Redactie

Aftreden van Ir. J. F. Wolterson

In 1973 verliet ir. J. F. Wolterson
twee functies: op 1 juli 1973 trad
hij af als directeur van het
Bosbouwproefstation, en op de
herfstvergadering van 25 oktober
van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging als voorzitter
van de redactie van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift. Dat zijn
feiten om bij stil te staan.
In 1960 werd hij de tweede directeurvan het Bosbouwproefstation,
als opvolger van dr. H. van Vloten.
Het instituut was toen dertien jaar
oud. Het omvatte een vijfendertig
man en het was reeds een volwassen onderzoekinstelling waar
goed wetenschappelijk werk verricht werd. Het zocht echter nog
naar zijn richting. Wolterson heeft
bevorderd dat de richting voor het
onderzoek heel duidelijk werd
uitgezet, en die richting was:
naar de praktijk toe.
Typerend is wat hij deed in de
hem eerst toevertrouwde sectie,
in de veredeling, die voordien
geconcentreerd was op de internationaal beminde proefkonijnen esp
en lariks. Wolterson gaf het
veredelingswerk een andere richting door het te concentreren op
de soorten die voor ons bos het
meest van belang waren. Hij hanteerde daarbij de Nederlandse
bosstatistiek als het belangrijkste
hulpmiddel ter bepaling van prioriteiten. Het werden de groveden en
de broodpopulier P. euramericana.
Er zijn kleurrijke verhalen in
omloop hoe hij, via blaaspijp en
kruisboog de klimmethoden vervolmaakte teneinde kegels uit de
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dennen te krijgen, waarna hij met de uit dit zaad
verkregen nakomelingen in een oliepalm-plantverband de fundamentele en richtinggevende proeven
aanlegde ter vergelijking van grovedennenzaaisels.
Ook kamde hij, prikkeldraad en hoornvee trotserend,
Nederland uit op zoek naar de echte inheemse
P. nigra als basis voor de populierenveredeling.
Als directeur constateerde hij dat het publiceren
van onderzoekresultaten op het Bosbouwproefstation een achtergebleven gebied was, tot schade
van de afnemer: de bos bouwpraktijk. Dit werd radikaal
veranderd, en een massa opgekropte kennis vond
zijn weg in een stroom van artikelen.
Terwijl de niatuurlijke evolutie van het Bosbouwproefstation ging in de richting van fragmentatie en
het zó dreigde te worden dat groepjes specialisten
er in het isolement van aparte behuizingen hun specialismen zouden beoefenen, heeft Wolterson daaraan krachtig tegenstuur gegeven: ten eerste door
het huzarenstuk te volbrengen een groot nieuw
gebouw te doen neerzetten, waarin alle onderzoekers
onder één dak vergaard werden, ten tweede door
een organisatievorm te scheppen die de integratie
van het onderzoek bevorderde.
Daarbij opereerde hij met een geheel eigen stijl
en werkwijze, die voor de Nederlandse ambtelijke
wereld wel eens een verrassing vormde.
Zijn werk in de redactie van het Bosbouwtijdschrift was een van zijn meest geliefde taken.
Een ieder die Wolterson persoonlijk kent - en wie
doet dat niet in de bosbouwwereld - kan vermoeden
welk een bekwaam voorzitter de redactie in hem
moet missen. Sedert 1965 - hij volgde toen dr. Van
Vloten op - mocht Wolterson de voorzittershamer
hanteren tijdens de redactievergaderingen. Hij
deed dit echter nooit in de letterlijke betekenis
van het woord: hij kon het zonder hamer af.
Alle vergaderingen ademden, dank zij Wolterson,
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een sterk persoonlijke sfeer, tengevolge waarvan
zij een ongedwongen karakter kregen. In de herinnering zullen stellig blijven voortleven de januarivergaderingen, die door Wolterson niet alleen werden geopend met de beste wensen maar door hem
bovendien werden "aangekleed" met een gevuld
glas en alles wat daarbij hoort.
Wie nu mocht denken dat deze ongedwongenheid
de besprekingen schaadde, vergist zich. juist in die
sfeer wist Wolterson met zijn grote deskundigheid
op het gebied van de bosbouw en zijn brede
belangstelling ver buiten het eigen vakgebied, de
discussie de noodzakelijke diepgang te bezorgen,
in het belang van het tijdschrift. Het was tijdens
Wolterson's voorzitterschap dat het Bosbouwtijdschrift een moderner jasje kreeg en ook naar de
inhoud een aanpassing onderging, die aansloot
op de gewijzigde omstandigheden. Het tijdschrift
evolueerde van een bosbouwkundig vakblad tot
een maandblad waarin behalve bosbouwonderwerpen
ook aangelegenheden op het gebied van natuurbehoud, landschapsbouw en dergelijke een plaats
vinden. Wolterson was de promotor van deze ontwikkeling. Hij streefde er steeds naar het tijdschrift aantrekkelijk te maken voor een zo breed
mogelijke lezerskring. Ook dit werk dat hij met
zoveel liefde deed heeft hij nu overgedragen
aan een ander.
Voor het werk binnen de redactie zullen we hem
node missen, gelukkig niet voor het tijdschrift.
Stellig zullen daarin in de toekomst artikelen van
zijn hand verschijnen. Met die zekerheid voor ogen
hebben wij Wolterson laten gaan. Op deze plaats
willen wij hem nogmaals danken voor zijn vriendschap en voor zijn inzet.
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