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Op weg naar de binnententoonstelling werd men reeds direct geconfronteerd
met het uitgangsmateriaal van onze bossen. In een veertigtal vakken aan
weerszijden van de weg, aangebracht door de bosplantsoenkwekersorganisatie,
keek men neer op de jonge plantjes van verschillende boomsoorten, zoals ze
op het verspeenbed staan. De oplettende leek kon daaraan constateren hoe
de grote bomen die onze bossen vormen, er in hun prille jeugd uitzien.
Op deze wijze geestelijk voorbereid, werd men bij het betreden van de
tentoonstellingstent onmiddellijk getroffen door enkele mooie foto's van groot
formaat, die toonden hoe men vele jaren later onder de intussen groot gé-
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worden bomen kan wandelen. Een rondgang op deze tentoonstelling toonde
velerlei aspecten van het bos en de relatie van mens en dier tot het bos. Er
was veel werk van de stands gemaakt, waaruit tevens een veelheid van opvattingen bleek over de wijze waarop de voorlichting het beste kan geschieden.
In sommige stands vrijwel uitsluitend foto's met of zonder tekst, in andere
bovendien fraaie maquettes, terwijl enkele stands de aandacht trokken door
bewegende elementen. Rijkelijk was gebruik gemaakt van bosplantsoen, hetzij
als decoratie, hetzij als milieu voor de fauna of als voorlichtende illustratie.
In één van de stands hing een grote kaart van Nederland waarop de gedachten over de ruimtelijke ordening in de toekomst in beeld waren gebracht.
Alleen jammer, dat een korte verklarende tekst ontbrak, terwijl evenmin
mondeling toelichting werd gegeven, althans toen uw verslaggever de tentoonstelling de eerste dag verschillende malen bezocht
De ruimte laat niet toe om alle inzendingen te beschrijven en om op veel
details in te gaan, maar niet onvermeld dient te blijven dat van sommige,
overigens uitstekende, stands de voorlichtende waarde nog groter had kunnen
zijn, indien met een korte, treffende slagzin bepaalde onderdelen waren ver-
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duidelijkt. Hier en daar had een spontane, ongevraagde voorlichting nóg meer
verhelderend kunnen werken. Deze kritische opmerkingen nemen niet weg
dat er — vooral voor de geïnteresseerde leek — veel was te zien en te Ieren.
Enkele hoogtepunten mogen echter wel worden genoemd. Bijzonder goed
kwam het Bosbouwproefstation voor de dag. Daarover is ieder het wel eens.
Zeker ook de schooljeugd die op de eerste dag vol aandacht was voor onder
andere de prachtige, achtereenvolgens geprojecteerde, dia's met een duidelijk
gesproken toelichting op de band en daarenboven een enthousiaste mondelinge
toelichting op andere objecten. Voor de volwassenen was er bovendien een
voorlichtend geschriftje. Ook de overige bewegende objecten op deze stand
trokken de aandacht, hetgeen uiteraard de bedoeling was. Andere facetten
van het onderzoek stonden dank zij de goede opzet eveneens in de belangstelling.
De Commissie Inlands Hout trok de belangstelling door haar stand met
treintjes geladen met het ruwe en bewerkte produkt. Een iets eenvoudiger
opzet met een wat duidelijker toelichting en een enkele verklarende zin zou
nóg meer effect hebben gehad. Overigens gaven de daar verstrekte brochures
een goed inzicht in een aantal gebruiksmogelijkheden van het inlandse hout.
In de stand van het Staatsbosbeheer, waarin op de functie van het bos als
houtproducent geen nadruk werd gelegd, gaf vooral de hoek van het
R.LV.O.N. door goede foto's met duidelijke, korte tekst een uitstekende
voorlichting.
Bij deze details moeten we het laten. Samenvattend kan worden gesteld,
dat de belangstellende leek die dit wenste, een uitstekende voorlichting kon
krijgen over bosbouw, houtproduktie, onderzoek, onderwijs, planologie, landschapsbouw, recreatie, natuurbehoud en voorlichting.
Bij het verlaten van de binnententoonstelling werd ons oog getroffen door
enig materiaal van het Veluws Bosbrandweer Comité. Drie verschillende,
glimmend gepoetste auto's stonden, voorzien van verklarende tekst, tegen de
bosrand. Wellicht had een aantal bemodderde wagens in gefingeerde actie een
nog betere indruk gegeven van het goede werk van de bosbrandweer. Maar
ja, men kan niet alles eisen. In elk geval weet men nu dat de bosbrandweer
op de Veluwe over goed onderhouden, modern materiaal beschikt en dat is
ook belangrijk.
De buitenstand van de Kon. Ned. Heidemaatschappij, omsloten door een
wand van blank rondhout, werd reeds spoedig „de kraal" genoemd. De
tijdelijke bewoners ervan gaven een instructieve voorlichting. Ook zonder
dat viel het oog reeds onmiddellijk op de demonstratie van de zaad winning;
zaad dat — eventueel via een koelcel voor de overbrugging van zaadarme
jaren — plantsoen levert, dat in verschillende kwaliteiten dient te worden
gesorteerd.
Smaakvol opgestelde laanbomen en sierplantsoen vormden de overgang
naar de tentoongestelde handgereedschappen, waarmede werd gedemonstreerd
dat men „het vroeger niet slecht deed, maar nü beter". Een serie foto's van
de zagerij te Lonneker en het houtsorteringsbedrijf te Dalfsen, waarop de
Cambio-schilmachine te zien was, sloten deze instructieve stand af.

