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Nederlandse bosgeschiedenis
Een overzicht
J, Buis

"0, Ou schöner Wa/d, woher kommst Ou, wohin gehst Ou"
Joseph von Eichendorff

Inleiding
De wetenschap die zich bezighoudt met de Nederlandse bosgeschiedenis is een typisch multidisciplinaire
wetenschap, Hij balanceert op de randgebieden van de
onderscheiden disciplines, te weten A-wetenschappen
als algemene geschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, cultuurhistorie en rechten met hun hulpwetenschappen enerzijds, en vrij typische B-wetenschappen als de bosbouw in zijn totaliteit, vegetatiekunde,
bodemkunde e,d, anderzijds.
Daarmede is dan tevens het knelpunt van de bosgeschiedenis als wetenschap aangegeven, Van de beoefenaars van de bosgeschiedenis wordt hierdoor een

brede oriëntatie en belangstelling gevraagd.
Doel
Het onderzoek van de Nederlandse bosgeschiedenis
heeft tot doel het opsporen van de grote lijnen alsmede
de daarmee nauw verbonden bosbouwkundige kennis
en maatschappelijke context. De resultaten kunnen
een belangrijke bijdrage leveren tot een beter inzicht in
de beheersaspecten van bos- en natuurterreinen en
het landschap. Dit inzicht is van grote betekenis voor
de efficiëntie van het beheer (Bosreservaten 1980).
Tevens is grondige kennis van het verleden van de
Nederlandse bos- en natuurbouw van betekenis voor

bijvoorbeeld bostypologisch onderzoek, zoals dat bij
"De Dorschkamp" plaatsvindt (Van den Wijngaard,
1977 en Van Hees en Van den Wijngaard 1976), en
voor ecologische studies, welke thans door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in Nederland worden uitgevoerd (De Molenaar, 1978; Levensgemeenschappen,
1979).

denis een belangrijk gegeven (Rapport Veluweonderzoek, 1977).
Internationale positie
De bosgeschiedenis als wetenschap staat in Nederland in de kinderschoenen. Dit ondanks de belangstelling, die vorige generaties ervoor hadden, en die gelijke tred hield met gelijksoortige belangstelling in de
voor onze bosbouw belangrijke landen Duitsland,
Frankrijk, Engeland en België (vgl. O.a. Schwappach,
1928, en Goblet d'Alviella, 1927).
In het algemeen mag worden gesteld, dat, afgezien
van enkele niet te onderschatten deelstudies (Van
Oosten Slingeland, 1958, en Schaars, 1973 bijvoorbeeld) tussen de jaren dertig en de jaren tachtig
slechts weinig of niets op dit gebied is gepubliceerd,
zeker niet op nationaal niveau. De spreekwoordelijke
halve eeuw, waarmee volgens Heine in Nederland de
tijd achterloopt is een bittere realiteit.
De late aanzet om tot een gericht onderzoek van de
bosgeschiedenis te komen is oorzaak, dat Nederland
nu in een soort voorhoedepositie is terechtgekomen in
opvattingen Over zo'n onderzoek. Deze late aanzet
heeft namelijk van den beginne af aan tot doel gehad in
te spelen op de huidige maatschappelijke situatie,
waarbij a priori is uitgegaan van bos, natuurterreinen
en landschap als één integrale en ondeelbare eenheid.
Dit betekent, dat de Nederlandse aanpak binnen de
Subjectgroup S6.07 Forest History van de International
Union of Forest Research Organizations (IUFRO), de
eerste is, die zich buiten de bospaden begeeft, welke
definitie er ook aan het begrip bos gegeven moge worden, en op beheer in het a/gemeen de nadruk voor het
onderzoek legt.
Er is nog een tweede verschil aan te wijzen tussen

Ook bij het interdisciplinaire inventariserende onder-

zoek ten behoeve van de ruimtelijke ordening en het
onderzoek op het gebied van de openlUChtrecreatie
van "De Dorschkamp", RIN en Stiboka is bosgeschie-

de Nederlandse aanpak en de IUFRO-aanbevelingen
(Leitfaden, 1973) (zie Schema's). Zoals het onderzoek
nu is opgezet, zowel in het kader van "Groeneveld" als
het meer theoretische in Wageningen, zijn twee afwij265
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Een dynamisch landschap. "Gezicht" op Doorn. Dezelfde plaals als afbeelding hieronder. Mei 1981.

Gezicht op Doorn vanaf de Utrechtse Heuvelrug. Olieverfschilderij van C. L. Stricker. Zomer 1919. Particuliere collectie.
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Nogmaals hetzelfde gezicht op Doorn vanaf de Utrechtse Heuvelrug, ca. 1800. Aquarel van Nicolaas Wicart (1748-1815). Museum Flehile. Collectie Coenen van 's-Gravesloot. 13-28-1.

een duidelijke scheiding tussen bosgeschiedenis,
bosbouwgeschiedenis én geschiedenis van de bos·
wetgeving, en
2 het a priori beschouwen van het Nederlandse bos,
de natuurterreinen en het landschap als levensge·
meenschappen, die door menselijk handelen zijn beo
paald, als uitgangspunt voor de bosgeschiedenis in
engere zin; dit in tegenstelling tot de IUFRO·aanbeve·
ling de oorspronkelijke natuurlijke omstandigheden tot
uitgangspunt te kiezen en vervolgens tot een synthese
te komen.

De Bibliografie van de Nederlandse bosbouwge·
schiedenis (Brouwer, 1967) is nog immer niet gevolgd
door een aanvullende uitgave. Een beperkt overzicht
van sinds 1967 verschenen publikaties is aan het slot
van dit artikel opgenomen.
Een overzicht van de geschiedenis van de Neder·
landse boswetgeving is eveneens afwezig. Een beo
handeling van de Gelderse wetgeving op dit punt wordt
gegeven in Buis (1979), terwijl voor Gelderse Marke·
en Malerechten Zuiderveen Borgesius (1973) en Sloet
(1911) goede overzichten bieden.

Inventarisatie van de stand van zaken in het

wezig, doch helaas niet altijd geïnventariseerd. Voor
uitgebreidere informatie en inhoud van openbare ar·
chieven zie de reeks Overzichten (1979-). Een goede
inventarisatie van voor het boshistorische onderzoek
primaire bronnen (originele documenten, archivalia,
etc.) is nog niet van de grond gekomen.
Informatie uit visuele produkten (foto's, maar vooral
prenten, schilderijen en anderszins) is goed mogelijk
(zie serie van 1 prent, 1 schilderij en 1 foto). Een over·
zicht van dit materiaal is niet aanwezig, maar is op kor·
te termijn wel realiseerbaar uit de catalogi van 's Rijks
kunstbezit.

Kaartmateriaal en archivalia zijn in overvloed aan-

onderzoek
Een uitgebreid schema over het verloop van de ontwik·
kelingen in de Nederlandse bosbouw is niet aanwezig.
De enige redelijk complete overzichten voor geheel
Nederland tot de twintigste eeuw zijn te vinden in Blink
(1904 en 1929). Voor Gelderland zijn dan nog beschik·
baar artikelen van Martens van Sevenhoven (1924) en
Beelaerts van Blokland (1927 en 1928). Een uitgebrei·
dere literatuurstudie van overig materiaal is opgeno·
men in Buis (1979).
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Schema 1 Theoretische structuur van de bosgeschiedenis volgens IUFRO-aanbevelingen (ontleend aan Leilfaden, 1973).
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geschiede'nis van het technisch beheer van bos en natuurterrein en in Nederland (Collectie Groeneveld)
Schema 2 Opzet van het onderzoek naar de Nederlandse bosgeschiedenis, en de plaats van de Collectie Groeneveld daarin,

Knelpunten
Reeds in de inleiding zijn enkele facetten van het bijzondere en moeilijke karakter van het beoefenen van
de bosgeschiedenis naar voren gekomen.
Vooral de multidisciplinaire aanpak schept grote problemen, die zich dan ook vrijwel ogenblikkelijk uiten in
een chronisch lekort aan capabele onderzoekers. Het
onderwijs, zowel aan de LH als elders, is (nog) niet ingesteld op een bosgeschiedkundige opleiding. Mede
daardoor bleek het tijdens de voorbereidingen voor het
"Groeneveldonderzoek" noodzakelijk een praktische
handleiding (in principe gericht op de landgoederen,
maar met geringe aanpassingen ook elders hanteerbaar) te schrijven (Buis, 1980) (zie eveneens het artikei over het landgoederenonderzoek elders in dit nummer).
In de toekomst zouden onderzoekers van tweeërlei
slag opgeleid moeten worden, te weten
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- op HBO-niveau (HBCS-ers bijvoorbeeld; zie artikel
Buis elders in dit nummer), voor het praktisch gerichte
Bosonderzoek en de geschiedenis voornamelijk in de
20eeeuw, en
- op academisch niveau (LH bij voorkeur) voor algemeen systematiserend en fundamenteel bosbouwgeschiedenisonderzoek enerzijds en zuiver historisch op
oudere bosgeschiedenis gericht onderzoek anderzijds.
In geval van een ruime toevloed van capabele en
getrainde onderzoekers gaat de arbeidsplaatsenproblematiek een rol spelen. Afgezien van de stagnatie in
de economische ontwikkeling en de gevolgen daarvan
voor de arbeidsmarkt, bevindt de professionele beoefening van de bosgeschiedenis in Nederland zich in
een vicieuze cirkel.
In het verleden was er geen behoefte aan bosbouwhistorici. Daarom werden geen mensen opgeleid en
was er zelfs geen goede mogelijkheid om daarvoor opgeleid te worden. Vervolgens werden geen plaatsings-
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mogelijkheden gecreëerd, want er waren tóch geen
gegadigden om die te bezetten. Tenslotte, waarom

Nog niet in Brouwer (1967) opgenomen pubIIkaties

zouden mensen opgeleid worden voor een functie
waarvoor toch geen plaatsingsmogelijkheden aanwe-
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zig zijn. En zo is de cirkel rond.
Een dringende oproep aan de onderwijsinstellingen
(LH en HBCS) alsook aan de beherende en onderzoekende instanties om deze circel te doorbreken door
een begin te maken met opleidng en werving is nodig.
Het ontbreken van coördinatie en centralisatie van
het boshistorisch onderzoek, tengevolge van het ontbreken van sluitende afspraken over de afbakening
van de te onderzoeken onderwerpen tussen de betrokken instanties, leidt tot onnodige lacunes in de kennis
en tot overbodige doublures.
Een samenwerkingsverband in brede zin tussen de
vakgroepen Bosbouw, de vakgroep Agrarische Geschiedenis (LH), het Staatsbosbeheer en andere betrokken en geïnteresseerde instanties is voor een accuraat onderzoek een vereiste.
Het feit dat slechts in beperkte mate een algemeen
geldend overzicht van de Nederlandse bosgeschiedenis aanwezig is, ontneemt voorlopig de onderzoekers
een goed kompas tijdens hun werkzaamheden. Begeleiding door ervaren onderzoekers en beheerders kan
dit probleem tot aanvaardbare proporties terugdringen,
doch deze zullen daartoe eerst aangesteld en (deels)
nog opgeleid moeten worden.
Door deze situatie is, zeker in de aan loopperiode tot
de tweede helft van de jaren tachtig, voor de onderzoeker een sterke pioniersgeest een vereiste.
Conclusies
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- Onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse bos, de natuurterreinen en het landschap is
zeer gewenst.
- De inrichting van het Nationaal Centrum voor Bos,
Natuur en Landschap in het Huis Groeneveld is een
uitstekende aanleiding gebleken om dit onderzoek althans theoretisch op poten te zetten.
- De uitvoering hiervan is sterk afhankelijk van zo
mogelijk goed opgeleide onderzoekers.
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Standaardisatie, coördinatie en centralisatie van

het onderzoek is voor een goed verloop en een juiste
toepassing een vereiste.
- Het scheppen van opleidingscapaciteiten en -faciliteiten moet met kracht ter hand worden genomen ten
einde tot een volle ontplooiing van het onderzoek te
kunnen komen.
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