
Bos en Hout Berichten

VOORZITTER GIJS VAN AARDENNE
OVERLEDEN
Onlangs overleed toch nog plotseling onze voorzitter Gijs van Aardenne. Sinds vorig jaar leed hij aan
de agressieve en ongeneeslijke spierziekte A.L.5. Van Aardenne was sinds juli 1988 voorzitter van de
Stichting Bos en Hout. Door zijn dood verl iezen we veel eerder dan verwacht een zeer gewaardeerd,
betrokken en integer bestuurder, die behalve voor de SBH van grote betekenis was voor de totale bos
en houtsector. Ter nagedachtenis aan hem beschrijft oud-directeur Van der Meiden in dit Bos en Hout
Bericht de voorzitter en persoon: Gijs van Aardenne.

In juli 7988 draagt Van der Harten het voorzitterschap over aan Van Aardenne.

Geleidelijk is Van Aardenne full-time
politicus geworden. In 1964 werd hij voor
de VVD Iid van de gemeenteraad van
Dordrecht, later fractie-voorzitter. Van 1970
tot 1972 was hij wethouder.
In 1971 deed hij als lid van de Tweede
Kamer zijn intree in de landelijke politiek.
Daar steeg zijn ster snel. De wis- en
natuurkundige werd fractie-special ist op het
gebied van financiën en economie.
In 1977, bij de formatie van het eerste
kabinet Van Agt, voerde hij voor zijn partij
de zware sociaal-economische
onderhandelingen, om vervolgens in dat
kabinet de post van minister van
Economische Zaken te gaan bekleden.
Na een korte periode opnieuw Kamerlid te

Gijs van Aardenne werd op 18 maart 1930
in Rotterdam geboren.
Na zijn studie wis- en natuurkunde aan de
Rijksuniversiteit in Leiden is hij van 1957
tot 1970 werkzaam geweest bij Penn en
Bauduin n.v. in Dordrecht, vanaf 1967 als
directeur.

Op 10 augustus 1995 overleed drs Gijsbert
Michiel Vredenrijk van Aardenne. Een grote
persoonlijkheid, een aimabel mens, iemand
met veel talenten, een moedig man. Voor
velen, uiteraard vooral voor zijn gezin, is
zijn heengaan een groot verlies. Dat geldt
ook voor de Stichting Bos en Hout, die in
hem een eminente voorzitter verloor.
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"DE GROTE BETEKENIS VAN HOUT VOOR ONZE SAMENLEVING DRINGT SLECHT
TOT DE SAMENLEVING DOOR, VOORAL OOK IN DE MEER WELVARENDE LANDH'j,
DAARAAN ZOUDEN OOK INDUSTRIE EN Ht\NDEL WELEENS WAT MEER KUNNEN

DOEN".

zijn geweest, speelde hij ook in 1982 een
belangri jke rol bij de onderhandel ingen die
leidden tot het eerste kabinet-Lubbers. En
ook in dat kabinet ging hij het ministerie
van Economische Zaken leiden, maal- werd
hij tevens vice-premier.

In die periode ontstond de deining rond de
RSV-affaire, die hem zeer heeft gekwetst.
Het feit dat velen in de politiek die eerst
achter zijn beleid stonden - een beleid
waarop de Tweede Kamer zelf sterk had
aangedrongen - hem toen zijn afgevallen,
heeft hem veel leed gedaan. Pas in de
laatste jaren van zijn leven en zeker in
recente publikaties is in toenemende mate
erkend dat hij toen onjuist is behandeld in
een zaak die een meer objectieve en
eerlijker benadering had gevraagd. Hij was
teveel realist om rancuneus te worden. In
een van de mooiste interviews die ik ooit
las, een interview met Van Aardenne in Vrij
Nederland van 24 december 1994, zei hij
daarover: "Het slechtste dat je na zo'n zaak
kunt doen is verbittel-d raken. Je moet
proberen dat te vermijden. De anderen heb
je er niet mee. Alleen jezelf." En hij bleef
op zijn post.

In de zomer van 1994 werd hij informateLll'
voor het nieuw te vormen kabinet. Dat is
door velen en ongetwijfeld ook door
hemzelf ervaren als een blijk van erkenning
van zijn grote politieke talent en mede als
een eerherstel.

Oe Stichting heeft kunnen profiteren van zijn
enorme feitenkennis, snelle inzicht in

problemen en zijn visie op toekomstige
ontwikkelingen.

Enkele maanden voor zijn dood is hij lid
geworden van de Eel-ste Kamer. Die heeft
helaas maar heel kort, veel te kort van zijn
grote politieke ervaring en inzicht kunnen
profiteren.
Hij is in het politieke hamas gestorven.

"DE POLITIEK IS TE VER AF KOMEN TE
STAAN VAN DE MAATSCH,,;,,PPIj,

EN ZIJ LIJDT DAARAAN".

Van Aardenne had een brede
maatschappelijke interesse. Hij vond het
een goede zaak dat Kamerleden
nevenfuncties hebben, zolang geen
vermenging van belangen dl·eigt. Of, zoals
hij in het eerder genoemde interview zei:
" ... helemaal voor de politiek leven heb ik
altijd vol strekt verkeerd gevonden.
Daarmee isoleer je je.... Mensen moeten
voelen dat je uit hun eigen sfeer komt om
tegen je te gaan praten. De politiek is te ver
af komen te staan van de maatschappij, en
zij Iijdt daaraan".
Vooral na zijn vertrek uit de actieve
landelijke politiek (waarin hij op de
achtergrond een rol bleef spelen) heeft hij

vele functies bekleed. Eén daarvan was het
voorzitterschap van de Stichting Bos en
Hout. Op 1 juli 1988 volgde hij in die
functie Van der Harten op, oud
Commissaris van de Koningin in Noord
Brabant. Deze had in de periode 1981
1988 voortreffel ijk werk gedaan bij de
verbreding van de basis van de Stichting,
een basis die moest wal-den gevormd uit
een groot aantal belangengroepen rond bos
en hout.
Van Aal'denne bouwde kl'achtdadig op dat
fundament door.
Toen hij het voorzitterschap ovemam, was
net het nieuwe activiteitenplan van de
Stichting voor de komende vijf jaar in
uitvoering gekomen. Daarbij heeft hij zich
zeer betrokken getoond, zowel inhoudelijk
als wat de financiering betrof.
Zijn politieke adviezen waren voor het
werk van de Stichting Bos en Hout van
onschatbare waarde.
Onder zijn stimulerende voorzitterschap
kwam ook een belangrijke uitbreiding van
het activiteiten-pakket van de Stichting tot
stand, ingezet door mijn toenmalige
medewerker en latere opvolger als
directeur, Louk Dielen. Ik doel op de
activiteiten op het gebied van de relatie
tussen houtproduktie en houtverwerking
enerzijds en het milieu anderzijds, met zijn
vele facetten als hergebru ik en recycl ing,
energie-produktie, CO2-problematiek,
enzovoorts.

Veel heeft de Stichting Bos en Hout kunnen
profiteren van de enorme feitenkennis van
Aardenne, zijn snelle inzicht in problemen,
zijn visie op toekomstige ontwikkelingen.
In de bestuLll'svergaderingen genoten we
van zijn analytisch vermogen, zijn
hartveroverende en vaak met humor

gelardeerde realisme, zijn constructieve
maar meestal ook zo ontspannen
benadering van de aan de orde zijnde
problemen, en zijn vermogen om helder en
duidelijk de hoofdlijnen in ingewikkelde
situaties aan te geven.

De Stichting Bos en Hout symboliseerde
voor Gijs van Aardenne een aantal
aspecten van de samenleving waarmee hij
zich bijzondel- verwant voelde: natuur,
economie en politiek. De natuur van de
bossen waar hij zoveel van hield, de
economische rol van houtproduktie en
houtvoorziening die hij als minister al een
warm hart toedroeg, en de politiek die zijn
leven heeft bepaald.

Als minister heeft hij zich inderdaad al zeer
betrokken getoond bij de betekenis van
hout voor de samenleving. Dat bleek bij de

behandeling van de begroting 1980 van
zijn ministerie in de Tweede I<amer, toen de
Kamerleden Braams (VVD) en Van der
Linden (CDA) een motie indienden die met
algemene stemmen werd aangenomen. In
die motie vroegen ze de minister een studie
te doen naar de korte- en lange-

Het onderwerp van de Stichting -het
bevorderen van de multifunctionaliteit van het

bos- boeide zozeer dat Van Aardenne de
uitdaging graag aannam.

termijnaspecten die verbonden zijn aan het
gebruik, de invoer en de produktie van
hout, en de Kamer te informeren over de
resultaten en over de daaruit voortvloei
ende beleidsvoomemens. Zij verwezen in
hun motie naal-, ten eerste, de belangrijke
plaats van hout en houtprodul<ten in de
Nederlandse economie, ten tweede onze
sterke afhankelijkheid van invoer van hout
en houtprodukten, en, ten derde, de
inpasbaarheid van de produktie en het
gebruik van hout in natuurlijke
kri ngloopprocessen.
Van Aardenne reageerde zeer positief op de
motie en voerde hem onverkort uit.
Hij gaf de Stichting Bos en Hout opdracht
tot het doen van de gevraagde studie. Die



Altijd belangstellend voor de werkzaamheden van het SBH-team,

"DE VERKOOP VAN HOUT DEKT 50°/,) VAN DE KOSTEN VAN HET BOS, EN
AANCEZIEN DE RECERINC NIET OVER ONUITPUTTELIJKE CELDBRONNEN

BESCHII<T OM ALLE FUNCTIES DIE Wij AAN HET BOS TOEKENNEN TE KUNNEN
BEKOSTICEN, IS DIE BIjDRACE VAN SO'};, DOOR DE HOUTMARKT ESSENTIEEL EN

NIET TE VERWAARLOZEN".

werd irl 1982 afgerond. Zeer kort daarna
stuurde hij een brief naar de Tweede
Kamer, waarin hij, samen met de
toenmalige minister van Landbouw en
Visserij, Braks, een aantal maatregelen
aankondigde om de houtproduktie in
Nederland te verhogen. Een bijzondere
gebeurtenis was dat hij miljoenen uit zijn
eigen begroting beschikbaar' stelde voor de
subsidiëring van de aanleg van nieuwe
bossen op landbouwgronden.
Van Aardenne's belangstelling voor bos en
hout dateert dus van ver voor zijn
voorzitterschap van de gelijknamige
Stichting!

Typerend was zijn uitspraak bij de
aanvaarding van het voorzitterschap van de
Stichting Bos en Hout: "Het onderwerp van
de Stichting - ik vat het kort samen als het
bevorderen van de multifunctionaliteit van
het bos in het licht van maatschappelijke
ontwikkelingen op wereldschaal - boeit nog
zozeer dat ik de uitdaging aandurf".

Regelmatig vroeg hij aandacht voor de
noodzaak van een goede communicatie
met de buitenwacht, voor de grote beteke
nis van public relations en voorlichting.
In een interview met de Houtwereld in
1988 zei hij: "De bosbouw en allen die bij
hout betrokken zijn hebben te weinig
gedaan en zouden dus in de toekormt meer
moeten doen om de mensen iets te leren
van wat bosbouw en bosbeheer nu
eigenlijk is".

HIJ was graag nog actief geweest in het bos
dat hij gekocht had.

Oe SBH symboliseerde voor Van Aarc!enne
aspecten van de samenleving waarmee hij
zich verwant voelde, zoals de natuur van

bossen

Toen hij het voorzitterschap op zich nam
zei hij het zo: "De grote betekenis van hout
voor onze samenleving dringt slecht tot de
samenleving door, vooral ook in de meer
welvarende landen. Daaraan zouden ook

industl'ie en handel weleens wat meer
kunnen doen".
En in een lezing tijdens de Houtdag eind
1988 wees hij op de betekenis die de
politiek daarbij speelt, toen hij zei: "Wie

denkt dat hij zich met de houtvoorziening,
juist ook wat de toekomst betreft, kan
bezighouden zonder met politiek rekening
te houden, is niet realistisch bezig. Politiek
bepaalt veel van wat met het bos en op de
houtmarkt gebeurt, direkt of indirekt".

Steeds weer waarschuwde hij dat
overheidssubsidies een te beperkte basis
zijn voor een goede ontwikkeling van het
bedrijfsleven, ook waar het om bos en hout
gaat.

Bij de presentatie van het Bosbeleidsplan
door staatssecretaris Cabor van LNV in het
begin van 1994 gaf ook Van Aardenne zijn
visie. Hij zei in dat verband: "De verkoop
van hout dekt 50% van de kosten van het
bos, en aangezien de regering niet over
onuitputtelijke geldbronnen beschikt om
alle functies die wij aan het bos toekennen
te kunnen bekostigen, is die bijdrage van
50% door de houtmarkt essentieel en niet
te verwaarlozen".
H ij kon zich nogal storen aan de
gebrekkige uitvoering of het falen van de

uitvoering van het bosbeleid. Het was
eveneens bij de pr'esentatie van het
Bosbeleidsplan dat hij in zekere zin dat
ongenoegen uitsprak met de volgende
woorden: "Om de plannen te kunnen

uitvoeren kunnen we niet volstaan met
voornemens op papier. Er zal heel wat in
de voorwaarden scheppende sfeel' moeten
gebeuren om het Haagse beleid in de
praktijk concreet gestalte te kunnen geven".

En sprekend over de bosu itbreid ing verweet
hij de regering een te afstandelijke houding
tegenover de noodzakelijke inbreng van
particulieren: "Ik vind dat de regel'ing hier
wel een erg gemakkelijke weg kiest. Juist
door wet- en regelgeving kan de overheid
een zeer grote invloed uitoefenen op het
real iseren van deze
bosu itbreid ingsdoelstell ing. Helderheid erl
vooral continuiteit van regelingen bepalen
het succes van bebossingsprojecten. Dat de
markt er rijp voor is blijkt wel uit het meest
recente succes bij de wel zeer tijdelijke
bebossingsregeling voor landbouwgronden,
waarvan ik heb vernomen dat die overigens
opnieuw en voor een hoger bedr'ag wordt
opengesteld" .
Zijn gevoel voor humor bleek uit de manier
waarop hij dit onderwerp afsloot: "Nu was
de regeling echter niet langer dan vier
dagen opengesteld en toen voltekend,
omdat het geld op was. Straks zouden we
dan misschien op een openstelling van 16
dagen kunnen rekenen!" Hij was bijzonder
gericht op een goede samenwerking en een
goed begrip tussen enerzijds de bosbouw



Ondertekening Bosakkoord: Eind mei nog ondertekende hij voor de SBH het Nederlands
Bosakkoord.

"IK WIL EE BEROEP DOE OP DE ATUUR- E MILlEU-ORGA ISATIES lOS
LA D EVE ALS OP DE AMBTELIJKE ATUUR- E MILIEUBESCHERMI G. U DIENT
EE ZEER GOED DOEL, EE BELA G VA 0 S ALLE : BEVORDERI G VA EE

GOED MILIEU, BEHOUD VAN ATUUR. MAAR WEES NIET TE BEHOUDE D, D~N
WORDT UW BELEID RIGIDE".

Herman van der Meiden

Stichting Bos en Hout
Bosrandweg S
Postbus 253,
6700 AG Wageningen
tel. 08370 - 24666
fax 08370 - 10247
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Zijn laatste officiële daad in het kader van
het Nederlandse bosbeleid was de mede
ondertekening van het Nederlandse
Bosakkoord op 22 mei van dit jaar. Hij was
toen al erg ziek.

Gijs van Aardenne heeft een heel moeilijk,
een haast onmenselijk laatste levensjaar
gehad. Toen ik hem in augustus van het
vorige jaar ontmoette, schrok ik van zijn
slechte lopen. Toen wist hij echter nog niet
dat hij ongeneeslijk ziek was, dat hij aan
een desastreuze spierziekte leed.
Integendeel, hij zat vol plannen. Hij had
afgezien van het ministerschap van
Financiën en zag eindelijk meer vrije tijd
komen voor andere zaken dan werken:
Bezig zijn in het bos dat hij pas gekocht
had, wandelen over het Schouwense strand
vanuit zijn vakantiehuis, reizen met zijn
vrouw, eindelijk zijn enorme verzameling
NRC's inventariseren, zijn
vogelliefhebberij, en nog zoveel andere
dingen. Het heeft niet zo mogen zijn.
Toen ik hem in mei van dit jaar opzocht,
was hij sterk achteruitgegaan. Maar hij was
bewonderenswaardig. Hij vertelde hoe hij
toch nog in zijn bos geweest was. In zijn
rolstoel. En in veel andere opzichten was
hij nog actief. Want al waren zijn fysieke
mogel ijkheden heel beperkt geworden, zijn
geest bleef zeer scherp.
In het eerder genoemde indrukwekkende
interview in Vrij Nederland zei hij: "Ik
ga het gevecht aan door zo gewoon
mogelijk te doen. Dat is altijd mijn
levenshouding geweest ... Je moet de moed
niet opgeven zolang het kan. Op een
gegeven moment komt aan alles een eind.
Ook aan het leven. In die tussentijd moet je
maar proberen het zo goed mogelijk te
doen". Diegenen die in het afgelopen jaar
met hem en zijn vrouw contact hebben
gehad, zullen vol bewondering en respect
zijn voor de grote moed waarmee hij het
onontkoombare einde tegemoet ging. Maar
zij zullen ook vol ontzag zijn voor de
bijzondere, dappere wijze waarop zijn
vrouw hem op die moeilijke weg heeft
begeleid en geholpen.
Gijs van Aardenne is er niet meer.
De Stichting Bos en Hout heeft een
bijzondere voorzitter verloren. Een
voorzitter die achter het werk van de
Stichting de mensen zag.
Hij was een zeer menselijk mens.

SB

van de kleine maar prominente Commissie
Bosuitbreiding, ingesteld door de ministers
van LNV, EZ en VROM en sinds kort
maakte hij deel uit van de Natuurraad.

25-jarig bestaan van de Stichting Bos en
Hout in 1990. Het typeert zijn permanente
streven naar politiek begrip en politieke
tolerantie.

Dat is waarschijnlijk ook de oorzaak dat hij
in korte tijd als voorzitter van de Stichting
een vooraanstaande plaats heeft ingenomen
in de discussies rond het bos- en houtbeleid
in Nederland. Zo was hij een van de leden

van een goed milieu, behoud van natuur.
Maar wees niet te behoudend, dan wordt
uw beleid rigide".
Dat was in een lezing die hij hield bij het

en anderzijds de natuur- en
milieubeweging. Hij pleitte voor begrip van
de laatste voor de nogal eens omstreden
aanleg van bos in bepaalde
landbouwgebieden, toen hij eens zei: "Ik
wil een beroep doen op de natuur- en
milieu-organisaties in ons land evenals op
de ambtelijke natuur- en
milieubescherming. U dient een zeer goed
doel, een belang van ons allen: bevordering


