Bij het afscheid van Voûte van het Itbon

F. W. Burger

Bij het afscheid van dr, A. D. Voûte als directeur van
het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in
de Natuur op 1 mei 1969, werd op het fraaie, omstreeks dezelfde tijd van het vorige jaar geopende
nieuwe gebouw, een levendige afscheidsbijeenkomst
gehouden. En daarmee werden we op een prettige
wijze weer eens met de neus op het enthousiaste
werk van Voute's instituut gedrukt. Enthousiasme van
het begin af aan. Hoe levendig herinner ik me nog dat
ik geïnteresseerd eens in Hoenderlo aankwam en hartelijk werd ontvangen in het piepkleine "Biologisch
Laboratorium" - wijdse naam voor een huisje met een
directeurskamer van 2 x 2 m en een "pij pel a "-werkruimte, waar de voorste onderzoeker op moest staan,
als de volgende de "zaal" uit wilde.
Daar was dan Voûte met zijn twee medewerkers vol
ijver gestart om echt eens iets te weten te komen van
het dierlijk leven in het bos. Want dit was het onderwerp dat hem als bioloog-directeur van "De Hoge
Veluwe" in hoge mate prikkelde tot onderzoek. Het
heeft dan ook geleid tot het zich geheel wijden aan
dit werk en tot het uitbouwen hiervan tot het nu
wereldwijd bekende instituut. Hij kan dus wel met
grote voldoening terugzien op die dertig jaren van
streven, op gang brengen en ontwikkelen van het
onderzoek, dat zich meer en meer richt op de landschapsecologie in het algemeen. En deze voldoening
gunnen we hem zo graag, daar we hem ook al die tijd
op de meest prettige wijze als persoon en in zijn werk
hebben meegemaakt Al in 1938, dadelijk bij de oprichting van het Comité ter Bestudering en Bestrijding
van Insectenplagen in Bossen, werd hij lid van onze
Bosbouw Vereniging. We mochten vele publikaties
van zijn instituut opnemen in ons tijdschrift, eerst
vooral van hemzelf, later veelal van zijn medewerkers.
Ook hield hij toen al spoedig enige voordrachten op
onze Wetenschappelijke Cursussen in de veertiger
jaren en ook zijn medewerkers leefden in onze activiteiten mee.
Ik zei "landschapsecologie" als overkoepelend begrip van het werk van het Itbon. Inderdaad werd het
werkgebied geleidelijk aan ruimer gesteld. Voûte heeft
dat zelf wel eens gekarakteriseerd met: "Het Itbon
tracht hetgeen het in de natuur vindt, te ontwikkelen
voor het economisch grondgebruik in het zich dynamisch en snel ontwikkelende landschap".

Zo groeide dan de taak van het op 25 september
1940 ingestelde Itbon, via de populatiedynamica - om
de achtergronden te vinden van de oorzaken van het
ontstaan van een plaag - , tot het onderzoek van de
levensgemeenschappen in de natuur, in de eerste
plaats van de bodem, daar deze een belangrijke bijdrage kan leveren tot het voorkómen van een plaag.
Een en ander leidde van de aloverheersende chemische bestrijding tot een bezinning op een meer biologische aanpak van het probleem. In dit verband
groeide ook de behoefte om samenwerking te zoeken
met andere instituten, waarmee onder andere een
"Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen" in

het leven werd geroepen (1958), thans geheten
"Werkgroep geïntegreerde bestrijding van plagen".
Meer en meer werd dan ook doelbewust uitgegaan
van het dienen van de Landbouw met een grote L,
waarbij ook de jacht werd betrokken en de recreatie,
waarnaast het streven voorop bleef staan fauna en
flora 20 vee! mogelijk in stand te houden. Wat dit
laatste betreft spreken de adviezen die werden gegeven ten aanzien van onze kwetsbare duingebieden
in verband met de recreatiebehoefte en het belang
van de drinkwatervoorziening. In verband met deze
adviezen werd wel gezegd, dat het Itbon het proefstation voor de woeste gronden zou zijn. Een feit is
wel, dat de problematiek van alle typen van grondgebruik in de sfeer van de aandacht wordt getrokken.
De onderzoekingen van het Itbon hebben geleid tot
frappante resultaten. Enkele voorbeelden: bosbouwkundig bleek dat het ontschorsen van dennenstobben
tegen de schade van de grote dennensnuittor onnodig
was (besparing ƒ 100.000 per jaar); gunstige omzetting
van het strooisel in het bos door de bodemfauna en
-flora is vooral afhankelijk van de waterhuishouding;
houtwallen minder, maar zeker windschermen, werken
in het algemeen produktie-verhogend; de algemeen
als fauna-vernietigend beschouwde eendekooien, bleken juist een goede bron te zijn voor het op peil houden van het eendenbestand; herten eten liever wilde
grassen dan gras van wildweiden aangelegd met in
ons oog betere grassoorten; optredende hazensterfte bleek het gevolg te zijn van insecticidenvergiftiging en niet van een ziekte; enz.
Als we Voûte over deze en andere onderzoekingen
horen spreken, is men altijd geboeid door de wijze
waarop hij dit doet. Zijn rustige en overtuigende betoogtrant is in dezen doorslaggevend. Zijn belangstelling is bovendien ook ruimer dan het gebied dat zijn
werk precies bestrijkt. Zo maakt hij zich grote zorgen
over de voortschrijdende natuurvernietiging. "We dreigen de natuur grondig te verknoeien", zo zegt hij kort
voor zijn aftreden in een interview met het "Vrije
Volk"; "het is hoog tijd de natuur te gaan beheren,
maar wat te doen als er geen natuur meer is?" "De
verontreiniging van het leefmilieu is ontzaglijk; hoeveel organismen maken we niet kapot zonder het te
beseffen . . . " En dan noemt hij daarbij het jongste
probleem: "Ik heb net een rapport gekregen over de
hoeveelheden olie, die de regen van de drukke autowegen afspoelt en die zo aan de bodem wordt toegevoegd. Dat is een kwart ton per kilometer per jaar,
terwijl een greintje olie al een ontzettende invloed
heeft op de smaak van het drinkwater". En zo leeft
Voûte mee met al het verontrustende in ons leefmilieu. Wat dit betreft zal hij zeker nog wel met zijn
kennis en overwicht mee blijven denken en werken
om "er iets aan te doen". Hij is ervan overtuigd, dat
"de mens het vermogen heeft het schadelijkste wezen
in de natuur te zijn, maar hij kan daarin ook het meest
opbouwende element zijn". In deze aanhalingen hóór
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je hem praten!
Verleden jaar, met de opening van het nieuwe gebouw, karakteriseerde hij nog eens het Itbon met de
volgende woorden: "Het is een instelling die de natuur in het veld bestudeert". - In de prille jeugd van
het werk was er al dadelijk een rijdend laboratorium.
- "Zeer in het kort kan onze taak worden samengevat
als het bestuderen van de natuur met betrekking tot
het cultuurland. Wij gaan bijvoorbeeld na in hoeverre
wij de natuur kunnen gebruiken ten voordele van het
cultuurland en de daarop gekweekte gewassen, of,
hiertegenover hoe wij schadelijke fauna-elementen
hiervan kunnen afhouden." En gedachtig aan een
waarschuwing van een vroegere voorzitter van zijn
bestuur: "Wil je er aan denken, dat uit een goed laboratorium óók goed werk kan komen", zegt hij dan:
"Ondanks ons "zware" laboratorium zal het onderzoek
veldbiologisch van aard blijven, zoals het altijd is geweest. Ook In de toekomst zal het laboratorium worden gebruikt om de toestand in het veld te begrijpen.
Behalve de mogelijkheden die er zijn met een goed
geoutilleerd laboratorium, moet bij de onderzoekers,
naast bekwaamheid ook geloof bestaan in het bereiken van resultaten. Dit geloof is er gelukkig, evenals
voldoende bekwaamheid. Ik ben er daarom van overtuigd, dat in de toekomst van dit instituut nog veel
mag worden verwacht ten behoeve van de grondgebruikers voor wie wij werken."
Dat er in dit nieuwe gebouw goed kan worden gewerkt, daaraan hoeft men niet te twijfelen. Met de officiële opening verleden jaar bezochten wij alle vier
verdiepingen en ontmoetten overal de onderzoekers
in hun werk, temidden van een uitstekende outillage.
Een heel verschil met de aspirinebuisjes en jampotjes
bij het begin tijdens de oorlog. Zonder in overmaat te
zijn vervallen heeft men nu de vereiste werkkamers,
klimaatkamers, weegkamers, kamers voor constante
temperatuur, entkamers, thermostatenkamer, een zeefapparatuurkamer, een destructierulmte, bibliotheek en
de benodigde ruimten voor ontvangsten en voordrachten, kantine, secretariaat, boekhouding en berging.
Het is een prachtig en praktisch gebouw.
Het werk is nu verdeeld over een vijftal afdelingen
en wel die voor Bodembiologie, die voor de Schadelijke dieren, de afdeling Landschapsecologie, die voor
de Populatiedynamica en de afdeling Wildbiologie.
Het zou te ver voeren hier nader op in te gaan. Zij die
meer zouden willen weten van het Itbon, de organisatorische ontwikkeling, de werkzaamheden en de toen
reeds verschenen publikaties, kunnen dat zeer overzichtelijk vinden in het 25-jarige jubileumboek "Itbon
1940-1965", dat als mededeling 77 in de reeks publikaties is opgenomen. Nog moet ik een ding noemen
en dat is de onderwijstaak, die daarin zeer kort is
behandeld, omdat deze is teruggelopen bij gebrek aan
stimulerende krachten aan de Landbouwhogeschool
en de Universiteiten - oorspronkelijk alleen Leiden.
Voor studenten, afgestudeerden en andere belang-
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stellenden is een gastengebouwtje aanwezig, dus ze
kunnen best komen en zijn dan weer welkom.
Een grote verdienste van het instituut is ook de
goede samenwerking met andere personen en instellingen, want alléén kan men in deze gecompliceerde
maatschappij niet veel verder komen. Het is een van
de verdiensten van Voûte dit altijd te hebben ingezien
en toegepast Voor de verwerking van de verzamelde
gegevens had hij in dit verband de Afdeling Bewer-

king Waarnemingsuitkomsten TNO achter de hand,
maar nu is er als tussenschakel bij het Itbon een
ecoloog-wiskundige aangesteld, dus ook dat is weer
een winstpunt.
We willen hier eindigen en wel met de wens, dat
Voûte zijn werk nog lange tijd mag zien voortgezet en
dat de zo goede teamgeest, die onder zijn leiding
altijd zo prettig heeft aangedaan, steeds zal mogen
blijven bestaan.

Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Forstsc hutzes

sierender Arbeiten. Dabei soll, damit unnütze Doppelarbeit vermieden wird, gegebenenfalls eine bestimmte
Untersuchung nur in dem einen oder anderen Institut
vorgenommen werden. Wenn hingegen eine breitere
Erfahrungsbasis erwünscht ist, so soll die gleiche
Aufgabe von mehreren Instituten in Angriff genommen
werden, und zwar mit derselben oder mit absichtlich
unterschiedlicher Methode, jedenfalls so, dass die an
verschiedenen Orten gewonnenen Ergebnisse miteinander vergleichbar sind.
Inzwischen ist die Zusammenarbeit zwischen den vier
Instituten in Gang gekommen. Koordinierende Absprachen wurden u.a. getroffen für Untersuchungen
über die Disposition von Baumarten gegenüber Schädlingen, ihre genetischen Komponenten und ihre Beeinflussung durch Düngung; über Lebensweise, Schaden
und Bekämpfung des Pappelspinners; über die Entwicklung von Sekundärinsekten im Zusammenhang
mit der in allen drei Ländern beobachteten Abkehr
vom Prinzip der sauberen Wirtschaft; über die chemische Bekämpfung von Borkenkäfern. Eine zweite
Arbeitstagung, an der alle beteiligten Sachbearbeiter
teilnahmen, fand am 1.-3. April 1969 in Göttingen
statt. Die nächste Tagung ist Anfang April 1970 in
Bokrijk vorgesehen.

Im Frühjahr 1968 vereinbarten das Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (Arnhem,
Niederlande), die Bosbouwproefstation (Wageningen,
Niederlande), das Centrum voor Bosbiologisch Onderzoek (Bokrijk-Genk, Belgien) und die Niedersächsische Forstliche Versuchsanstalt (Göttingen, Deutschland), auf dem Gebiet des Forstschutzes zusammen
zu arbeiten. Ausgangspunkt dieser Vereinbarung, die
auf die Initiative des damaligen Leiters des Arnhemer
Instituts, Dr. A. D. Voute, zurückgeht, war die Tatsache, dass die forstschutzlichen Probleme in Holland,
Belgien und Nordwestdeutschland vielfach die gleichen sind; man war der Ansicht, dass sie sich rascher
und mit geringerem Arbeits- und Kostenaufwand lösen
lassen, wenn die beteiligten Institute ihre Arbeit in
zweckentsprechender Weise koordinieren.
Auf einer ersten Arbeitstagung, die am 8.-10. April
1968 in Arnhem stattfand, wurden die Grundzüge der
Zusammenarbeit festgelegt. Ihre wesentlichen Kennzeichen sind die gegenseitige Unterrichtung über die
in den Instituten geplanten und laufenden Untersuchungen sowie über die forstschutzlichen Ereignisse in ihren Arbeitsbereichen und weiterhin Absprachen über die Durchführung gemeinsam interes-
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