Mededelingen van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging
DE NAJAARSBIJEENKOMST 1961

In verband met de excursie naar de Holzmesse te Düsseldorf op dinsdag 24 oktober werd afgeweken van het 9ebruikelijke patroon, waardoor
de algemene ledenvergadering op de avond 'Van 23 oktober werd gehouden 'in het Sonsbeekpaviljoen te Arnhem, De meer royale vergaderruimten
waren lIliet beschikbaar, zodat aan -de -grote opkomst van leden en donateurs, 59 in getal, nauwelijks het hoofd geboden kon worden. Dit temeer
Lv.m.' de wel zeer teleurstellende acoustiek van de "salle romantique".
waardoor de uitgehreide betogen nog meer aan waarde verloren. 'De

aohtergrond van de grote belangstelling was in dit geval kennelijk te
wijten aan ,de belangrijkheid van de af te handelen agenda, Velen, die
toch Va!I1 verre waren gekomen, bleken geen interesse te 'hebben voor
de excursie naar Düsseldorf. zodat zij van een wel zeer serieuze taak~
opvatting 'he1:iben blijk gegeven.
Aan de excursie namen 35 personen deel, waaronder 5 studenten, die
op eigen gelegenheid de enorme tentoonstelling in een dag trachtten "te
doen". Zoals zo dikwijls met tentoonstellingen het geval is, zullen zij met
een gerichte belangstelling het beste daarin geslaagd zijn. Voor de anderen zullen de 5 permanente hallen, met een oppervlakte elk van omstreeks I ha, teveel zijn geweest. Overigens was deze Ausstellung wel
weer Duits gründlich opgezet en ·dienovereenkomstig georganiseerd. Men
kon dan ook zeker onder de indruk komen, hetzij van de schijnbaar geen
verval kennende Makoré-segmenten, al of niet op reuzen trucks, van de
levensgrote, 21 m lange, 9 ton zware, vierkant bekapte basralocus-duc
d'Alve, hetzij van de sector meubels en woninginrichting, of van brullende heftrucks.
Een weldadig aa.ndoende rust kenmerkte de sector bosbouw, waartoe
met immense bosfoto' s beplakte wanden het hunne bijdroegen. Overigens
werd rhier niets nieuws ten tonele gevoerd en hlijkbaar was het enige
doel recreatie te verschaffen aan -de vermoeide bezoeker. Aardig was de

vondst, om in volières een hoeveelheid bosvageIs, gerangschikt volgens
en in hun biotoop, hieraan tae te voegen. Ook de verzameling gereedsc.happen werd mijns inziens reeds vaker aanschouwd, al kan het zijn,
dat onze specialisten tenslotte een van de vele type motorzagen op den
duur als de beste. zullen aanwijzen. Als dat dan een minder snerpend
monster zal zijn, zullen velen ook met dit werktuig vrede kunnen hebben.
Zij nog vermeld, dat ook het Bureau Inlands Hout en verschillende
Nederlandse firma's met stands vertegenwoordigd waren.

Om 8 uur 's avonds was 'het gezelschap weer in Amhem terug. waar
ongeveer de helft heeft dee1genomen aan een gemeenschappelijke maal-
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tijd. Dit pretentieloze "etentje" naar keuze heeft weer eens bewezen.
dat geïmproviseerde uitingen minstens zo goed sfeer en gezelligheid
kunnen doen bereiken.

Besluiten van de algemene ledenvergadering.
1. In de nieuwe notulen.-commissie werden benoemd:

,Ir G. A. Overdijkink. Ir H. A. van der Meiden en Ir P. Risseeuw.
2. In plaats van de periodiek aftredende Prof. Or G. HeHinga en Ir
W. E. Meijerink in de Studiekring-commissie werden Prof. Or J. F.
Kools en Ir A. A. C. van Leeuwen bereid gevonden hun plaatsen
in -te nemen.
3. In ·de Redactie-commissie van het Tijdschrift werd Ir F. W. Burger
als secretaris herkozen. terwijl de heer P. J. Drost. die zich niet herkiesbaar stelde. werd opgevolgd door Ir J. T. M. Broekhuizen.
4. Ir A. H. Druijff. periodiek aftredend als secretaris van de Redactiecommissie voor Publicaties. kon zijn taak overdragen aan Jhr Ir J. E.
M. van Nispen tot Pannerden.
_
5. Het Bestuur kreeg voor een periode van 5 jaren een nieuwe secre-
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taris: Ir A. A. C. van Leeuwen neemt de plaats in van Ir W. E.
MeijeriIîk.
Het voorstel tot wijziging van de overeenkomst met de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren inzake het Tijdschrift werd niet aanvaard. zodat deze iIî haar huidige vorm zal voortduren. Er zal opnieuw overleg worden gepleegd.
De begroting voor 1962. zoals deze in het Tijdschrift van oktober
1961. blz. 304 en 305 is gepubliceerd. werd voorlopig goedgekeurd.
-doch zal i.V.m. het onder 6 genoemde waarschijnlijk een wijziging
ondergaan.
Ten aanzien van de contributie voor 1962 geldt hetzelfde.
Voor 1962 werden als excursie-objecten aantrekkelijk geacht de houtvesterij Helmond (voorjaar) en het Nationale Park "De hoge Veluwe" (najaar)
De eerstvolgende bijeenkomst van de Studiekring is vastgesteld op
23 februari 1962 te Arnhem en zal een voortzetting van 'het onderwerp "Houtafzet" hetekenen.
Ln de komende wiIîter zal ·de ge aflevering van het zakboekje verschijnen. welke in hoofdzaak een nieuwe adreslijst zalomvatten._
W. E. Meijerlnk.

