Nederlands Bosbouw Tijdschrift, orgaan van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging, met bijdragen cn mededelingen vnn de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren.
34c Jrg. No. 11, november 1962

Kon. Ned. Bosbouw Vereniging
BIJ HET AFTREDEN VAN J. H. BECKING
Johannes Hendrikus Becking, geboren te Soerabaja op 12 november 1890,
sedert 1947 lid van dc Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, en tot
voor kort haar voorzitter, is
thans, nadat hem verleden
jaar was verzocht nog een
jaar aan te blijven, afgetreden als hoogleraar in de houtmeetkunde, de bosbedrijfseconomie, de bosbedrijfsregeling en de houtteelt en bosbescherming in de tropen te
Wageningen. Op vrijdag 26
oktober 1962 hield Becking
zijn afscheidscollege in de
aula van dc Landbouwhogeschool, waarin hij een overzicht gaf van zijn werkzaamheden sedert zijn studie van
1908 tot 1912 aan de Hogere
Land-, Tuin- en Bosbouwschool te Wageningen en nadat hij zijn studie nog een
jaar had voortgezet aan de
Bosbouwfaculteit van de Universiteit te Miinchen.
Het allereerste begin van
zijn werk in Indië was vrij
onbevredigend, daar hem
veel zorgen wachtten in de door particuliere exploitanten overkapte
djatibossen. Later kwam hij weliswaar in de gelegenheid de nodige critiek te
leveren op deze misstand, die een gevolg was van een verkeerde houtverkooppolitiek, maar op dat ogenblik was het voor hem een opluchting een prettiger
opdracht te ontvangen. Het inrichten van kleine houtvesterijen gaf dan ook
alweer meer bevrediging, doch in 1915, toen Becking werd belast met een
groot beheer, kon hij zijn organisatorisch talent geheel tot zijn recht laten
komen ten aanzien van railbaanexploitatie, het inrichten van stapelplaatsen,
het regelen van een verantwoorde kap en cultuuraanleg. F. J. Appelman,
oud-inspecteur van de Dienst van het Boswezen in N.O.T., memoreerde na
de rede van Becking, dat deze hieromtrent reeds in 1918 een bijzondere
tevredenheidsbetuiging voor zijn werk ontving, terwijl een in 1924 door de
gebroeders Becking opgestelde handleiding van Railbaanbouw en -onderhoud
nog altijd zijn waarde is blijven behouden. In 1919 ging hij naar de inspectie
van de Buitengewesten, waardoor zijn gezichtskring zich sterk verruimde.
Tijdens zijn verlof in 1921 trad hij in het huwelijk en na zijn terugkeer in
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Indië was hij in de gelegenheid zijn voorheen aangepakte grootse werk te
voltooien en veel te doen voor en gegevens te verzamelen over de djaticultuur.
Dit baanbrekend werk leidde tot zijn proefschrift „De djaticultuur op Java",
waarop hij tijdens zijn tweede verlof in 1929 de doctorsgraad behaalde. Als
inspecteur voor het djatibedrijf maakte hij de crisis van het begin der dertiger
jaren mee met de inkrimping van de dienst met ingrijpende bezuinigingen
ten gevolge van de daling van de prijzen. Toch heeft hij toen de afzet van
djatidunningshout weten mogelijk te maken, iets wat voor het bedrijf geheel
nieuw was. In 1932 was in deze crisis de overplaatsing naar de Wildhoutbossen op Java en Madoera zeer welkom. Becking genoot hier niet alleen
van de schoonheid van de tropische flora in een mooi klimaat, maar wist
aan het hoofd van deze dienst de exploitatie op gang te krijgen. Na zijn derde
verlof kreeg hij in 1936 als hoofdinspecteur de leiding van de Dienst van het
Boswezen. Met zijn bekend energiek doorzettingsvermogen begon hij ook
hier de dienst te ontwikkelen en de exploitatie der Buitengewesten op Sumatra, Borneo, Celebes en de Molukken te activeren, doch plotseling werd
een einde aan dit alles gemaakt door de tweede wereldoorlog.
In 1945 kwam het werk slechts moeizaam op gang, de toekomst liet zich
slecht peilen en toen de leerstoel te Wageningen voor hem klaar stond, aanvaardde hij met energie ook weer dit werk, zoals hij zeide „als overstaander
voor een volgende omloop". Het was wel een zware taak, die hij toen aanvaardde, met de door de oorlog ontredderde studie. Bovendien waren de
praktijkmogelijkheden in het verwarde Europa gering en door ziekten van de
collega's werd veel tijd voor waarneming van hem gevraagd. De mogelijkheden voor de afgestudeerden vielen tegen, maar velen van hen emigreerden
en pakten elders met animo hun menselijke taak voor het bos aan. De terugkerende indische houtvesters kwamen gelukkig in die jaren van herstel en
wederopbouw practisch allen weer aan de slag, zij het wel geheel of gedeeltelijk buiten het vak. De aanvankelijk geringe mogelijkheden na de oorlog
vverden een rem op de belangstelling om bosbouw te gaan studeren.
Later heeft zich dit echter wat hersteld. Het onderwijs werd breder opgevat
en voortaan gegeven met het oog op een toekomst in alle streken van de
wereld. Ook leidde een verder ontwikkelde specialisatie tot grotere mogelijkheden. Het herstel is echter nog nooit volledig geweest en thans is er feitelijk
een tekort aan afgestudeerde bosbouw-ingenieurs. In zijn diësrede van 9
maart 1956 „Aspecten van de bosbouw en de bosbouwstudie" geeft Becking
hierover interessante gegevens.
Het bosbouwkundig onderzoek werd nieuw georganiseerd. Zoals wij hier
wel weten werden de bossen in ons land vrijwel overal te weinig gedund en
het is vooral aan Becking te danken dat hierin een zichtbare keer is gekomen.
Ofschoon men" daar eerst wel onwennig tegenopzag, is de algemene mening
toch behoorlijk meegegaan. Nog opvallender is een omwenteling in het beheer
van het Nederlandse bos. Becking heeft altijd gestreefd naar een goede bedrijfsregeling voor het bos. Ook bij de aanvaarding van zijn hoogleraarsambt
heeft hij zijn inaugurele rede daaraan gewijd: „De Bedrijfsgedachte in de
bosbouw". Door het analyseren van de resultaten in particuliere, zowel als
in overheidsbedrijven, werd een bedrijfsvergelijking mogelijk. Op initiatief
van onze vereniging en in samenwerking met andere instanties, niet het minst
met het toen zich ontwikkelende Bosbouwproefstation T.N.O., werd eenheid gebracht in de methodiek. Een en ander resulteerde in de uitgave „Richtlijnen voor de Bedrijfsregeling van Bosbezit in Nederland" met hulp van de
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Marshallgelden, de Landbouwhogeschool en het Bosschap. Van de zijde van
onze Bosbouwvereniging werd het van Schermbeekfonds ingeschakeld. Een
en. ander heeft op vele plaatsen geleid tot het invoeren Van bedrijfsadministraties met het gevolg verbetering van het bedrijf en verhoging van de rentabiliteit. Wat overigens de eerder genoemde dunning betreft, wees A. Stoffels
er na de rede van Becking op, dat deze ten aanzien van de dunning baanbrekend werk heeft verricht door de dunningsgraad duidelijk in een procentisch getal aan te geven, waardoor een gesprek mogelijk werd over de juiste
behandeling van het bos. Hij trok hiermee de aandacht, ook buiten onze
grenzen.
Ofschoon Becking, als beheerder-organisator met uitgesproken meningen,
veelal als een voor zijn ondergeschikten betrekkelijk harde chef en later als
wetenschappelijk onderzoeker-organisator, in het algemeen met een materie
werkte van vrij zakelijk-prozaïsche aard, treft het bij herhaling, dat hij in zijn
hart wel degelijk oog heeft voor andere waarden in het leven. Ten opzichte
van de wildhoutbossen werd dit hier al gezegd, maar ook nu weer bij zijn
afscheid bleek dit, toen hij de behoefte uitte de uitkap in studie te nemen
voor het Nederlandse bos, daar deze beheerswijze ook zonder de productiviteit los te laten, de schoonheid zou helpen bevorderen en daarmede de
recreatiemogelijkheden voor ons volk in de hand zou werken.
Becking heeft veel van de wereld gezien. Denken wij bijvoorbeeld aan zijn
reizen naar Nieuw Guinea en Suriname, zijn vertegenwoordiging op het
Vierde Wereldbosbouwcongres in New Delhi en zijn reis naar Amerika in
1950. Op onze najaarsbijeenkomst in dat jaar en ook in de jaargang 1951
van dit tijdschrift gaf hij ons zijn gefundeerd verslag. Het is trouwens typisch
voor hem, dat hij zijn mening gevraagd of ongevraagd, altijd tevens motiveert,
waarmee hij zijn vakgenoten prikkelt zelf te denken en critisch te zijn ten
opzichte van eigen werk. We zijn het uiteraard niet altijd met hem eens,
maar zoals ik al eerder zeide, in vele en soms zeer belangrijke gevallen, volgden wij hem dan toch weer. In 1952 sprak hij voor ons op de juist opgerichte
Studiekring, waarvan Becking de eerste voorzitter was, over de dunning.
Van 1953 tot 1959 leidde hij onze commissie voor de reeds vermelde „Richtlijnen". In 1954 behandelde hij de „omloop, kostprijs en ondernemerswinst
van de Japanse lariks". In 1957 werd hij voorzitter van onze vereniging en
sprak op de Studiekring-dag over de „dunning van de douglas". Bij zijn
afscheid nu zeide hij over deze periode dankbaar te zijn dit voorzitterschap
te hebben mogen meemaken, het gaf de mogelijkheid tot ruime contacten en
samenwerking met vele medewerkers. Van dit voorzitterschap gewaagde ook
de ondervoorzitter van onze vereniging, toen hij zeide hoe in die tijd de
vereniging weer groeide en haar levensvatbaarheid heeft behouden.
De voorzitter van het bestuur van de Landbouwhogeschool, J. M. van
Bommel van Vloten, belichtte het vele werk dat Becking had verzet voor
de Landbouwhogeschool als gezaghebbend pater familias en in het bijzonder
in zijn Rector Magnificus jaar 1955/1956, in een tijd van sterke groei van
de Landbouwhogeschool. Ook roemde hij het vele werk verricht voor de
sociale voorzieningen van de studenten, huisvesting (flatbouw-voorbereiding),
voeding (subsidie) en instelling van de studentendecaan als functionaris aan
de hogeschool verbonden.
Nadat de Rector Magnificus, prof. W. F. Eijsvogel, namens de collega's
hartelijke dank had gebracht en herinnerd had aan de persoonlijke contacten
bij hun beider werk in Indië, vermeldde Appelman als laatste spreker, dat hij
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Becking en zijn broer, rusteloze werkers, altijd als een aparte klasse heeft
beschouwd. Vaak vroeg men zich bij verschillende zaken af hoe de Beckings
daarover wel zouden denken, want beiden hielden zich met grote kennis
van zaken met alles bezig en met succes. Bij elke nieuwe taak was Becking
snel ingewerkt en stimuleerde de jongeren tot een enthousiast corps, waarvoor hij ook altijd het voorbeeld was. Hij is dan ook een hechte band met
de indische houtvesters blijven onderhouden. Ook is hij altijd bosbouwer
gebleven, zij het met een sterk economische inslag. Appelman zelf had veel
steun aan hem gehad voor de ontwikkeling van zijn werk voor de wildreservaten, maar Becking wees hem er wel op dat de exploitatie ook in de reservaten voortgang moest blijven vinden; een gezonde opvatting overigens.
Als besluit werd een geschilderd portret van de scheidende hoogleraar,
een kunstwerk van de schilder F. J. D. Boers te Lage Vuurse onthuld en
aan professor Becking aangeboden.
Wij wensen ons medelid en oud-voorzitter, de doorzettende en intensief
werkende collega-bosbouwer nog vele jaren van activiteit toe in vrijheid
van arbeidskeuze en tijdsbesteding.
Redactie-secretaris.

OPENINGSREDE VAN DE VOORZITTER Dr J. H. BECKING OP DE
38ste NAJAARSVERGADERING VAN DE KONINKLIJKE
NEDERLANDSE BOSBOUW VERENIGING
OP 12 OKTOBER 1962 TE APELDOORN

Dames en Heren,
Ik heet U allen hartelijk welkom op deze 38ste najaarsbijeenkomst, die
ditmaal, om het 's avonds niet al te laat maken, op dit vroegere morgenuur is uitgeschreven.
Zoals gebruikelijk is, wil ik hier in het bijzonder welkom heten de vertegenwoordigers van de directies van het Staatsbosbeheer en de Nederlandse
Heidemaatschappij, zomede die van de besturen van het Bosschap en de
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren en de pers. Wij stellen Uw belangstelling in ons verenigingsleven op hoge prijs.
Ook zou ik nog een speciaal woord van welkom willen richten tot onze
nieuwe leden, voorzover die hier aanwezig mochten zijn.
Sedert onze vorige bijeenkomst zijn ons ontvallen de leden D. van Aalst,
rentmeester te Doorwerth en mej. dr G. Wilbrink, bosbezitster te Lunteren.
Enkele weken geleden bereikte ons het droeve bericht van het overlijden
van de heer A. Kouwenaar, vooratter van de Houtcommissie van de Economische Samenwerking en Ontwikkeling en directeur van het voormalig
Rijksbureau voor Hout. Vooral op internationaal terrein heeft hij veel voor
de houthandel gedaan; zijn werk bracht hem vaak in contact met de bosbouw, waarvoor hij grote belangstelling had. Laten wij hen eren in enige
ogenblikken van stilte.

