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DenDroVAriA
Piet De Jong

op 5 april overleed op 86-
jarige leeftijd mr. ir. Hans 
Völlmar. Samen met zijn 
vrouw Jetske Straatsma was 
hij jarenlang een actief nDV-
lid en beiden woonden nog de 
Algemene Ledenvergadering 
van 8 maart jl. bij.
Het overlijdensbericht ver-
meldt in de kop: ‘een eigen-
zinnig mens is heengegaan’. 
Dat zal voor de meeste mensen 
die hem goed gekend hebben 
toch wel een erg onvolledige 
typering zijn. in Arbor Vitae 
22 (2012) werd hij geïnter-
viewd voor de rubriek ‘Den-
drologen aan het woord’ en 
kon men kennis maken met 

zijn boeiende levensloop. Zijn 
studie tropische Bosbouw-
kunde in Wageningen en zijn 
werk daarna in Brazilië was de 
aanleiding om na terugkeer in 
nederland met bomen bezig 
te blijven. Dat resulteerde in 
het Beemster Arboretum, een 
plek waar iedereen die in bo-
men geïnteresseerd was altijd 
welkom was en advies kon 
krijgen. De aanleg en ontwik-
keling vonden allemaal plaats 
in vrije tijd, naast de drukke 
banen die hij had. Zelf heeft 
hij er tot zijn dood intens 
van genoten. in zijn liefheb-
berij was hij zo gedreven dat 
hij ook buiten het arbore-
tum zich inzette voor de 
dendrologie. Jarenlang had 
hij zitting in de Council van 
de international Dendrology 
Society. Helaas resulteerde 
dat in wisselend succes om de 
Society warm te krijgen voor 
zijn vaak goede ideeën. ook 
bij de nDV lukte dat vaak niet 
goed. Maar waardering was er 
wel, want in 2004 werd hij 
door de nDV geëerd met de 
bronzen S.g.A. Doorenbos-
penning. Met veel van zijn 
ideeën kon kennis genomen 
worden in een aantal artike-
len dat hij schreef voor Arbor 
Vitae en in de cursussen die 

hij organiseerde in het Beem-
ster Arboretum. 
Met het Beemster Arboretum 
laat hij een bijzondere erfe-
nis na. Hij heeft er, samen 
met Jetske, enorm veel voor 
over gehad om het arboretum 
in de Stichting het Beemster 
Arboretum onder te brengen 
opdat het voortbestaan ver-
zekerd zou zijn. Als stichters 
zullen hun namen er altijd 
aan verbonden blijven. 
om zijn gedrevenheid voor 
bomen en dendrologie dient 
hij nog lang binnen de nDV 
en daarbuiten herinnerd te 
worden. Mag dat ook voor 
Jetske tot steun zijn. □
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