zoals natriumfluoride;kopernaftenaat encreosootolie werden doorde
buitenste lagenvanhet hout goed opgenomen,door demeer
naar binnon gelegen slechts matig.
Het krimpt ietsmeer dan Chisocheton, doch deverhouding van tangentiale tot radiale krimp bedraagt slechts
ca 1,6, zodat erbijhet drogenweinig gevaar bestaat van
trekken en scheuren.Het werkt middelmatig (iets meer dan
Chisocheton).
Het laat zichgemakkelijk zagen en schaven.Bijhet
spijkeren splijt hetniet enhet houdt de spijkersgoed
vast,ongeveer alseiken.

Gebruiks

Constructies onder dak,planken,kisten enkratten.Daar
het zichmoeilijker laat impregneren dan Chisocheton,zal
het minder dan dit geschikt zijnvoor buitenwerk en omdat
het brosser is,dient men enige voorzichtigheid tebetrachten bijgebruik als constructiehout.

i/*

Structuur? Groeiringen aangeduid door soms slechts nauwelijkswaarneembare zeer snalle bandjes vanwat donkerderweefsel,
waarin minder parenchym dan elders.
Vaten individueel niet zichtbaar voor het blote oog,
50-100, soms tot I50?;, in doorsnede.Nagenoeg alle in
- radiale groepjes van 2-6,bijuitzondering tot 10.Deze
groepjes sousnog juist net het blote 003te zien.Aantal
2
dervaten gemiddeld 8-15permm ,soms plaatselijk neer.
Gelijkmatig verspreid. Tussenschotten rond doorboord.
Vaten open (wijst dit erwellicht op,dat de impregneerbaarheid overhet algemeen tochbeter is dan bijhet door
T.N.0. onderzochte materiaal? Nadere proeven lijkengewem-st)
Houtstralen ophet kopse vla,knog juist zichtbaar
voorhet blote oog,15-30 w breed; aantal 6-10 per nn;
opgebouwd uit liggende cellen met 1totmeerdere rijen
staande randcellen,benevens enkele stralen uitsluitend
uit staande cellen bestaand; ook samengestelde stralen
aanwezig.Hoogte maximaal -g-mm; ophot kwartiervlak
weinig opvallende spiegeltjes vormend.
Parenchym alleen zichtbaar net de loep;metatracheaal
als zeer fijne,zeer talrijke,meestal verspringende
bandjes, die een fijnnetwerk vormen met de stralen;soms
debandjes korter en overgaand inverstrooid parenchym of
wel plaatselijk ontbrekend; ook in de donker gekleurde
tangentiale banden vezelweefsel ontbreekt het parenchym
gewoonlijk.
Lit.s

2,3,4 1 1 1 , 57,65,70 ? 74 1 , 114,125-
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52.MANILK
ARAFASCICÜL
ATA (Warb.)II.J.L.etM.G. Familie Sapotac

eae

Voorkomens Het geslacht Manilka.raomvat ca75 tropische en subtropische
soortenuit deOude en deNieuwe Wereld.Het isafgesplitst
•vanMinusops, dat thansvrijwel geheel beperkt is totAfrika.
Het hout van de diverse soorten vertoont veel overeenstemming.
M.fasciculatakomt inN.N.G.voor inhet laagland on
het heuvelland, plaatselijk soms zeer algemeen.

Namens

N.N.G.$ Sekahako (Manikiong); Péuw (Sko); Sner (?) .

Booms

Tot 40mhoog, stam cylindrisch,meestal recht entakvrij
totmeer dan 30m, diameter totneer dan 1m,vaak echter
kleiner, (ir.Lasschuit vond in 1956 02^tournee MeosVaar
opvallend slechte stamvormennet takvrije stamstukkenvan
15-18m,vaak slechts 10 m ) .
Somswortellijsten tot ij? nhoog. Schors donkerbruinzwart,ruw,met overlangse groeven,weinig'afschilferend
inkleine platen.In debast veelwitmelksap.
Bladeren enkelvoudig, gaafrandig, langwerpig ofelliptisch tot enigszins obovaat,net afgeronde top,10-13 bij
5,2-7 cms.bladsteel 3-4 cm lang.Bloemen 2-5 indebovenstebladoksels.Vrucht omgekeerd eivormig met tamelijk
droge vruchtwand, 27-33 bij 18-21mnj eénzadig; zadenmet
2mm dikkeharde schaal.

Houts

Doorhet Houtinstituut T.N.0.werden 5stamstukken onderzocht,afkor.stigvan 5bomen (Alg.rapport H-6I-IO4,dd.
aug.1961).
Spint volgens Kalkman (68)tot 15cmbreed, lichter
vankleur dan dekern.T.N.0. zagbijvers afgezaagde
schijven onderscheid tussen het spint,dat lichtrosebruin
was en dewat donkerder kern,die bovendien fijne roodbruine banden vertoonde.Ook inhet spintkwamen banden
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voor, echter veel lichter vankleur onva^er dan incle
kern. Doornadonkoren ginghet verschil tussen spint en
kern verloren. De inVageningen aanwezige monsters zijn
nietuniform van kleurszehebben vaak in eenzelfde
monster brede klcurbanden, diewisselen tussen geelbruin,
uranjebruin en lichtbruin.Klaarblijkelijk zijn dit echtergeen verschillen tussen spint enkern.
Glans gering tot duidelijk5snaak zurig, enigszins
wrang. Dr.aadrecht ofiets golvend, sporadisch iets
warrige nerf fijn.
Het hout is zeerhard en zeer zwaar (vol.gew. 0,901,20, gemiddeld 1,05). Debuigsterkte,de druksterkte
evenwijdig aan en loodrecht op devezel en deafschuifsterkte liggen hoog,zodat Ï.N.0.het rangschikt in
sterkteklasse I. Bij4der onderzochte stammen washet
vol.gew. luchtdroog en daarmede debuigsterkte vanhot
hout aan debastzijde lager danvan het meernaar binnen
gelegene.Innatte toestand bleek de schokweerstand
(weerstand tegen plotseling optredende buigkrachten)
aanmerkelijk groter danin luchtdroge,Luchtdroog ishet
slechts matig tegen schokken bestand,nat echtervrijgoed.
Manilkara behoort tot devrijtaaie tot taaie houtsoorten.
Veelalheeft het ook een sterkwaarschuwend vermogen,
d.w.z. enige tijd voordat het doorbelastingbezwijkt,
waarschuwt het doorkraken.
¥at de sterktebetreft isManilkaravergelijkbaar
net Azobe (Lophira procera)enDenieraragroenhart (Ocotca
rodiaei), diebeide veel gebruikt wordenvoorwaterbouwkundige doeleinden,
T.N.0.vestigt nog de aandacht opde aanwezigheid
van drukbreuken ineender stammen,ontstaan dooruitwendige krachten tijdens het jeugdstadiun van deboom.Het
hout breekt terplaatse zeergemakkelijk;het in latere
jarenbuiten deze breukengevormde houtheeft echter
weer denormale sterkte.Drukbreuken vertonen zich

.}»
gewoonlijk als eon fijne streping loodrecht op devezelrichting,vooral ophet radiale vlak enkomen dikwijls pas
aanhet licht bijhet schaven.
M.fasciculata is zeer duurzaantegen schimmels èn
insecten;T.ÏÏ.O.rangschikt het in duurzaanheidsklasse
I-II.Blijkens proeven vanhet Instituut voor de Tropen
ishet evenwel niet bestand tegen paalworn;het bevat
trouwens weinig ofgeenkiezel.
Het droogt langzaam; daarbijkunnen,zelfs al inhot
beginstadium, zeer gemakkelijk kopse en oppervlaktescheurtjes ontstaan.Het drogen moet daarom zeervoorzichtig en langzaam gebeuren.Voor waterbouwkundige
toepassingen behoeft hetniet gedroogd teworden.
Door zijn hardheid vereist debewerking veel energie,
maar geeft overigens weinigmoeilijkheden. Gebruik van
hardnetalenwerktuigen verdient aanbeveling. Het fijne
zaagmeel uit het kernhout,dat dicht bijhet spint gelegen
is,blijft soms aan de zaagkleven als gevolgvan eenhoog
percentage saponine-achtige inhoudsstoffen,In dat geval
moeten de zagen steeds metwater worden schoongespoten.
Het hout laat zichmooi englad polijsten.
Het fijne stof,datbij debewerkingvanhet luchtdroge hout rondvliegt,werkt prikkelend op de slijmvliezen
vanneus,keel enogen.
Voorhet spijkeren en schroeven moethet ruimvoorgeboord worden, daarhet anders gemakkelijk splijt en
spijkerskrom geslagen worden.
VanMobidentatauit noordelijk Z.Amerikawordtvermeld, dat het zichmet gewone lijmen moeilijk,metbepaalde synthetische lijmen daarentegen goed laat lijmen.

Gebruik;

Wegens sterkte en duurzaamheid bruikbaar voor zware constructies, ook inweer enwind en in degrond5 waterwerken
inpaalworravrijwaters dwarsliggers,telefoonpalen; zeer
geschikt voorbrugplanken.Verder voor parket,mitsgoor;
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gedroogd?,meubels in devornvan fineer,biljartkeu's,
schuttersbogen, tromne-lstokkenenwellicht voor vioolstrijkstokken.In de laatste gevallen rnoethethout
rechtdradig zijn.

Structuur? Groeiringen niet of slechts vaag zichtbaar door enige
periodiciteit inhet aantal parenchynbandjes.Vaten
grotendeels in radiale rijtjes van 2-6, sonsneer5daarnaast ook alleenstaande.De afzonderlijke vatenniet
zichtbaar veerhet blote oog,derijtjes alswitte stippen
of streepjes op de dwarse doorsnede.Gelijkmatigverspreid;
nauw tot vrijnauw? vrij spaarzaam (3-8permn ) .Tussenschotten rond doorboord. Inhoudsinhet kernhout thyllen.
Houtstralenkopsniet zichtbaar voorhet blote oog,
ophetkwartiervlak alsweinig opvallende spiegeltjes,
diewat lichter vankleur zijn danhet overige weefsel.
In 2 soorten,de ene opgebouwd uit staande,de andere uit
liggende cellen net 1of.meer rijen staande randcellen;
vaak ook samengestelde stralen.Aantal 10-16permn.
Parenchym alleen zichtbaar net de loep;in talrijke
zeer fijne,golvende,goed doorlopende danwelherhaaldelijk afgebroken ofverspringende bandjes,dienet de
stralen eennetvornig patroon vormen.Microscopisch blijkt
het parenchyn talrijke kristaJlen tebevatten,de stralen
niet.
Hetwaterextract vanhet hout schuimt bij schudden.

Een tweede soort,M.napali v.Royen,is totnog toe alleen
bijHollandiagevonden.
Namensïïapali(Wembi); Tijen (Arso).
Het hout ismeer rosebruin totgrijsbruinvankleur.Hot
vol.gew.van devoorhanden monsters isietslager danvan
M.fasciculata,nl. gemiddeld ca1,05 de technische eigenschappen zullen erweinigvanverschillen.
Lit.s

56 1 1 , 57,65,68,74 1 , 82,110,125.

53- MIMUSOPSELENGl L.

Familie Sapotaceae

Voorkomen; Geslacht met bijna 60 soorten,waarvanM.elengi in Z.0.
Azië, deoverige inAfrika,.
M.elengi komtvoor in India,Birma en deAndamanen;
in deMaleise Archipel ishij al sinds eeuwen aangeplant
om de fraaie kroon en dewelriekende bloemen.InN.N.G.
ishijnog slechts opweinig plaatsen gevonden: Oransbari,
Eansiki, Meos Waar enbij deRijklofvan Goensbaai,
langs de zeekust tot 5razeehoogte.

Namens

(Asian)bulletwood.
Indias Bukal; Philippijnens Kabikis Indonesië enMalayas
Tandjung.
N.N.G. Sembir,Semer (Attain).

Boom:

Kleine tot zeer grote bomen met melksap;op deAndamaneilanden tot 40mhoog.InN.N.G. zijn takvrije stanstukken tot 20m aangetroffen en diameters tot 60cm.
Stammen meestalmooi recht.Bladeren leerachtig met zeer
talrijke zijnerven.Bloemen in debladoksels,meestal in
bundels, zelden alleenstaand. Vrucht bolvormig,vlezige
zaden afgeplat,ellipsoid,met harde gladde zaadhuid.
Bast,bladeren en zaden worden gebruikt in inheemse
geneesmiddelen,

Hout:

Spint roseachtig tot licht grijsachtig bruin,scherpgescheiden vanhetkernhout,datbruinrood tot donkerroodbruinvankleur is,vaak met donkerder strepen.Aanhet
licht donkert hetna,Glans gering. Braadrecht,soms
iets onregelmatig of licht kruisdradig;nerf fijn.Het
hout is zeerhard en zeer zwaar (vol.gew. 0,8-1,1), zeer
sterk (kl.l)en zeer duurzaam (kl.l). Het heeft een hoog
kiezelgehalte enisdaardoor bestand tegenpaalworm.
Droog ishet moeilijk te zagen enmaakt het de zagen snel
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bot. Groen laat het zichgemakkelijker"bewerken,machinaal
beter danmet dehand. Overigens ishet glad af te werken
en fraai tepolijsten.Het heetniet moeilijk tedrogen,
echtermet enige neiging totvorming vankorte,golvende
oppervlaktescheurtjes.Eenmaal droog zalhet waarschijnlijk weinig werken.Het isbehoorlijk te lijmen,te
spijkeren en te schroeven,met weiniggevaar van splijten;
het spijkerhoudend vermogen ishoog.Evenals het verwante
Makoré (M.heckelii)uitAfrika zalhet kernhout zichvermoedelijk laten buigen,mits metniet tekleine straal
en zalhet fijne slijpstof de slijmvliezen van neus en
keel prikkelen.

Gebruiks

Allerlei doeleinden,waarbijhet op sterkte en duurzaamheid aankomtszware constructies,bruggen,havenwerken,
ook in zee-enbrakwater, scheepsbouw, frame'svanmotorrijtuigen,verder meubels,deuren,laboratoriumtafels,
kozijnen,dorpels,parket,wielspaken,handvatten van
gereedschappen, draaiwerk,fineer en triplex.
Het levert uitstekend brandhout.

StructuursGroeiringen afwezig ofaangeduid doorbanden vanwat
donkerder weefsel zonder ofmetminderparenchyrabandjes.
Vaten zeerklein,soms alleenstaand, maar veelal in radiale of scheve rijtjes van 2-10,meestal 3-6;gelijkmatig
2
verdeeld, 30-70permm ,zonder inhoud ofmet thyllen;
somswat roodbruine gom. Tussenschotten rond doorboord.
Stralenniet zichtbaarvoorhet blote oog,13-15
permm, ophet kwartiervlak nauwelijks zichtbare spiegeltjesvormend. In 2praktisch niet te onderscheiden soorten; smalle metuitsluitend staande cellen,minder talrijk dan debredere,die zijn opgebouwd uit liggende
cellen, danwel uit liggende met 1ofmeer rijen staande
cellen;vrijvaak ook samengesteld.
Parenchyme paratracheaal zelfsmet de loepniet of

n
nauwelijks waarneembaar;netatracheaal in talrijke fijne,
golvende,meestalgoed doorlopende ofook wel onderbroken
bandjes, dienet de stralen eennetvormig patroon vornen.
Bijmicroscopisch onderzoek blijken inhet parenchymveel
kristallen voor tekonen en inhet spint zetmeel.
M.elengi bevat veel amorfe kiezellichaampjes.Het
waterextract van enige spaantjes schuimt sterk bij schudden
door aanwezigheid vansaponine.

Lit.s

4 1 1 ,23,56 11 ,65,68,74 1 , 80,101 11 ,122.

EitHjne00.—Palaquim luzoniense

'7'

54. PALAQuTIIM,55.1'uECKELLA en 56. GANÏÏAsp.div.Fanilie Sapotaceae
Voorkomens Vele soorten,uit Voor- enAchter-Inclië,dePhilippijnen,
Kalaya,Indonesië enNieuw-Guinea.
Ook verschillende Lucuma,MadhucaenPayena spp.
leveren soortgelijkhout.
Ze groeien zowel inveenmoeras- als in andere bossen
inhet laagland.Palaquiungalactoxylon kont inN.N.G. ook
inhet veennoeras vandeAsraatvoor.
InN.N.G. zijn totnog toe het meest ingezamelds
Palaquiun anboinonse Burck,P.galactoxylonÏÏ.J.L.,P.lobbianum Burck enP.supfianun Schlecht.J)eandere geslachten
zijnvoorN.N.G.minder belangrijk. Van Burckellawerden
4 soorten gevonden.Van Ganua 1soort (G.boerlageana
Pierre),voornamelijk opBiak en Japen,envanMadhuca 1
soort (M.leucodernis H.J.L.).

Famens

Veel gebruikte namen inIndonesië zijn:Balan,Njatu(h),
Njato(h),Nato,Suntai,Ketiau,inNoord-Sunatra ookMajang,
InMalaya enNoord-Borneo:Nyatoh,op dePhilippijnens
Nato,Natoh,enz.
N.N.G.s Palaquium amboinensesDeiwö (Berik); Sowkwa (Manikiong); Morif (Tafelberg).
P.galactoxyIon;Gwonie,Sowkwa,(Manikiong).
P.spp.;Toertie,Twiertie (Berik);Morif (Biak)?
Karahietj (Kaowerawétj)5 Noe, Segoe (l(aroon)|Eriek (Mandobo); Gwomie,Sowgwa,
Sowkwa (Manikiong)5 Adie (N.Moejoe);
Iiageliek?,Kenanah (Mooi); Oe-oe (Sidei);
Hee, Joe,Loe,Touw (Sko)|Wedisen (Tafelberg).
Burckella aacropodas Sowkwa (Manikiong).
B.polyaeras Gwomie,Oewomnie (Manikiong).

Booms

Vrijkleine tot grote bonen,deeluitmakend van dehoofdopstand, zelden daarboven uitstekend. Kalkman vermeldt,dat
inN.N.G. takvrije lengtenvanneer dan25m en diameters
vanmeer dan 1mniet zeldzaam zijn.Bestrammenzijn

ft
gewoonlijk recht encilindrisch, dochneestal,zoals"bij
P.amboinesemethoog opgaande smalle wortellijsten,die
echterniet"bijalle soortenvoorkomen. Dekroon isgewoonlijk donker,de schors vrijruw, donkerbruin of-grijs,
net witte vlekken enmin ofneer diepe,vertikale groeven;
zeerweinig afschilferend inlangwerpige platen.Somnige
soortenhebben eenvrijgladde schors.De levende bast is
tanelijk zacht,lichtrood vankleur,en scheidt veelwit
melksap af.
Bladeren langwerpig,neest omgekeerd eivormig,leerachtig, enkelvoudig, opeengehoopt aanhet eind van detokken. Bloemen meest vrijklein,bundelsgewijs in de oksels
vannog groene ofreeds afgevallen bladeren.Vrucht een
besmet weinig,vaak slechts 1,betrekkelijk grote harde
zadennet glanzende zaadhuid.
Enkele soorten,zoals Palaquiun guttaBurck en Payena
leerii Kurz leveren guttapercha. Debevolking in Indonesië
wint deze door debomen tevellen enringvormige insnijdingen in debast tenaken; op onderneningen wordt zeuit
debladeren gewonnen.

Hout?

Spint tot 10en, sonsnogneer breed,kleur lichtrose,
geelachtig of lichtbruingrijs,neestal duidelijk afgegrensd
tegenhet lichtrode,licht bruinrode ofgrijsachtig roodbruine kernhout.Glans duidelijk tot fraai, smaak sons vrij
bitter. Draad recht,soms lichte kruisdraad of enigszins
golvend,nerfmatig grof totmatig fijn.Het hout isvrij
zacht tot matighard en licht tot vrij zwaars hetvol.gew.
loopt uiteen van 0,40-0,72,gemiddeld ca0,54? 1monster
inWageningen vanP.obtusifoliumhad slechts 0,33» Sterkteklasse III-II.Volgens T.N.0.-onderzoek was de sterkte van
het hout uit een stanvanP.anboinensismet eenvol.gew.
.vangemiddeld 0,46 gelijk aan dievanHondurasmahonie,
Khaya engrenen,echter bleek het brosser dan grenen.De
duurzaamheid zal evenals de sterkte enigszins wisselenmet

I<î.
soort envol.gew.,doch overhet geheel is dithout in
weer enwind niethoudbaar en ishet ookniet bestandtegen termieten.T.N.0.geeftvoorP.amboinense duurzaamheidsklasse IV.Hetkernhout ismoeilijk te impregneren,
het spintbeter.
Drogengeeft overhet algemeen weinigmoeilijkheden;
deverhouding van tangentiale tot radiale krimp, zijnde
1,8 (volgens Browne zelfs 1,6) isnogal gunstig, dusbestaat erweinigkans op trekken en scheuren.Ook werkt
het weinig.
Het isgoed te zagen en te schaven,slechts bijaanwezigheid van trekhout ishet watmoeilijk eenglad oppervlak tekrijgen, doordat ervezels wordenuitgerukt.Trekhout kan ook enigbezwaar geven bijhet drogen.Hethout
isverder goed tepolijsten,te lijmen en te spijkeren.
Spijkers houden goed.
Browne (lit.20)vermeldt voorNoord-Borneo,dathet
inderegel vrijisvannatuurlijke gebreken; inMalaya
worden echter levende bomen inhet onderste deelvan de
stam tot caJrahoogvaak aangetast door een zeergrote
boktor,waarvan de larven naarboven enbeneden gangen
maken van-Jin.diameter.T.N.0.nam bijzijn onderzoek
waar,dat vanuit de stamgroevenbastweefsel inhethout
kan ingesloten worden, somsgepaard met rotting.Dergelijke stammen dienenuitgeselecteerd teworden.Ook
sponzighartkanvoorkomen.
Het onderzoek vanhet Houtinstituut T.N.0.(Alg.
rapport no.H-60-109,dd.23 sept,1960)betrof 7dolken,
afkomstig uit 3bomen vanP.amboinense.

Gebruiks

Licht constructiewerk onder dak,planken,kisten enkratten,vloeren,plafonds,deur- en raamkozijnen,meubels
(wegens weinigwerken geschikt voor laden,kastdeuren,
e.d.), fineer en triplex.Hetnogaluiteenlopende volumegewicht kanuiteraard enigverschil geven intoepassingsmogelijkheden.

ibi

Structuur:Groeiringen afwezig,doch vaak ookvrijduidelijk door
smalle zonesvan wat donkerder weefsel en/of enigeperiodiciteit inhetparenchym.
Vaten vrijnauw totvrijwijd,merendeels100-220,
gemiddeld 190 \) indoorsnede; merendeels inradiale groepjesvan 2-8,gewoonlijk 2-45 soms 2tangentiaal of enkele
radiaal en tangentiaal aaneensluitend;voor eenklein deel
alleenstaand. Deradiale groepjes kunnenmet elkaar ofnet
aangrenzende vaten radiale of schuine rijtjes vormen.Ticze
groepjes enrijtjes maken devaten duidelijk zichtbaar
voorhet blote oog.Gelijkmatig verspreid.Aantal3-10
2
permn .Tussenschotten rond doorboord. Inhoud;vaak wat
dunwandige thyllen.
Iloutstralenkopsniet zichtbaar voorhet blote 003°,
in2soorten? smalle,uit staande cellenbestaand eniets
bredere,opgebouwd uit liggende cellenmet 1doch meestal
meerdere rijen staande langs deranden;vaak samengesteld.
Aantal 8-11 permm. Inhoud;vaak wat bruine stofendaardoor ophetkwartiervlak lichtbruine totbruine spiegeltjes vormend.
Parenchym; paratracheaal afwezig,"metatracheaal en
verstrooid in onderlinge verhouding sterk afwisselend en
vaak inelkaar overgaand;hetmetatracheale somsin lange
of zeer lange smalle tangentiale bandjes,somskorter en
samenmet het verstrooide in tangentiale,herhaaldelijk
onderbroken bandjes geordend.Talrijk tot zeer talrijk,
met destralen eennetvormigpatroon vormend.
Bijmicroscopisch onderzoek blijkt het parenchymvan
dePalaquium, en Burckella spp,uitN.N.G.veel kristallen
tebevatten« BijGanuaboerla.gianumvond ik kiezelkorrels
in de stralen;deze soort zal daarom een zekere mate van
paalworrïbestendigheidbezitten,echterbelet dematige
sterkte ende geringe duurzaamheid de toepassing inde
waterbouw.
Hetwaterextract van debesproken soorten schuimt
enigszins bijschudden.
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Behalve riehiervóór behandelde soortenkonenin
N.N.G. ookvoor:Palaquiun pseudocalophyllum H.J.Lamen
F.ridleyiKing et Gamble.Laatstgenoemde vindt men ook in
Malaya enIndonesië (Sumatra en Borneo).

Namens

InIndonesië;Bitis,Seminai,Njatu(h),Balam seninai.
InMalayasNyatohbatu.
N.N.G.s P.ridleyisGwomie (Manikiong).

Boon:

Vrijgroot,gewoonlijk groeiend in laag-enmoeraslanrl.
Bladeren leerachtig, omgekeerd eivormig, 5-72"^ij2-g--5cm«

Houts

Deze soorten zijnveelharder en zwaarder dan de andere
Palaquiun spp.;vol.gew. 0,95-l>20. Daarom-komen zein
kwaliteit meer overeen met Manilkara.Sterkteklasse I,
duurzaamheidsklasse II.Kleur van het kernhout diverse
schakeringen bruin,spint lichter. Glans duidelijk tot
fraai.Draad gewoonlijk recht,nerf fijn.Dehardheid in
aanmerking genomen ishet houtniet moeilijk tebewerken5
het ismooi te polijsten.Ookhet drogen levert geen
bijzondere moeilijkheden-,

Gebruik?

Geschikt voor zware constructies,handvatten voorgereedschappen, enz.

Structuur;Komt veel overeen met rleoverige Palaquiun spp.,echter
ishet fijnervannerf en devaten zijnkleiner.Devatgroepjes zijnophetkopse vlak zichtbaar als zeer fijne
korte witte lijntjes.Geenkristallen inhetparenchym
en slechts zeer weinigkiezel inde stralen.
Ook van dithout schuimthet extract bijschudden.

Lit.;

4 1 1 1 , 7, 12,1 6 1 1 1 , 20,57,65,68,69,74 1 , 118,125«
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MADIITJCALEUCODERMISII.J.Lam ligt volgens deinVageningen
ontvangennonstersinuiterlijk enkwaliteit tussende
bovengenoemde zachte enharde typen.Vol.gew.0,72-0,92,
gemiddeld 0,82.

EmOBB-Ol.—Planchonella paludosa

/tfv
57. PLANCHONELLA sp.div.

Familie Sapotaceae

Voorkomens Geslacht met enkele tientallen soortenuit dePhilippijnen,
Malaya, Indonesië,Nieuw-GuineaenNieuw-Caledonië.
InN.N.G. ishet goed vertegenwoordigd.
Men zou dePlanchonella spp.naarhet volumegewicht
in2groepen kunnen verdelen,waarvan de grens ongeveer
ligt bij0,65InN.N.G.behoren dan tot de lichtere groep;P.firma
Dub.,P.nacropodaÏÏ.J.Lam,P.moluccanaH.J.Lam, P.ripicola
v.Royen,P.torricellensis (K.Schum.)II.J.Lamenwellicht
nog enkele andere,tot de zwaardere groep; P.chartacea
H.J.Lan, P.keyensis II.J.Lara,P.linggensis Pierre,P.obovata II.J.Lam,P.obovoidea H.J.Lam enmogelijk enkele meer
(volgens het vol.gew.,opgegeven in leaflet no.20van
het Forest Dept.Sarawak zouP.obovata m de 1'groep
vallen; ditmoet echter op eenvergissing berusten).

Namens'

Indonesië; o.a.Njatoh,Nato,Balam,met toevoegsels.
N.N.G.s P.anteridiferas Gworônanger (Berik); Menait
(Manikiong).
P.keyensissIiabau(Manikiong);Neroo,Nifok,
ïïirow(Sidei).
P.?moluecariasMagaes (Mooi).
P.obovatas Voggoi (Manikiong); Piit (Sidei).
P.obovoidea; Edek,Erim (Kaowerawétj).
P.?ripicolas Kar (Karoon);Menait (Manikiong);
I-Ioedoe(Mooi); Nerow (Sidei);Enbroi
(Tafelberg).
P_.torriceJiensiss Kar (Karoon); Menait,Seneariga
(Manikiong);Médoek,Moedoebaso
(Mooi); Oe-oe,Poeë (Sidei).
P.sp.(c); Mewekeni (Mejach); Ditat,Nidjet,Nifa,
Taam (Sidei).
P.spp.s Gworônanger (Berik);Moppin? (Biak); Bogut,
Janggioh,Monggorok, Tar (Mandobo); Mondt,
Moehoeaoeb,Pitoegwa, Senariga (Manikiong);
Morodang? (Mejach); Taa,Taram (N.Moejoe);
Mongkot (Midd.Moejoe);Modoek? (Mooi);
Rihi (Nemo); Psorren,Wedisen (Tafelberg).
Vanbovengenoemde soorten isP.ripicola onderzocht doorhet Houtinstituut T.N.0. (Alg.rapport
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H-58-113van 24 sept.1958)- Onderstaande bescrhijvinggeldt voor deze soort en dehoutbeschrijving
waarschijnlijk ook voor de andere soortenuit de
1'groep.

Booms

Debeide bomen,waarvan door T.N.O. elk 1stanstuk werd
onderzocht,hadden eenhoogtevan resp.38en 39n enop
5nhoogte een diameter van resp.62en81 cm.
Stanrecht,vrij rond,net weinig,grote knoesten.
Wortellijsten tot 3nhoog en tot 7nover degrend
kronkelend.
Schors grijsbruin,vrijgrof, zeerweinigafschilferend.Reuk van debast iets gelijkend op jongeklapper.
Bevat veel witmelksap.

Houts

Kleur geelwit tot licht rosebruin, geen verschil tussen
spint enkern.Monsters vaak aangetast doorblauw-en
andere schimmels.Glans gering. Draad recht,nerf natig
fijn.De inWageningen aanwezige nonstersuit de lichte
groep hebben een vol.gew.van 0,42-0,62,gemiddeld 0,52
(?.ripicola 0,56). Het door T.N.O. onderzochte hout van
P.ripicola had eenvol,gew.van0,56-0,75» gemiddeld 0,62.
Een der door T.N.O. onderzochte stammen bezat een
sponzighart van 19 endiameter.Hoewelhet vol.gew.niet
veel lagerwas,had.het hout aan dehartzijde aanmerkdijk
lagere sterktecijfers.
Vergeleken met Frans constructieeikenhout heeft het
onderzochte Plpn^bnnnii.o-hn-uteen lagervol.gew.,doch
de sterktecijfers liggen invergelijking hiermee hoog,
zodat de soortelijke sterkten van Planchonellahoger zijn
dandievan Frans eiken.Hetbleek eengrote taaiheid te
bezitten.
De onderzochte dolken bevatten veel trekhout^ inhet
algeneenverhoogt dit de taaiheid. Het lijkt daarom gewenst nader te onderzoeken oftrekhout bij Planchonella
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geregeldvoorkont enof de taaiheid ookbij afwezigheid
van trekhout grootis.
Door het grote verschil tussen tangentiale enradiale
krimp heeft Planchonellabijhet drogenneiging tot
trekken en scheuren. De drogingdient dus zeer voorzichtig
te gebeuren.Ook ishet eenhoutsoort,die sterkwerkt.
De duurzaamheid isgering (kl.IVofV;nog geen
betrouwbare gegevens beschikbaar). Kleine proefstukken
bleken echter goed ihpregneerbaar.
Het isgoed te zagen.Bijaanwezigheid van trekhout
geeft het zagenvaak eenwollig oppervlak enkost het
gladschaven enige moeite.
Dijhet spijkeren splijt hetniet; de spijkervastheid ligtboven die v<aneiken.

Gebruik?

Constructies onder dak.Met het oog ophet sterke scheuren dient het tevorennet zorggedroogd teworden tot
het vereiste vochtgehalte. Bijde toepassing dient men
verderrekening tehoudennethet sterke werken.
Mocht debijhet Ï.N.0.-onderzoek geconstateerde
aanwezigheid van trekhout bij deze soortneer uitzondering
dan regelblijken te zijn,dan zullenvermoedelijk gunstiger waarden voor defysische eigenschappen gevonden
worden.
Als grotere houtwerken zicheven goed latenimpregneren als deonderzochte kleine proefstukken,dan ishet
hout ookbruikbaa.rvoor constructies buiten.

Structuur:Groeiringen afwezig ofaangeduid door smalle tangentiale
banden van iets donkerder houtweefsel,die ook geen
pa.rench.ymbevatten.
Vatenmerendeels inradiale groepjes van 2-5,sons
neer5 een enkele maal ook inkleine groepjesvan radiaal
en tangentiaal aaneengesloten vaten.De groepjes vaak
weer gerangschikt inradiale of schuine rijtjes,dienaar
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debastzijde sonsgevorkt zijn.De groepjes zijnnog juist
zichtbaar voor het bloto oog.Doorsnede dervaten 50-150jttAantal gewoonlijk 4-8 per mn^ vrijgelijkmatig verspreid.
Tussonschotten rond doorboord. Vaten open.
Stralenkopsniet zichtbaar voorhet blote oog,
uiterst snal (hoogstens 20p'); practisch in 1soort,opgebouwd uit liggende cellen met 1-4 rijen staande langs
de randen ofookweluit afwisselend staande en liggende
cellen. Stralenmetuitsluitend staande cellenkonen
zelden voor.Aantal der stralen 9-12,gemiddeld 11pernm;
In de lichtgekleurde monsters vormen zenauwelijks zichtbare spiegeltjes ophet kwartiervlak,in dewat donkerder
monsters iets meeropvallende.
ParenchynmetatracheaaljbijP.ripicola in zeer
smalle,•korte,herhuaaldelijkafgebroken en verspringende
bandjes, alleen net de loep zichtbaar en op onderlinge
afstanden van ca.80jit» .Met de stralen vormen zeeen
fijnnetwerk.3ijdeandere soorten zijnhet langer
doorlopende golvende bandjes,die ook verder,tot 200 u
enneer,van eklaar staan.

De soorten van de zwaardere groep hebben volumegewichten v,anca0,65-1,02. Ze zijnharder en sterker
endeglans iswathoger.Ze lijken evenmin duurzaam,
dochwaarschijnlijk zijn ze ook wel te impregneren.
P.keyensis is lichtbruin vankleur,heeft zeerfijne,
korte parenchymbandjes, notj dichter opeen danbijP.ripicola^ bijP.chartacea,P.linggensis,P.obovata enP.obovoidea lopen zebeter door en staanverderuiteen.
Kraemer (79)geeft voor Sideroxylon ferrugineun
(=P.obovata)eenvol.gew.van1,11 op.Het ishard en
sterk en zouals duurzaam gelden. De einden van dolken
hebbenneiging tot splijten en scheuren.Gebruiks stijlen
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voor woningen enkleine artikelen, zoalsgereedschapsstelon.Ook zouhet geschikt zijnvoor palen in zoutwater.
M.i.mag echter debestandheid tegen paalworm betwijfeld
worden,ik trof eralthans geenkiezel inaan.

Lit.s

20,56 1 1 , 57,65,74 1 , 79.

58.POUTERIA spp.

Familie Sapotaceae

Voorkomens Pouteria iseen geslacht net vrijveel soorten,vooral in
tropisch Amerika,o.a. Suriname,enkele in deZ.W,Pacific
eninNieuw-Guinea.
InN.N.G.komt P.doonsaf v.Royen het veelvuldigst
voor,verder P.lauterbachianaBaehni,P.rhopalocarpa v.
Royen enP.maclayana Baehni.
Diverse soorten zijn later tot de geslachten Lucuma
enPlanchonellagebracht.

Booms

Doorhet Houtinstituut T.N.O. zijn 2dolkenvan P.doonsafonderzocht (Alg.rapport H-58-108,dd. 16 sept.1958).
Dezewaren afkomstigvanbomenmet eenhoogte vanresp.
2/jen 36m, een diameter van 59e*i70cm en takvrije
stamstukkenvan 17en24m. De stammenwaren vrijrecht,
cilindrisch,met ondiepe gleuven enweinigknoesten.
Debast bevat veelmelksap.

Namens

Bekende soortenuit Suriname zijnP.engleri Eyma (Zwart
riemhout)enP.guianensis Aubl. (jan snijder). Dezebehoren echter tot eenhardere en zwaardere groep dan P.
doonsaf (vol.gew.resp.0,80 en 1,15). Zebevatten kiezel
en zijn dus in zekere mate bestand tegen paalworm,

N.N.G.s P.doonsafsMenait (Manikiong)5Menoer (Noemfoor);
Boeboeb (Oransbari)5 Mbomie,Oewommi
(Prafi); Sapongwa (Sidei).
P.lauterbachianas Asra (Kebar)f Ambai (Manokwari,
,Oransbari)5ïïapali(Sko).
P.maclayanas Awitini?,Awivanas (Mooi).

Houts

Onderstaande beschrijving geldt inhoofdzaak voor P.
doonsaf zoals doorT.N.O. onderzocht.
Geenkleurverschil tussen spint enkern;beide lichtgeel, somsmet ietsrose tint (erzounogkunnen worden
nagegaan ofbomen vangroter afmetingen misschien wel een
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kleurkernhebben,zoals deAmerikaanse soorten).Veel
nonsters zijn aangetast doorblauw- enandere schimiiels,
vooralhet hout aan debastzijde. Glans gering. Draad
recht,nerfnatig fijn totmatiggrof.
Vol.gew.0,49-0,66, gemiddeld 0,57 (deinWageningen
aanwezige 14monsters 0,38-0,69, gemiddeld 0,51).
Invergelijking net het eveneens door T.N.0.onderzochte Frans constructie-eiken, dat eenveelhogervol,
gew.heeft (0,75')> bezit P.doonsaf eengelijke of grotere
sterkte,zodat de soortelijke sterkte-eigenschappen hoger
liggen.Het is echter veelminder taai,heeft eengeringere schokweerstand enisveel zachter-danFranseiken.
Bijéén der onderzochte dolkenbleek hethout uit de
hartzône minder sterk te zijn dan datuit hetmeer naar
buiten gelegen gedeelte,eenverschijnsel, dat zich
overigens ook bijandere houtsoorten welvoordoet.
Deverhouding van tangentiale tot radiale krimp is
1,9-2,3« Dit isniet ongunstig,zodat verwacht zoumogen
worden,dathet hout zich inderegel zonderveel moeilijkheden laat drogen.Echtervermeldt T.N.O.,dat dosse
gezaagde plankjes net eenvochtgehalte boven het inhibitie
maximum bijhet drogen overlangse scheuren kregen;dit
zoueropkunnenwijzen,dat ergroeispanningen inde
boon aanwezigwaren.Het is dus gewenst na tegaan,of
dit een algeneen verschijnsel bij deze houtsoort isof
dat toevallig slechts debeide doorT.N,O. onderzochte
stammenhet vertoonden.
Hethout werkt middelmatig.
Het spinthout isniet duurzaam (kl.V),hetkernhout,
hoewel doorkleurniet van het spint te onderscheiden,
bleek weinig duurzaam t.o.v.witrotschirmeIs (kl.IV); er
zijn echter aanwijzingen, datt.o.v.bruinrotschimmelsde
duurzaamheid groter is (kl.Il). (Wangaard &Muschler,
Trop.Woods no.98, constateerden een soortgelijk verschil
bijP.carabobensist duurzaam t.o.v.witrot,zeer duurzaam
t.o.v.bruinrot).

m'
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Kleine proefstukken lieten zichvolledig impregneren.
Van4$natriumfluoride-oplossingwerdmeer opgenomendan
vankopernaphtenaat en creosootolie.
Het hout isgemakkelijk te zagenen te schaven en
glad af tewerken.Het laat zichgoed spijkeren ende
spijkervastheid ishoog (hoger danvan eiken).
Opm.Inhet T.N.O.rapport zijn ter vergelijking
sterktecijfers,enz.vanP.carabobensis Pitt,uitVenezuela,overgenomen uit TropicalWoodsno.97« Deze soort is
echter veel zwaarder (vol.gew.0,83)en duurzamer dan
P.doonsaf; het heeft bovendien eenhoge schokweerstand.
Eenvergelijking met P.doonsaf gaat daarom niet op.Onder
de teWageningen aanwezige monsters zijner echter 2,nl.
P.lauterbachiana enP.rhopalocarpa, die eenvol.gew.van
resp.0,87 en0,88 hebben,enaanmerkelijk harder en
donkerder vankleur (geelbruin)zijn.Deze zijn daarom
beter vergelijkbaarmet P.carabobensis eneveneens met
P.engleri uit Suriname (lit.66)„p.maclayanaisweer
wat lichtervankleur envangewicht (0,75)»

Gebruiks

Wegens de inverhouding tothet vol.gew.hoge buigsterkte,
elasticiteitsmodulus en druksterkte isP.doonsaf zeer
geschikt voor constructies onder dak.Blijkt deimpregneerbaarheid ook bijgrotere houtwerken goed te zijn,dan
komt het eveneens in aanmerkingvoor constructies buiten.
Degevondenvrijhoge taaiheid en schokweerstand zouden
het,mitsgeïmpregneerd, bruikbaar doen zijnvoorwaterbouwconstructies, althans indienhet voldoende slijtweerstand bezit.Het zoudan Oregon pine (douglas)en
eikenkunnen vervangen.Verder ishet geschikt voor
binnenbetirameringen,meubels,draaiwerk enwellicht voor
triplex.

Structuur: Groeiringen soms ontbrekend, dochgewoonlijk aangeduid
door smalle,wat donkerder tangentiale banden,waarin
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geen ofminder parenchyn voorkont en die aan dehartzijde
vaak begrensd zijn door eenbeter doorlopend parenchymbandje.
Vatenmerendeels inradiale groepjes van 2-7, sons
meer; ook alleenstaande konen voor.Be groepjes onderling
enmet de alleenstaande vaten somsgerangschikt in radiale
ofeenenkele maal schuine rijtjes.De groepjes zichtbaar
voorhet blote oog; doorsnede dervaten gewoonlijk
2
100-200U,,soms ook minder.Aantal 4-H permm ;bij
aanwezigheid vankleinere va.tenkanhet aantal groter
zijn.Tussenschotten rond doorboord.
Houtstralonniet zichtbaar voor het blote oog,
practischin 1soort,opgebouwd uit liggendenet 1-3,
somsmoor,rijen staande randcellen» ook samengestelde
stralen aanwezig.Aantal 9-12,gemiddeld 10permm;
uiterst smal (tot 15à25U/)• Hoogte maximaal •§•mm? op
het kwartiervlak nauwelijks zichtbare spiegeltjes vormend.
Parenchyn alleen zichtbaar met de loep,metatracheaal
in zeer talrijke,zeer smalle,korte verspringende
tangentiale bandjes oponderlinge afstanden van ca80W,.
Met de stralen vormen ze een zeer fijnnetwerk.
Lit.s
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59» PTEROCYKBIÏÏMsp.div.

Familie Sterculiaceae

Voorkomens Geslacht met slechts weinig soorten,uit Z.O.-Aziëen
Nieuw-Guinea;vroegerwerdhetwel gerekend tothet
geslacht Sterculia.
Demeest bekende enmeest verspreide soort is
Pterocymbium tinctoriumMerr.var. javanicumKosterm.
(= S.javanicun R.Br.= Sterculia campanulata Wall.), diu
waterarme gronden prefereert.
InÏÏ.N.G.komenvoor;P.beccarii K.Schuin,en P.?
splendens Kosterm,

Ramens

Philippijnens Taluto,enz.(P.tinctorium Merr.).
Indonesië (java)sWining,Binèng,Moenoeng,Tolok,enz.
Birmas Sawbya (P.javanicum).
AndamanensPapita (P.javanicum).
W.N.G.s P.beccarii %Tiroekwa,Tirokwa,Terpekwa (Manokwari)
P.? splendenssMien (Karoon); Tiroekwa (Manikiong)°,
Mogsoro (Mejach)| Soek (Mooi).
P.spp.;Bemiek (Attari);Ebiet (Kaowerawétj).

Boon;

Gewoonlijk grote,zuilvornige bomen,35-45 EIhoog,met
rolrond takvrij stamstuk tot25àJO m°,zonder ofmot
weinig,ondiepe gleuven ofwortellijsten,naar welvaak
motver doorlopende oppervlaktewcrtels.P.beccarii heeft
volgens Versteegh (125)tot 2-g-nhoge wortellijsten.
Schors donkergrijs tot grijsbruin,binnenbast rood,op
doorsnede donkerrood, tot 2â3cm dik,somsneer.Van
P.javanicumwordt vermeld, dathijop Javageruime tijd
bladerloos staat en dan zeerrijkelijk bloeit envrucht
draagt.Ook P,tinctorium zougedurende korte tijd zijn
blad verliezen.
DePterocymbiums hebbenha,rtvormigebladeren (bij
jongebomen van P.javanicum va,akdiep 3-5-spletigof
-delig). Bloemen zonderbloemkroon,kelkklokvornig,bij
P.javanicum donkerviolet enonaangenaam riekend. Bloemen

194

in pluimen aan de toppen der takken.Vrucht oenkokervrucht,bladachtig, langvoor het zaadrijpen openspringend,
net 1zaad.

Houts

Geenverschil tussen spint enkern,geelwit,recht van
draad,grof vannerf enmet duidelijke glans,vooral
radiaal.Het hout is zacht enbuitengewoon licht; vol :
gew.vanP.javanicum volgens denBerger (12)0,24-0,30,
volgens Pearson enBrown0,331 de inWageningen aanwezige
N.N.G.-monsters hebbon eenvol.gew.van 0,16-0,30,gemiddeld0,24« Ben Berger rangschikt P.javanicum in
sterkteklasse V,Pearson &Brownnoemen hetmatig sterk.
Deze laatste kwalificatie lijktmij,althans wathet
N.N.G.-hout betreft,tegunstig.
Be duurzaamheid is zeer gering (kl.V),maar het kan
geïmpregneerd worden. Baarhet spoedigwordt aangetast
door blauwschimnels moethet snel afgevoerd en gedroogd
worden, liefst kunstmatig. Drogen geeft geenmoeilijkheden.
Hot laat zich gemakkelijk bewerken enafwerken.

Gebruiks

BenBergernoemt het hout van P.javanicum (=P.tinctorium)
practisch niet bruikbaar.Pearson& Brown en Browne
achtenhet geschikt voor goedkope planken,mitsgoed
gedroogd. Whitford vermeldt,dat P.tinctorium uit de
Philippijnen bruikbaar isvoor lucifers,kisten en
drijvers voorvlotten.

Structuurs Groeiringen afwezig, soms vaag aangeduid door een smalle
band vanwat lichterweefsel en/ofplaatselijke geringe
verbredingen van dehoutstralen.
Vaten duidelijk voor het blote oog,nagenoeg alle
alleenstaand met sporadisch eenradiaal groepje van2-3,
zeldenmeer. Diameter 100-250 U .Gelijkmatig verdeeld.
2
Aantal 0-3 permm .Tussenschotten rond doorboord.
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Inhoud geen» Op de langsvlakken vormen devaten duidelijke
rechte groefjes.
Houtstralen in 2soorten,debredere duidelijk zichtbaar voor het bloteoog,heterogeen, tot 300i^breed entot
4 mmhoog.Aantal 1-4 Ve? cim.Inhoud; bruine stof.De
smallere talrijker dan de brede,geheel uit staande
cellen opgebouwd. Ophetkwartiervlo-kvormen de stralen
duidelijke glanzende spiegeltjes,
Parenchyme paratracheaal in snrnlleringen omde
vaten,vaak met tangentiale,vleugelvormigeuitlopers;
metatracheaal in talrijke,zeer smalle korteadertjes,
overgaand inverstrooid parenchyn.
Etagebouw vanvezels,parenchyn en vatgeleidingen
zichtbaar voor het blote oog als een fijne streping,
vooral ophet ra„dialevlak.

Lit.s

12,24,57,65,7 4 1 1 , 101 1 1 , 125,151.
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60, PTERYGOTA HORSFIELDIIKosterm. (=P.forbesii F.MueU.=
TetradiahorsfieldiiR.Br.)

Familie Sterculiaceae

Voorkomens Geslacht met een 12-tal soorten,demeeste uitWestAfrika, o.a.P.bequaertii DeWild,enP.nacrocarpa K.Schum.
InIndia en deAndananen komt voorsP.roxburghii Schott,
etEndl. (=Sterculia alata Roxb.), terwijl in deMolukken,
N.N.G.,A.N.G. enhoewel zeldzaam ook op Java, slechts
P.horsfieldii isaangetroffen.
Namens

P.forbesii.Molukken;Kaju ohoro,Arkir,Matamotan,Kaju
mei.
N.G.G.ï P.horsfieldii;Aimanfian (Biak);Kaoe (Karoon);
Hidokwa,Hidowkwa, Iembaka, Orkwa
(Manikiong); Ifonek (Mejach);Toelce,
Tolloe (Mooi);Rihè (Nemo); Ai
manfian (Tafelberg);Irapa(?) .

Booms

Boorhet Eoutinstituut T.N.0,werd hethout van 4bomen
onderzocht, diehoogtenhadden van 55-65m, diametersvan
61-78 cm en takvrije stamstukkenvan 33-|;-36m (Alg. rapport
H-60-101. dd.12aug. I960).
Volgens Lasschuit ishet takvrije stanstuk gewoonlijk
recht en rolrond, zonder knoesten enmetwortellijsten tot
3à 4mhoogte.Versteegh (125)beschrijft de stam als
rond,paarsachtig bruin,met weinigwitte vlekken en vrij
veel ondiepe overlangso groeven. Bast zeervezelig,
gemakkelijk inrepen uiteen te scheuren.

Hout?

Spint enkern lichtgeel tot lichtgeelbruin; verschillende
monsters aangetast doorblauw- en andere schimmels en door
nathoutboorders.Glansgering totmatig.Versheeft hot
hout een zeer onwelriekende geur,die echter verdwijnt bij
het drogen.Braad recht,somsgolvend ofietskruisdradig.
T.N.0.vond bij4onderzochte stamstukken een gemiddeld
vol.gew.van 0,90; bijde inWageningen aanwezige 15
monsters liephet uiteen van 0,45 tot 0,98,gemiddeld 0,71;
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de lichtste waren verrioedolijkafkomstig van sponzighart»
T.N.O.vond ook,dathet houtuit dehartzfinevan 2der
dolken lichter enminder sterk was dan datuit debastzônc.
Blijkens het ï.F.0.-onderzoek ishet zowel innatte als
in luchtdroge toestand taai enbezit het eengrote schokweerstand. Bijvergelijkingnet cijfers uit de literatuur
betreffende andore houtsoorten blijkt Pterygota een12^i
hoger vol.gew. tehebben da.nhickory, 30à35$dan essen
enAfr.Pterygota en20$hoger dan Frans eiken.Inverhoudingtothet vol.gew.is de druksterkte evenwijdig aan
devezel bijPterygota het grootst,debuigsterkte ninder
danvan hickory,naar groter danvan de 3andere.De taaiheid isveel lager danvanhickory,wat lager danvan essen,
gelijk aan die vanAfr.Pterygota engroter danvan Frans
eiken.De verhoudingvan tangentiale totradialekrimp is
ca2,0; de axiale krimp is ca,0,2$; ditwijst eropdat
geen trekhout aanwezig is en dat erbijhet drogen,mits
deskundiguitgevoerd, weinig gevaar bestaat vanvervorming.
P.horsfieldiibleek weinigbestand tegenwitrot (duurzaanheidsklasso IV),naarhadveel groterweerstand tegen
bruinrot; daarom zalvoor depraktijk deduurzaanheidsklassewaarschijnlijk hoger kunnen worden aangegeven? III.
Opgemerkt moge echter worden,dathet Bosbouwproefstation
teBogor P.forbesii (=P.horsfieldii)duurzaanheidsklasse
Vgeeft,terwijl in deliteratuur ook ränderePterygota
spp.niet duurzaamworden genoemd.Het laat zich evenwel
goed impregneren.
Bijhet verzagen inverse toestand wordt hethoutoppervlak:met eenkleverige laagbedekt;daarom moetende
zagenvoortdurend metwaterworden afgespoten enmoeten de
plankenmet stapellatten ertussen gedroogd worden onaan
elkaarkleven tevoorkonen.Eenmaal droog laat hethout
zichgemakkelijk zagen,schaven en afwerken.Het isook
goed te lijmen en te spijkeren.
Bijeenproefmet schillen van 1stamvoor fineer,na
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stomen gedurende /[Ouur bijeen temperatuur van 85 •,bleek,
dat erhardere en zachtere gedeeltennaast elkaar kunnen
voorkomen. Ookkan,zoals boven reeds vermeld,het hout
aan de buitenzijde zwaarder enharder zijndan aande
hartzijde.Ditverschil isweliswaar niet groot,maar
tochwaarneembaar. Om/jeenmoeilijkhedenbijhet schillen
tekrijgen zalmen daarom waarschijnlijk bij 100 moeten
stomen (de duur proefondervindelijk te bepalen); schilt
men verder onmiddellijk nahet stonen,dan zijn dehardere
buitendelen van de stamwarmer dan demeernaar binnen
gelegene,waardoor eengelijkmatiger fineer verkregen
zalkunnen worden.

Gebruik:

Vat sterkte betreft isP.horsfieldii geschikt voor constructiedoeleinden. Bijgebruik inweer enwindmoet het
eerst geïmpregneerd worden« Wegens taaiheid enhoge schokweerstand kanhot dezelfde toepassingen vinden als essens
wagonbouw, ski's,handvatten voor werktuigen, enz.Geïmpregneerd ishet geschikt voor dwarsliggers. In Spaans
Guinee,gebruikt men Pterygota voor triplex.

Structuur? Groeiringen afwezig of aangeduid, doordat deparenchymbandjos periodiek wat verderuiteenstaan en/of meer golvend verlopen danelders.
Vaten zichtbaa,rvoorhetblote oog,doorsnede gemiddeld ruim 200 & ;alleenstaand en in radiale groepjes van
meest 2-3, somsmoor, doch dangewoonlijk ten dele bestaand
uitkleinere vaten (vattracheïden); een enkele maalook
willekeurige groepjes.Zeer spaarzaam tot spaarzaams 0-2
2
permm .Regelmatig verspreid. Tussenschotten rond doorboord. Inhoud; thyllen inhetmerendeel dervaten,sporadisch wat gom.
Houtstralen duidelijk zichtbaar voorhet blote oog/
in 2soortensde ene opgebouwd uit liggende cellenmetI
totmeerdere rijen staande ofkorte hoge langs deranden,
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de andere, smallere,uitsluitend Toestaande uit staande of
korte hoge cellen.Ook samengestelde stralen konen voor.
Aantal 4-6 perna,breedte gemiddeld ca60U ,hoogte tot
2-gQ Q | door lichtere kleurvormen ze ophet kwartiervlak
duidelijke spiegeltjes.
Parenchynis paratracheaal in smalle,vaak onvolkomen
mantels om devaten.Metatracheaal inrechte totgolvende,
deels goed doorlopende,deels afgebroken bandjes,oven
breed of ietsbreder dan de stralen enhiermee eennetv o m igpatroon vormend, dat door zijn lichte kleurduidelijk inhet oogvalt.Dekorte bandjes gewoonlijk sterker
golvend dan de doorlopende.Afstand derbandjes 1tot3
maal die der stralen.
Daar Pterygota geen hars- of gomgangen of oliece11en
heeft, is dekleverige vloeistof,die bijhet zagenvan
nat hout vrijkomt,evenals de onaangename geurmogelijk
afkomstiguit hetparenchyra.
Bijmicroscopisch onderzoek blijken vooral'de stralen,
maar ook het parenchym,kristallen tebevatten.

Opmerking; De Afrikaanse P.bequaertiikomt volgens de beschrijving
in "Ahandbook ofhardwoods" (52),zeerveel overeen met
P.horsfieldii enwordt voor dezelfde gebruiksdoeleinden
aanbevolen.Vol,gew. en sterktecijfers,opgegevenin "The
strength properties of timber" (l)zijn overhet geheel
wat lager dan deT.N.O.-eijfersvoor P.horsfieldii.

Lit.:

i,4 1 1 1 , 52,57,65,9 8 1 1 , 125.
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61. STERCULIA sp.div.

Familie Sterculiaceae

Voorkomen;Pantropisch geslacht net vele tientallen soorten,voornamelijk in tropisch Azië.Demeeste,waaronder dieuit
N.N.G.helsbenzacht en licht hout,enige andere,zoals
S.oblongaMast. (Yellow sterculia)en S.rhinopetala K.
Schun. (Brown sterculia),beide uit West-Afrika, zijn
hard en zwaar.
In1T.1I.G.konenvoor; S.conwentzii K.Schum., S.fcetida L., S.oncinocarpa K.Schum., S.parkinsoniiF.v.I-L,
S.porphyrocladaM.et P., S.schunannianaMildbr.,S.schillinglawii F.v.M.,S.treubii' Hochr. enandere»
Van deze heeft vooral S.fcetida eengrootverspreidingsgebied; Voor- enAchter-Indië,dePhilippijnen,
Malesië,Noord-Australib'enOost-Afrika.

ïïanen;

Ned.s Stinknaive (S.foetida).
Indonesië- Kepoh,Djangkang,ïïantap,enz.
MalayasKelumpang,
ÏÏ.N.G.:S.parkinsonii;Goewoer (Berik);Aroen (Kaowerawetj)
Miejet (Kebar); Sobonggwa(Manikiong)5Mogoro (Mejach)|Mawie
(Mooi)5 Tampapa (Sko);Mandjawai,
Mandjawee (Tafelberg).
S.?porphyrocladag Warisan (Sidei).
S.schunanniana; Sebonggwa (Manikiong).
S.shillinglawiis Moeswe (Mooi),
S.treubiis Mok (Karoon); Senbonggwa (Manikiong);
Boeloek (Mooi).
S.spp.;Gorbcn (Berik);Wiedoe (Kapaukoe)i Bomtdor,
Lelakai (Manikiong).

)Qi

Kot geslacht Sterculia heeft genengdslachtige bloemennet
klokvornige,4-5-ci.elige,dikwijls gekleurde kelkjbloembladen ontbreken.Bladeren hetzijenkelvoudig,hetzij
hanclvorniggelobd of sanengesteld.
S.foetida is eenboon tot 35 H hoognet een diameter
tot 1,25 m eneen takvrij stanstuk tot 18in.De stam is
znilvormig,neestal beneden ondiep gegroefd envaak met

Stereulia macropkylla

Sterculiafoetida
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kleine wortellijsteh. De schors is 12-20mm dik,hard en
nogal taai,vanbuiten grijs envrijglad met weinig overlangse barsten;enigszins afschilferend.
Bladeren opeengehoopt aan de toppen dertakken,
handvormig samengesteld,net 7-9, zeldzamer 5-H blaadjeR;
deze zijn elliptisch-lancetvornig, toegespitst,leerachtig,
onbehaard engaafrandig; dehoofdnerf ende talrijke
zijnerven vallen aan debovenzijde opdoor een lichtere
kleur. Bloempluinen opstaand aan do toppen dertakken,
bloenen2-3 cm in diameter,vuil-purper, stinkend,meestal
tegelijk met denieuwe bladeren ontluikend.Vrucht een
kokervrucht,tot 7cm lang,dik houtachtig, aan een zijde
openspringend,na hei.openspringen hartvormig, 10-13 cm
breed,van buiten zwart,van binnen vuil-purper;aantal
zaden 10-15, zwart,20-25bij 12pin.Volgens Heyne (56)
wordt de olieuit de zaden op Javawel gebruikt alslampolie enbraadolie. Alsmerkwaardigheid wordt daarbijverQ

meld, dat deze olie bijverhitting boven 180 plotseling
overgaat ineengolei-achtige massa. Dekernen worden
geroosterd gegeten,rauw zijn zegiftig.De geroosterde
vruchtschil ende ashiervanworden gebruikt in inlandse
medicijnen.
Sommige Sterculia-soortenhebbenhogewortellijsten;
dit isbv„ het gevalmet S.nacrophylla.Dezeheeftenkelvoudige,bijna ronde,viltigbehaarde bladeren,15-32b:>j
13"2"27cm groot;de jongeblaxlerenzijn fluweelachtigen
vuilkarmijnrood vankleur. Debladeren van zeer jonge
bomen zijn diep 3-5-l°^ig envaak meer dan -§•mgroot.
Bloemen klein,open ca 5ramin diameter,//ter grootte van
eenkippe-ei,van buiten,fluweelachtig scharlakenrood,
vanbinnenwit.Zadengewoonlijk 1of2,langwerpig,
l-g--2cm, zwart,oliehoudend.
Sterculia laat zichgemakkelijk vermenigvuldigen
door stumps enstekken.
/

vuilgeelbruin.Vruchten4-5 bijeen? kortgesteeld?
bijnabolvormig,
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Houts

S.footidaheeft een jeeiwit ofbruinwit spint,4-6 enb-;\...
niet scherp gescheiden vanhet rose,vaal roodbruine of
vaal geelbruine kernhout.Versheeft het een enigszins
scherpe /;eur,die bijhet drogenverdwijnt. Glans gering
totvrij duidelijk,vooral ophet kwartiorvlak.Draad
recht,nerf grof.Vol.gew.volgens denBerger (12)0,500,78; anderen geven waarden,uiteenlopend van 0,41 tot
0,67. Sterkteklasse III-IV,volgens denBerger IIofIII.
Hot spint is zeer weinig duurzran (gkl.V),het kernhout
volgens den Berger k?.III.
Demeeste andere Storculia'shebben geenkernhout.
Het spint kont overeen net dat van S.footida.Volgons
denBerger hebben de Indonesische soorten eenvol.gew..van 0,24-0,80enrangschikt hij deze in sterkteklasse III
ofIV, sons II.De inVageningen aanwezige monstersuit
F.ÎI.G-.zijn overhc:talgeneonbuitengewoon licht tot
licht (vol.gew. 0,12-05/|4,geniddeld 0,26)5inverband
hiemede is de sterkteklasse IV-V» Duurzaamheidsklassc V.
Behalve dekern v.anS-foetida laat hethout zich goed impregneren.Verder ishet gemakkelijk tebe"werkenente
drogen.

Gebruik% 1ervoorkoningvan aantasting door schimmels eninsecten
mo„,thet hoaitna doAdelung snel afgevoerd en verzaagd
worden.Eet is danbruikbaar voor pakkisten.Door de
bevolkingwordt hetwul gebruikt voor drijvers van netten
envoor boonstamkano's. DenBorger acht het kernhout van
S.foetida geschikt voor balkjes,stijlen onplanken onder
dak.Kraomer (79)noemt S.maorophylla duurzaam voor
binnenwerk;hetwilmijvoorkomen,dat wegens devatbriar. heid voor insectonaantas4ing verduurzaming toch aante
bevelenis.
Van enkele soortenuit India,wordt nogvermeld,dat
ze geschikt bevonden zijn voor triplex,lucifersstokjes
en -doosjes,onpapier.Vermoedelijk zal ditwel geenl"'
kwaliteit zijn.
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Structuur? Groeiringen vaag tot duidelijk,hetzijdoordat het late
hout wat donkordervankleur is danhetvroege,hetzij
door enige periodiciteit indeverspreiding dervaten,
sons door een fijn lijntje terminaal parenchym.
Vaten zichtbaar voorhet blote oog,diameter 50--300,
gewoonlijk 100-250 '<u oMerendeels alleenstaand ofnerendeels ingroepjes; in de groepjes meestal2-3vaten radiaal aaneongerijd; ook vaak complexjes van meerdere
vaten bijeen,waarvan dan alle of een deel dervatenveel
nauwer kunnen zijn dan de andore. Aantal 2-5 permm

2

(de zeer nauwe der groepjes of complexjes niet meegerekend)
Nogal gelijkmatig verspreid,, somsneiging tot tangentiale
rangschikking. Tussonschotten rond doorboord.Inhoud;geen',in sonnige monsters watwitte stof,inhotkernhout van S.foetidaveel thyllen.
Koutstralen in 2soorten,breed en zeer smal,de
laatste gering in aantal,envaak moeilijk waarneembaar,
opgebouwd uit staande cellen,de eerste zichtbaar voor
het blote oog,totruin 200 u breed, .aantal2-4per mn,
opgebouwd uit liggende cellen met 1tot enige rijen
staande langsboven- en onderrand ennet omhullende
cellen. Inhoud; inhet kernhout van S.foetida weinig
bruine stof.Ophet kwartiervlak vormen de stralen nogal
opvallende, sens lichte,soms donkere,glanzende spiegeltjes en ook ophet dosse vlak geven ze een typische
tekening.
Parenchyus paratracheaalbij S.foetida in snalle
ringen ondevaten,bij andere soorten somsmoeilijk
waarneembaar;netatrachoaal enverstrooid bij de diverse
soorten meestal zeer overvloedig aanwezig,het netatracheale in zeer snalle,korte adertjes,overgaand in
verstrooid, soms ook in doorlopende fijne lijntjes,die
vaak doen denken aan terminaal parenchym.
Etagebouw van parenchym, vezels envatgeleidingen,
ca 2etage'spernn,is.alleenzichtbaar net de loep;
het best ophet radiale vlak.
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Sonnige auteursvornclden dat gongangen intangentiale rijenkunnen voorkomen.

Lit.s

12, 23, 26,48 1 , 56 1 1 , 57,65, 70, IA11,

13, 125.
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62. CELTIS sp.div.

Familie Ulnaceae

Voorkomen; Coltis is een voornamelijk tropisch geslacht net vele (ca
60) soorten, waarvan ook eni.po in clesubtropische on de
gematigde luchtstreek. Ze zijn verspreid over Zuid-,
Midden- on ïloord-Ancrika, tropisch, Noord- on Zuid-Afrika,.
Zuid-Europa en het Nabije Oosten, India, China, Japan, de
Philippijnen, Malaya, Indonesië, Australië, Kieuw-Guinea
en de Bismarck- on Salonons-eilandon.
In ïAA'AG. werden tot no,ptoe ingezameld; C.kajewskii
M. et P., C l a t i f o l i a Planch,, C.nynanii K.Schum., C.paniculata Planch., C.similis M.et P., en C.sp.( a ) .
De "beide eerstgenoemde konen het veelvuldipst v^or,Cclatifolia is vrij al-çoneon in het laaaland, naar ook -o
groter haos'te bov,.-n zee. C.nynanii wordt ook aano;etrof:Vn
in A.N.G., tervrijl van Jo.vahekend is C.wightii Planch.
(Pendjalinan).
C.nynanii is onderzocht door het IToutinstituut T.N.0.
(Aio;.rapport H-58-68, dd. 19 juni 1958).

lianen;

C.philippinensis;Er^ahin, ïloro, Liluna, Mararabaolu,Kaju
lulu, Polo pisau, Sauipjkaro, Wolulu (Molukken, Celebes)5
Malaikmo, Malipibuyo (Philippijnen).
C.riaescenss Maripu (0.Borneo).
C.paniculate^ Kasein, Miran, Ai peritan (Molukken),0
Investigator tree (Australië).
C.latifolias Bolfatu, Make (Molukken).
N.N.G.s C l a t i f o l i a ; Marnar (Borik); Waren (Biak); Manasa:.
M.arabosa (Kaowerawétj)5 Koendjan
(Karoon): Piejie (Kebar)5 Sehicvpa
(Manikiono;)5Meweserein (Mejach);
A;^oeobaloos, Me1awa (Mooi)5Pi-ij
(Sidei).
C.nynaniisWennè-maran (Berik); Pinar (Kaowerawetj
Waren (Kebar); Sehieopa (Manikiono;);
Walik (Mooi).
C.sp. (a)sPiir (Kaowerawetj)«, Watik (Mooi);
Wanpa (Tafelberg).
C.spp.5Begeh (Attain)? Waren (Kebar); Sehiega
(Manikiong).

riUUM 7

Pr"-'" pWKpperwis.
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Boon?

C.latifolia wordt tot 40nhoognet een takvrij stamstuk
tot 25n en een diametervan 50à75 cm. C.nymanii bereikt
groter af
nutingen.Van de door T.H.0. onderzochte 3exenplaren w-asdegrootste 58r.i hoog, 35ntakvrijenbedroep
de diameter 77 en. Beide soorten zijnvoorzien vanlage
wortellijsten. Zehebben ronde,vrijrechte stairmenneó
eengroengrijze, donkergrijze ofbijna zwarte,ruin -h cdikke bast net ondiepe groeven; dievan C.rigescensis
bijaansnijd.on zeerhard.
Bladeren verspreid, 10-20en langbij 5-12-g-enbreed,
gao.frandig,n..t3in do top samenlopende nerven,verbonden door dwarse traliovorr.iigv aderen.
Bloenen inbijSchemen. Vrucht een eironde steenvrucht net vlezige vruchtwand onhardekern.

Hout;

Bijnawit tot lichtgeel vankleur,vaak aangetast door
blauwschinnels,welke verkleuring echter bijhot drogen
grotendeels wegtrekt, Geenverschil tussen spint enkern;
het Houtinstituut ï.II.Or vond echter bij enkele stanncn
inhet hart een donkere verkleuring,welke de indruk
maakte van kernhout.Glans matig. Braad recht ofenigszinskruisdradig;nerf tamelijk fijn. Geur vers zeer
onaangenaam door aanwezigheid van skatnl.
Be soorten v-allenuiteen in2groepen? de ene (C.
latifolia en C.paniculata)heeft eenvol.gew.van 0,80
(0,70-0,90), de andere (C.kajewski,C.nynanii enC.sp.
(a))van0,50 (0,43-0,66).
Be eerste groep isuiteraard harder en sterker
(sterktekl.Il)obande tweede (sterktokl.III).
Het Celtishout is zeer taai, in dit opzicht tevergelijken net essen.Boor ï.B.0.werd evenwel bijonderde
zoek van de 2 groep opgemerkt,dathethout naarhot
hart toe aanmerkelijk minorersterk enveel brosser was
dan datvan debuitenzijde.Bovendien werdnog deaanwezigheid vanvooshart geconstateerd" ditwerd buiten
het onderzoek gelaten.
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De duurzaamheid van Ccltisisgering (kl.IV-V).
het laat zichgoed.drogenmetweinigneigingtot
scheuren.Het is genakkolijk te bewerken;bijaanwezigheid vankruisd.ra.adwat moeilijker glad te schaveno
Verder laat het zichgoed buigen.
Gebruik;

V-orcenstructiewerk onder dak,betonbokistingen,kisten\
wegens zijn taaiheid voor masten,wagenbonon enwagenbouw,rekstekken,goreedschapsstelen,envoor gebogen
vo-.rworpen.

StructuursGrooiringen overhet algeneen vrijdaiid.elijkdoorhot
afsteken van banden licht toren donkerder gekleurd hout»
sons ook do-rfijne,herhaaldelijk onderbroken paronchynbandjes.
Vaten zichtbe,arvoor het blote cog,merendeels
alleenstaand enin groepjes van 2-6,radiaal aaneengerijd.
naar ook inwillekeurige groepjes» Vrijgelijkmatigver-2
spreid. Aantal 8-12 per nm .Tussenschotten rond doorboord.Inhoudgsonsvrij dikwaaidigethyllen,in sonnige
nonsters witte stof inenkele vaten.
Iloutstralenmerendeels zichtbaar voorhet bloteoo.-g;
in2noeilijk te onderscheiden soorten; deene opgebouwd
uit liggende cellen net één totneerdero rijenstaandekorte rondcellen onvaak samengesteld, de andere uitsluitend bestaand uit staande cellen.Aantal 6~3 per m .
Ophet kwartiwi-vl,-.-.,K:onduidelijk- Lel vrij duidelijke
spiege11jes vornend.
P a r c n c h y n in smalle r i n g e n om de v a t e n , o p é é nof
b e i d e f l a n k e n v a a k u i t v l o e i e n d tot k o r t e b a n d j e s n e t a t r a c h e a a l p a r c n c h y n , dat soms enige v a t e n n e t e l k a a r
v e r b i n d t . O p de z ô n e g r e n z e n zijn deze b a n d j e s sons v e r l e n g d en g e v e n d a nde i n d r u k van t e r m i n a a l p a r c n c h y n .
B i j z o n d e r e v o r m i n g e n ? soms s p a a r z a a m n e r g v l e k k e n .
M i c r o s c o p i s c h b l i j k e n in de s t a a n d e s t r a a l c e l l e n ,

riliUMI W.—Vite« cofassus.
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doaxiale parenchyncellen en de dikwandige thyllenveel
grotekristallen voor tekonen.

Lit.

T

T

TV

XTT

3,4,56\ 57,65,68,73 ,74 ,77,79,125-
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63= VITEX sp.div.

Eanilic Verbenaceae

Voorkonens Het geslacht Vitex onvat een 70-tal bonen enstruiken,
verspreid over de tropen,doch ook enkele in de genatigde
luchtstreek.Een bekende soort uit Indonesië,o.a. in cle
djatibossen van Java,is de Laban, V.pubescens Vahl, die
ookvoorkont in t/o'.r-on /Ichter-Incliö,Mnlay
aende
Philippijnen.
InNJ.fi. werden aangetroffen? V.cofassus Roinw.,
V.glabrata E.Br, enV.quinata F.K.yill. (=V.heterophyli".
Roxb. = Viticiprennanovaopornorianeae H.J.L.).
V.cof
assusReinw.kont behalve in II.G.ookvoor opGelober.
endoMolukken, in deBisnarck-archipel en opdeSalononeilanden-.Hijgroeit inhet laagland enlagereberghollio
genop doorlatende gronden,niet inmoeras.

Hauens

Indonesien Gofasa,Kofasa,Gupasa,enz.
À.II.G.s Vitex,New Guinea teak,Anoano,Tata-o,Lai-ah.
Ka-ar,Afas, Ahsang,A'sang,Bitun.
II.II.G. s V.cof a s s u s s S a s s o e w a r ( B e r i k ) ; Riclohokko ( M a n i kiong).

Boons

Kan eengrote boonworden tot 40nhoog en1^0endianeter,
naarnoestal isdehoogte slechts 2bnnet een takvrij
stanstuk van 15-20n en een dianeter van ruin 1n.De
stannen zijngewoonlijk vrijkrorinet ondiepe gleuven|
zehebben lage wortellijsten.InÎI.II.G.zijn debonen in
deregelklein en is de stanvorn slecht.Bebast isdun,
grijsachtig tot lichtbruin,zacht en weinig afschilferend
in dunne picatenof schilfers. Bladeren enkelvoudig,overstaand,gaafrandig.Bloenen klein,inpluinen.Vrucht een
kleine steenvrucht net 2-4 zaden.

Hout:

het tot7"2enbrede spint iswat lichter vankleur dan
het geelgrijze,grijsbruine tot lichtbruine kernhout,dat
vaak enigszins gestreept ofgevland lijkt door wat lichte
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on donkerder banden; s^int enkern zijn duidelijkg(

'to-

scheiden.Glansnatig. Draad recht tot iets golvend of
kruisdradia-5nerf tanolijkfijn.
Eethout isnati-hard tothard envrij zwaar tot
zeer zwaar (vol..;;cw.0,60-0,96,goniddold0,75)» Het valt
in stcrktekl.I-III, goniddeldII.
De gegevens ontrent de-duurzaanhcid zijn enigszins
tegenstrijdig.Kalkman (68)geeft duurzao.nhoidsklassc II
cp, sonnige auteurs noenen het zeer duurzaan5volgens
Kraener (79)noldthet inRowIreland als duurzaanin
contact net degrond,niet echter inÂ.N.G. Den Berger
rekent het veel opV.cofassus gelijkende hout vanV.pu-bescens tot kl.I. Volgens Stefels (117)zou V.cofassus
"behoorlijkbestand zijn tegen paalworn (proef teKokas1.,
Ditkan dan echterniet te danken zijn aanaanwezigheid
vankiezelkorrels inhet houtsvoirons G^no^rijp (49)
behoort V.cofassus evenalsV.pubescens tot cl^Vitexsoorten z'aulerkiezel- Baarcntuacn z<uV.glabrata veel
kiezel bevatten.Merkwaardigerwijze trof ik in dobeide
uit1T.ÎT.G.ontvangendienstersvan deze soort ;jeenkiezel
aan,wel ineenvroeger vanhet Bosbouwproofsta.tionte
Donor ontvangen nonster, waarvan deherkanstnij onbekend
is. Ook in V.quinata vond ikkiezel. (Hierpast wellicht
de opmerking,dat douitkomstenvan een enkele paalwornproefnet denodige reserve beschouwd noutenworden.Het
gehalte aan paalwornwerende bestanddelen inhethout kan
vrij sterk wisselen,niet alleen binnen de soort,naar
zelfs binnen dezelfde,stan. Ook deagressiviteit vande
paalworn^n loopt uiteen naar soort,van plaats tot plaats
envan jaar tot jaar.Bekend ishet geval van Denerara
greenheart, dat alspaa.lwornbestendiggeldt onalszodanigovera.1bijwaterwerken wordt toegepast,dochdat
inhot Pananakanaal inkorte tijd sterkbleek te zijn
aangetast. Dezelfde ervaring deednon opnet sluisdeuren
inhet Saranaca-kanaal in Surinane.Inbeide gevallen was
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de schuldige een brakwater paalworms Feoteredo roynci).
V.cofassus isniet moeilijk te drogen enkrimpt on
scheurt weinig.Het laat zich ondanks zijnvrijgrote
hardheid goed zagen englad afwerken.Het isgoed te
buigen, te spijkeren on te schroeven.
Gebruiks

Als constructiohout;hot is echter niet in grotelen,;t,_..L
teverkrijgen wegons devaak ongunstige stanvorm.Ree
kont inaanmerkingvoerwaterwerken in zeewater» indien
het inderdaad paalwornbostendig is.Het is gezochtvo-o'
prauwon onkromhouten in debotenbouw,Verder ishot
geschikt voermeubels enbetimmeringen enwaarschijnlijk
evenals V.pubescens vregens zijn vrijgrote taaiheid voor
ploegen» velgen en spaken vomwielen,roeiriemen,enz.
Invele streken inEI.N.G.,vooral aan denoordkust,kent
ongebruikt menhet hout inhet geheelniet|aan de zuidkust» bv. in de Afd. Pak Fak,ish..tgebruik gering.

Structuur; Groeiringen soms afwezig, somsvaag tot duidelijk zichtbaar» hetzij door banden vanwat donkerder getintweefsel,
hetzij door enige periodiciteit in aantal ofgrootte dor
vaten; soms door eenmin ofmeer doorlopende tangential.
rijvaten ofeen zeer snalpaorenchymbandje op degroeiringgrons.
Vatenniet ofnauwelijks zichtbaar voor hot blote
oog» nagenoeg alle ofmerendeels alleenstaand, en,afgezien van de ovengenoemde periodiciteit» vrij gelijkmatig
verdoold.Tusscnschottenrond doorboord. Inhoud;thylie;2
Aantal 5-1-4pormm .
Houtstralennog,juist zichtbaar voor het blote oo ; ,
smal,in 1soort,opgebouwd uit liggende cellenmet soms
een rijtje kortere enhogere langs de randen5weinig
duidelijke tot zeer duidelijke spiegeltjes vormend.
Aantal 6-9 pormm.
Parenchym vaak afwezig, soms zeer snalIe, alofniet
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doorlopende bandjes terriinaalofnotatracheaalparcnchyn
V.gla/brataR.Br.kont behalve inN.G. ookvoor in Birna,
doAndananen,Indochina,Malaya,Indonesië enAustralie.

Nancn:

IndonesiësLabanketiling, Gentiling,Tiling,Gofasa,
Kajanpan.
H.N.G.;Ridohokko (lïanikiong).

boze soort hoeft grote overeenkomst net devorige,echto;'•
zijn debladeren 5-tallig, langgesteold.Oey Djoen Seng
(99)vondbij 4nonsters hetzelfde vol.gew. alsvoir
V.cofassus? dobeide inVageningen uit N.H.G.ontvanctn
nonsters zijn echter lichter,nl. 0,52en 0,63; ze hol)!00.
oenwat donkerder kleur en zijnneer gestreept danV.c
fassus.Het hout isvoor dezelfde doeleinden bruikbaar
alsvan deze laatste.Ontrent a.anwezigheidvankiezel
inhet hout zie hierboven.
Y.quinataF.H.Will. V.quinata kont ookvoor inIndonesië.

Naaeri!

Indonesië? ILaleban,Gufasa,Gofo.sagaba.,Kxijutonde,enz.
N.N.G.s Ridohokko (Manikiong).

Boons

Stanvrijglad, tot 3i>hoogte net vrij diepe gleuven.
Vortellijsten tot 80enhoog. Schors grijsbruin net grote
witte vlekken,afschilferend in dunne vliezen.

Houts

Over het geheel iets lichter van kleur dan datvanV.cofassus en zachter en lichters vol.gew. 0,33-0,56,goniddeld 0,46. Oeyvond 0,36-0,70, geniddeld 0,53°Inverband,
net dit lagere vol.gew. is ook de sterkte geringers kl.
IV-III.

Lit.s

2,4 1 1 1 , 12,55, 57,65, 68,7 4 V I 1 , 77,79,99,118,12;>s
130, 134.
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