Mededeelingen· van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Op de algemeene vergadering te Wageningen op 8 October jl. werd op grond van artikel 6 eerste lid van de Statuten der Nederlandséhe Boschbouwvereeniging de heer
E. D. van Dis s e l. oud-directeur van het Staatsboschbeheer . benoemd tot Lid van Verdienste van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging.
De vergadering besloot wijziging te brengen in het gebruik
den schrijvers van artikelen in het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift steeds 10 exemplaren van de desbetreffende afleveringen kosteloos ter beschikking te stellen. In den vervolge zullen deze afleveringen alleen kosteloos worden
verstrekt. indien de schrijvers den wens eh daartoe telkens

uitdrukkelijk te kennen geven.
NAJAARSVERGADERING.
Op Vrijdag 8 October jl. des avonds te 8 uur werd in
Hotel "De Wereld" te Wageningen de najaarsvergadering
gehouden. die door 33 leden en 3 introducé's werd bijgewoond.
De vergadering herdenkt het der vereeniging ontvallen
lid. wijlen Jhr. Mr. J. W. G. Bar e e I van Hoog eI a n den.
Een telegram met betuiging van hulde wordt gezonden
aan H.M. de Koningin. Beschermvrouwe der Vereeniging.
De vergadering benoemt vervolgens. op voorstel van het

bestuur. den heer E. D. van 0 i s s e I tot Lid van Verdienste der Nederlandsche Boschbouwverceniging. Bij deze
gelegenheid schetst de voorzitter de çrroote verdiensten van

den heer Van Dis s e I voor den N ederlandschen boschbouw gedurende den tijd. dat hij directeur van het Staatsboschbeheer is geweest.
Na de vaststelling van de notulen gaf de voorzitter een
overzicht van de voor den boschbouw belangrijke gebeurtenissen in het afgeloopen halfjaar. Deze rede zal in dit
tijdschrift worden opgenomen.
Naar aanleiding van een door de N.V. Houtindustrie
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Picus gerichten brief aan den Minister van Economische

Zaken, van welken brief afschrift aan het bestuur is gezonden, besluit de vergadering het in dien brief vervatte
voorstel inzake het benoemen van een commissie. die tot

taak heeft na te gaan, op welke wijze het inlandsch triplexhout van populieren tegen buitenlandsch triplex kan worden
beschermd, te steunen.
De voorzitter deel mede, dat de vereeniging op de derde
Internationale Houtconferentie te Parijs was vertegenwoor...

digd door de heeren Dr. J. R. Be ver s I u i s en Dr. G.
Houtzagers.
Bij de behandeling van de rekening en verantwoording
van den penningmeester en de begrooting voor 1938, blijkt,
dat de geldelijke toestand der vereeniging gezond is, doch
dat het tijdschrift wederom een nadeelig saldo oplevert, dat
vermoedelijk over 1937 nog grooter zal zijn.
Zoo wel het bestuur als de redactie .. commissie dienden
voorstellen tot bezuiniging !{in, waarop een langdurige ge..

dachtenwisseling volgde. De vergadering besloot ten slotte
de ingrijpende bezuinigingsvoorstellen nog één jaar op te
schorten en gedurende dien tijd krachtige pogingen te doen
tot het werven van nieuwe leden en abonné's. Aan het on. langs opgerichte Comité ter Bestudeering en Bestrijding van
Insectenplagen in Bosschen werd voor 1937, als blijk van
sympathie en uit een oogpunt van moreelen steun, een bij-

drage geschonken.
Bij de verkiezing van een lid der Redactie-commissie werd
professor A. teW e c hel met groote meerderheid herkozen. Bij de bestuursverkiezing werd tot voorzitter gekozen: professor A. teW e c hel . te Wageningen.
De ondervoorzitter, de heer H. van V lot e n, dankt
den afgetreden voorzitter, professpr J. H. Ja g erG e rI i n g s, . in hartelijke bewoordingen voor hetgeen deze in
de afgeloopen vijf jaren voor de vereeniging heeft gedaan.
In beginsel werd besloten de a.s. voorjaarsvergadering
in Twente te houden en aldaar ook de excursie te maken.

WETENSCHAPPELIJKE CURSUS.
De elfde wetenschappelijke Boschbouwcursus werd onder
groote belangstelling overeenkomstig het in de September
aflevering van dit tijdschrift afgedrukte programma gehouden. Ongeveer 35 leden en 22 introducé's namen aan den
cursus deel.
.
Ook bij dezen cursus is de Commissie tot Voorbereiding
er in geslaagd een belangwekkend programma samen te
stellen. De groote belangstelling voor de verschillende
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voordrachten en voor het bezoek aan de papierfabriek v. d.
N.V. van Gelder & Zonen te Renkum hebben daarvan op
duidelijke wijze getuigd.
De vereeniging is veel dank aan genoemde Commissie
verschuldigd en niet het minst aan de inleiders voor de
moeite, die zij aan de goed verzorgde voordrachten hebben
besteed.
De Secretaris,

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

PERSONALIA.
Ten gevolge van een noodlottig motorongeval overleed

plotseling op 9 October jJ. de boschwachter bij het Staatsboschbeheer ter standplaats Roermond, F. P. M. van
B a ars.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 15 Sept. 1937.

DUITSCHE JEUGD GAAT KASTANJES ZOEKEN.
Zij leveren waardevolle grondstoffen op.
BERLIJN. 14 Sept. (Eigen tel.). - Duitschland is de laatste jaren
reeds herhaaldelijk tot de ontdekking gekomen. dat uit de schijnbaar
meest waarclelooze dingen nog grondstoffen kunnen worden verkregen.
Thans is er een oproep tot de bevolking gericht om kastanjes in te
zamelen. daar deze nog grondstof bevatten. waaraan tot nu toe geen
aandacht werd geschonken. Een kastanjeboom draagt tusschen de 40 en
300 kilo kastanjes per jaar. Reeds bij een oogst van slechts 25 K.G. per
boom zou in totaal 25.000 ton geoogst kunnen worden. wanneer de
kastanjes van een millioen boomen ingezameld werden. Uit deze 25.000
ton, welke een droge substantie bevatten van 17,000 ton, kan een millioen
K.G. olie. 1.6 millioen K.G. saponine en 14.4 millioen K.G. kastanjepulp
gewonnen worden. De olie kan als vet voor technische doeleinden ge~
bruikt worden. Uit de pulp kan o.a. stijfsel worden gemaakt. waardoor
rljst~ en maisstijfsel kan worden vervangen. De saponine (een zeepachtige
substantie) kan als grondstof gebruikt worden bij de zeep~ en andere
industrieën.
Opdat een zoo groot mogelijke hoeveelheid kastanjes bijeen wordt
gegaard. heeft het rijk bepaald. dat een groote inzamelactie gehouden
moet worden van einde September tot einde October. Daaraan zullen
vooral de scholen moeten meehelpen en de Hitlerjeugd, onder mede~
werking van den Reiehs Nährstand. De ingezamelde kastanjes zullen dan
aan de fabrieken worden doorgegeven.

