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Debeuk?Ja,debeuk!
Het is gebruikelijk
geworden datde dagvoorzitter aan het beginvande
Studiekringdag wat
kaderstellende gedachten
verwoordt. Van mij magu
duseenoverzicht over de
beukverwachten,nudeze
soort hier indeschijnwerperswordt gezet.Toen
ikdaarover nadacht, benik
afgedwaald engaan
nadenken over derolen
functievandeStudiekring.
Alsoud-secretaris hebik
nogsteeds eenwarme
belangstelling voor de
Studiekring.
Een van de leden van het Studiekringbestuur heeft mij eens
voorgeworpen, dat ik het wetenschappelijk geweten in dat bestuur was. Hij bedoelde mij persoonlijk en ik ben daar best trots
op. DeStudiekring wijdt zich dus
aan wetenschappelijke onderwerpen. Dat is niet zo bijzonder,
hetwoordstudiestaattenslottein
denaam.
De Studiekring is onderdeel van
de Koninklijke Nederlandse BosbouwVerenigingendieheefteen
veel bredere doelstelling.Bovendien wil ik het woord studie niet
alleen in verbinding met het adjectief wetenschappelijk gebruiken. Er is om de Studiekring levendenlevendigtehoudenméér
nodig danalleendewetenschap.
Dat méér is de bosbouwpraktijk.
Dat klopt overigens met de achtergrond van het eerder aangehaalde bestuurslid en ik wil het
compliment mutatis mutandis
graag retourneren.
Indit kader dringen zichtweebegrippenop diebeideeenrolspelen bij de Studiekring en die ik

kort met uwil bespreken: het begrip membraan en het Amerikaanse begrip border. Ik ken
voor dat laatste geen goed Nederlandswoord.
De Studiekring nu zie ik als een
membraan tussen wetenschap
en praktijk. Ikhadook de begrippen interface of raakvlak kunnen
gebruiken. Maar het computertechnische begrip interface leeft
nieteneenraakvlak iseerdereen
scheidslijn dan een doorgeefluik.
Een membraan is een levend
vlies tussen twee cellen of ce:organismen. Eenmembraan is niet
vlak, maar bochtig met uitstulpingen en volgt de grenzen tussen
de cellen zeer precies. Zo moet
ook de Studiekring zich slingeren
tussen de wetenschap en de
praktijk. Deze grens verloopt ook
nooit recht toe,rechtaan.
Bovendien vindt via dat levende
membraan uitwisseling plaats. Ik
verwijs naar debiologielessen op
school. Deze uitwisseling duidt
nu zeer precies de rol van de
Studiekring aan: wetenschap en
praktijk kunnen elkaar hier ontmoeten en door uitwisseling van
gedachten en ideeën van elkaar
leren enelkaar vooruit helpen.Bij
een uitwisseling via een membraankunnengrote krachtenontstaan, die, ik kom daarop terug,
we later nodig hebben.
In samenhang met de studiekringdag zie ik ook het begrip
border. InAmerika is dat het gebied waar vroeger - en nu ook
nog-deavonturiers heentrokken
om nieuwe streken teontdekken.
Detrek naarhetonbekende,naar
achter de horizon vond hier
plaats. Daar was en is nieuwe
wetenschappelijke kennis te genereren en daar waren en zijn
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nieuwe praktische ervaringen op
te doen. De Studiekring nu behoort onderwerpen aan te snijden,diezichindit border-gebied
bevinden en dan juist daar waar
nieuwe inzichten (zullen) ° n t '
staan,tenminsteóf indepraktijk,
óf in de wetenschap, en liefstm
beide tegelijk.
Terug nu naar de beuk. Hoortde
beuk hier thuis ?Voor alle zekerde
heid, deze vraag slaat op
de
beuk als onderwerp van
Studiekring, niet op de beuk als
onderdeel van het Nederlandse
bos. Is er zo veel nieuws onder
de zon 7 Ten slotte was reedsin
Homerische tijden bekend, dat
de liefde tussen twee mensen
vaak korter stand hield, dan de
tekenen van deze liefde gekerfd
in de dunne schors van de beu
(zie Nuttall, 1924). Ruim een
eeuw geleden omschreef Tennyson reeds de beuk als slang-oe'
worteld (zie Nuttall, 1924) en
reeds eerder gaf Pfeil(1851)aan
dat de menging van beuk e n
gras niet succesvol was. Boe
(1857) en Pfeil roemden in hun
publikaties al de kwaliteit vanhe
hout en de olie, voortgebrach
door de beuk.
Aan de andere kant speelt de
beuk een grote rol inde gedachtenwereldvande bosbouwer.Als
Mutterdes Waldes is zij het sy"1'
bool voor natuurlijkheid, wat da
dan ook moge zijn, envoor duu
zaamheid,wa*dat danookmoge
zijn. In deze tijd, waarin natuur
volgende benaderingen in
bosbouw de boventoon voeren,
is daarom alleen alspecialeaan
dacht voor de beuk gerechtvaardigd. Dat geldt voor de Studiej
kringdag hier, dat geldt voor he
onderzoek (ik verwijs naar twe
recente dissertaties van Petersi

Studiekringnummer: Ecologie enbeheervanbeukenbossen

'992 en Cao in 1995) en voor de
Praktijk (ik verwijs naar Saarland,
^aar - na de invoering van Na<urnahe Waldwirtschaft in 1988 debeuk de eerste soort is waardoor "Richtlinienfürdie waldbaukhe Behandlung" zijn opgesteld; Letter pers.med.).
Maar komen er nieuwe aspecten
äanbod?Ikdenk hetwel. Ikvoel
^e niet geroepen om de komendelezingen hier in te kaderen in
s
en soort inhoudsopgave. De
huidige secretaris heeft dat
r
eeds uitstekend gedaan. Wat
opvalt is het volgende: Er is, zoals de trouwe lezer weet, in het
r
ecente verleden een aantal
Studiekringdagen geweest die
9ewijd waren aan telkens één
boomsoort. De grove den, de
Douglas, de eik en de populier
*ijn de beuk vooraf gegaan.
Öaarbijstondsteeds degenoemde soort centraal en werd hij in
'iet zonnetje gezet, opdat deze
s
oort groeie en bloeie. Vandaag
staatnude uitverkoren soort veel

minder centraal. De rol van de
beuk in mengingen krijgt veel
méér aandacht in de voordrachten en- naar ik hoop - in de discussie dan tijdens de genoemde
Studiekringdagen. Het dominante karakter van de beuk maakt
dieverschuiving indeaccentlegging nog opvallender. De al eerder genoemde veranderingen in
de opvattingen over het omgaan
met het bos breken duidelijk
door.

en ideeën nuttig, nodig en spannend.

Rest natuurlijk de vraag of de
beuk past in de begrippen die ik
insamenhang met defunctie van
de studiekring besproken heb.
De voorbereidingen voor deze
dag geven mijde overtuiging dat
de beuk zichop dit moment echt
indit border-gebied bevindt. Eris
voldoende nieuws en ukrijgt een
blik achter en over de horizon.
Dat geldt,dacht ik,zowelvoor de
wetenschappelijke ontwikkelingen alsvoor deervaringen opgedaan in de praktijk. Dat maakt
een uitwisseling van gedachten
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De membraan-functie kan dus in
voldoende mate vervult worden.
Ik hoop dat er daarbij voldoende
elan en energie ontstaat om dat
plaatje in de luidspreker, om dat
membraan dus, intrilling tebrengenzodat de gegenereerde kennis uitgedragen kan worden. Ik
wens ueen leerzame dagtoe.
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