Mede;delingen van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging
ZAKBOEKJE VOOR DE NEDERLANDSE BOSBOUW
De nieuwe prijs voor ons zakboekje is thans f 14,05. Het kan worden
besteld door gireren van het bedrag op de postrekening van de penningmeester, kantoor Arnhem, nr 171898, na 31 augustus nr 908488,
ADRESVERANDERING
De zetel van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren is verplaatst van Den Haag naar Arnhem, Stationsplein 38 1I A. Het telefoonnummer is thans K 8300-25215.
PERSONALIA
Ir F. E. Essed verkreeg op 24 mei de graad van dokter in de landbouwkunde op een proefschrift: "Estimation of standing Timber" en
Ir J. G. P. M. Smeets op 28 juni op zijn proefschrift: "Een vergelijkend
ecologisch onderzoek in opstanden van Quercus borealis Michx T. en
Quercus robur L." De eerstgenoemde promotie geschiedde met lof: promotoren waren prof. Becking en prof. Kuiper (wiskunde). Bij laatstgenoemde promotie fungeerde in verband met het overlijden van prof.
Houtzagers, prof. Beeking als promotor.

HOUTVESTER JANSEN GELOOFDE IN HET NUTTIGE VAN ZIJN WERK
Onder dit opschrift gaf het Algemeen Handelsblad op 8 mei 1957 in de rubriek
"Drentse actualiteiten" het volgende aardige stukje over het werk van houtvester
Jansen. Wij meenden dit onze lezers niet te mogen onthouden.
Toen de houtvester Ir J. J. M. lansen. na in Wageningen te zijn afgestudeerd, in
1920 naar Drente kwam, bezat Staatsbosbeheer daar enkele boswachterijen, in totaal
ruim vijf duizend hectaren, met welke arbeid in t906 een aanvang was gemaakt.
Belangrijk werk lag op de nieuwe houtvester te wachten. Hij trok de provincie in
en ontwikkelde een grote activiteit in het uitzoeken en aankopen van voor bebossing
geëigende heidevelden. Aanvankelijk had daarbij de beteugeling van de zandverstui~
vingen, die een gevaar voor de omliggende cultuurgronden betekenden, als voornaamste

172
doelwit gegolden. Om die reden werd het eerst het DWingeloërzaod verworven, ras

gevolgd door de aankoop van zandduinen onder Diever en Appelscha. Naderhand
werd het doel gewijzigd en beoogde men met de bebossching meer in het bijzonder de
bevordering van de houtproduktle in ons houtarm land. Daarna kwamen de jaren van
crIsis en werkloosheid hun stempel op het werk van de bosbouw zetten.: met het aan~
leg gen van bossen trachtte men de enorme werkloosheid op te vangen en te bestrijden.
Vóór 1940 was het areaal beboste grond (boswachterijen) tot bijna 16.900 ha gestegen I
Met. dit bebossingswerk is het niet van een leien dakje gegaan; houtvester Jansen
heeft in zijn werk vaak de degen moeten kruisen met tegenstanders van bebossing.
die beweerden dat de economische waarde van de bosbouw verre achter stond bij die
van de landbouw. In de crisisjaren heerste onder de Drentse boeren de overtuiging,
dat bosbouw voor de landbouw van geen betekenis was. Jansen hoorde zich eens door
een jonge boer, lid van het hoofdbestuur van een organisatie, toevoegen! .. Ik haat
hamen". 'een typische uitdrukking, die· de mens die haar uitspraak allerminst sierde.
maar die kenschetsend was voor de mening die men er in landbouwkringen ten aanzien
van de staatsbebosSingen destijds op na hield. Doch houtvester Jansen ruimde voor
geborneerdheid niet het veld: hij ging onverstoorbaar voort met zijn werk. nam uitge~
breide proeven met nieuwe soorten en leverde slag tegen de inheemse groveden. die hij
waar hij kon door de lariks liet vervangen.
Bosbouw is geen structureel hervormingswerk. zoals bijv. ruil· en herverkaveling.
dat aanstonds zichtbare resultaten oplevert en bij toverslag tegenstanders in voorstan·
ders verandert. Bosbouw is werk op de lange duur. indachtig aan het gezegde: boom~
pje groot. plantertje dood. Dat vele boeren. vele Drenten zich niet tot deze visie konden
opwerken. mag hun niet kwalijk worden genomen. Maar het stemt tot verheuging en
dankbaarheid, dat in dit gewest de lijn van de staatsbebossing is gevolgd en doorgep
trokken door mensen als houtvester Jansen. die geloofden in het nuttige van hun werk
en zich door tegenwerking niet uit het veld lieten slaan.
Deze staatsbebOSSingen. geleid door vooruitziende en deskundige mannen. hebben
in die onvruchtbarç. schier ontoegankelijke heidevelden met groveden·beplanting en
stuifzanden nieuwe schoonheid gebracht; deze machtige boscomplexen. beplant met
Japanse lariks. afgewisseld met inlandse en Amerikaanse eik. sIeren het Drentse land~
schap bovenmate. ExcursIes uit Engeland, Denemarken. Frankrijk en Duitsland trekken
bewust naar deze - nieuwe bossen van het oude Drente. Dit is een vast en blijvend
bezit geworden. De ups and downs van het particulier bedrIjf oefenen geen invloed op
dit bosbezit, welks stabiliteit een grote waarde moet worden geacht. Het wordt des-kundig beheerd: het kappen geschiedt niet anders dan doelmatig en voor zover het
verantwoord is - en wat dit enorme houtbestand jaarlijks aan geldswaarden oplevcrt
is waarlijk nict gering! ..Gezegend de overheid. die tot het inzicht kwam, dat het bos
voor het econOl;nische leven van ons volk nodig is. even nodig als graan en aardp
appelen".
,
Deze woorden, neergeschreven door houtvester Jansen in 1950. tonen aan hoe hij zijn
arbeid zag en het grote belang dat hij er aan hechtte. Van het levenswerk van deze
planter. die kortelings in de ouderdom van 67 jaren ontslapen is, in termen van waar~
dering te getuigen. leek ons niet minder dan een verschuldigde plicht.

