[BOEKBESPREKING I
Anderhalve eeuw
Schovenhorst - een
recensie
Titel: Anderhalve eeuw Schovenhorst - Biografie van
een levend landgoed
Auteur: Jaap Buis, 1998.
Uitgave: Stichting Schovenhorst, Putten, 127p.
Prijs: f 35,-Geschiedenis is natuurlijk 'oud nieuws'. Het is 'oud'
omdat alles al gebeurd is. Dan is het de kunst om er
weer 'nieuws' van te maken, iets dat leeft voor de
huidige generatie. Ik vind dat Jaap Buis daarin geslaagd is in zijn biografie van Schovenhorst, Het
boek is onlangs gepresenteerd tijdens het 150-jarig
bestaan van het landgoed.
Het lijkt er bijna op dat er daarmee een stiekeme serie van mooie boekjes over de Nederlandse boshistorie aan het ontstaan is. Met hetzelfde uiterlijk
kwam twee jaar geleden namelijk de biografie van
W.H. de Beaufort uit (Pelzers, 1996), die eveneens
een mooie inkijk geeft in de Nederlandse bosgeschiedenis. Ook Jaap Buis houdt ons een spiegel
voor, door te laten zien welke veranderingen er zijn
opgetreden sinds 1848. Beslissingen die we nu niet
meer zouden nemen, liggen erg voor de hand als ze
goed in de tijd geplaatst worden.
Het is natuurlijk veel leuker om het boek gewoon te
lezen, maar ik kan mij bijna niet inhouden om een
aantal verhalen uit het boek na te vertellen: over de
rol van Schovenhorst bij het ontstaan van Natuurmonumenten, over de Boswet, de Natuurschoonwet,
de georganiseerde bosbrandbestrijding, de openstellingsvergoeding, de bosbijdrageregelingen, het
groei- en opbrengstonderzoek, tot en met de verkoop van allerlei producten, van jam en groenten tot
kerstgroen. De continue loonkostenstijgingen leidden tot steeds verdere inkrimping van het personeel. In de laatste oorlog blijkt Schovenhorst ook
een grote rol gespeeld te hebben: niet alleen door
aan onderduikers bescherming te geven (vlakbij de
dramatische razzia in Putten), maar ook door de
principiële, dus lastige, rol van Th.J. Oudemans in
de nationale houtvoorziening.
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Op dit moment is er weer een landbouwcrisis, net
als in 1848, maar nu een crisis van het teveel: teveel
varkens dicht op elkaar, teveel nutriënten. We praten nu over plagproeven om pioniervormen van de
natuur meer ruimte te geven, omdat deze vormen
nu zo zeldzaam zijn. In 1848, Schober's tijd, waren
er veel gedegradeerde woeste gronden, en was
juist de natuurlijke ontwikkeling naar oudere rijke
bossen zeer zeldzaam. Sinds die tijd is er steeds
meer inzicht ontstaan in de mogelijkheden van uitheemse boomsoorten, maar is er tegelijkertijd een
toenemende wens ontstaan naar oorspronkelijke
natuur en naar inzicht in de mogelijkheden van inheemse boomsoorten. Dit levert ook weer nieuwe
vragen op voor het onderzoek dat nog steeds doorgaat op Schovenhorst. In 1996 heeft Schovenhorst
zelf ook geconcludeerd: 'Het tijdperk van telefoonpalenbos en populierenkathedralen ligt achter ons'.
Dat is ook goed te zien op Schovenhorst zelf. Het
goed ontwikkelde bos herinnert in niets aan de
woeste grond die Schober destijds kocht. Er is veel
gebeurd sinds 1848.
De biografie van Schovenhorst geeft een goede beschrijving van zowel de kleine man als de landgoedeigenaren in hun onderlinge relatie. Het is
daarbij prettig dat Jaap Buis commentaar levert
vanuit een ijzeren logica, die ertoe leidt dat er geen
persoonsverheerlijking optreedt van de families
Schober en Oudemans. Het leidt wel tot innemende
portretten van mensen die gedreven waren om van
hun landgoed iets moois te maken en uit te zoeken
hoe dit het beste kon. Gelukkig is het Staatsbosbeheer net op tijd opgericht om verlangend te kunnen
uitzien naar een nieuw boek van Jaap Buis bij het
100-jarig bestaan in 1999. Dan za! er weer een mooi
hoofdstuk worden toegevoegd aan de geschiedenis van het Nederlandse bos in een veranderende
samenleving. Het mooie boekje over anderhalve
eeuw Schovenhorst kan voor f 35,- besteld worden
bij Schovenhorst (telefoon: 0341-351207). Leest allen het 'oud nieuws' van Jaap Buis!
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