435
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.

