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Bij het voltooien van dit proefsehrift breng ik in de eerste
plaats dank aan U, Hooggeleerde BEEKMAN, die het denkbeeld
van de samenstelling van dit werk in mij deed opkomen. Voor
den grooten steun, dien ikvoortdurend vanU mocht ondervinden,
ben ik U bijzonder erkenteiijk.
Ook aan U, Hooggeleerde T E W E C H E L , ben ik grooten dank
verschuldigd voor Uw hulp en medewerking, waarop ik steeds
mocht rekenen.
Met weemoed gedenk ik het plotseling heengaan van Professor
V A N B A R E N , die mij steeds bij mijn werk heeft aangemoedigd en
altijd gereed stond mij behulpzaam te zijn.
Hooggeleerde J E S W I E T , de welwillende wijze, waarop U mij
altijd heeft ter zijde gestaan, waardeer ik ten zeerste.
U, Hooggeleerde HAM, hooggeaehte Promotor, betuig ik mijn
hartelijken dank voor Uw vele raadgevingen en voor de moeite,
die U zich heeft gegeven bij het tot stand komen van dit proefsehrift.
Tenslotte zeg ik ook in het bijzonder nog dank aan de velen,
met wie ik bij de duinbebossching in de practijk samenwerkte.
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GESCHIEDENIS VAN D E DUINBEBOSSCHING
IN NEDERLAND.
EERSTE P E R I O D E :
OUDERE GESCHRIFTEN TOT 1 7 9 7 , LOSSE VOORSCHRIFTEN,
BESCHOUWINGEN ENZ.

De oudste geschriften, die over de duinen in Nederland handelen, hebben meest betrekking op de helmbeplanting en de jaeht.
I n versehillende plakkaten treffen we eehter ook bepalingen aan
ter beseherming van het houtgewas in bossehen en zgn. w i l d e r nissen". In een paehtbrief van 1478 van MAXIMILIAAN VAN O O S T E N R I J K lezen we: ,,Wy syn voorts ten vollen gheinformeert, hoe
dat in de voorschreven onze Houtvesterie ende Wildernisse noch
alderhande dorre boomen zyn, die beter uyt de voorschreven
onse Wildernisse waren, dan daer inne te laten blyven; ende dat
men in de stede van dien weder jonghe boomen dede poten ende
planten." Onder meer wordt d a n b e p a a l d : ,,voor eleken dorren
boom afgehouwen weder doen planten in de stede drie jonghe
boomen, ende voor eleken boom, hy zy dorre oft groene, die
vallen sal met den winde, gheheeten windt-val, eenen jonghen
boom." x)
Het ,,wydt-beroemt Plaeaet van den J a r e 1517" vanKAREL V,
dat later vele malen vernieuwd is, bevat versehillende voorschriften in het belang der ,,bossehen, duynen en wildernissen", die er
n i e t a l t e best uitzagen. ,,Alsoo onse Bossehen ende Wildernissen
in onse Landen van Hollandt ende Vrieslandt daghelicx hoe
lancx soo meer vergaen, ende dat by eraneke toesichte, ende
andere diversche manieren van doen." 2) E r zijn bepalingen over
veeweide en houtdiefstal, verder vele over jaeht, vogels en konijnen.
Een plaeaet van K A R E L V van 15243) ,,beroerende 't Berckenryse", dient in het bijzonder ter beseherming van het berkenhakhout.
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Aan ontginning der duinen wordt nog weinig gedacht. Een der
eerste werkjes met een andere strekking is dat van PUISSANT X)
van 1739;desehrijver wijst op den slechten toestand, waarin sommige duinen verkeeren, en op het gevaar voor overstuivingen;
,,de dreigende invasie van 't zand is veel geduchter dan het zeewater, alzo het zand nooit weder te rug loopt." De sehrijver acht
het konijn een der schadelijkste factoren. Hij wijst op de ,,nadrukkelyke klagten", welke aangehaald worden in de Resolution van
1661, 1669, 1675 en 1702 en die ,,doen zien, dat de konynen toen
ter tyde al aangemerkt zijn als de eenige oorzaken van de ru'ine
der duinen, zo als de bevinding sedert op eene eclatante wyze
bevestigd heeft." Hij wil beginnen met ze geheel uit teroeien, om
vervolgens schapen op de duinen te houden. ,,De lueht en vergooring van de konynen geheel wegzal moeten weezen, alvoorens
daar op de schaapen zouden tieren." De hoogten in de duinen
zouden met heide bezaaid kunnen worden, die men aantreft bij
den Deyl, bij Bergen boven Alkmaar en in den Vogelenzang. Hij
meent, dat ,,deeze wildernis (de duinen) in eene der aangenaamste landsdouwen zoude veranderen" en dat zulks ,,de Finantien
ongemeen zoude bevoordeelen, en occasie geeven, om de belastingen secuur en draagelyk te vinden."
In de tweede helft van de achttiende eeuw treedt het denkbeeld, de duinen door bebossching en ontginning te exploiteeren, meer op den voorgrond. E r worden verschillende daarop
betrekking hebbende prijsvragen uitgeschreven en de daarop
ingekomen antwoorden geven een goed beeld van de wijze,
waarop in dien tijd het vraagstuk van duinontginning werd bezien.
In 1761sehrijftde Hollandsehe Maatsehappij der Wetenschappen als prijsvraag uit: ,,Welke zyn de beste Middelen, om onze
Landen, zoo hoogen als laagen, elk naar zynen aart ten meesten
voordeele aan te leggen?" In het uitvoerige en met een gouden
medaille bekroonde antwoord van L E FRANCQ VAK B E R K H E Y 2 ),
merkt deze aangaande de duinen op, dat het voordeelig zou
zijn deze met ,,Sparre-, Denne- en Pynboomen, of anderen van
dien a a r t " te bezaaien. ,,Ten dien einde denk ik, dat men het
morseh, dat het Duin bedekt, best met krauwels en schoffels
los maakt, en de zooden omkeert, en het dus stil laat liggen, totdat het door regen eenigszins vaster begind te worden, hetwelk
spoedig zal gesehieden, doordien het morseh dadelijk weder wortelt en uitspruit. De meeste der andere Planten tog zullen rotten
of drogen: als dan het Zand, dat nog nat tussehen de zooden in
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zit, vogtig is, kan men er nog eenig ander zaad bybrengen, en
dat daar over werpen: is het dat men veele struwelen van Braambosch vind, dat men die opzamele, drooge en tot asse verbrande,
en daarna de asse ook over het Duinland, dat men wil beplanten,
werpe. Als dan moet men het fyne zaad der Denne of Sparre,
met zand gemengd, daarover werpen, die gewisselijk zullen uitspruiten, en zich wortelen in de bovenlaage. En wanneer zy tot
kleine Boompjes geworden zyn, dan moet men er vooral de
Wilde Braamen tusschen zaayen, want deze Heester bemind
onze Duinen inzonderheid, en zy zalde grond nog vaster maaken,
en met de Dennen opgroeien." B E R K H E Y is van het goede result a a t verzekerd, mits men sleehts geen hooge duinen kieze. H y
wijst ophetresultaat, dat de heer G. CLIFFORT op den Hartekamp
heeft bereikt. ,,Jammer is het, dat de yver, die deeze Heer
te gelyk met den grooten BOERHAAVE, als om stryd hebben
aangewend, om Boomgewas in de open lugt in ons land te doen
groeyen, of door ondankbaarheid, of verzuim der nakomelingen,
als 't ware te niet raakt en nog verzuimd word." Hij verwijst
voorhet planten van depijn-, denne-ensparreboomenooknaar het
werkje van D E TTTRBILLY X)enraadt voorts aan te onderzoeken, of
er onder de duinmossen geen zijn, dieevenals de ,,osellie voor lakmoes" voor de bereiding van verfstoffen kunnen worden gebruikt.
I n verband met de grovere en fijnere zandkorrels zegt hij : ,,Of
nu de zandkorrels aanwassen of uitdyen, en dus het onderscheid
van grove en fijne zanden daaraan zij toe te schrijven, is wederom
eene andere questie, de natura van het zand betreffende." Hij
aeht het ,,gantsch niet onwaarsehijnlijk, dat de hitte der Zonne
deeze zandkorrels doet smelten en zulke zandkorrels tot een glasagtigen steen worden." Dezelfde prijsvraag is beantwoord door
W. VAN H A Z E N 2) (1763), die in het bijzonder de duinen behandelt.
,,Getrooste men zieh den arbeid en eindelooze kosten, om van
Duin vlak veld te maaken, men zoude eerlang onmeetbaare
Bosschen vormen kunnen: doeh dit, zoo niet ondoenbaar, eehter
byna buiten bereik zynde, moet men tragten gebruik te maaken
van onze onvrugtbaare Duinen, in dien staat, in welken men
dezelven zal aantreffen". V A N H A Z E N verwacht de tegenwerping, dat men bij menige proef reeds ondervonden heeft, dat
,,Sparre- Vuure- en Denne-Boomen op onze Duinen niet tieren
willen", doch hij vraagt zich af, of men bij dieproeven de natuur
wel behoorlijk heeft gevolgd „dan of men den gemeenen slenter
navolgende, zelf oorzaak is geweest van het mislukken zyner
onderneeminge". ,,Immers," vervolgt hij, ,,ik weet niet, dat men
l
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ooit ondernomen heeft eenig stuk Duins te bezaaien, en de zaayelingen, ter plaatse daar zy zyn opgekomen, ongerept te laaten
staan, het welk echter het eenige middel is, om in deeze onderneeminge te slaagen. ,, Hij is ,,genoegzaam wiskunstig zeker",
dat ,,onze nu vrugtelooze gronden, met recht zouden mogen
worden aangemerkt, als onbetaalbaare sehatten voor onze Nakomelingen, in een der allernutste zaken tot wezentlyk voordeel
en heil der Nederlanden." VAN HAZEN wil de kruinen der duinen
bezaaien met verseheidene soorten pijnboomen, die door hunnen penwortel vocht genoeg vinden om ook in een droog seizoen
te kunnen bestaan ,,en genegen zynde dieper dan gelooflyk is,
in 't Aardryk in te boren". In kleine kuilen, een spa breed, een
steek diep en twee voeten uit elkaar, wil hij 5 of 6 korrels zaad
brengen en dit twee duimen in het zand drukken. De beste tijd
voor het zaaien iswaarschijnlijk October tot Maart, doch dit moet
door proeven worden vastgesteld. De jonge planten moeten in
het eerste jaar tegen hinder van andere gewassen beschermd
worden en in het tweede en derde jaar snijdt men de zwakste
exemplaren weg. Behalve het groote voordeel aan timmerhout,
dat de bosschen zullen kunnen opleveren, en de verbetering van
den grond door de afvallende naalden, geven zij ookluwteaan de
lagere gedeelten, die dan met beuk en eik kunnen worden bezaaid. De eikels of beukenoten worden drieduim diepin het zand
gedrukt, ,,om aldaar op hun hart- of penwortel zonder verplantinge te kunnen doorwassen, zynde het versehil van den wasdom
tusschen een verplante of onverplant zynde Boom dermate groot,
dat het alle geloof te boven gaan zoude, indien het de ondervinding niet bevestigde". In de duinpannen kunnen els en wilg
worden aangekweekt en later, als de grond door de bladeren verbeterd is, wellicht tamme kastanje, noot of andere voordeelige
houtgewassen, bijv.esch.De konijnen moeten zorgvuldig worden
uitgeroeid (,,depeupeleren").
,,'t Isonnoodigtebetoogen" —zegt VAN HAZEN in het slot van
zijn verhandeling— ,,van welkenoodzakelykheid het isvoor Holland, zich toe te leggen op den aankweek der Houtgewassen wyl
ieder bewust is, hoe na onze veengronden verminderd zyn, en
wy daar door in noodzakelykheid gebragt, onze Nabuuren het
Brandhout en Steenkolen tot zoodanige pryzen te moeten betaalen, als 't hen zelfs zal goedvinden die te taxeeren."
In 1764sehrijft C A M P E R 1 ) : ,,Het was te wensehen, dat onze
Boeren dien arbeid wilden doen, welke de Chinesen besteeden
op hunne Landen, om ze effen te maaken. Zy ontzien zieh niet
J
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geheele Bergen, by trappen, op verschillende hoogten vlak te
maken, om grond te winnen.
Wy,uyt eeneonbezochtewanhoop,laaten het Geestland geheel
den konynen over. Hoe weinig winst deeze jagt geeft, blijkt genoeg uyt het armelijk bestaan der Duynmeyers."
Om de kampen weiland plante men elsen esch. Els is het voordeeligst voor brandhout en neemt niet zoo veel voedsel uit den
grond als eseh en iep doen, maar de esch daarentegen ,,wederstaat best het geweld der zeewinden".
In 1773 heeft H E N B R I K HORSMAN 1 ) oporder van ,,Gecommitteerde Raaden van de Staten van Holland en Westvriesland"
eenige kleine gedeelten van de zeeduinen, bezijden den Scheveningsehen weg gelegen, laten omdelven en met hout beplanten.
In een artikel daarover geeft hij aan, hoe de aanleg der akkers
moet plaats hebben en hoe zij, om den wind te breken en zandverstuiving te voorkomen, door singels van houtgewas moeten
worden omgeven.
„Zyn de laage pannen begroeid en heeft men louwte gekregen,
zo zou men met het plantsoen kunnen voortgaan tegen de hoogte
op te klimmen, welke louwte oecasie zal geven, dat de hooge
duinen van zelven zullen begroeyen, waartoe de afgevallen bladeren mede vorderlyk zullen zyn. Hierdoor zal met er tyd zekerlyk worden uitgewonnen de lastige en kostbare helmplantinge,
diejaarlyks,zonder egter te vorderen, worden gedaan;en daarentegen zal het houtgewas en de koornlanden met er tyd zeer wel
zyn revenuen opbrengen en deduinen in een beteren staat worden
gebragt."HoRSMANraadtaan, v66r het aanplanten van het houtgewas aardappelen te telen, niet alleen om het daaraan verbonden voordeel, maar ook omdat de ondergespitte ruigte gaat
broeien en de wortels van het plantsoen daar niettegen kunnen.
Ook zal degrond daarna, bij het planten, beter gesloten zijn.
Is er een derrielaag, dan moet die bij het spitten worden doorgegraven ,,zodat zy daardoor behoorlyke doorstraling verkregen
hebbe, en door de zon en lucht de zoute en olieaehtige deelen
naar boven kunnen trekken, en met den regen en dauw zieh
vereenigen."
In 1773stelt deHoUandscheMaatschappij der Wetensehappen
©ennieuwe prijsvraag: ,,Welke Boomen, HeestersenPlanten zyn
er, behalve denhelm (ArundoArenaria) enden Sleedoorn (Prunus
sylyestris), dewelke op de zandduinen ter weeringe der zandverstuivinge kunnen geplant worden ? Kan men ook eenige andere
planten aan onze zee-stranden met voordeel gebruiken? Zyn
x
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