Eerbetoon aan Van Scherm beek
Vorig jaar was het 100 jaar
geleden dat Van Scherm beek
in Breda begon met zijn werk
voor het Mastbos, het Liesbos
en later ook het Ulvenhoutse
bos. Adriaan Johannes van
Scherm beek was in 1855 in
Heer bij Maastricht geboren,
volgde aan de Koninklijke
Pruissische Bosbouw
Hogeschool te NeustadtEberswalde de opleiding tot
bosbouwkundige en begon
zijn carrière in 1875 als
houtvester op Java. In 1888
kwam hij om medische
redenen terug naar Nederland
en nam daar de opdracht van
het bestuur der Domeinen aan
om boskaarten te maken van
het Mastbos, het Liesbos en
het Ulvenhoutse bos met de
daarbij behorende
bedrijfsplannen. In 1890 werd
hij bij de Domeinen als
bosbouwkundige aangesteld.
Ter gelegenheid daarvan heeft de
Bredase historicus A. J Splerings een
boekje geschreven over de geschIedenis van het Mastbos en het werk van
Van Scherm beek dat op 22 augustus
in Breda ten doop werd gehouden en
aan de burgemeesters van Breda en
Ginneken en de directeur van Staatsbosbeheer werd aangeboden in het
nieuwe bezoekerscentrum van het
Mastbos.
BiJ die gelegenheid hield prof irA van
Maaren een rede waarbiJ hiJ zowel inging op de bosbouwkundige opvattingen van Van Schermbeek als op gedachten die deze er anderszins op
nahieJd. daarbij veronderstellend dat
beide hun oorsprong vonden in diens
DUitse achtergrond. Van Maaren karakteriseerde Van Schermbeeks bosbouwkundige opvattingen als volgt:
"Eénsoortige (dennen)bossen bederven de bodem; deze moet gezond

gemaakt worden als kiem bed voor
verjonging door tijdelijke bodembehandeling en duurzaam overstappen
op gemengd bos, vooraJ loofbomen."
Van Maaren benadrukle daarbij dat
een nu ons zo vertrouwd in de oren
klinkend begrip als "natuurliJk bosbeheer" aan de meeste lIJdgenoten van
Van Schermbeek voorbij gegaan is en
dal het bij Van Schermbeek toch in de
eerste plaats ging om het herstel of de
inslandhouding van het duurzame
produktievermogen van de groeipiaais. De huidige verbinding met het
natuurbehoud was bij hem niet aan de
orde.
Anderszins was Van Schermbeek de
mening toegedaan dat het arische ras,
de Germaanse volkeren, beter verIrouwd zijn met het woud dan de volkeren rond de Middellandse Zee en
dal de germanen bovendien gemeenSChapszin vertoonden bij het bosgebruik. Verder pleitte hij voor het
tewerkstellen van arbeiderscontingenlen beslaande uil gestraften onder
gewapend toezicht om de continuileil
biJ de bebossing van woesle grond te
waarborgen.
Drs. E. H T M. NIJpeis, burgemeester
van Breda en de. ie. H. S. B. M. van
Asperen, direcleur van Staatsbosbeheer, gingen beiden in op het nieuwe
beheersplan dat in de maak is voor het
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Mastbos en dat een experimenteel karakter heeft in die zin dat in het beheersplan voor de middellange en
lange termiJn meer aandacht geschonken zal worden aan de processen in het bos waar dan in de werkplannen de maatregelen gebaseerd
op moelen worden. De heer Nijpels
legde daarbij de relatie met de experimenten van Van Schermbeek en benadrukte het belang van het ventileren
van nieuwe ideeën zoals die nu vorm
vinden in dil beheersplan en zoals Van
Schermbeek ze vroeger in zijn vele
geschriften gepubliceerd heeft.
Hoewel het boekje (80 pagina's) van
de heer Spierings in de eerste plaats
een eerbetoon aan Van Scherm beek
is, is het ook een document over het
Maslbos waar in het boekje in feite
meer aandachl aan wordl geschonken dan aan de persoon en het werk
van Van Schermbeek. Het boekje, dat
in een oplage van 1000 stuks is verschenen, is een uitgave van de Heemkundekring Paulus van Oaesdonek,
Poslbus 89, 4850 AB Ulvenhout en
kan besleid worden door overmaken
van f 13,50 (inclusief porto) op postbankrekening 3713311 of bankrekening 521833639, beide ten name van
voornoemde Heemkundekring te UIven hout
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