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BOSGESCHIEDENIS
*

.

'

•

door

. , B. H. SLICHER VAN BATH

De raad van de „International Union of Forest Research Organizations"
(IUFRO) heeft in september 1961 op het congres in Wenen besloten, dat er
een sectie van de internationale raad in het leven geroepen zal worden, met
speciale opdracht zich met de bosgeschiedenis bezig te houden. De eerste
•bijeenkomst van deze sectie (section 02, „History of Forestry") heeft inmiddels op 30 en 31 oktober 1963 in Freiburg i. Br. op uitnodiging van prof.
K. Mantel (Freiburg i. Br.) plaatsgevonden. Er waren op deze bijeenkomst
vertegenwoordigers uit vele landen aanwezig, namelijk uit België, Duitsland,
Finland, Frankrijk, India, Irak, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Turkije, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Sommige van deze landen
werden vertegenwoordigd door personen, die gedurende langere tijd voor
studiedoeleinden in Freiburg vertoefden. Prof. K. Mantel, die tot voorzitter
van de sectie- werd gekozen, had de leiding van het gehele congres.
Gedurende de twee congresdagen werden er zes lezingen gehouden en 15
kortere mededelingen gedaan. De onderwerpen van de lezingen hadden betrekking op de internationale samenwerking (prof. K. Mantel), de Franse en
Zwitserse bosgeschiedenis (prof. P. Silvy-Leligois, dr C. Hagen-Steigmeier en
prof. dr H. Grossmann), het onderzoek van de natuurlijke samenstelling van
de bossen, voornamelijk in de .middeleeuwen (prof. dr H. Hesmer) en de
dendrochronologie als historische hulpwetenschap (prof. dr B. Huber). Vooral
de beide laatste lezingen waren zeer interessant, mede door het tonen van
lichtbeelden en kaarten.
'
.
:De vijftien mededelingen betroffen de stand van het onderzoek in verschillende landen, waarbij bleek, dat dit vrijwel overal nog in een beginstadium
verkeert. In Duitsland heeft men een instituut in Freiburg, dat onder leiding
staat van prof. Mantel. Deze doceert in de bosbouw; een hoogleraarschap of
leeropdracht in de bosgeschiedenis kent men daar (nog) niet. Aan de universiteit van Nancy is prof. dr M. Devêze als hoogleraar in de bosgeschiedenis
verbonden. Dit vak is verplicht gesteld voor de bosbouwkundige studenten.
In de Verenigde Staten bestaat sedert 1923 een vereniging voor bosgeschienis, waarvan de naam, na verschillende wijzigingen, thans „Forest History
Society" luidt. Sedert 1957 geeft men viermaal per jaar een mededelingenblad uit, „Forest HistoryOver
de recente bosgeschiedenis zijn verschillende
publikaties verschenen.
In de overige landen bestaan geen instituten of verenigingen op het gebied
van de, bosgeschiedenis.
Op de bijeenkomst in Freiburg is gediscussieerd over de wenselijkheid om
in ieder land een instituut voor de bosgeschiedenis op te richten, om bibliografieën over de literatuur samen te stellen en om het voor de bosgeschiedenis
belangrijke archivalische -materiaal te -registreren. Een resolutie van deze
strekking werd in de slotzitting van het congres aanvaard.
Bijzonder aantrekkelijk was een tentoonstelling van historische documenten
en boeken betreffende de Duitse bosgeschiedenis in één van de zalen van de
universiteit. Hier was zeer veel interessant materiaal bijeengebracht, vooral
betreffende Heinrich Cotta, wiens 200e geboortedag juist toen herdacht werd.
Men kan het slechts betreuren, dat ten gevolge van de vele lezingen en
mededelingen de tijd voor het bezoek aan de tentoonstelling slechts krap was
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toegemeten. De deelnemers aan het congres werden door het bestuur van de
stad Freiburg op het stadhuis ontvangen. Een korte excursie in de omgeving
van de stad besloot het congres.
Er is reden tot dankbaarheid, dat het initiatief tot een dergelijk congres is
genomen en dat er vooral door de stuwkracht van de voorzitter van de sectie
verschillende besluiten zijn genomen, waardoor de internationale samenwerking op het gebied van de bosgeschiedenis bevorderd zal worden. Deze eerste
verkenning moet bijzonder nuttig geacht worden, doch daarbij komen tevens
allerlei wensen in verband met de toekomstige ontwikkeling naar voren.
Ik meen, dat als een zeer groot bezwaar van deze bijeenkomst mag gelden,
dat er onder de ongeveer dertig deelnemers slechts drie historici waren, de
overigen waren alle bosbouwkundigen of botanici. Bij de discussies kon men
voortdurend een onbekendheid met het historisch bronnenmateriaal opmerken. Duidelijk kwam dit tot uiting bij allerlei plannen betreffende het archivalisch materiaal. Men had geen inzicht in de omvang van de archieven en de
wijze, waarop deze geïnventariseerd zijn. Velen ontbrak het ook aan de toch
noodzakelijke kennis van de economische geschiedenis. Er waren zelfs deelnemers, die het standpunt verdedigden om de economische aspecten geheel
buiten het arbeidsterrein van de sectie te laten. Gelukkig is dit niet aanvaard.
Een voor de Nederlandse geschiedenis belangrijke beslissing acht ik het
besluit, dat ook de houthandel tot het studieveld van de sectie zal behoren.
Niet denkbeeldig is voorts het gevaar, dat men zich te sterk gaat verdiepen
in allerlei studies van lokale omvang en van beperkte betekenis. Werk, dat
wellicht niet onverdienstelijk mag zijn en waaraan veel tijd en zorg besteed is,
doch dat gemeten naar de maatstaven van de geschiedeniswetenschap toch een
amateuristisch karakter blijft dragen en dat dientengevolge in de wereld van
de historici nauwelijks de aandacht zal trekken.
Naar mijn mening is het voor een goede bestudering van de bosgeschiedenis
noodzakelijk, dat er op dit terrein een samenwerking tussen bosbouwkundigen
en historici tot stand wordt gebracht. De beoefenaren van beide wetenschappen kunnen van elkaar leren. Wordt dit studieterrein eenzijdig aangepakt, dan
blijven grote fouten niet uit met als gevolg, dat de wetenschappelijke waarde
van het onderzoek daaronder ernstig lijdt. In Nederland verkeren we in de
gelukkige omstandigheid, dat in de Studiekring voor de geschiedenis van de
landbouw zowel de landbouw- en bosbouwkundigen als de historici verenigd
zijn. Dit heeft geleid tot een vruchtbare samenwerking van beide groepen.
Overigens kan men zich afvragen of een nauwe samenwerking met de reeds
in vele landen bestaande organisaties, verenigingen en instituten voor de
landbouwgeschiedenis niet gewenst is. In de meeste landen zijn het toch maar
zeer kleine groepen van wetenschappelijke werkers, die zich met de landbouw- en bosgeschiedenis bezig houden. Een sterke versnippering van
arbeidskrachten, op een terrein waar nog zoveel onderzocht en bestudeerd
moet worden, is niet wenselijk en ook niet nuttig.
Ten aanzien van de activiteiten in Nederland op het terrein van de bosgeschiedenis kan het volgende vermeld worden. Er zijn proefschriften over de
geschiedenis van de Sysselt en de Zaanse houthandel verschenen, een ander
over de Utrechtse bossen is in bewerking. Op de vergaderingen van de Studiekring voor de geschiedenis van de landbouw zijn enige malen lezingen over
boshistorische onderwerpen gehouden. Een bibliografie van de boeken en
tijdschriftartikelen over de bosgeschiedenis van Nederland is in voorbereiding
op de Afdeling Agrarische Geschiedenis van de Landbouwhogeschool. .

DE NEDERLANDSE BOSSTATISTIEK OP EEN OOR NA GEVILD !
door

J. DE HOOGH

Het verschijnen van een nieuwe aflevering van de Nederlandse Bosstatistiek is altijd weer een evenement.
Daar liggen ze dan voor ons: de meest recente en exacte gegevens die men
zich maar kan denken over een nieuw verkend bosgebied van ons land.
De belangrijkste statistische vragen die men ten aanzien van onze bossen
kan stellen vindt men hier beantwoord.
Wie bijvoorbeeld iets wil weten over de oppervlakte bos naar bossoort,
naar rechtspersoonlijkheid van de eigenaar, naar grootteklasse van de eigendom van de bezitseenheden en zelfs naar droge en vochtige gronden, kan dit
er allemaal in vinden.
En welk gemeentebestuur of ander overheidslichaam is niet gebaat bij een
nauwkeurige opgave van de oppervlakte bos of woeste grond per gemeente
of provincie, desgevraagd aangevuld met topografische kaarten 1 ; 25.000,
waarop alles is aangetekend?
Maar de bosstatistiek geeft nog veel meer. Behalve aan de hand van een
aantal grafieken, worden in 21 tabellen gedetailleerde gegevens verstrekt, o.a.
ten aanzien van loofhout en naaldhout, gemengd en ongemengd en in onderlinge verhouding. En over de spilhoutmassa of de bijgroei van de voornaamste houtsoorten in het opgaande bos van naald- of loofhout kan de statistiek
u alles vertellen. Ook het hakhout en de grienden vallen onder de statistiek.
Met het verschijnen van de delen 5 en 6 van de Nederlandse Bosstatistiek
(resp. betrekking hebbend op het bosgebied „Zuid-Limburg" en het Oostelijk
bosgebied) kan men thans wel zeggen: het is met de bosstatistiek op een oor
na gevild!
In 1955 verscheen allereerst het rapport over de UtrechFse Heuvelrug en
het Gooi. Daarna in 1958 de Veluwe, in 1960 het Noordoostelijk bosgebied
en nu zijn dan kort na elkaar de delen 5 en 6 uitgekomen.
Het is nu zover, dat we beschikken over de statistische gegevens met
betrekking tot ± 9 0 % van het Nederlandse bos en van ± 6 5 % van de
woeste gronden in ons land. En als alles gaat volgens het plan, dan kunnen
we in 1965/66 de laatste twee tegemoet zien: het zogenaamde „Restgebied"
en het Kustgebied, terwijl in 1966 het sluitstuk: de eindpublicatie, bestaande
uit de samenvatting van de 8 bosgebieden, inclusief de grens- en wegbeplantingen in geheel Nederland, welke laatsten nu nog buiten de statistiek zijn
gebleven, zal verschijnen.
Er zit dus echt schot in!
Nu ons de gegevens ter beschikking staan van bijna al onze bossen en
woeste gronden, dringt zich als vanzelf de vraag op: Wat zijn de verschillen
met de voorlaatste bosstatistiek van 1940 en welke veranderingen zijn er
opgetreden bijvoorbeeld naar oppervlakte, houtsoortengebruik en houtproductie.
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Wanneer we in aanmerking nemen dat de rubrieken van de bosstatistiek
van 1940 niet geheel die van de thans verschenen statistiek dekken en dus
niet in alle opzichten vergelijkbaar zijn, dan mogen we aan de hand van de
in deel 6 opgenomen vergelijkingsstaat toch wel concluderen tot een wat
groter geworden oppervlakte productief bos (m.i. ook van betere kwaliteit
dan voorheen), doch ook tot een groter totaal met bos (productief en onproductief) bezet.
Een belangrijke achteruitgang in oppervlakte is — wat ook wel te verwachten viel —, te constateren bij het hakhout en de grienden. Wat de woeste
gronden betreft, die verminderden in oppervlakte met ± 40.000 ha.
Bijgevoegde grafieken, ontleend aan het jaarverslag 1963 van het Staatsbosbeheer, geven hiervan een duidelijke illustratie.
Een bosstatistiek, die zo tot in details is opgenomen en uitgewerkt is uiteraard een kostbare zaak. De eerste opnamen dateren van 1952, zodat ongeveer 13 jaar aan deze statistiek zal zijn gewerkt als zij volledig is. Zij zal dan
echter grondleggend genoemd kunnen worden voor de later volgende periodieke herzieningen, die veel minder tijd en geld behoeven te kosten, zodat
het in de toekomst mogelijk zal zijn de gegevens 5-jaarlijks te verschaffen.
Het was destijds vooral prof. te Wechel die de noodzaak van een goede
bosstatistiek inzag en als het ware de stoot ertoe heeft gegeven. Wij mogen
hem ervoor bijzonder dankbaar zijn. Vooral in deze tijd 'blijkt overduidelijk
hoe onmisbaar een goede bosstatistiek is, nu het gaat om planologie, mede
met betrekking tot de recreatie en waarbij ons bezit aan bos en woeste grond
zo'n belangrijke rol speelt. We zijn nu niet meer afhankelijk van schattingen
of verouderd kaartmateriaal. En binnenkort zal het mogelijk zijn voor ons
gehele land de meest betrouwbare gegevens op tafel te leggen.
Nu nog enkele opmerkingen naar aanleiding van Zuid-Limburg en het
Oostelijk bosgebied.
Vooral Zuid-Limburg heeft toch wel een geheel eigen karakter met betrekking tot de bosbouw. In dit bosgebied met zijn 60 gemeenten neemt het
hakhout nog een bijzonder grote plaats in. Wist u dat van dit relatief kleine
bosareaal het hakhout zonder bovenstaanders 11% van de oppervlakte inneemt en het zo typische hakhout met bovenstaanders (dat zoveel bijdraagt
tot het natuurschoon van Limburg) 36%?
Het bos in het Oostelijk bosgebied blijkt al even versnipperd als dat in
vele andere delen van ons land, zij het dat hier toch nog wel enkele boscomplexen van formaat voorkomen. Daar het bos in dit gebied ook meest tot de
armere gronden is teruggedrongen speelt het naaldhout een belangrijker rol
dan bijvoorbeeld in Limburg, hoewel in het oostelijk bosgebied de bosgronden nog tot de betere van ons land behoren.
Het is te hopen dat ook deze twee nieuwe afleveringen van de Nederlandse
Bosstatistiek hun weg zullen vinden naar de bureaux van planologen, provinciale en gemeentelijke instanties en van allen die bij het recreatie- en bosbeleid in ons land zijn betrokken.
Het betreft hier twee bosgebieden, die voor de recreatie van uitzonderlijke
betekenis zijn!
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Vergelijking van de oppervlakten bos van 6 bosgebieden van de Nederlandse
bosstatistiek voor de jaren 1940 en 1953/1963.
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Vergelijking van de oppervlakten natuurterreinen van de Nederlandse bosstatistiek
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Vergelijking van de totale oppervlakte van de 6 bosgebieden van de Nederlandse
bosstatistiek voor de jaren 1940 en 1953/1963 (gesplitst naar opgaand bos, hakhout
en natuurterreinen).

