Nederlands Bosbouw Tijdschrift, orgaan van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging, met bijdragen en mededelingen van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren.
35e Jrg. No. 11, november 1963

Algemene Bijdragen
BIJ HET AFSCHEID VAN Ir H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP
ALS DIRECTEUR VAN HET STAATSBOSBEHEER
1902.1]

Op 31 oktober j.1. heeft ir H. W. Schenkenberg van Mierop zijn werkzaaihheden als directeur van het Staatsbosbeheer beëindigd na afscheid te
hebben genomen van zijn medewerkers in de dienst, terwijl het Bosschap
aan de zeer velen
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heeft geboden afscheid van hem te
nemen. Dit afscheid
luidt geen rustperiode in, want de ruimheid van zijn belangstelling in ons maatschappelijk cn geestelijk leven heeft voor
hem, naast zijn ambtelijke functie in de
loop der jaren een
andere taak doen
groeien, die eveneens veel van zijn tijd
en werkkracht opeist.
Zijn wens om als
President-Kerkvoogd
van de Ned. Hervormde kerk en als
Curator van de Vereniging voor Christelijk Hoger en Middelbaar Onderwijs,
beide te Zeist reeds
vóór het einde van
zijn ambtelijke loopbaan met inzet van
Ir H. W. Schenkenberg van Mierop

al zijn krachten werk-
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zaam te kunnen zijn, getuigt van een duidelijke doelstelling in zijn leven, die
wij waarderen en eerbiedigen.
Bij zijn beroepskeuze heeft van Mierop niet de richting van zijn vader,
die in Rotterdam als notaris en nadien in het bankwezen werkzaam was,
gevolgd, maar aan zijn liefde voor „de natuur" en het buitenwerk voorrang
verleend. Hij besloot in Wageningen Nederlandse bosbouw te gaan studeren.
Aangezien het door de heersende malaise in 1926, toen hij zijn studie
had beëindigd, niet mogelijk was bij het Staatsbosbeheer in ambtelijke dienst
te komen, heeft hij drie jaar lang als volontair gewerkt en misschien juist
daardoor gelegenheid gehad zeer grondig met alle practische werkzaamheden
van de dienst kennis te maken. Aanvankelijk werkte hij in Drente, o.a. in
de boswachterij Appelscha, waarvan hij het beheer tijdelijk heeft waargenomen, nadien in Breda en tenslotte nog een korte periode bij de werkverschaffing in Zwolle.
Op 1 juni 1929 volgt zijn aanstelling als adjunct-houtvester; hij werd belast met de waarneming van de werkzaamheden van de houtvester te Nijmegen. Deze waarneming eindigde op 1 juni 1931, waarna hij in Utrecht
werd geplaatst als houtvester in algemene dienst.
Ir van Mierop heeft Utrecht als standplaats behouden tot zijn pensionering; hij vestigde zich in Zeist, waar hij al spoedig aandeel kreeg in maatschappelijk werk, vooral op kerkelijk gebied.
Als houtvester in algemene dienst heeft van Mierop tussen 1931 en 1938
gelegenheid gehad — en hij heeft deze gelegenheid grondig gebruikt — om
zich in te werken in alle taken, die in die tijd aan het Staatsbosbeheer waren
toevertrouwd. Naast werkzaamheden, die verband hielden met de uitvoering
van de Bosch wet 1922 en de Natuurschoonwet 1928, had hij o.a. bemoeienis
met de plantsoen- en zaadvoorziening, de bosbrandbestrijding — in de huidige opzet van de Utrechtse Bosbrandweer Vereniging had hij een belangrijk
aandeel — en vooral met het beheer van de in het Utrechtse nieuw verworven beheersobjecten als „Austeriitz", „de Vuursche" en „Leersum", die in
1938 werden verenigd tot de houtvesterij „Utrecht", met het beheer waarvan
hij in dat jaar werd belast. In deze periode heeft van Mierop blijk gegeven
een goed organisator te zijn en steeds snel de mogelijkheden te onderkennen
om gestelde doelen te bereiken.Bij de voorbereiding van verschillende zaken,
die tot de latere ontwikkeling van het Staatsbosbeheer hebben geleid, heeft
hij in die periode een werkzaam aandeel gehad.
Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat van zijn kundigheid
als beheershoutvester en zijn brede kijk op zaken, gebruik is gemaakt, door
hem (in 1948) te benoemen tot inspecteur. Aan de deskundige hulp en vooral
aan de zeer hartelijke samenwerking, die ik — na het vertrek van dr J. A. van
Steijn als directeur in 1949 — van van Mierop heb ondervonden, bewaar
ik de meest prettige herinneringen. Zijn grote werkkracht en plichtsbetrachting en zijn belangstelling voor het wel en wee van het personeel maakten
een werkverdeling mogelijk die, na zijn benoeming tot plaatsvervangend
directeur in 1955, door de snelle uitbreiding van het werk van het Staatsbosbeheer duidelijker gestalte kreeg, doordat van Mierop zich meer in het
bijzonder belastte met het eigenlijke domeinbeheer en de sociaal-economische
zaken.
Naast de behoefte door middel van een bedrijfsboekhouding een meer
duidelijk inzicht te krijgen in de bestedingen en de uitkomsten van het domein-
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beheer, alsmede door de snelle groei der werkzaamheden, vooral op het
gebied van de groenvoorziening, waarbij de landschapsverzorging zich meer
en meer een eigen plaats veroverde en vooral door de zeer snel groeiende
behoefte aan een doelmatige natuurbescherming, waarbij het Staatsbosbeheer
ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
was ingeschakeld, bleken bijzondere voorzieningen in de dienst onvermijdelijk; deze zijn door een reorganisatiecommissie, waarvan ir van Mierop het
voorzitterschap bekleedde, nader uitgewerkt.
Hoezeer zijn werk door de regering werd gewaardeerd is gebleken uit zijn
benoeming door H.M. de Koningin tot Officier in de Orde van Oranje Nassau
in april 1956.
Sinds 1957, toen hij tot adjunct-directeur werd benoemd, heeft van Mierop
een groot aandeel gehad in het leidinggevende werk ten behoeve van het
in vier dienstvakken gereorganiseerde Staatsbosbeheer, dat bij zijn benoeming
tot directeur op 1 juni 1959 geheel aan zijn zorgen werd toevertrouwd.
Het ligt niet op mijn weg om hier de voor- en nadelen van de huidige
organisatie van het Staatsbosbeheer te belichten, maar wel wil ik onderstrepen dat van Mierop ook zeer sterk de zo noodzakelijke eenheid van beheer
en een gezonde coördinatie van de soms tegenstrijdige belangen van de verschillende dienstvakken tot richtsnoer heeft genomen.
Met veel tact en beleid heeft hij zich aan deze taak gezet, waarbij hij met
ruime delegaties aan zijn medewerkers het beheer in de door hem gewenste
richting heeft kunnen leiden. Hij heeft ingezien dat, door de snelle ontwikkeling en uitbreiding van de taken van het beheer, de tijd voorbij was om
zelf nog een werkzaam aandeel te hebben in bepaalde werkzaamheden. Zijn
algemene kijk op de maatschappelijke ontwikkeling, die zo nodig is voor
het voeren van het juiste beleid, is stellig verruimd door zijn lidmaatschap
van een groot aantal commissies en besturen waarvan ik in dit verband
slechts wil noemen, naast het Bosschap en het Bosbouwproefstation, de Vaste
Commissie van de Rijksdienst voor het Nationale Plan en de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Openluchtrecreatie en Toerisme (Incoret).
Mede als gevolg van de toenemende welvaart, is de drang van zeer velen
om buiten te zijn, niet alleen in vacanties maar ook in de langer wordende
weekends en over steeds grotere afstanden van de woonplaats, enorm toegenomen. Van deze groeiende recreatiebehoefte moest het Staatsbosbeheer veel
opvangen, zowel in zijn domeinbeheer als door maatregelen om het landschap
te verzorgen, door uitvoering van wetten die bescherming van bos en natuurschoon ten doel hebben en dit alles zonder de natuurwetenschappelijke
waarden van ons land te schaden.
Het is de grote verdienste van Van Mierop geweest dat hij heeft bevorderd
dat de recreatieve mogelijkheden die het bos in ons dicht bevolkte land kan
geven worden gebruikt, zonder de betekenis van het bos, als tak van bodemcultuur, geweld aan te doen. Door zijn medewerking aan de taken van het
Bosschap en als voorzitter van het bestuur van het Bosbouwproefstation „de
Dorschkamp" heeft hij de bosbouw helpen bevorderen. Daarnaast heeft hij
door veel voorzieningen, vooral in de domeinbossen van de Staat bovendien
de betekenis van deze bossen voor vele Nederlanders belangrijk vergroot. Ik
denk o.a. aan de in samenwerking met de A.N.W.B. uitgegeven voetspoorgidsen, de aanleg van toeristische wegen en paden, kampeerplaatsen, picknickbanken en schuilhutten en gelegenheden om te kamperen en dit alles zodanig
dat de grote rust die van een uitgestrekt bos uitgaat niet of niet meer dan
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onvermijdelijk wordt geschaad. Al deze problemen van het opvangen van
veel mensen met hun verschillende wensen ten aanzien van gezelligheid, rust
en kennis van en waardering voor natuurwetenschap vragen voor een goede
oplossing een gedegen coördinatie die slechts mogelijk is indien deskundige
medewerkers voor alle facetten in één organisatie samenwerken.
Wij prijzen ons gelukkig dat ir van Mierop in deze dynamische tijd leiding
aan deze samenwerking heeft mogen geven en dat door zijn goede zorgen
voor het bos, de groenvoorziening en de natuurterreinen in ons land, de mogelijkheden voor ontspanning in de vrije natuur voor grote groepen van onze
bevolking belangrijk zijn verruimd.
Wij zijn hem daarvoor dankbaar en willen ook mevrouw Schenkenberg
van Mierop, die hem in veel van zijn werk steeds terzijde stond, in deze dank
betrekken.
Dat deze erkentelijkheid en waardering algemeen leeft, bleek duidelijk uit
de woorden die de voorzitter van het Bosschap bij het afscheid van van
Mierop in „Esplanade" te Utrecht tot hem richtte. De grote waardering die
de Minister van Landbouw en Visserij bij die gelegenheid, mede namens de
overheid uitsprak, culmineerde in de mededeling dat het H,M. de Koningin
had behaagd de scheidende directeur te benoemen tot Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw, waarmede alle aanwezigen door een hartelijk
applaus voor de heer en mevrouw Schenkenberg van Mierop hun vreugde
betuigden.
Wij wensen hem toe en twijfelen er niet aan, dat hij na het beëindigen
van deze eervolle ambtelijke loopbaan alle bevrediging zal vinden in het werk
dat hem nu wacht.
F. W. Malsch.

