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diner (Ie maitre ... queux Villemin creëerde dit voor ons in het

schitterende Palais du bois op het tentoonstellingsterrein,
waar wij de gasten waren van Fransche officieele instanties), en geanimeerd door de tinteling van een afwisselende
rij aangename dranken, tusschen allerlei nationalitetis- en
taal verschillen, elkaar als mens eh tegenover mensch nader
komt, en waardeeren gaat als prettig tafel- en levensgenoot.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad 7 Aug. 1937.

DUiTSCHLAND'S HOUTVOORZIENING.
Verbod van g~bruik vEin rondhout als brandhout.
De ..Völk. Bcob." publiceert een verordening d.d. 30 Juli van minister
Göring over de houtvoorziening van Duitschland. Deze verordening ver·
biedt het gebruik van hout als brandhout. dat VOor andere doeleinden ge·
schikt is. Op het oogenblik wordt ongeveer 1.2 millioen voetmeter hout
gebruikt als brandhout. terwijl Duitschland nog ongeveer 10.3 millioen
hout moet invoeren.
De ..Völk. Beob," vermeldt, dat in 1927 de Duitsche houtproductie in
totaal 49.7 millioen voetmeter hout bedroeg. waarvan 23.6 millioen brand·
hout en 26.1 millioen hout voor andere doeleinden; in -1936 was de pro~
duetie gestegen tot resp. 58.8. 24.1 en 34.7 millioen. Het totale Duitsche
voetmeter. Naar bekend is reeds
_ houtverbruik bedroeg in 1936 64
2 jaar geleden bij verordening de binnenlandsche hout productie opge~
voerd tot ca 150 % van normaal.
.
De nIeuwe verordening nu grijpt zeer ver in den bestaanden boschbouw
en de rechten hieromtrent. welke in vele gevallen dateeren van de middel·
eeuwen. De "Völk. Beob." meent. dat het verbod tot het gebruik van
brandhout niet overal zal zijn door te voeren, omdat in vele districten
en vooral bij klein boschbezit de afzetmogelijkheden voor rondhout ont·
breken. terwijl hierdoor de prijzen voor brandhout aldaar zeer hoog kun·
nen zijn in vergelijking met de prijzen voor rondhout.
Een belangrijk deel van de Duitsche bosschen is in staatsbezit en zij
zijn voor een deel belast met kap. en sprokkelrechten van derden. hct~
geen in vele gevallen leidt tot een oneconomisch gebruik van het hout.
De nieuwe -verordening tracht hieraan een einde te maken en de nut·
tige productie van het Ouitsche boschbezit zoo hoog mogelijk op te voe·
ren. Daartoe kunnen aan de eigenaren of houders van genoemde rechten
schadevergoedingen worden gegeven in den vorm van een vergoeding in
geld.

mm.

Onder "voetmeters" moeten natuurlijk .. festmeter" d.w.z. kubieke meters
worden verstaan.

