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M. de V r i e s, Hoofdambtenaar, St. Peterlaan, Arnhem,
gepensionneerd la januari 1938;
Th. B u rum a, Hoofdopzichter te Heerenveen, overgeplaatst naar den Algemeen Technischen Dienst
te Arnhem;
E. Wij n b erg e n, Opzichter te Apeldoorn, overgeplaatst
naar Heerenveen;

B. j. A I b ers, Opzichter te Assen, overgeplaatst naar
Äpeldoorn.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 22 Februari 1938.

HOUTCONGRESSEN TE WEENEN.
HoutvBkkundigen en houtscheikundigen komen in Juli bijeen.
(Van onzen correspondent.)
Weenen. 19 Februari.
Weenen. als centraal punt in Europa, is ook zetel van vele internationale
organisaties. Daaronder bevindt zich, sinds de Volkenbond in 1932 een
internationale houtconferentie tezamen riep. ook de C.I.B. (Comité inter~
national du bois) , en zijn, in 1935 opgerichte. dochterorganisatic. de
A. f. H. (Internationaler Ausschuss rur Holzverwertung). Tot de C.LS.
behooren. van de houtexporteerende landen. de regceringsinstituten van
Polen, Oostenrijk. Joegoslavië. Roemenië en Tsjechoslowakije; en van
de importeerenden. van Frankrijk en Italië. BIJ de A. f. H. zijn veertien
landen. waarbij ook Nederland, aangesloten.
Beide organisaties organiseeren samen. van 3 tot 8 Juli. twee congres~
sen: de vIerde internationale conferentie over het productief maken van
hout, en het eerste congres over de scheikunde van het hout.
De beroemde Weensche scheikundige Prof. H. Mar k - groot vriend
van onzen Nobelprijs-winnaar De bye - heeft ons dezer dagen uit~
gelegd waarom zulk een congres niet alleen nuttig. maar ook hoogst
urgent is: hij noemde het n.l. verbazingwekkend, en een beetje bescha·
mend. dat een toch reeds lang zoo gewichtige grondstof van vele in·
dustrieën als het hout nog zóó onvoldoende is bestudeerd, dat voor het
winnen van bepaalde producten. als cellulose. lignine, harsen en looi·
stoffen, nog steeds een groot percentage van de grondstof wordt ver·
nietigd of weggeworpen. Terwijl men van steenkool, aardolie en ertsen
reeds lang geleerd heeft alles te gebruiken, vernietigt men, om zuivere
cellulose te verkrijgen. nog de helft van de grondstoJ; en, wil men
harsen of laaimiddelen winnen. dan wordt weer de' cellulose vernietigd!
Het is dus werkelijk gewenscht. dat de geleerden, die zich met hout
bezighouden. eens van gedachten komen wisselen over middelen en metho·
den om ook van het hout de bestanddeelen zoo te scheiden. dat niets
verloren gaat.
(Wordt vervolgd op pag. 118.)

