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4Bosch.verwoesting is het hoofd-motief. dat steeds weer door klinkt in
die Jarige lijdens-geschiedenis van duizenden jaren. die de wouden. door
alle tijden en ovèr de geheele aarde, in hun verschillende vormen en phasen
van oerwoud tot cultuur-bosch hebben doorloopen.
Door de geheele _geschiedenis der menschheid. In het Oude China. zoowel
als in de landen van,Euphraa,t e_D Tigris, het Griekenland en het Romeinsche
Rijk der Oudheid, het Spanje, Duitschland en Frankrijk enz. der Middel...
eeuwen en der Nicuwêre Geschiedenis. de Tropen en het Noord-Amerika
van den tegenwoordigen tijd heeft zich steeds het verschijnsel herhaald,
dat, met het voortschrijden der beschaving en het binnendringen van den
mensC:h in Het' woud" dit .laatste verdween: tenzij de mensch. op de grens
dikwijls van oritwouding.- tot inkeer gekomen met veel arbeid en ko'sten
cultuur-bosschen in het leven riep. die te vaak in kwaliteit achter stonden
bij de wouden. die vroeger den bodem bedekten.
Dichter wordende bevolkingen dringen het' woud terug' van de betere
gronden, die aan' den landbouw moeten _worden afgestaan. naar den minder
goeden en schraleren bodeni. waar ze moeilijk tot dien optimalen groeI en
die ontwikkeling ,komen, die het voorgeslacht had gekend.
Maar niet ~it, logische gevolg van den strijd om het bestaan. die bij een
uitbreidende 'bêvolking grootere landbouw-productie noodzakelijk maakte.
maar dé verregaande kortzichtigheid van den mensch was de hoofdoorzaak
van, den snellen achteruitgang van het woud.
Bij de stijgende bevolkings-dichtheid had de mensch in het onUitputtelijk
schijnende, oerwoud reeds geweldig ingegrepen: ook toen het nog stond
op de betere gronden.
En ongetwijfeld is. hem in -het stadium van beschaVing en ontwikkeling,
waarin hij toen nog verkeerde te vergeven. dat hij de woudgaven als onuitputteliJk bescho·uwcle. 'Want geweldig was de groeikracht der maagdelijke wouden. die ook,ïn onze streken den bodem eens bedekten.
Zonder nu in de geestdriftige beschrijvingen van Romeinen. die toen
reeds de verzwakkende gevolgen der overbeschaving ondergingen. een
absoluut trouw beeld van het toenmalige Germaansche woud te willen
zien, treft ons toch iIi die voorstelJingen zoo'o groote toon van oprecht~
held; dat we kunnen aannemen, dat ze voor een deel de werkelijkheid
ti
juist weergeven.
Het is den toenmalJgen mensch dus volstrekt niet zoo' kwalijk te nemen,
dat ,hl) bij -een dergelijken rijkdom van groei en ontwikkeling. in zijn een~
voud slechts nam en bleef nemen. De tijden waren voor de vraag naar
het waarom en hoe der dingen nog niet rIjp en de mensch wist niet. dat
'hij door te veel te eischen een bijna volmaakte samenleving stoorde. waarin
iedere boomsoort" zoowel ,als elk boom-individu. elk plantje zoo goed als

*) Ontleend aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 7 en B Januari
,1929. Avondblad.
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elke bacterie. elk roofdier zoowel als een nietige worm een rol speelde.
die elkander cn het geheel in evenwicht hielden. Overheersching van een
bepaalden factor kon deze samenleving niet dulden zonder dat er gevaar
ontstond. dat het evenwicht werd verbroken en deze samenleving onvolmaakt zou worden door de zelf-regeneratie te verstoren.
Nu moeten we deze volmaaktheid van samenleving ook weer niet als
algemeen beeld van het oerwoud beschouwen. Ongetwijfeld zullen dergelijke toestanden in hoofdzaak wel ,v0.org~pmen zijn, te meer. waar het
woud, dat toen meestal op betere gronden stond door zijn krachtiger gezondheid al reeds minder vatbaar was voor de verschillende ziekten eil
beschadigingen. die bij cultuur-bosschen tot een ramp zouden moeten leiden,
Maar we mogen het daarom nog -niet 'beschouwen als een, uitgestrekt intact
complex. dat nergens zelfs eenigef! achteruitgang vertoonde, voordat de
mensch te ,sterk ingreep. Ziekten en beschadigingen kwamen daar natuurlijk
even goed voor als in het cultuur~bosch; maar de gezonde groei op een
groeiplaats. waar meestal het ter' plaatse groeiende hout zijn soortelijke
levenseisehen ,het best bevredigd zag. maakten, te sterke uitbreiding moei~
lijker en in ieder geval hers~el oneindig veel gemakkelijker dan in het cultuurbosch. dat in onze streken slechts zelden aan zIjn eischen, vooral wat bodem
betreft. ziet voldaan.
In 't algemeen echter, kunnen we wel aannemen,' dat het oerwoud·zooals
het in veel vroegere tijden ook in onze streken bestond, zich zelf door de
eeuwen, heen in stànd kon houden.
Oorspronkelijk behoorde ook de mensch in' deze natuurlijke samenleving
geheel thuis'. In dezen zin, was de mensch niet anders te beschouwen dan'
als een dier,' dat zich echter door een behingrijke eigenschap van de andere
dieren onderscheidde n.l. door zijn verstand. Door ,dit verstand werd hij
de factor, die het hevigst kon ingrijpen in deze natuurlijke samenleving van
dier en plant, omdat in' deze. toeri in zekeren, zin nog evenwichtige wereld.
geen enkele factor bestond. die met een ,gelijkwaardig denkvermogen toe·
gerust dit ingrijpen binnen de normale: perken. die deze samenleving eischte.
'.'
,
kon houden.
.
Zoolang de mensch in kleinen getale in de natuursamenleving' voorkwam,
was zijn ingrijpen niet veel krachtiger en gevaarlijker dan de beschadiging
van vele levende wezens. die zich' niet 'te sterk vermenigvuldigden. Maar
zoodra de vermeni'gvuldiging van den mensch sterker werd en hij door zijri
verstand zich wapenen wist te vervaardigen, waardoor hij 'heerscher werd
in de natuur. werd "zijn ingrijpen voor .de zelf~instandhouding van deze
samenleving gevaarlijk.
Deze invloed van den mensch uit zich in "t algemeen .vooral- in de ver~
andering van het plantendek. '
,
, . . , . ..
Waar hij dus in het natuur-woud ingrijpt. zal: hij -óf het plantendek in
dien zin veranderen. dat bepaalde houtsoorten verdwijnen ,en door,- andere
(uit bedrijfsoogpunt minder waardevolle) worden vervange'n 6f. dat het
houtgewas nag~enoeg gehed verdwijnt, en de bodem :een geheel andere be~
dekking zal 'krijgen (b.v, houtvegd~,tÎe. die ,door heidevegetatie wordt 'ver~
vangen),
'
Van 'het verdwijnen van bepaalde houtsoorten cn, .vervanging, dóor
andere zag ik persoonlijk een zeer mooi, voorbeeld, 'in ,een:'; bosch in den
., ,
Kleinen Atlas (Marokko).
De hoofd':houtsoorten. die in den "Kleinen Atlas boschv'otmend·optreden',
zijn de CedriJs Atlantica. die verwant is "aan de bekende Cederen van de~
Libanon cn de Quercus llex: terwijl vroeger een andere eiken-soort. de
Quercus Mirbeckiï, welke in zijn habitus sterk aan, orizë ··inlandsche eiken
h'erinnert. hier ongetwijfeld vooral in de valleien' en andere diepgrondig'e
plaatsen bosschen heeft gevormd. ,waarin hij hoofdhoutsoort.'was;· D9:ór .zijn
voor die streken' buitengewoon goede eigenschappen als werkhout ,werd
hij echter te veel genomen en bleven.' ten minste - wat de rand~n 'van dit
gebergle aangaat. slechtS vereenzaamde exemplaren eri kleinere groepen over.
Zijn plaats werd ingenomên door de veel taaiere ~n zich, gemakkelijk 'ver~
menigvuldigende QueI'cus Ilex, die zelfs' op deh steenachtigen' bodç~ nog, een
tamelijk voldoenden groeivorm kan vertoonen', Deze verd~oóg 'niet 'alleen
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het sterk 'aangetaste woud van Qucrcus Mirbeckiï. maar vormde ook cen
gevaar voor, den ceder in die hoogtcgordels, waar hij dezen nog kon volgen.
Terwijl nu minder diep het gebergte in de strijd tusschen de beide
eikensoorten al was uttgestreden. en men zich alleen kon .voorstellen. 'hoe
de 'overwinning van de Quercus Jlex met behulp van'cen te sterk ingrijpen
van den mensch was voltrokken. vond men dieper" in· het gebergte een
natuur·woud. waar de Quercus Mirbeekiï voor een belangrijk deel de
heerschencle boom-soort was.
Het centrale gedeelte bestond in hoofdmassa uit Quercus Mirbeckiï van
verschillende Icefdtijclen, die. uitgezonder~ enkele (misschien minder diepgrondige) plaatsen, e~n nagenoeg aaneengesloten bosch vormde. Prachtige
eeuwenoude exemplaren. die soms cen voor deze eikensoort buitengewone
stamhoogte bereikten van bIjna zestien meter, wisselden af met minder oude
en jongere groepen, tem'ijl bijna overal op geschikte plaatsen verjongingen
in eerste ontwikkeling werden gevonden. Dit ,boschbeeld van het meer centrale deel wees er in alles op, dat de mensch nog niet te sterk ,- had, ingegrepen. Het feit" dat het bosch lag in een streek. waarvan de bewoners steeds
een zekere vijandigheid tegenover de bevolkinl;1 van de vlakte hebben getoond; terwijl ze buitendien nog nomaden waren met dus geringe houtbehoefte. omdat ze in tenten leven en de. gelukkige omstandigheid, dat' de
bevolking hier zeer dun is, 'hadden de centrale gedeelten van dit bosch in
hun bijna oorspronkclijken toestand bewaard.
De' randen. die eerder van de j~,arlijks er kampeerende nomadenstammen .
te lijden ,hadden. vertoonden een ,geheel ander beeld.
In de eerste- plaats was hier natuurlijk al veel meer hout genomen en "op
een dergelijke roekelooze manier. dat 'hierdoor alleen, het woud al tot een
snellen achteruitgang zou zijn gedoemd. Maar daarnaast hadden de kudden
schapen en geiten in,deze randen ter beweiding gedreven de. vernieling van
het bosch grondig aangepakt. Hadden de schapen alleen al ongetwijfeld
kwaad gedaan. de geiten zijn nog veel erger en zijn de radicaalste bosch•
vernielers. _die er bestaan.
Ze, vreten letterlijk -alles en als ze iets niet eten. probeeren ze het in
ieder· geval te beschadigen" door cr aan te knabbelen.' Het directe gevolg
van 'deze beweiding W3:S, dat er van behoorlijken groei van den jongen
opslag al geen sprake meer w~s. terwijl de bodem-achterUitgang al zoo groot
was,; .,dat de hoop op nieuwe natuur-verjongingen, ook. al zou ,incn in' de
toekomst maatregelen ter verdere voorkoming van deze' vernieling hebben
getroffen. vrijwel nihil was.'
In deze randen had ,zich de taaie Quercus Ilex. gemakkelijk en snel ingedrongen, Ovetal en in verschillènde vormen van vermenigVuldiging dook
hij in deze· verwaarloosde plekken op. De uiterst geringe eischen. die hij
aan den bodem, s~elt, en die hem zelfs in staat stelt op die plaatsen. waar
geen, andere houtsoort en zelfs vele kruiden zich niet staande kunnen
houden. bosch-vormend op te treqen, maakte ,hem tot een te sterken tegenstander voor de Q. Mirbeckiï. die op deze' ontwrichte gronden zijn levens"
eischen niet meer vervuld zag.'
Dit beeld. dat zoo dUidelijk aangeeft hoe weJn bepaalde omstandigheden
ons "de verandering ,vap. plantendek op den langeren duur door het ingrijpen
van den mensch; kunnen voorstellen (in dit geval ,dus een verdrInging van
de ter :plaatse, volkomen in het optimum, zijnde, Q. Mirbeckii door de Quercus
Ilex) is een .beeld, dat waärschijnlijk zeer veel moet lijken op de verschIjnselen. die 'zich in vorige eeuwen ook in onze streken zullen hebben afgespeeld.
Ook bij. ons waren eiken~oorten waarschijnlijk wel de hoofd massa van
het wbud. terwijl "het roekeloos vellen van hout naar de steeds stijgende
behoefte en de beweiding door koeien. schapen en zwijnen het radicale
vernietigingsproces door den mensch ingezet zal hebben voltooid. Maar
hier was zelfs geen taaie. inheemsche houtsoort. die het' kWijnende eikenbosch zoo afdoende kon vervangen als de Quercus I1ex het de Q. Mirbeckiï
heeft gedaan. Plaatselijk is hierdoor het eiken-bosch ten onzent geheel verdwenen en, omdat de mensch niets deed om het meer en meer achteruitgaande bosch te hulp te komen. maar zelfs de laatste restanten ook nog nam,
bedekte de heide-vegetatie. die zich zeer zeker al eerder in het lichter en lichter
c
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wordende loofhoutbosch had Îogedrongco' weldra den bodem geheel en al.
Deze vornleliog is volstrekt niet van recenter datum ,al vervalt de mcnsch
in elk geslacht weer door gebrek aan doorzicht steeds weer in dezelfde fouten.
Reeds in de tweede helft der Middeleeuwen zal het er ook in ons land
io vele bosschen al wel zeer treurig hebben uitgezien en ook voor ons
land zal wel de uitspraak van Prof. Dr. K. G.a y erop ecn groot deel onzer
bosschen van toepassing zijn geweest, waarin hij zegt: .
.
"Het oude woud der Germanen was In hoofdzaak te niet· gegaan en In
zijn plaats waren, voor zoover ze voor het toenmalige transport bereikbaar
waren, vereenzaamde terreinen ontstaan. bezet met kreupelhout en, onkruid.
Uitgestrekte. zich steeds'uItbreidende zandverstuiyingen .hadden zich gevormd,
en kwijnende, holstaande ,bestanden zonder. nawas blev~n over" ......
De dikwijls ongeloofelijk strenge maatregelen, die men ging nemen. toen
het bosch al zoo sterk aangesproken was, dat alleen kunstmatige verjon·
ging en wellicht niet eens altijd, voldoende opbosschlng kon waarborgen,
zonder dat men gemakkelijk dien groeivorm en die kwaliteit van hout ooit
meer zou bereiken, waardoor ons !and eens moet hebben uitgemunt, hebben
maar zeer weinig succes gehad.
Telkens en telkens weer schijnt geslacht na geslacht in dezelfde fouten
te zijn vervallen, want telkens en telkens weer moeten deze maatregelen
worden hernieuwd. Bovendien vestigen deze maatregelen sterk den indruk,
dat ze genomen zijn in tijdelijke ,opwellingen. dat het een minder kortzichtig
enkeling gelukte de beheerders te overtuigen, dat het zoo niet langer kon,
dan dat deze strenge maatregelen uitvloeisel zijn van een publieke opinie,
die aan bosch-vernieling paal en perk wenschte te zien gesteld. Waar
bovendien nog' hout·diefstal uit 'het bosch in verschillende streken door de
publieke opinl~ ternauwernood als diefstal werd aaogemerkt _ de ,gedachte .
. volgens welke het bosch als gemeenschappelijk bezit' is te ,beschouwen, leeft
ook in onzen tijd nog in sommige streken zoo sterk voort, dat het bosch ..
beheer hiermee rekening heeft te houden __ zullen deze straffen nlét :zoo'
heel veel zijn toegepast en meestal wel zijn vervangen door geldboete of
boeten in nat~ra (op de Veluwe was de boete soms een vat bier), terwijl de
meeste rechtsprekers op den duur meer gevoeld zull~n hebben voor een onder~
onsje onder een biertje dan voor toepassing der de gemeenschap niets inb~en
gende barbaarsche straffen, als handen afkappen,.of het opeosDijden van den
buik en het" spijkeren van de darmen van een houtdief aan een boompje,
dat te Jong door hem was gekapt.
Intussc.hen heeft de groote massa altijd wel van het bosth wIllen pren ..
teeren, maar ze is tegeno,"er de ~.directe maatregelen, die geboden waren ter
in stand houding van het bosch altijd volkomen onverschillig geweèst. .
Een dit kilO ook niet anders, waar de proDIemen, het bosch .. beheer be·
treffende, niet alleen door ntet-deskundlQen sterk worden aD derschat, maar
ook. omdat boschbeheer over meer dat, één geslacht grijpt; ·want de groote
massa voelt weinig voor 'vraagstukken, die vooruitzien over meer dan een
.
menschenleeftijd' eisc.hen.·
Het zoo juiste woord van Geibelt "Wir reichen in uoseren Wäldern die
eine Hand uoseren Ahnen, die andere uoseren Enkelkindern", is misschien
wel uit ethisch oogpunt door de massa geapprécieèrd, maar de waarsch~..
wiog. die er in ligt tegen ,kortzichtigheid in boschbeheer Is niet tot de groote
massa' kunnen doordringen. Het is veel meer het "après nous Ie déluge", .
dat. onbewust wellicht, de gedachte is geweest, die ook ten aanzien van
het bosch behoud in toepassing werd gebracht, en waarnaar de ,menigte
altijd schijnt te handelen als het· maatregelen betreft, waarvan het nageslacht
eerst de vruchten zal plukken.
(Slot volgt), '

