i

r

i ira ) i " 7 1

• r

• i i i . m . l

m . n

: r

i

..

i

t - r

r

i

i

i

• i

-

BOSBEELD

• 1833

Gezicht op de Leusderheide en de nog boomloze omgeving van de Pyramide. Schilderij door J. van Ravenswaay.

De Pyramide aan d e horizon
en daarvoor een boomloze
omgeving. Een zeer historisch
beeld, bijna onvoorstelbaar
voor ons. Dit landschap, de
Leusderheide in de jaren
dertig van de vorige eeuw, is
geschilderd door J. van
Ravenswaay in 1833. Het
schilderij is onderdeel van de
particuliere collectie van de
familie de Beaufort. Het is
tevens het begin van een serie
historische foto's die het
Nederlands Bosbouwtijdschrift de komende tijd gaat
publiceren.

Dat we een serie foto's beginnen met
de reproductie van dit schilderij heeft
te maken met het karakter van deze
serie foto's. De foto's, die overigens
niet zo oud zijn als dit schilderij, wat
ook nauwelijks had gekund, hebben

allemaal betrekking op de bossen en
vooral het beheer van de bossen op
het landgoed Den Treek - Henschoten en de Staatsboswachterij Austerlitz, Ze zijn verzameld door Jelle Hiemstra en Michel Ronden, in het kader
van hun studie aan de Landbouwhogeschool, in het kader van het Historisch Onderzoek naar het Beheer van
Bossen en Natuurterreinen door
Staatsbosbeheer.
Over dit schilderij kan het volgende
worden opgemerkt: Al in die tijd
trachtte de overheid bebossingen te
stimuleren maar in het gebied van
Zeist en Austerlitz was dit geen eenvoudige opgave door de aanwezigheid van de daar gelegerde Franse
troepen die de nederlaag van de Oostenrijkers en Russen tegen Napoleon
hadden te vieren. In de Almanac de
Gotha van 1806 wordt vermeld dat er
wel 1000 soldaten aan het hakken zijn.
Dit moet dan in de Zeister bossen geweest zijn. Het hout van deze bossen
diende om barakken in het Franse
kamp te bouwen. Wat waarschijnlijk
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een veel groter invloed gehad zal hebben, volgens beide bovengenoemde
historici, is het feit dat de soldaten het
kamp versierden met groene takken.
Zelfs hele bomen werden omgehakt
en rond de tenten in de grond gestoken "Om overal kleine bloemperken
aan te leggen beroofde men de heide
van het mos en haar bloemen" en
"langs de linie voor de putten der
bataillons maakten de compagnies
banken van zooden door zware
boomen overschaduwd (W. Grapendaal, Sprokkelingen uit de Zeister Historie. Rijks Archief Utrecht, de Beaufort, inventarisnummer 2509)". Dat zal
ongetwijfeld invloed hebben gehad
op de heidegebieden in de omgeving
van Austerlitz,
Wie een serie maakt over het verleden
moet toch aan de toekomst denken.
De redactie van het N BT verzoekt haar
lezers na te gaan of er op zolder of
elders in huis nog oude foto's zijn, die
de moeite van het publiceren waard
zijn. Wij horen dat dan graag.

