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E. D. VAN DISSEL.

Op grond van de bestaande voorschriften zal de heer
E . D . v a n D i s s e l , Directeur van het Staatsboschbeheer,
wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd, op 1 September 1937 den Staatsdienst verlaten.
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Indien ik zeide, het verzoek van de Redactie van ons
Tijdschrift om aan dit aftreden eenige regelen te wijden
als een voorrecht te beschouwen, zou ik aan de werkelijkheid te kort doen. H e t is mij meer dan een voorrecht,
ik beschouw het als mijn goed recht als medewerker van
den heer v a n D i s s e l vanaf het begin van diens ambtelijken loopbaan in Staatsdienst.
W i j leerden elkaar kennen in München in het voorjaar
1898 op het college van Prof. M a y r , te midden van een
enthousiaste schaar studenten, die uit alle deelen van de
wereld daarheen waren gekomërt om zijn colleges over
boschbouw te hooren, zooals hij deze als universeele wetenschap opbouwde op geniaal gevonden grondslagen, die op
algemeen geldende natuurwetten» berusten.
In ons land voltrok zich destijds een groote verandering
in de inzichten ten aanzien van den boschbouw. Onder de
goede leiding en groote stuwkracht van de Nederlandsche
Heidemaatschappij ontplooide zich bij particulieren een
krachtig streven naar boschaanleg. Het beheer over de bosschen van het Koninklijk Domein „Het L o o " was door de
benoeming tot rentmeester van den heer G. E . H. T u t e i n
N o l t h e n i u s sedert eenige jaren1 voor het eerst in handen
van een deskundige op boschbouwgebied gelegd. Eindelijk
waren de Regeering en de Volksvertegenwoordiging tot de
overtuiging gekomen, dat boschbouw mede een zaak van
Staatszorg behoort te zijn en als gevolg van deze nieuw'é
inzichten werd op den len Augustus 1899 het Staatsboschbeheer in het leven geroepen, In September 1899 werd in
Wageningen de gelegenheid geopend om zich te bekwamen
in den? Nederlandschen boschbouw.
Z o o bevond zich de boschbouw in dien tijd in ons land
in een toestand van ontwikkeling en dit waren de omstandigheden, waaronder de heer v a n D i s s e l zijn loopbaan
begon. Toen hij enkele jaren later als chef van het Staatsboschbeheer aan het hoofd kwam van den Staatszorg voor
den boschbouw in ons land heeft hij de ontwikkeling van
dezen dienst niet alleen vrijwel van den beginne af kunnen
meemaken, maar hij heeft de leiding daarvan aanstonds
vast in handen genomen en het aanvankelijk weinig beteekenende beheer volgens zijn persoonlijk inzicht weten uit
te bouwen en er de beteekenis aan te geven, die deze vorm
van Staatszorg thans in onze samenleving heeft.
Het is weinig personen gegeven gedurende een feeks van
vijf en dertig jaren aan het hoofd te staan van een diensttak,
die als het ware van niets is begonnen, waarvan men althans
aanvankelijk zoo goed als niets wist, die door het groote
publiek weinig werd en ook kon worden gewaardeerd en
die zich in die jaren tot een belangrijken en in onze samenleving onmisbaren vorm van Staatszorg heeft ontwikkeld.

331
Men zal dan ook licht geneigd zijn het groote succes van
het werk van den heer v a n D i s s e l voor een belangrijk
gedeelte toe te schrijven aan den toevalligen loop der omstandigheden. Zeker, zooals reeds gezegd, waren de tijden
destijds rijp voor een deskundig beheer der Staatsbosschen
en van de voor den boschbouw aangewezen Staatsdomeinen,
Men begon het nut voor onze volkshuishouding van een
flink eri goed beheerd boschbezit in handen van de overheid
te begrijpen en voor de bebossching van woesten grond nam
destijds de belangstelling toe.
Toch was het werk, dat de heer v a n D i s s e l gedurende zijn ambtelijken loopbaan heeft verricht geenszins
slechts het plukken van reeds gerijpte vruchten. W a t in die
vijf en dertig jaren is opgebouwd' kostte veel inzicht, tact
en werkkracht; het vroeg den inzet van een volle persoonlijkheid, die niet alleen over de noodige kennis en kunde,
maar vooral over de daarvoor onontbeerlijke karaktereigenschappen beschikte. Er moest voortdurend worden gestreden
tegen verkeerde opvattingen want de doorsnee Nederlander
is nu eenmaal geen boschbouwer en er viel — en helaas
geldt dit ook thans nog — heel wat aan de openbare meening
op te voeden. De boschcultuur moest haar plaats als gelijkwaardige naast land- en tuinbouw nog geheel veroveren.
En als wij thans terug zien op de ontwikkeling van het
Staatsboschbeheer, dat in 1902 bij de indiensttreding van
den aftredenden Directeur slechts omvatte eea uiterst bescheiden domeinbeheer over nog geen 13500 ha en dat zich
in den loop der jaren heeft uitgebreid tot ver over 50.000 ha,
terwijl de bemoeienis van dezen dienst zich thans in zoo
velerlei vorm o.m. ook op het gebied van den gemeentelijken,
den provincialen en den particulieren boschbouw alsmede
ten aanzien van de boschwetgeving uitstrekt en als wij bedenken hoezeer de kennis en de waardeering van den boschbouw algemeen zijn toegenomen, dan kan ik getuigen, dat
een en ander aan den persoon, die hierbij de leiding in
handen had dikwijls veel strijd en altijd veel zorg heeft
gekost. Het pad van den thans aftredenden Directeur is
lang niet altijd over rozen gegaan ! Z i j , die gedurende die
vele jaren zijn werk van nabij hebben mogen aanschouwen
zullen het dan ook met mij eens zijn, dat hetgeen de heer
v a n D i s s e l gedureride zijn ambtelijken loopbaan heeft
tot stand gebracht voornamelijk is te danken aan zijn persoonlijke eigenschappen, aan zijn groote werkkracht, zijn
groot initiatief om steeds nieuwe mogelijkheden te vinden,
zijn goed inzicht, om steeds den goeden weg te onderkennen
waar het gold iets te bereiken, zijn tact om anderen voor
zijn doel te winnen en moeilijkheden te ontgaan en zijn volharding en' doorzettingsvermogen om gerezen bezwaren te
overwinnen. D e heer v a n Di s s e 1 gaf steeds niet alleen
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zijn geheele persoon maar ook al zijn tijd aari den taak,
waarvoor hij was gesteld. Zelfs vacantie-reizen werden
dienstbaar gemaakt aan het verruimen van inzicht, vermeerderen van kennis of aanknoopen van connectie's uitsluitend terwille van den dienst, waaraan hij zijn hart
had verpand ; alles wat zweemt naar persoonlijke 'eerzucht
lag steeds ver van hem !
Hij eischte veel van zich zelf, ook wanneer zijn gezondheidstoestand hem in zijn werk belemmerde, maar hij eischte
ook veel van anderen. Wanneer het Staatsboschbeheer naar
buiten optrad, hetzij in den vorm van een brief, een rapport,
een object, bestemd voor een tentoonstelling of voor het
museum, dan stelde de heer v a n Di s s e 1 daaraan steeds
de hoogste eischen.
W a t hem onaantastbaar maakte ook tegenover tegenstanders w a s zijn onkreukbare eerlijkheid en betrouwbaarheid jegens ieder en ten opzichte van alles. Zelfs het meest
„onschuldige" leugentje tot bestwil werd door den heer
v a n D i s s e l , als zijnde minderwaardig, nimmer te baat
genomen. Hij streed steeds openlijk en met geopend vizier.
De heer v a n D^i s s e 1 was als Directeur van het Staatsboschbeheer een representatieve persoonlijkheid; de vele
connectie's, die hij ter wille van dien dienst in binnen- en
buitenland aanknoopte, zijn1 rustig optreden' en zijn bezonken oordeel maakten, dat hij overal bekend was en als hoofd
van dien Staatsdienst werd gewaardeerde
Het feit, dat het boschbeheer van een klein landje als het
onze met slechts weinig bosschen in vakkundige kringen in
het buitenland zoo goed bekend is danken wij stellig aan
het hoofd van dien dienst, dat geen gelegenheid verzuimde
om ons land in internationale aangelegenheden een rol te
doen spelen.
De heer v a n D i s s e l werd op den 19en Augustus 1872
te Bladel in Noordbrabant, waar zijn vader predikant was,
geboren. Hij leerde zoodoende het leven op het platteland
met de behoeften en nooden der bevolking van jongsaf
kennen. Als lid van een groot gezin had hij zich van kindsbeen af vertrouwd gemaakt met de noodzakelijkheid zelf,
door eigen kracht een positie in de maatschappij te moeten
veroveren. D e heer v a n D i s s e l bezócht het gymnasium
te Arnhem, dat hij echter wegens ziekte, juist vóór het eindexamen 'in 1891 moest verlaten. N a herstel was hij van
September 1893 tot Mei 1896 practisch werkzaam te Breda
bij den oud-Indisch houtvester A . J. v a n S c h e r m b e e k ,
die als boschbouwkundige toegevoegd aan den Rentmeester
aldaar een begin heeft gemaakt' met het deskundig beheer
dezer bosschen. Deze jaren waren beslissend voor zijn verder
leven. D e groote kennis en het bezielend woord van zijn
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leermeester, die hem niet alleen een groote dosis liefde voor
den boschbouw bijbracht maar hem ook onderwees in verschillende boschbouwvakken, bepaalden zijn verderen levensweg. In 1897 en '98 was de heer v a n D i s s e l " als rentmeester werkzaam te Leuvenum bij Jhr. S a n d f c e r g v a n
Leuvenum,
Het gemis aan een breederen grondslag voor zijn boschbouwkundige kennis deed hem echter in begin Maart 1898
besluiten naar München te gaan om aldaar zijn studie ónder
M a y r , R, H a ï t i g , P a u l y , v o n T u b e u f e.a. voort
te zetten. Zijn voorliefde voor de entomólogie bracht hem
in nauw contact met den reéds bejaarden Prof. P a u l y en
daaruit groeide een wederzijdsche vriendschap, die duurde,
tot de dood dezen bekwamen, maar zoo bescheiden en daardoor in de wetenschappelijke wereld weinig naar voren
getreden, sympathieken geleerde wegnam.
Door het aannemen einde 1898 van het verzoek om als
volontair in dienst te treden bij de Nederlandsche'Heidemaatschappij werd zijn studie weer spoedig afgebroken. • '
De werkzaamheid van den heer v a n D i s s e l bij de
Nederlandsche Heidemaatschappij kenmerkte zich door snelle
promotie. Met ingang van 1 Januari 1899 definitief aan deze
maatschappij verbonden werd hij bij besluit' van den Raad
van Commissarissen van 27 December 1899 bevorderd tot
hoofdambtenaar met den titel van „Adjunct-Directeur voor
de afdeeling Boschwezen". Op den len Juli 1902 ving met
zijn benoeming tot tijdelijk Inspecteur der Staatsbosschen eii
Ontginningen de ambtelijke loopbaan van den' heer v a n
D i s s e l in Staatsdienst aan.
Hij bleef voorloopig nog aan de Nederlandsche Heidemaatschappij verbonden met den titel van InSpècteur Chef
van de Afdeeling „Boschwezen". Bij den Staatsdienst volgde
hij den heer L o v i h k op, die tot het ambt van DirecteurGeneraal van den LaiidbouW Avas geroepen.
Op 16 Februari 1905 volgde de vaste aanstelling en verliet de heer v a n D i s s e l in verband 'daarmee den dienst
der Nederlandsche Heidemaatschappij.
Op 1 April 1917 werd de titel gewijzigd in Inspecteur van
het Staatsboschbeheer, terwijl op 1 Januari 1923, nadat het
Staatsboschbeheer op 1 Januari 1922 iii Staatsboschbedirijf
was omgezet, de titel van Directeur van het Staatsboschbedrijf werd verkregen. N a de opheffing van het Staatsboschbedrijf op 1 Januari 1926 bleef de titel van Directeur
gehandhaafd. '
De: geschiedenis van het optreden van den heer v a n
D i s s e l als hoofd van het Staatsboschbeheer is zoodanig
samengewevèn met de gestadige ontwikkeling, niet alleen
van dit beheer zelf, maar ook van die van den geheelen
Staatszorg voor den boschbouw in haar vollen omvang, dat
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men dit geen recht kan doen wedervaren zonder die gestadige ontwikkeling in het kort in de gedachte terug te
roepen.
Ik maak hierbij gebruik van de gegevens, die de Secretaris
van het huldigingscomité mij zoo welwillend heeft verschaft
en waaraan ook de reeds vermelde bijzonderheden zijn ontleend.
Alvorens echter hiertoe over, te gaan wil ik een woord
van hulde wijden aan de nagedachtenis van den heer E .
M o 11 e r u s, in leven Raad-adviseur van den Landbouw,
die als Hoofdambtenaar aan het Departement belast w a s met
de behandeling van de zaken betreffende het Staatsboschbeheer en mede zooveel heeft gedaan voor de ontwikkeling
van dezen' dienst. Hij 'is steeds een groote steun voor den
heer v a n D i s s e l geweest.
Reeds werd gezegd, dat het Staatsboschbeheer is begonnen
uitsluitend als beheer van domeingoederen. Zij bestonden
uit de bosschen en heidevelden bij Breda, afkomstig van
de voormalige dotatie van wijlen Prins F r e d e r i k (oppervlakte op 1 J a n u a r i \ 9 0 0 3278 ha), voorts uit de volgende,
van oudsher tot de afdeeling „Domeinen" van het Departement van Financieën behoorende Staatsdomeinen.: - het
Haagsche bosch (111 ha) met de plaats ter Nieuwburg
(12 ha) en de duinen onder 's-Gravenhage en W a s s e n a a r
(1970 h a ) / d e duinen bij Schoorl (1854 ha) en de duin- en
mientgronden op Texel (3384 ha), alsmede uit de in 1897
door den Staat ter bebossching aangekochte heide en stuifzanden nabij Kootwijk (2707 h a ) .
• •
Deze oppervlakte is in den loop der jaren geleidelijk tot
meer dan 50.000 ha uitgebreid door aankoopen, ruilingen
en het in beheer overnemen van gronden, die voorheen
onder andere departementen ressorteerden.
'
Ik heb de lijst voor mij liggen van de objecten waarmee
het areaal, dat onder het Staatsboschbeheer ressorteert elk
jaar is uitgebreid. Het is een respectabele opsomming, die
op zich zelf een stuk geschiedenis vormt. Beperkte zich het
beheer aanvankelijk tot gronden bij Breda, den H a a g ,
Schoorl, Kootwijk en op Texel, het oog van den heer v a n
D i s s e l was aanstonds gericht op de onafzienbare heidevelden en zandverstuivingen in Drenthe en het Z . O . van
Friesland. Reeds in 1904 werd door aankoop van plm. 500
ha heide en zand bij Dwingeloo de eerste stap gezet op den
weg, die op den duur zou leiden tot de vorming van het
thans zoo belangrijke Staatsboschbezit in het noordoostelijke
gedeelte van ons land. Slechts geleidelijk breidde liet Staatsbezit zich aldaar uit, want streng werd de hand gehouden
aan het juiste beginsel, dat bij aankoop van grond van
Staatswege, ter voorkoming van het opdrijven van de grondprijzen, geen hoogeren prijs mag worden 'gegeven dan die,
welke ter plaatse geldt.

j
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Midderwijl werden ook elders in ons land reeds bestaande
complexen door aankoop of ruiling van grond geleidelijk
uitgebreid tot vooaf bepaalde limieten, die zoodanig werden
vastgesteld, dat voor de nabij gelegen dorpen volop gelegenheid tot ontplooiing bleef bestaan. Door overneming in beheer van het departement van Financiën van de duingronden
op Vlieland en Terstelling werd het mogelijk het beheer
dezer gronden op meer economischen grondslag te hervormen. Aan de wilde beweiding van de duingronden met
geiten en hoornvee werd evenals zulks eerder op Texel was
geschiedt, een eind gemaakt door den aanleg van graslanden
en de aanwijzing van bepaalde duincomplexen voor beweiding. Een klein gedeelte der duingronden werd te beteugeling van de verstuiving of ter bevordering van het vreemdelingenbezoek voor bebossching bestemd.
De regeling van den konijnenstand vormde voortaan een
doorloopenden zorg van het beheer. Een en ander had tengevolge, dat de natuurlijke duinflora, die tot dusverre door
beweiding en konijnen steeds werd kort gehouden, zich weer
kon herstellen.
Door aanwijzing van bepaalde gedeelten voor bebouwing
en het geven van voorschriften voor den vorm en het uiterlijk van de te stichten gebouwen werden de vorming van
nieuwe en de uitbreiding van bestaande badplaatsen op de
eilanden geregeld.
Het beheer van de Staatsgronden op de waddeneilanden
vormt ongetwijfeld een der mooiste hoofdstukken in de geschiedenis van het beleid van den aftredenden Directeur.
Toen het bleek, dat het boschbezit in particuliere handen
niet veilig is onder omstandigheden als in ons land heerschten tijdens den wereldoorlog, wist de heer v a n D i s s e l
de Regeering te bewegen groote boschcomplexen, die met
ondergang werden bedreigd of waarvan het voortbestaan
niet zeker scheen, ten bate van het algemeene belang, zoowel wat betreft de houtvoorziening als wegens het natuurschoon, dat zij bieden,', door aankoop vanwege den Staat
veilig te stellen. Z o o werden in de jaren 1917 t/m 1919 aangekocht het Ugelsche bosch (993 ha), de Emmerdennen
(235 ha), het Speulderbosch (967 ha) en het Sprielderbosch
(583 h a ) .
Het voornaamste doel van dezen tak van Staatsdienst
vormde en vormt nog de duurzame instandhouding, verbetering en uitbreiding van het Staatsboschdomein ten dienste
van verschillende economische belangen, waarvan de voorziening in dé plaatselijke en>' algemeene behoefte aan hout
de/ voornaamste is. Dat hierbij nimmer het streven heeft
voorgezeten om te trachten op den duur zelf geheel in onze
houtbehoefte te voorzien, spreekt wel vanzelf. De oorlogsjaren hebben echter zoowel in ons land als in andere bosch-
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arme landen ten duidelijkste aangetoond, dat een bepaalde
oppervlakte bosch, waarop onder zulke omstandigheden kan
worden geteerd, ten eenenmale onmisbaar is. Bovendien
worden door het boschbezit in ons land belangrijke sociaalhygiënische en aesthetische belangen gediend, die zelfs soms,
d.w.z. onder bijzondere omstandigheden, hoofdzaak zijn. Het
spreekt ook van zelf, dat een technisch-financieel beheer
van de Domeingronden zooals alleen een technische dienst
als het Staatsboschbeheer zulks kan voeren economisch verre
is te verkiezen boven een zuiver financieel beheer.
Als Brabander van geboorte lag deze provincie den heer
v a n D i s s e l steeds na aan het hart en het spreekt dan
ook vanzelf, dat het uitgestrekte gemeentelijke grondbezit
in dit gewest zijn volle belangstelling had.
Dit bezit bestond grootendeels uit onontgonnen heidegronden, veelal eigendom van w.einig kapitaalkrachtige gemeenten, die noch financieel, noch technisch in staat waren
dit waardevolle bezit door ontginning rendabel te maken.
Deze woeste gronden bleven dan ook onproductief liggen,
terwijl de meest vruchtbare gedeelten ervan vaak op planlooze wijze ter ontginning aan derden werden verkocht. Bij
algeheele ontstentenis van overzichtskaarten waarop het
gemeentelijk bezit was aangegeven of van een' exploitatieplan dier gronden, noch in staat om de voorstellen deskundig
te beoordeelen, verkeerde het Provinciaal Bestuur, aan wien
de voorstellen tot verkoop ter goedkeuring werden voorgelegd, steeds in moeilijkheid bij de beoordeeling daarvan.
Hier lag eeit vruchtbaar arbeidsterrein voor den voortvarenden chef van het Staatsboschbeheer, n.1. het geven
van leiding aan de gemeentelijke grondpolitiek teneinde dit
waardevolle bezit voor de gemeenten te behotiden en opbrengstgevend te maken. .
. De toenmalige Commissaris der Konirigin in Noordbrabant, de heer Mr. A . E. J. baron v a n V o o r s t t o t
V o o r s t, die reeds als lid van Gedeputeerde Staten van
Gelderland blijk had gegeven veel voor de ontginning van
woeste gronden te gevoelen, zag onmiddellijk het groote
voordeel in voor zijn gewest van een doelbewuste, gezondeconomische gemeentelijke grondpolitiek en gaf aan de
plannen van den heer v a n D i s s e l ' zijn volle medewerking en steun. Ook in Limburg vonden de plannerivan den
h e e r . v a n D i s s e l instemming. Het Koninklijk Besluit
van 27 Juli 1907 bevatte een regeling waarbij aan gemeenten en. vereenigingen van algemeen nut voor de bebossching
van woeste gronden op hun verzoek Staatshulp in den vorm
van renteloos voorschot en technische hulp kon worden verleend. Door deze regeling werden ook niet-kapitaal krachtige gemeenten in de gelegenheid gesteld de niet voor den
landbouw geschikte woeste gronden productief te maken.
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Het Provinciaal bestuur van Noordbrabant nam voorts
het besluit, dat omtrent aanvragen van gemeentebestureiv
om goedkeuring tot vervreemding, uitgifte in erfpacht of
verpachting alvorens deze werd verleend, eerst het advies
zou worden ingewonnen van het Staatsboschbeheer. Deze
adviezen werden wederom — wanneer zulks noodig bleek —
alleen, verleend op grond van een door de betrokken gemeente over te leggen exploitatieplan van de onderhavige
terreinen. Bij het opmaken dezer plannen, waarin mede werd
voorzien in een plan voor wegenaanleg en afwatering, was
het Staatsboschbeheer tegen een billijk tarief behulpzaam.
Bij de vanwege het Staatsboschbeheer uit te brengen adviezen geldt steeds het belang van de betrokken gemeenten
als nummer één.
D a t deze regelingen een groote beteekenis hebben blijkt
uit het feit, dat op 1 Januari j.1. een oppervlakte van ruim
17000 ha verdeeld over 61 gemeenten en 1 vereeniging van
algemeen nut, bestemd was om met technische en financieele
hulp van den Staat te worden beboscht; daarvan was toen
13500 ha tot bosch aangelegd. Om het; boschbezit van de
gemeenten een blijvend karakter te geven is in de betrokken
regeling de bepaling opgenomen, dat aan de met Staatshulp
tot standgekomen bosschen geen andere bestemming mag
worden gegeven, terwijl in de gemeentelijke bosschen op
grond van de Boschwet 1922 geen vellingen mogen plaats
hebben dan met goedkeuring van het Staatsboschbeheer, dat
daaraan voorwaarden, bv. die van weder-inplanting, kan
verbinden.
De regeling van de gemeentelijke grondpolitiek in Noordbrabant en die van de bebossching met renteloos voorschot
en Staatshulp voor alle gemeenten en vereenigingen van
algemeen nut in ons land, die daarvoor in aanmerking
komen, vormt een van de schoonste bladzijden uit de geschiedenis van den ambtelijken loopbaan van den thans
scheidenden Directeur.
W a s de taak van het Staatsboschbeheer tot dusverre beperkt tot het eigenlijke domeinboschbeheer en, zooals wij
zagen, tot het verleenen van Staatshulp bij de bebossching
van woeste gronden en het adviseeren inzake gemeentelijk
grondbezit, sedert 1917 strekte iich de werkkring van dezen
dienst ook uit op het gebied van de toepassing van wettelijke maatregelen in het belang van den. boschbouw.
Onder drang van de abnormale omstandigheden tengevolge
van den oorlog kwam in 1917 de Noodboschwet tot stand.
De Minister van Landbouw kon op grond daarvan het vellen
van bosschen en andere houtopstanden verbieden of niet dan
voorwaardelijk toestaan. Het Staatsboschbeheer werd met
de uitvoering belast en had den Minister over de te nemen
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maatregelen, te adviseeren. Het pleit wel voor de groote tact,
waarop deze zeer ingrijpende wet onder de leiding van den
heeï v a n D i s s e l werd uitgevoerd en waarbij' er steeds
voor werd gezorgd, dat de belanghebbenden ter plaatse hun
belangen naar voren konden brengen, dat ondanks de vele
kapverboden, die moesten worden gelegd en de tallooze
vellingen, die slechts voorwaardelijk konden worden toegestaan, nimmer ernstige moeilijkheden zijn gerezen^
N a het intreden van meer normale toestanden werd de
Noodboschwet vervangen door de Boschwet 1922. Deze wet
riep verschillende regelingen in het belang van den boschbouw en het door bosch en andere houtopstanden (wegbeplanting, boomgroepen) gevormde natuurschoon in het
leven. Volgens deze wet moest o.m. van het voornemen om
té vellen en te dunnen kennis worden gegeven aan den
Directeur van het Staatsboschbeheer door gemeenten, provinciën en andere publiekrechtelijke lichamen en stichtingen
van algemeen nut.
D e Boschwet 1922 bevat mede een regeling betreffende
bestrijding of voorkoming van schadelijke dieren of plantenziekten. Op grond hiervan zijn maatregelen getroffen ter
bestrijding van de iepenziekte. D e bestrijding dezer ziekte,
die zich in 1919 voor het eerst in ons land openbaarde,
stuitte aanvankelijk op groote moeilijkheden omdat noch
omtrent de oorzaak noch omtrent de wijze van verspreiding
iets bekend was.
Onder Voorzitterschap van den heer v a n D i s s e l vormde zich een Comité inzake Bestudeering en Bestrijding van
de Iepenziekte, waarin zitting hebben: J. L. B o u w e r ,
Voorzitter van de Vereeniging van deskundige hoofden van
gemeentebeplantingen in Nederland, Haarlem, Vice-Voorzitter, Ir. N . v a n P o e t e r e n, Inspecteur, Hoofd van den
Plantenziektenkundigen Dienst, Wageningen, Secretaris, Ir.
J. P. v a n L o n k h u ij z e n, Directeur van de Nederlandsche Heidemaatschappij, Arnhem, Penningmeester, S. G. A .
Doorenbos,
Directeur
der
Gemeentebeplantingen,
's-Gravenhage, Prof. Dr. H . M . Q u a n j e r , Beheerder van
het Laboratorium voor Mycologie en aardappelonderzoek,
Wageningen, Prof. Dr. W . R o e p k e, Beheerder van het
Laboratorium voor Entomologie. Wageningen, Prof. Dr.
J o h a. W e s t e r d ij k, Directrice van het Phytopathologisch Laboratorium, W i l l i e C o m m e l i n S c h o l t e n ,
Baarn, en Prof. Dr. J. A . H o n i n g , Beheerder van het
Laboratorium voor Erfelijkheidsleer, Wageningen.
Dit Comité heeft door opsporing van de oorzaak en
van de wijze van verspreiding deij iepenziekte, het onderzoek van de werkzaamheid van de tallooze in den handel
gebrachte bestrijdingsmiddelen, alsmede door het kweeken
van voor deze ziekte resistente iepensoorten mooi werk ge-
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daan met internationaal succes. Ik denk hierbij in het bijzonder aan het voortreffelijke werk, verricht onder leiding
vart Prof. Dr. J. W e s t e r d ij k te Baarn door de helaas
te vroeg overleden Dr. C h r i s t i n e B u i s m an, dat leidde
tot de vaststelling van den verwekker van de ziekte alsmede
aan dat onder Prof. Dr. W . K. J. R o e p k e in diens laboratorium voor entomologie te Wageningen waardoor de
wijze van verspreiding tot volledige klaarheid werd gebracht.
De noodige fondsen om dat uitgebreide en langdurige onderzoek te financieren zijn door bijdragen, voornamelijk van
belanghebbende Staats-, Provinciale- en gemeentelijke diensten alsmede van stichtingen en vereenigingen bijeengebracht.
Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek kon door
het Iepenziekte-Comité een plan tot bestrijding worden ontworpen. Helaas w a s de iepenziekte in ons land reeds te ver
voortgeschreden eer de oorzaak en de wijze van verspreiding
daarvan bekend waren om haar nog tot staan ,te kunnen
brengen. De bestrijding moet zich daardoor beperken tot
streken, waar de iep landschappelijk en economisch een voorname plaats inneemt en waar de ernstig aangetaste iepen
onder leiding van het Staatsboschbeheer worden opgespoord,
waarna zij moeten worden geveld.
Op initiatief van den heer v a n Di s s e 1 is kortgeleden
een Comité ter Bestudeering en Bestrijding van Insectenplagen in Bosschen', gevormd, dat zal' trachten met geldelijken steun van het Rijk, de Nederlandsche Heidemaatschappij, provinciale en gemeentelijke besturen, alsmede van particuliere belanghebbenden de bestudeering en bestrijding
van insectenplagen aan te vatten.
Dit Comité bestaat uit E. Dl. v a n D i s s e 1, voorzitter, Ir.
N . v a n P o e t e r e n , Ir. J. P. v a n L o n k h u ij z e n, Prof.
Dr. I o h a. W e s t e r d ij k, Prof. Dr. W . R o e p k e, Jhr.
W . H. d e B e a u f o r t en.L Dr. J. d e H o o g h.
Dezen zomer is op de Hooge Veluwe een begin gemaakt
met de bestudeering van de in ons land gedurende eenige
jaren reeds zoo schadelijk optredende dennenbladwesp
(Diprion pini).
De Directeur van het Staatsboschbeheer neemt ambtshalve
deel aan de werkzaamheden van den bij de Boschwet 1922
ingestelden Boschraad door het bijwonen van de vergaderingen en het instellen van plaatselijk onderzoek volgens de
Natuurschoonwet, die in 1928 in het leven werd geroepen.
Het doel van deze wet is het instandhouden van landgoederen, die een belangrijk element vormen van het Nederlandsche landschap. Deze wet vormt een onderdeel van de
overheidsmaatregelen ter bevordering en bescherming van
het natuur- en landschapsschoon, die door middel van het
Staatsboschbeheer worden ten uitvoer gebracht.

340
Aan dc eigenaren van volgens de Natuurschoonwet 1928
erkende landgoederen wordt voor sommige belastingen tegemoetkoming verleend. T h a n s zijn onder deze wet, waarvan
een ruim gebruik wordt gemaakt, reeds 376 landgoederen
gebracht met een oppervlakte van 57000 ha, waarvan er
275 met 41000 ha voor het publiek zijn opengesteld. Doordat van alle voorgenomen vellingen en dunningen aangifte
moet worden gedaan bij het Staatsboschbeheer, is het toezicht op de instandhouding der landgoederen ook aan dezen
dienst opgedragen. N a a s t de instandhouding van natuurschoon heeft de Natuurschoonwet 1928 echter een ongeschreven, dieperen zin, n.1. de bevordering van den boschbouw en de verhooging van het peil daarvan. In verband
hiermee hebben de voorschriften van deze wet in den vorm
van de verplichte aangifte van vellingen en dunningen uit
dit oogpunt bezien vooral in dezen izin beteekenis, dat zij
gelegenheid bieden aan den eigenaar van het landgoed om,
indien zij aanleiding geven tot een onderzoek vanwege het
Staatsboschbeheer, ter plaatse overleg te plegen omtrent de
behandeling van hun bosch. D e bedoeling, die de wetgever
in deze wet en, ten aanzien van de aan publiekrechtelijk
lichamen en vereenigingen en stichtingen van algemeen nut
toebehoorende bosschen, ook in de Boschwet 1922 heeft gelegd,' ontneemt bij voorbaat aan de toepassing ervan elk
autoritair karakter en stelt daarvoor in de plaats een opvoedende werking, gegrond op overleg tusschen den eigenaar en den met het toezicht belasten ambtenaar.
M a a r ook ten aanzien van zijn eigen gronden heeft het
Staatsboschbeheer bij de bescherming van het natuur- en
landschapsschoon een voorname taak te vervullen.
Thans staat wel vast, dat onze heidevelden eertijds met
bosch waren bedekt, zij het veelal in den vorm van een ijle,
parkachtige begroeiing, inzonderheid met eiken en berken
als voornaamste houtsoorten en dat daaruit door toedoen
van de bevolking (overmatig houtgebruik, schapen- en veeweiden, afbranden, plaggensteken) onder een daartoe gunstige klimaatsverandering, de heidevelden zijn óntstaan, zooals wij die thans kennen en die uit een oogpunt van landschapsschoon terecht onze bewondering wekken.
Hij, die tot taak heeft het vaderlandsche boschareaal te
vergrooten heeft er rekening mee te houden, dat daartoe een
bij velen terecht geliefd en voor onze zandgronden karakteriestiek landschapsbeeld moet worden opgeofferd om er
iets anders voor in de plaats te stellen.
Dit andere, het jonge bosch, moge het oog van den deskundige boeien', met den liefhebber van landschapsschoon
is dit geenszins het geval totdat het bosch, volwassen geworden, den bezoeker een bron van onvolprezen intieme
schoonheid wordt. Maar het is dan noodig, dat bij aanleg
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van nieuwe en het opleiden van jonge bosschen rekening
wordt gehouden met de taak, die zij te zijner tijd ten aanzien
van het natuurschoon hebben te vervullen. Dit is te meer
noodig omdat het te stichten cultuurbosch uit economische
overwegingen een heel ander beeld zal vormen dan het voormalige, althans op onze zandgronden min of meer parkachtige natuurbosch.
Het is een van de verdiensten van den heer v a n D i s s e l ,
dat hij een jong bosch, steeds ziet als een toekomstig oud
bosch, dat aan hooge eischen van natuurschoon moet kurinen voldoen. Hij schreef in verband hiermede dan ook
steeds voor, dat vóór met een bebossching werd begonnen,
eerst een wegenplan moest worden vastgesteld, waarbij
zoowel met de belangen van het toekomstige houtvervoer
als met de daaraan later te stellen aesthetische eischen rekening werd gehouden. Ook bij de keuze van houtsoort moest
steeds aan het latere natuurschoon worden gedacht.
Maar ook in anderen zin rusten op den leider van de bebossching van wfoeste gronden verplichtingen. Ik denk hier
aan de tallooze terreinen, die uit een oogpunt van natuurschoon of wegenfe hun wetenschappelijke waarde b.v. in geologischen, entomologische, botanischen of archaeologischen
zin zulk een belangrijke beteekenis hebben, dat de belangen van het behoud ervan in ongerepten toestand overwegen
boven die van bebossching.
Op de Staatsterreinen worden dan ook sedert lang tal van
terreinen van uiteenloopende uitgestrektheid van bebossching uitgesloten, om hun plantengroei of andere wetenschappelijke beteekenis of om aesthetische redenen. Zij zijn
door de Regeering als Staatsnatuurreservaat aangewezen en
blijven in hun tegenwoordigen toestand bewaard. Deze terreinen hebben een gezamelijke oppervlakte van rond 10.000
ha. Om zeker te zijn, dat geen van zulke terreinen bij de
bebossching van nieuw verworven gronden aan de aandacht zouden ontsnappen riep de heer v a n D i s s e l reeds
voor een 10 tal jaren het advies in van Prof. Dr. T h . W e e v e r s , Prof. Dr. H. A. B r o u w e r en Dr. G. ƒ. v a n
O o r d t. Sedert 1934 vormen deze heeren, met Dr. J. P.
T h y s s e en onder voorzitterschap van Prof. Dr. T h.
W e e v e r s de „Commissie van A'dvies in zake Natuurmonumenten van het Staatsboschbeheer", die dit beheer officieel voorlicht, niet alleen over te bebosschen en andere
terreinen en te stichten nieuwe natuurmonumenten maar ook
omtrent de instandhouding van de terreinen, die reeds eerder door de Regeering als zoodanig zijn aangewezen. Dr.
T h ij s s e is onlangs in deze Commissie opgevolgd door den
heer G. A . B r o u w e r .
Onder den titel: „De Staatsnatuurreservaten" is door Dr.
G. }. van Oordt in Nr. 5 der verslagen en mededeelingeri
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van de Directie van den Landbouw, 1935 een omschrijving
van de voornaamste dezer terreinen - gegeven.
Ten slotte dient te worden gewezen op een belangrijk werk
van het Staatsboschbeheer in het belang van het behoud van
natuurmonumenten in ons land, en wel op de aan dezen
dienst opgedragen inventarisatie van de voornaamste terreinen in Nederland, met wetenschappelijke beteekenis en
van aesthetische waarde. Door dit even omvangrijke als
belangrijke werk wordt een waardevol overzicht van deze
terreinen verkregen.
T o t den reeds zoo omvangrijken algemeenen dienst van
het Staatsboschbeheer behoort ook de Voorlichtingsdienst.
Hiertoe behoort het geven van blijvende voorlichting omtrent het bebosschen van woeste gronden, het instandhouden
van bestaande bosschen, het verleenen van op zich zelf
staande adviezen, aan Departementen van Algemeen Bestuur, aan provinciën, aan gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen en aan vereenigingen of Stichtingen
van algemeen nut,
In dit verband dienen in het bijzonder te worden genoemd
de adviezen aan den Rijkswaterstaat en aan verschillende
provinciën op het gebied van de beplanting* langs wegen.
Deze adviezen geven door den aanleg van zooveel nieuwe
en de verbetering van talrijke reeds bestaande wegen sedert
een reeks van jaren veel werk. Bij de beplanting van
nieuwe wegen wordt er naar gestreefd de wegaankleeding
te doen' aanpassen zoowel bij dê eischën van het weggebruik
als bij het karakter van het omringende landschap.
De aanleg van bosch op woesten grond en het verbeteren
van bestaande bosschen behooren ongetwijfeld tot de meest
geschikte objecten voor het verschaffen van werk aan werkloozen. Geen wonder dan ook, dat het Staatsboschbeheer
aan de bestrijding der werkloosheid krachtig meewerkt.
Verschillende gronden, vooral in de laatste jaren in Drenthe,
zijn door de Regeering ter bebossching met werkloozen aangekocht. Doordat deze bebossching in snel tempo over groote
uitgestrektheid plaats vindt is het ter voorkoming van parasitaire aanvallen op deze groote uitgestrektheden practisch
gelijkjarig bosch meer dan anders noodig om door intensieve
voorbereiding van 'den bodem ën door het scheppen van
een zoo groot mogelijke afwisseling in de samenstelling der
bosschen door menging van houtsoorten in wisselende combinatie de jonge bosschen zoo weerstandskrachtig mogelijk
te maken.
In het Noordoosten van ons land, waar de groveden meer
dan. elders van het dennenschot heeft te lijden, heeft men
andere houtsoorten als pioniers móeten kiezen en wel voornamelijk den Japanschen. en Europeeschen lariks, den Dou-
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glasspar en de fijnspar, in menging met eik, beuk, witte els,
berk enz- Dat zoowel de toegepaste werkwijze als de tot
dusverre bereikte uitkomsten uitnemend zijn, bleek op overtuigende wijze bij heC onlangs aan de bebosschingen in
Drenthe gebrachte bezoek door een groot aantal boschbouwkundigen uit Noordwest Duitschland, waaronder eenige
vooraanstaande deskundigen op het gebied van heidebebossching. Hun oordeel luidde gunstig en men beschouwde
het bezichtigde als een' voorbeeld voor Duitschland.
Ik wees er reeds op, dat de heer v a n D i s s e l het
steeds als een plicht beschouwde den boschbouw in het algemeen in ons land vooruit te brengen. Onvermoeid was
hij steeds in deze richting werkzaam en zijn geest was voortdurend bezig om nieuwe middelen te bedenken om de belangstelling voor den boschbouw te doen toenemen en de
inzichten daaromtrent in juiste banen te leiden.
Men tracht dit doel te bereiken door het uitgeven van
platen en vlugschriften, door lezingen, door artikelen in
bladen en tijdschriften, door het vertoonen van een boschbouwfilm, door het instandhouden van een museum, door
inzendingen op tentoonstellingen, e.d. Hierbij doet zich de
aard van den heer v a n D i s s e l steeds duidelijk kennen
door het aanleggen van den hoogsten maatstaf aan alles,
wat voor publicatie of expositie vanwege het Staatsboschbeheer bestemd is. Zijn stelregel is steeds, dat alleen het
allerbeste, het superieure, voor dit doel in aanmerking kan
komen.
D e heer v a n D i s s e l heeft een vlotte pen ; van zijn
hand verscheen een groot aantal artikelen op algemeen
boschbouwkundig gebied.
Krachtig heeft hij steeds geijverd voor de oprichting van
een Rijksboschbouwproefstation. Hij was voorstander van
een zelfstandig station, dat geen deel uitmaakte van het
Staatsboschbeheer, noch van de Landbouwhoogeschool.
Toen de Regeering in 1918 tot de oprichting er van overging w a s dit een groote voldoening voor hem. Helaas viel
dit station ten offer aan de bezuinigingen in het begin van
de crisisjaren.
De werkzaamheden van het voormalige Rijksboschbouwproefstation werden ten slotte in 1934 ondergebracht bij het
aan de Landbouwhoogeschool inmiddels gestichte Instituut
voor boschbouwkundig onderzoek. Doch gebrek aan de
noodige fondsen en personeel vormen nog steeds een ernstige
belemmering bij de hervatting van de werkzaamheden.
Ook door medewerking in organisatie's, die in het belang
van den Nederlandschen boschbouw werkzaam zijn, tracht
het Staatsboschbeheer het zijne er toe bij te dragen om de
Nederlandsche boschbouw vooruit te brengen. Z o o wordt
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met de Nederlandsche Heidemaatschappij samengewerkt om
de bosch- en heidebranden te voorkomen. Jaarlijks verschijnt
in samenwerking tusschen beide lichamen een verslag over
de plaats gehad hebbende branden, waarbij deze, wat aard,
oorzaak, omvang eri aangerichte schade betreft, statistisch
zijn bewerkt. Mede door sterken aandrang van de zijde van
het Staatsboschbeheer zijn in verschillende streken boschbrandweren georganiseerd, waarin deze dienst een blijvend
aandeel heeft. O p initiatief van den, aftredenden Directeur
is de Onderlinge Gemeentelijke Boschbrandverzekeringsmaatschappij (O.G.B.) opgericht, waaraan het Staatsboschbeheer technische hulp verleent.
Miedewerking wordt verleend aan de Commissie in zake
het Gebruik en de Verwerking van Inlandsch hout in Nederland, die voor 'Jiet inlandsche product verloren gegane
afzetgebieden tracht te herwinnen en nieuwe tracht te veroveren.
Sedert enkele jaren w!ordt vanwege het Staatsboschbeheer
geregeld een overzicht gepubliceerd van de prijzen van de
voor den boschboüw voornaamste houtsorteeringen. Ook
worden jaarlijks oogstberichten voor boomzaden gepubliceerd
van de houtsoorten/, die voor den Nederlandschen boschboüw van belang zijn. Deze publicatie geschiedde vroeger
door het voormalige Rijksboschproefstation.
V a n de groote beteekenis van het herkomst-vraagstuk
van onze boomzaden was de heer v a n D i s s e l steeds
doordrongen. Op zijn aandringen werden reeds omstreeks
1911 in de houtvesterij Kootwijk door den toenmaligen
houtvester E . H e s s e l i n k
uitgebreide herkomst-proefvelden voor den groveden aangelegd. Hij heeft er bij de
Regeering op aangedrongen, dat de Staat een eigen zaadeest
te Stroe oprichtte om zoodoende zekerheid te hebben omtrent
de herkomst van het bij het Staatsboschbeheer te gebruiken
dennenzaad. Ook heeft de heer v a n D i s s e l een groote
stoot gegeven aan de oprichting van de Vereeniging tot
W a a r b o r g van zaad en planten van den groveden ( W . H . G . ) ,
die zich ten doel stelt te zorgen, dat van deze houtsoort zaad
van deugdelijke herkomst wordt gebruikt. V a n a f de oprichting is de heer v a n D i s s e l Voorzitter dezer vereeniging.
Ook ten aanzien van de internationale samenwerking op
het gebied van den boschboüw is de heer v a n
Dissel
steeds werkzaam. Terecht zag hij de groote beteekenis in
van het aanwezig zijn van het Staatsboschbeheer op internationale congressen en hij wist ons land altijd op waardige
wijze te vertegenwoordigen. Ik herinner in dit verband aan
het in 1936 te Boedapest gehouden He Internationale Boschboüwcongres en aan zijn uitnoodiging door het bestuur om
deel te nemen aan de in Juni j.1. gehouden vergadering om
tot de oprichting te geraken van een comité, dat de inter-
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nationale boschbouwcongressen zal voorbereiden en op de
uitvoering van de door de congressen geuite wenschen zal
toezien.
Het spreekt vanzelf, dat de heer v a n D ' i s s e l gedurende zijn langen ambtelijken loopbaan in tal van commissie's
en comité's, die een algemeen cultuurbelang behartigen, en
in besturen van vereenigingen, die jnet den boschbouw verband houden of behoud en bevordering van natuur- en
landschapsschoon beoogen, zitting had en heeft. In dit verband dient er ook op gewezen, dat de heer v a n D i s s e l
een der oprichters was van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging.
En nu staan wij aan het eind van den ambtelijken, loopbaan
van den man, die voor den Nederlandschen boschbouw in
het algemeen en voor het Staatsboschbeheer in het bijzonder
zooveel heeft tot stand gebracht. Ons past daarvoor een
woord van groote erkentelijkheid jegens hem. Laten wij
hopen, dat het den heer v a n D i s s e l gegeven moge zijn
nog vele jaren van zijn welverdiende rust te genieten en
dat de Nederlandsche boschbouw nog veel van zijn groote
kunde zal mogen profiteeren !
J. H. JAGER GERLINGS.

H U L D I G I N G V A N D E N H E E R E . D. V A N

DISSEL.

Het uitvoerend Comité ter huldiging van den heer V a n
E> i s s e 1 bij zijn aftreden als Directeur van het Staatsboschbeheer bericht, dat de huldiging zal plaats vinden op
Maandag 6 September des namiddags om half drie in Hotel
des Pays Bas, Janskerkhof, te Utrecht.
Een ieder, die een bijdrage zond, wordt gaarne in de gelegenheid gesteld de huldiging bij te wonen. Door het groote
aantal deelnemers is het niet mogelijk de deelnemers persoonlijk met de huldiging in kennis te stellen.

