Bossen
904

De Brul en het Norgerholt
E. Pelinck

Reeds in de middeleeuwen waren er blijkens het
landrecht van 1412 voorschriften over de instandhouding van bos in Drenthe (1), zoals tegen diefstal, over
beperking van beweiding, verplichting tot het kweken
van eikentelgen, verbod van plaggensteken (strooiselroof, zouden we nu zeggen) enz.
Eerst de provinciale archivaris J. S. Magnin in 1854
(2), daarna H. Blink In 1903 (3) en daarvan weer gebruik makend schreef R. D. Mulder in 1958 een zeer
uitvoerig artikel over het verdwijnen van het eikehout
in Drenthe (4).
Naast het uit het kloosterbezit stammende Asser
bos (in de 18e eeuw door de landschapssecretaris
Wolter Hendrik Hofstede met naaldhout aanzienlijk
uitgebreid) is het Norgerholt (en tot 1842 de Brul
eveneens bij Norg) het enige nog bewaarde markebas In Drenthe, d.W.Z. tot 1962, toen het in handen van
de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
kwam.
Eerst iets over de Brui. Onder brul wordt verstaan
lage met gras en hout begroeide vlakte (5). Toch lag
dit bos, dat Brul werd genoemd, in het begin van de
1ge eeuw Juist op een wat hoger gedeelte van het Vellingerbroek.ln 1749 is sprake van de weide in de Brul
"ook waar bossen op staan". We mogen waarschijnlijk aannemen, dat dit bos zich oorspronkelijk veel

verder over het Vellingerbroek heeft uitgestrekt, maar
uiteindelijk vanwege de betere kwaliteit van het hout
(eik in plaats van bijvoorbeeld els) daar langer stand
hield. In 1841 wordt het aangeduid als gelegen in het
Vellingerbroek.
Blijkens een acte van scheiding van 1641 (6) betreffende de gemene groenlanden van Norg, Zuid- en
Westervelde werd een weg aangelegd, beginnende
bij Cranemaat tot aan de Nieuwe Brulweg, breed 21
holtvoeten.
In 1694 willen de molenaar TlJs Stevens (een niet
onbelangrijke figuur ter plaatse) (7) en enige anderen
verdeling van "holt en boscasie", maar de andere

markegenoten nemen zeer duidelijk het standpunt in,
dat men de daaruit voortkomende ruïne wil voorko-

men. Er zal zo nodig tegen TIJs Stevens worden ge232

procedeerd (8). Het is overigens onzeker of het om
het Holt of om de Brul gaat.
Wel werd er in beide bossen vrij geregeld gekapt.
In 1650 vailen 124 bomen met een opbrengst van
3272 daalder, die naar gelang van de gewaardheid
der markegenoten worden verdeeld (9). Evenzo in
1683 en 1684: 167 bomen voor 135 daalder, 19 gulden en 8 stuivers en in 1687 62 bomen voor 183-3-8,
dus waarschijnlijk betere kwaliteit. Hierbij was ook
hout uitde Brul, o.m. in 1712,1714 en 1715.
Er werd echter ook door de goede zorgen van Warmolt Lunslngh, rentmeester van het stift Diknlnge en
gedeputeerde staat van Drenthe die vermoedelijk ook
het huis te Westervelde meer aanzien gaf (10), weer
aangeplant en zelfs in 1684 een nog steeds aan te wijzen telgen kamp aangelegd ter verkrijging van nieuw
bosplantsoen. In 1700 werd nog een nieuwe telgenkamp aangelegd en in januari 1702 telgen uit Eelde
aangevoerd, terwijl in de zomer van dat jaar water

werd "gemend", opdat de telgen niet zouden verongelukken (11).
Voor de Brul werd de toestand in 1749 geconsolideerd (12). De markgenoten kwamen op 27 september bij de Brul samen en besloten, dat Brul en HuIsebas (een terrein, dat oostelijk van de Brul ligt en nog
steeds zo heet, oorspronkelijk ook een bos, maar dan

wel overwegend hulst) tot bij de Kran langs, samen
als een geheel te beschouwen. De Norgers worden
hierin voor 2/5 part gerechtigd verklaard, dus iets
meer dan een derde. De bomen met de grond blijven
gemeenschappelijk eigendom van de drie buurtschappen om daar te mogen poten en planten na welgevallen en daar de ekkelschaar te maken, terwijl het
bos zou worden omringd met stenen, zodat het noch
groter noch kleiner wordt. Van dat planten in de Brul
zal wel niet veel terecht zijn gekomen. Het ekkelscharen (het mogen laten lopen van varkens) zal wel het
belangrijkste zijn geweest.
De Franse kaart van 1812 (13) en de oudste kadastrale kaart geven een langwerpig en onregelmatig
perceel weer, tussen Bruldijk en Oude Diepje (de
Kran?). Wat er in 1840 van de Brul over was, besloeg

waar de beesten ook 's nachts verbleven en wanneer

het heel warm was, waren aUe koeien dadelijk in de
Brul verdwenen, zodat men er niet meer naar behoef-

de om te kijken. Ook wist men nog, dat in de Brul de
Primula veris in het wild groeide, in Norg "BruIbloem-

pies" genoemd, met grote gele bloemen. Het is duidelijk, dat de volmachten al vele jaren, dus ook na de
scheiding van 1749, waarbij het hout gemeen bleef, er
niets meer in zagen en verzuimden ondanks de plannen en ondanks de landelijke voorschriften, weer in te
poten. Tot de storm van 1972 stonden er, zij het even
buiten het voormalige bos, nog twee zeer zware eiken. Er rest nog één ...

Anders stond het met het Norgerholt. Bij de scheiding van 1843 had men besloten het Holt, groot ca. 25
ha, ongedeeld te laten, omdat het voor deling in natura ongeschikt was en voor een enigszins spoedige
Ligging van de Brul en het Norgerholt.

verkoop der bomen was het te veel. Na de goede zorgen van Warmalt Lunsingh, omstreeks 1680 en 1700,

volgens het concept van de toenmaals voorgenomen

zorgden zijn naneven Tonckens als volmachten in de

scheiding 7.0.20 ha. Grevelink zegt in zijn Statistiek
van Drenthe (14), dat er nog zware stammen staan,

1ge en ook nog in deze eeuw voor het behoud. Wel
werd daarbij later ook naaldhout gepoot, zodat blij-

die van het westen gezien (dus van Veen huizen) een

kens advertenties van 1911 zeer zware gekapte fijne

toonbeeld van fraai eikehout bieden. Hij had als stu-

dennen (dus fijnspar) werden verkocht en in 1916 lariks. Een dertig jaren geleden stond er in het zuidelijke gedeelte nog een perceel fijnspar, later door de

dent de Brul reeds vier jaar eerder, in gezelschap van

zijn vriend W. Wttewaall van Wieken burg bezocht
(15). WttewaaU beschrijft de Brul in zijn reisbrieven
als volgt: "Men ziet duizenden eiken, waaronder en-

kele fraaie, veel lijsterbes, kamperfoelie, bramen van
allerhande variëteiten, onafzienbare velden van leliën
van dalen enz. enz. Overigens in de schaduw champignons en mos op vele bomen, hetwelk zoo treurig
van boomstompen en takken afhangt, men er treurig
van zou worden over zodanige stiefmoederlijke behandeling; dan ieders goed niemands goed", waar-

mee hij blijkbaar doelt op het slechte beheer van zo'n
markebos van toen. De op zgn. oerbos beluste natuurminnaars van vandaag zullen daarentegen tranen

in de ogen krijgen, wanneer ze zo'n beschrijving lezen.

De markegenoten zagen blijkbaar in, dat er toch
niets meer met dit resterende bos was te beginnen en

besloten (na een eerdere poging in 1825) in 1842 tot
publieke verkoop. De grond bracht f 675,- op, dus
nog geen f 100,- per ha. De bomen werden op stam
geveild, te weten 237 stuks voor prijzen variërend van
15 cent tot 60 gulden, totale opbrengst f 2.844,-(16).
In 1920 resteerde nog een klein plekje hakhout van 90
x 40 meter, gelegen in het nu nog grootste perceel.
Men wist toen ter plaatse niets meer van een oud bos,
maar in het laatst van de vorige eeuw herinnerden

oude lieden zich nog, dat zij als kinderen de koeien
van ZuidveJde naar Vellingerbroek moesten drijven,

volmachten vervangen door eiken. Hier en daar res-

teert nog een enkele fijnspar, die het tegen de oude
eiken heeft volgehouden.
Met het oog op een beter onderhoud stelden de
volmachten van het Norgerholt in februari 1962 aan
de eigenaren van de 480 waardelen voor, het Holt te
verkopen aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, waardoor zoals zij in de desbetreffende
circulaire schreven: "menseHjkerwijs gesproken het
voortbestaan van het Norgerhout verzekerd was". Het
voorstel werd op 15 maart aanvaard.

Terwijl tot enige jaren vóór de verkoop nog geregeld was ingeplant, gooide Natuurmonumenten
spoedig het roer om: Het was een van de weinige
Drentse oerbossen of het moest het in ieder geval
weer worden! De omgewaaide bomen van de stormen

1972 en 1973 moesten blijven liggen, opdat zich weer
een vegetatie van bijzondere mossen zou kunnen

gaan ontwikkelen. Het uitslepen van het stormhout
zou de levensgemeenschap van de bodem verstoren,
terwijl juist het af en toe omgooien van de humuslaag
het kiemen van boomzaden en verder opgroeien ten

goede komt. Ook werd het plukken van lelietjes der
dalen verboden, een privilege van de plaatselijke
schooljeugd, maar men vergat, dat dit bolgewas,
wanneer de bloemen niet worden geplukt, afsterft.
Men ziet de lelietjes nu nog maar sporadisch. Omdat
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er niet meer wordt gedund, kunnen de goede bomen
niet meer tot verdere wasdom komen. Er staat een
ontstellend aantal achteruitgaande eiken, die aangezien zij kaprijp zijn, beter gekapt kunnen worden.
Het Norgerholt, dat misschien In oorsprong wel een
oerbos Is geweest, Is minstens drie eeuwen, maar
waarschijnlijk reeds veel eerder ingevolge de landswetten, steeds opnieuw herplant en verjongd. Na de
bossen van de graven van Nassau bij Breda uit het
begin van de 16e eeuw Is het Norgerholt, dank zij
Warmalt Lunsingh en volgende generaties, een van
de oudste cultuurmonumenten op het gebied van de
bosbouw. Voor hen, die in goed vertrouwen hun
waardelen aan Natuurmonumenten verkochten (en
dan moge vooral aan de plaatselijke bevolking worden gedachtI) Is het een ergernis, hoe dit bos opzettelijk in de vernieling gaat. Naar men zegt met de bedoeling er weer een "oerbos" van te maken (I), een
soort van bosreservaat, maar dan nIet zoals In Duitsland omgeven door andere bossen, doch open en
bloot te midden van esgronden, waar de kunstmest
niet wordt gespaard. Maar het sprookje van het
Drentse oerbos klinkt zo mooi. "Net een plantage",
smaalde een jeugdige aanhanger van Kritisch Bosbeheer. Hij was er overheen gevlogen, een overigens
overbodige operatie, want van de grond ziet men zonder enige moeite. dat alle bomen in rijen staan.
Zou het nu niet mogelijk zijn, om zo niet het stuur
om te gooien, dan toch wel wat meer bij te sturen,
d.W.Z. in de eerste plaats de storm hoek aan de zuidpunt met flinke bomen in te planten (in plaats van de
telgjes waarmee men het na de storm probeerde,
maar die door de varens en bramen verstikten).
Voorts hier en daar dunnen ten behoeve van de betere eiken, zodat deze zich beter kunnen ontwikkelen.
Er is veel kwijnend hout, dat best gemist kan worden.
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Tenslotte duidelijk slechte stukken met waarschijnlijk
van oorsprong slechte telgen geleidelijk verjongen?
Laat men dan desnoods terwille van de biologen het
gekapte hout laten liggen, al vertegenwoordigt dat
toch ook door zijn betrekkelijk hoge ouderdom een
zekere waarde en al heeft het slepen vroeger toch
ook geen schade aangericht.
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"Perspecllves In landscape ecology:
contributions to research, planning and management
of our environment"
Onder deze titel organiseert de Werkgemeenschap
Landschapsecologisch Onderzoek (WLO) in 1981 een
internationaal congres dat als doelstellingen heeft:
de internationale communicatie op het gebied van
de landschapsecologie te bevorderen;
gelegenheid te bieden voor gedachtenwisselIng
over recente ontwikkelingen In de landschapsecologie, met name in Nederland.
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Het congres zal zich richten op vier hoofdthema's:
(1) Theoretical concepts, (2) Rural areas, (3) Urban-ru ral relationships, (4) Natural areas.
Datum: 6-11 april 1981.
Plaats: Congrescentrum "Koningshof", Veldhoven bij
Eindhoven.
Informatie: de eerste circulaire is te verkrijgen bij het
Secretariaat van het congres:
Mw. W. J. M. van Giersbergen, Congresbureau Dienst
Voorlichting TNO, Juliana van Stolberglaan 148,2595
CL Den Haag. Tel. 070-814481.
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