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Boekbespreking/Tijdschriftbespreking

Visschedijk, P. A. M. 1987. Het recreatief gebruik van
grote en kleine bossen. Bos en Recreatie 14. Staatsbosbeheer, afdeling Sociologisch onderzoek ten behoeve van bos, natuur en landschap.
Al vele jaren voert Staatsbosbeheer onderzoek uit naar
het recreatief gebruik van bossen in Nederland. Over de
resultaten wordt regelmatig gepubliceerd in de series
Bos en Recreatie (sinds 1968) en Mededelingen (sinds
1977).
Onlangs verscheen in eerstgenoemde serie een studiedie beoogt inzicht te krijgen in verschillen in recreatief
gebruik, de beoordeling en beleving tussen kleine en
grote bossen. Verondersteld wordt dat dit onderwerp van
groot belang is voor de planning van nieuwe bossen. De
overheid heeft het voornemen, in het kader van de zogenoemde Randstadgroenstructuur, het bosoppervlak
in de Randstad aanzienlijk uil te breiden. Gelet op de
grote claims die er in dit deel van Nederland op de
bestemming en het gebruik van de schaarse ruimte bestaan, is een zorgvuldig en op onderzoek gefundeerd
beleid dringend gewenst. De studie concentreert zich
vooral op de vraag of de omvang van een bos invloed
heeft op de aantrekkelijkheid van bossen voor recreatie.
De studie kiest voor een vergelijkende aanpak. In 4
regio's buiten de Randstad is telkens een groot bos
(meer dan 500 ha) vergeleken met een klein bos (tot 250
ha). Met behulp van tellingen en mondelinge interviews
op basis van een vaste vragenlijst onder bezoekers op
vijf zondagen in de zomer van 1985 werd veel informatie
verzameld. Daarnaast kwam informatie beschikbaar uit
een vragenlijst die de bezoekers thuis konden invullen.
De medewerking van de bezoekers is zeer goed geweest. In het rapport wordt uitgebreid verslag gedaan
over de uitkomsten van de tellingen en enquêtes. Veel
wetenswaardigheden worden vermeld over de reis, de
activiteiten, de redenen van het bezoek, voorkeuren voor
verschillende bossen, beoordeling van het recreatief gebruik en geschiktheid van voorzieningen, druktebeleving
e.d. Geconcludeerd wordt dat zowel kleine als grote
bossen in een behoefte voorzien en dat de waardering
van de grotere bossen over het algemeen wat hoger is
dan die van de kleine bossen. Het formaat van een bos
heeft met name invloed op de geschiktheid voor be-

paalde activiteiten zoals het maken van een lange wandeling en fietsen. Geen verschil treedt op bij bijvoorbeeld
de geschiktheid voor een korte wandeling.
Over de bevindingen is uitgebreid en overzichtelijk
gerapporteerd. Als extra service voor de lezer is een
trefwoordenlijst achterin het rapport opgenomen. De auteur heeft gekozen voor een onderzoek in de breedte.
Door te kiezen voor de vergelijkende methode krijgt de
studie een meerwaarde ten opzichte van een case
study. Onze kennis van het recreatief gebruik van bossen is met dit onderzoek vergroot, maar de verkregen
bevindingen kunnen op zichzef weinig spectaculair genoemd worden. De gekozen aanpak en het analysekader van dit survey-onderzoek hebben ertoe geleid dat de
auteur bij dit complexe onderwerp nogal aan de oppervlakte is gebleven. Het onderzoek heeft weinig diepgang
en vormt daardoor een wankele basis voor aanbevelingen voor de lokalisering en inrichting van bossen.
Voor de planning van nieuwe bossen is niet alleen
kennis van recreatieactiviteiten en de waardering van
recreatiemogelijkheden nodig, maar ook onderzoek
naar achtergronden die een verklaring bieden voor het
gebruik en de waardering van bossen. Achter ogenschijnlijk neutrale activiteiten als wandelen en natuurstudie gaan zeer uiteenlopende subjectieve ervaringen en
motieven van recreanten schuil. Vanaf de jaren vijftig en
zestig is veel onderzoek gedaan naar deze achtergronden. Door pioniers als De Jonge, Hessels, Kerstens en
ook Heytze zijn veel hypothesen geformuleerd en empirisch getoetst. Ook factoren als bereikbaarheid en toegankelijkheid van recreatievoorzieningen, de afstandgebondenheid van recreatiegedrag en de betekenis van
een verschillende outillage van terreinen zijn daarbij
betrokken. In het spoor van deze pioniers hebben andere onderzoekers de kennis over deze achtergronden
aanzienlijk vergroot. Men kan bijvoorbeeld denken aan
het werk van Katteler naar de substitueerbaarheid van
recreatievoorzieningen. Het is jammer, dat van de inmiddels rijke binnenlandse en buitenlandse literatuur op dit
gebied in het geheel geen gebruik is gemaakt. In de
plaats daarvan zijn achteraf met behulp van statistische
analysetechnieken achtergronden verkend, meteen pover resultaat
Als gedacht wordt aan vervolgonderzoek, dan zou de
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planningsrelevantie vergroot kunnen worden door aan
enkele punten meer aandacht te besteden. Zo kan men
de probleemstelling verleggen. Het ziet er naar uit, dat
verschillen tussen kleine en grote boselementen niet de
belangrijkste ingang vormen voor onderzoek ten dienste
van de planning van nieuwe bossen; het besproken
rapport geeft dit aan. Eerst zullen we ons moeten afvragen wat de kwaliteit van een bos bepaalt. Het gaat duidelijk niet alleen om een zekere hoeveelheid bomen
maar om een ingewikkelde samenhang van aspecten
als geografische ligging, omvang en structuur van elementen, aanleg en inrichting, beheer, voorzieningenniveau. Kortom, de probleemstelling zou zich moeten richten op aspecten die - in de ogen van de recreanten in samenhang met elkaar maken dat het ene bos het
andere bos niet is.
Verder is een verdieping van het onderzoek beslist
noodzakelijk. In eerste instantie moet gedacht worden
aan het beter inbouwen van inzichten uit de literatuur in
de opzet van de informatieverzameling. Het onderwerp
is zo complex, dat daarmee vermoedelijk niet kan worden volstaan. De toepassing van andere methoden zal
ook overwogen moeten worden. Met de zogenaamde
kwalitatieve methode heeft de gedragswetenschapper
een belangrijke troef in handen, die hier goede diensten
kan bewijzen. Kwalitatief onderzoek is een vorm van
onderzoek, waarin sprake is van tweerichtingsverkeer
tussen onderzoeker en geïnterviewden. Samen kunnen
zij op zoek gaan naar verklarende achtergronden. Deze
vorm van directe communicatie kan je moeilijk toepassen bij planten, dieren, het fysieke milieu; maar de onderzoeker kan er veel voordeel van hebben als het gaat
om mensen en de betekenis die zij aan het recreatief
gebruik van bossen toekennen. Het gangbare type survey-onderzoek (vaste vragenlijst, onderwerp aan de
orde stellen, respondent antwoordt op een aantal mogelijkheden die de onderzoeker op voorhand heeft bepaald, volgende onderwerp etc.) steekt bij de kwalitatieve methode mager af. Survey-onderzoek heeft de
schoonheid van de eenvoud, maar is armoedig als het
getoetst wordt aan het kriterium van vermeerdering van
kennis en vooral inzichten.
C. M. Volker
international Labour Organisation, 1985, Fuelwood
and charcoal preparation, an illustrated training
manual on simple tools and techniques for small scale
enterprises, Geneve. ISBN 92-2-100540-2.
Bij de International Labour Organisation is een aardig
boekje verschenen over brandhout- en houtskool bereiding. Van de brandhoutvoorziening en de gereedschappen tot aan retorten en houtskooloventjes worden processen en technieken op heldere wijze besproken. De
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helft van het aantal pagina's wordt ingenomen door tekeningen die de korte en bondige tekst verduidelijken.
Het werk lijkt zeer geschikt voor buitenlanders in de
tropen die zich enigszins willen inwerken in de bereiding
van houtskool. Er is in het boek nadrukkelijk vermeden
om diepgaande verhandelingen te houden over bijvoorbeeld de chemie van het verkolingsproces. Het is een
handzaam boekje dat vele praktische vragen kan beantwoorden.
R. P. van der Zwan
Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van
planten
H. Heukels: Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten. 1907. Opnieuw uitgegeven met een
inleiding van H. J. T. M. Brok, en een biografie van P.
Smit, Utrecht, 1987. CXXI en 332 pag. Te verkrijgen bij
de Uitgeverij KNNV, door gireren van ƒ 52,50 (voor leden KNNV: ƒ 37,50) op giro 13028 Bureau KNNV,
Hoogwoud.

WOORDENBOEK
NEDERLANDSCHE VOLKSNAMEN
VAN PLANTEN
UT oe MQCrtN*, TttlAfttLA
(Mlnd mt KtaCMiKftttM ruUTtMULD
H HEIKELS,

W. VfftlLllVft

In een artikel over de Nederlandse namen van bomen
(Ned. Bosbouwtijdschrift oktober 1987) werd verwezen
naar de indrukwekkende inventarisatie van Nederlandse namen van onze planten, verricht onder leiding
van H. Heukels aan het begin van deze eeuw, uitgegeven in 1907 door de prille Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Titelpagina en de tekst over enkele
boomsoorten waren in dat artikel gereproduceerd.
Nu blijkt dat er in 1987 een facsimile van dit Woordenboek is uitgegeven, en wel door dezelfde uitgever, de (nu
Koninklijke) KNNV. Daarmee is het voor een vriendenprijs voor ieder te koop. Voor de liefhebber van de cultuurhistorie van bomen is het onweerstaanbaar: zo laat
het bijv. zien dat de esdoorn niet alleen aangeduid werd
met respectabele namen als Bergahorn, steenahorn,
eksdoorn en erabei, maar ook met beuterblaerhout (Walcheren, omdat de bladeren des zomers gebruikt werden
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om er boter in te pakken), met luitenboom, violenboom,
violenhout (kennelijk omdat hij voor de bouw van deze
muziekinstrumenten gebruikt wordt), met vliegertjesboom, flikkerkesboom en vlindertjesboom {wegens de
vruchten) en nog met mysterieuze namen als pladerboom, wateralant, Schotse lindenboom, haveressen,
maasboom, effentrui en klautereer.
Deze herdruk heeft echter nog een voordeel boven
een schaars antiquarisch origineel. Het heeft een uitvoerige en boeiende inleiding over de plantnaamkunde van
drs. H. J. T. M. Brok, met als voorbeeld een kaart die laat
zien waar in het Nederlandse taalgebied welke volksnamen of gewestelijke namen voor Sambucus nigra gebruikt worden. Van de twaalf gekarteerde namen noem
ik hier alleen vledder (Groningen), fliender (in W. Zeeland
en Vlaanderen), vleer (in Zeeland, Zuid-Holland, Overijssel, Drente, Friesland en Limburg), hullender, heulenteul
en heulenteer (in Zuid-Limburg).
Daarop sluit aan een bibliografie van 20 pagina's van
publikaties over plantennamen, plus een lijst van 38
pagina's met opgaven van gepubliceerde taalkaarten,
alfabetisch geordend van aalbes tot zwartdoorn. Natuurlijk is standaardisering van Nederlandse plantennamen,
dus elke plantesoort één officiële naam, op zichzelf een
goede zaak; maar dit artikel laat nu eens zien wat er aan
culturele en taalkundige rijkdom in de vroegere diversiteit zat.
Tenslotte bevat deze uitgave ook een biografie van
Hendrik Heukels (1854-1936) van de hand van dr. P.
Smit. In de publiciteit heeft Heukels altijd in de schaduw
gestaan van Thijssen en Heimans, maar in feite heeft hij
een groot aandeel gehad in de opkomst van natuurkennis en natuurbehoud in dit land, en dat niet alleen door
een serie flora's die zijn naam dragen. Het is ook daarom
goed dat nu, vijftig jaar na zijn dood, en dus na het
vervallen van de auteursrechten, deze uitgave een grote
verbreiding kan vinden. Misschien komt er nog wel eens
een herdruk, en misschien kan er dan nog een hoofdstuk
over etymologie aan toegevoegd worden! Betekent heulenteer misschien inderdaad watje als leek geneigd bent
te geloven: boom (teer of ter) waaruit een bepaalde olie
(eul of heul, zie bij Papaver) gewonnen werd? Waarop
duiden die genoemde vreemde namen van de esdoorn?
H. M. Heybroek
Silva Fennica 21 (4): 317-480.1987.
In Nederland loopt al decennia een discussie over de
manier waarop wij als samenleving met ons bos moeten
omgaan. Kern van de discussie is of het bos in de eerste
plaats een natuurgebied is, of een gebied dat de mens
mag gebruiken voor zijn doelen en wensen. Onder gebruik valt dan te verstaan: recreatie, houtoogst, multifunctioneel gebruik enzovoorts, kortom alles wat niet
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gericht is op het bestaan van een spontane, ongestoorde
en wilde levensgemeenschap. Sinds de late jaren zestig
wordt in Finland zo'n discussie steeds relevanter voor
beheer en beleid.
Wij weten allemaal dat het bos in Finland een grote
bron van nijverheid en welvaart is. Dat maakt de discussie daar nog essentiëler dan bij ons. In december 1986
is een seminar gehouden waarvan de titel in het Engels
luidt: "The forest as a Finnish cultural entity". Het blad
van de Finse Bosbouwvereniging doet hiervan verslag.
Zelfs uit de Engelse samenvattingen is al veel te leren.
Voor de Fins-lezenden onder onze lezers valt er nog
meer te genieten.
Het seminar behandelde het belang van de Finse bossen vanuit wijsgerig, bosteeltkundig, politicologisch, semiotisch, ethnologisch, esthetisch, sociologisch, psychologisch, landschapsarchitectonisch, architectonisch
en literair gezichtspunt, en tevens vanuit de beeldende
kunst, de muziek en de folklore. Een vergelijkbare lijst
van verder mogelijke gezichtspunten was onderkend,
maar om praktische redenen buiten beschouwing gebleven.
Het wijsgerige artikel noemt vier mogelijke basishoudingen van de mens tegenover het bos in het bijzonder en
de natuur in het algemeen:
1 het bos alleen als bron van materiële welvaart.
2 het bos als een bron van een veelheid aan culturele
en materiële waarden.
3 het bos als mystieke ervaring van de eenheid van
mens en natuur.
4 het bos is er als natuur en mag niet door de mens
beïnvloed of geschonden worden.
Een volgende auteur vindt dat in de vaderlandse liederenschat een mythisch beeld van het als heilig beschouwde Finse bos gehanteerd wordt. In advertenties
blijkt dat beeld door banken gebruikt te worden om een
associatie met degelijkheid en kwaliteit op te roepen.
Toerisme en bosverbonden industrie tonen in hun advertenties meer de consumptieaspecten van het bos.
Door de modernisering van maatschappij en het dagelijks leven, en door de invloed van de media verandert
de relatie van de Fin met het bos. Tot voor kort kende
iedere Fin het bos direct via bosprodukten, eigen waarneming en beleving. Nu wordt die relatie meer en meer
indirect en afstandelijk. Het bos wordt nu meer als een
samenhangend geheel ervaren waarvan men deelaspecten niet begrijpt en zelfs niet accepteert.
Meer psycho-analytisch benaderd, zouden Finnen
een relatie van veiligheid en geborgenheid met het bos
hebben, vergelijkbaar met de betrekking van een kind tot
een ouder. Het bos zou een archetypisch symbool zijn
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van veiligheid. Eigen inbreuken op die relatie worden
streng gestraft En daarom dreigt de moderne bosbouw
als een schending van een menselijke essentie ervaren
te worden. Dit type opvattingen lijkt bevestigd te worden
in de opgevoerde analyses van de Finse kunsten en
folklore.
Al met al heeft het seminar geen alomvattende oplossing
voor het maatschappelijke conflict opgeleverd. Wel is er
veel verhelderd en is er een basis gelegd om het conflict
aan te gaan pakken.
Het is boeiend te zien dat een klein jaar later de KNVB
een symposium heeft belegd: "De plaats van de bos-

bouw in Nederland" met een engiszins vergelijkbare
aanpak. Zie daarvoor nog eens het verslag en de artikelen van Bol en Tazelaar in het nummer 10/11 1987 van
dit blad.
Alleen zijn wij Nederlandse bosbouwers aan het praktische eind begonnen, terwijl de Finse collega's de draad
aan de fundamentele kant hebben opgevat. Misschien
moet de KNVB de serie boomsoortsgewijze benaderingen van de bosbouw nog eens onderbreken om het
Finse voorbeeld te volgen? Of ligt hier meer een taak
voor de financiers van het onderzoek ten behoeve van
de bosbouw?
J. Borgesius
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