Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift
Oprichter Dr. J. R. Be.vuslu.is
Orgaan vaD de

Nederlandsche Boschbouwvereeniging
tOe

Jaarg8ng

No. 4

T. VAN MAANEN

April 1937

t

Op 8 Maart. in de kracht van zijn leven, is de heer T. van
M a a n e n, na nog geen jaar directeur der Nederlandsche
Heidemaatschappij geweest te zijn, plotseling overleden.
Van M a a n e n is op 4 Januari 1883 te Woudenberg geboren. Hij bezocht de M.U.L.O. School te Amersfoort en
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begaf zich vervolgens in de zuivel, o.a. te Wijk bij Duurstede, daarna nog in .'\,kkrum, bij Cuperus, om het vak goed
te leeren. In 190 I ging hij naar Denemarken en in 1902 naar
Engeland eveneens voor zuivelstudies. In den tusschenlig.
gen den winters volgde hij de lessen aan de Rijkslandbouwwinterschool te Dordrecht. 1 December 1903 kwam hij als
leerling bij de Nederlandsche Heidemaatschappij in dienst,
bezocht den Cursus B en werd op 1 Januari 1907 als op·
zichter aangesteld. In dezen tijd studeerde hij in Delft land·
meten en. waterpassen en deed het landmetersexamen. Na
een jaar volgde zijn bevordering tot ambtenaar van den Cul.
tuurtechnischen Dienst der Heidemaatschappij. 1 Januari 1911
werd hij daar aangesteld als technisth ambtenaar, chef van
de afdeeling Bevloeiïng en Grondverbetering. Op I Jan. 1913
werd hem den titel van Inspecteur verleend, terwijl hij
1 Januari 1916, na de samenvoeging van de afdeelingen Be·
vloeiing en Grondverbetering

eh

Boschwezen, tot Inspecteur,

Hoofd van den Algemeenen Technischen Dienst werd be·
noemd. Na de aanstelling van meer inspecteurs werd hij

1 Januari 1919 bevorderd tot Hoofdinspecteur..
. . I Februari 1920 volgde hij den heer Bes sen op als Adj,
Directeur, welke positie hij tot 6 April 1936 vervulde, op
welken datum hij als opvolger van ondergeteekende als
Directeur optrad.
Een van de dingen. waarvoor de Heer van M a a n en
bijzonder belangstelling had, was de reiniging van afvalwater
en in 't algemeen de afvoer van afvalstoffen. Een uitvloeisel
daarvan was zijn werk en zijn adviseurschap voor de be-

kende Haagsche Vuilafvoermaatschappij (V.A.M.), die het
Haagsche stadsvuil naar Drenthe brengt. Aan deze werk.
·zaamheid dankt hij zijn benoeming tot Ridder in' de Orde
van Oranje-Nassau.
Ook ontving hij een Belgische onderscheiding n.l. van
Officier in de Orde van Leopold I1, als lid van de Nederland·
sche Commissie voor de Wereldtentoonstelling in Brussel in

1936.
Op het gebied van de reiniging van afvalwater door middel
van bevloeiïng was hij bij uitstek deskundig; hij bezat als
zoodanig algemeene bekendheid, zoodat hij in verschillende
commissies zitting had, o.a. in die van zuivering van het
afvalwater in Twenthe,
Het is niet mogelijk in een kort bestek een opsomming te
geven van al zijn kennen en kunnen. van al zijn omvattenden

arbeid, doch in het bijzonder moet nog genoemd worden zijn
werk op het gebied van de werkverschaffing, waarbij zijn
organiseerend vermogen tot volle ontplooung kon komen.
Het was verre van gemakkelijk in korten tijd een organisatie
in het leven te roepen, die het mogelijk maakte tienduizenden
werkloozen op goede wijze te werk te stellen.
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In Augustus 1916 verscheen van zijn hand het werk "Ontwatering en BevIoeiïng", terwijl in het Tijdschrift van de
Neder!. Heide Mij, en andere periodieken tal van belangrijke
artikelen van zijn hand zijn opgenomen.
De Nederlandsche Heidemaatschappij verliest in den Heer
van M a a n e n een directeur, die daar volkomen op zijn
plaats was. Dit directeurschap is een veelomvattende werkkring. Immers deze vereeniging beweegt zich op het geheeIe
ruime gebied van den landbouw, den boschbouw en de zoetwatervisscherij.
Door zijn opleiding en zijn practische ervaring was hij uit

den aard der zaak meer in den landbouw en cultuur-techniek
thuis dan' in al het andere wat van hem gevraagd werd, maar
men moet groote bewondering hebben van zijn energie, zijn

werkkracht en zijn helder inzicht, die hem in staat stelden
in korten tijd zich in dit alles in te werken en een leidende
positie in te nemen. Zijn werk vond dan ook algemeene waardeering en zijn onverwacht heengaan is een groot verlies

het werk dat hem was toevertrouwd.
Hij ruste in vrede,
VAN LONKHUIjZEN.

