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Parkbossen in de achttiende eeuw
Het herkennen en beheren van enkele belangrijke typen parkbos
drs. Trudi Woerdeman drs. Willem Overmars
,,Dit hoofdstuk bevat alles wat tot het mooiste en het meest aangename in een tuin
gerekend kan worden: de bossen en bosquets maken er immers de fraaiste
versiering van uit."
(Dézallier d'Argenville Hoofdstuk VI, 1747)
4 . . . . . deel 1: hakhoutbossen vroeger1. Inleiding °
Bossen worden ouder dan mensen. De bosbouwer is er zich dan ook van bewust,
dat hij werkt voor de toekomst, en dat zijn beslissingen gevolgen hebben voor een
lange periode na hem. Zo is het ook met de oestaande bossen. Deze zijn in het
verteden aangeplant met een bepaalde bedoeling. Voor het huidige beheer van
zulke oude bossen is het van belang de doelstellingen uit het verleden te kennen
en te herkennen.
Nu de belangstelling voor historische parken en landgoederen zo sterk toeneemt,
is te verwachten, dat er ook meer aandacht zal zijn om de oude vormen en de
oude technieken in het moderne beheer te laten zien.
In een serie van vier jUiufcii zal een mmf typen parkbos uit de achttiende eeuw
bespraken •uulun.

• en producfiebossen Mfvcn voor het merendeel buiten beschouwing.
i deze artikelen is om het herkennen van resten van oude parkbossen
•te maken, en om een stimulans te geven tot een historisch
beheer van de ons nog resterende belangrijke parkbossen.

2. Bronnen
Voor dit artikel is een aantal
verschillende bronnen gehanteerd, die
ieder vanuit een eigen invalshoek
informatie verstrekt.
Op de eerste plaats zijn er de
handboeken voor de tuin- en
landschapsarchitecten. Van erg grote
invloed is geweest het handboek van
A.J. Dézallier d'Argenville, La Theorie
et la Pratique de Jardinage, verschenen
in Parijs in zes drukken tussen 1709 en
1760. in Den Haag in drie drukken:
1711, 1715 en 1739, en verder vertaald
in het Engels en Duits. Dit werk zal als
uitgangspunt genomen worden bij de
beschrijving van de verschillende types
bos.
Dan zijn er de hoveniershandboeken,
die de tuinen en parken vanuit een
technisch oogpunt van aanleg en
beheer beschouwen. Een goed
voorbeeld is de „Beschrijving van
Plantagie-gewassen" door Johann
Hermann Knoop, waarvan tussen 1763
en 1790 drie drukken verschenen.
Vervolgens leveren artikelen (en later
handboeken) over de bosbouw enige
informatie over de parkbossen. Voor dit
artikel is ook te rade gegaan bij enkele
negentiende eeuwse geschriften.
Veel informatie leveren ook
archiefstukken over oude parken en
Dossen. Vele kaarten zijn bewaard
gebleven, beschrijvingen, etc. Samen
net tekeningen en prenten uit de
achttiende eeuw laten deze stukken
jns zien hoe de theorie van de
landboeken in de praktijk wordt
gebracht.
3e belangrijkste informatie wordt,
.literaard, geleverd door de nog
wergebleven parkbossen zelf.

Gewapend met de theoretische kennis
over opzet en technieken van zulke
bossen, en met de historische
gegevens van oude kaarten en
aanwijzingen, valt er vaak veel uit de
werkelijkheid te leren. De bestudering
van de geschiedenis van de
Nederlandse parken is immers nog in
een zo pril stadium, dat nog veel
belangrijke ontdekkingen in het veld
gedaan kunnen worden.
Bij het kiezen van voorbeelden van
parkbossen komen de Slangenburg en
het Huis te Manpad extra naar voren.
Van beide parken hebben de auteurs
gedetailleerde studies gemaakt.

3. Hakhout
Een van de belangrijkste types bos
blijkt het hakhout te zijn. Dit paste goed
bij de schaal van de sierbosjes, op de
buitenplaatsen, het toonde een
gewaardeerd, jong bosbeeld, het was
zeer variabel, en het leverde
desgewenst regelmatig geld op.

3.1. Hakhout op prenten
Bij het doorbladeren van „Het
Zegenpralent Kennemerlant" (ca. 1730)
blijkt, dat hakhout in tal van parken
voorkwam. Zeer duidelijk is dit op plaat
36. het ..starrebosch" op Watervliet, zie
afbeelding 1. De drie lanen van het
..ganzepoof'-motief zijn met opgaande
bomen beplant, terwijl de vakken
tussen deze lanen met lager hakhout
zijn bepoot.
De vogelvlucht-afbeelding van
Velzerhooft (afbeelding 2) toont, op de
voorgrond, hetzelfde beeld: lanen langs
de paden, en lagere hakhoutvakken
daartussen.
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Afbeelding 1. Hakhoutvakken tussen de lanen
van een sterrebos op Waterv/iet ca. 1730.
(Uit: Het Zegepralen! Kennemerlant)

Afbeelding 2. Bosket met, op de voorgrond,
hakhout tussen lanen, en, op de achtergronc
paden door hakhout, op Velzerhooft. ca.
1730 (Uit: Het Zegepralent Kennemerlant).

Verder bladeren in dit boek levert nog
voorbeelden op in de parken van
Velzerbeek, Waterlant, Hogergeest.
Vele prenten uit andere bronnen laten
hakhout op de parken zien.

3.2. Hakhout op plattegronden
Ook op plattegronden is het gebruik
van hakhout in parken aanwijsbaar. Op
de „Gaart van een stuk heide veld" op
Rhederoord door J.G. Berger, uit de
tweede helft van de achttiende eeuw
(afbeelding 3) komt in de rechter
benedenhelft een grote oppervlakte
voor, gemerkt ,,E":
„Akkermaalsbosschen met hare
slingerpaden." Akkermaalsbossen zijn
hakhoutbossen van eik, het meest
lukratieve van de hakhoutbossen.
Tussen de „bergen", gemerkt ,,A", van
het heuvelachtige terrein aan de
Veluwezoom lopen rechte lanen,
beplant met dubbele rijen opgaande
bomen. Tussen deze lanen bevinden
zich de hakhoutvakken. In het hakhout
zijn de slingerpaden aangelegd, die
leiden naar in 't bos gelegen
„kabinetten".

Wi eenmaal oog gekregen heeft voor
het thema: lanen met hakhoutbossen
ertussen, en paadies met kabinetten in
het hakbout. komt dit steeds weer
tegen. Zo komt op de kaart van Meer
f- Er- : •--- --. :eroemde Daniel Marot
uit 1704 (afbeelding 4) een sterrebos
:: —•=• =:~: a i en. Deze lopen door

:•:;; :- = ;e waarvan de bomen niet
• ,<e individuen staan
-naar als wolkachtige

•-ï;:e :.es. Hoogstwaarschijnlijk duidt
dit hakhout, of hakhout met struiken,
aan.
Op een aantal van de plattegronden
van formele parken uit het reeds
genoemde „Zegenpralent
Kennemerlant" komen bosjes voor,
waarvan het nu duidelijk is, dat er
hakhout mee bedoeld wordt. Op
afbeelding 5, gezicht uit het huis
Meerestein naar voorpoort is dit
duidelijk aan het verschil in hoogte
tussen de laanbomen en, achter de in
bogen geknipte hagen, het lagere
hakhout op te merken. De plattegrond
van Meerestein, afbeelding 5, laat zien,
dat de hoge bomen als individuele
rondjes staan aangegeven, terwijl het
hakhout met een grijstint is aangeduid.
De stippellijn geeft de haag met bogen,
ofwel de „palissade", aan.
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Opvallend is, dat zowel in parken in
formele stijl, als in de eerste, eind
achttiende eeuwse parken in
„landschapsstijl" het hakhout technisch
gezien op dezelfde manier wordt
toegepast. Bijvoorbeeld in het ontwerp
van een park met hermitage, achter de
Kluis bij Rhederoord gelegen, door J.P.
Posth, 1797, afbeelding 7. De oude
rechte lanen van afbeelding 3 zijn
vervangen door grasvelden met solitaire
bomen (F, gassong met Boomen van
allerleij soort), en „E, klompen met
Plommen". Maar de nieuwe
slingerende hoofdwegen zijn
gedeeltelijk weer als lanen beplant.
Tussen deze hoofdwegen zijn de
vakken opgevuld met „C,
akkermaalsbossen", en door dit
eikenhakhout lopen nu andere
kronkelende paadjes.

Hakhout komt ook voor op de vroeg-
landschappelijke ontwerpen van J.G.
Michael, zoals, bijvoorbeeld, Oud-
Berkenroede, afbeelding 8. Ook hier
weer: lanen met enkele of dubbele rijen
bomen, hakhoutvakken, met daardoor
slingerpaden.
Van dit park is een bosbedrijfskaart uit
de periode 1796-1806 over, afbeelding
9. Het gewijzigd uitgevoerde ontwerp
van Michael is in genummerde vakken
onderverdeeld; de legenda van de
kaart, afbeelding 10, vermeldt in welke
jaren de onderscheiden vakken gehakt
werden. Het blijkt om een kapcyclus
van 9 jaar te gaan: zie de nummers 1
en 9, gehakt in 1797 en weer in 1806;
soms was die periode ook wel korter:
nr. 2 werd gekapt in 1798 en in 1802.
Wie de oude plattegronden doorkijkt
(zie o,a. Wonen-TA/BK mei 1977 nr.
9/10) komt nu dit hakhoutsysteem erg
vaak tegen: Meer en Berg en
Woestduin van Zocher Sr., Beeckesteijn
van Michael, Huis te Vogelenzang.
Haarlemmerhout, en vele andere
buitens, niet alleen in het
Kennemerland, maar door het hele
land.

3.3. Hakhout in de boeken
De volgende vraag die aan de orde
dient te komen is: hoe zag dat hakhout
er dan uit, welke soorten werden
gebruikt, en hoe werd het beheerd.
Om maar meteen met de deur in huis
te vallen: daarvan is geen eenduidig
beeld te geven. Het varieert van
bedrijfsmatig beheerd eiken-, elzen- en
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sMuwiuiny o. \jpyaaitu uus {inincfiidlt uwen)
in vierkantsverband en hakhout (rechthelft
beneden) met lanen en slingerpaden. Kaart
van een park achter De Kluis gelegen, onder
Rhederoord, door J.G. Berger, tweede helft
achttiende eeuw. Rijksarchief Gelderland,
Algemene Verzameling 713.
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essenhakhout, tot vakken sierheesters
die periodiek werden teruggezet. Dit zal
in elk park verschillend geweest zijn, en
het zal dicht bij het huis of het kasteel
ook nog wel eens anders geweest zijn
dan achteraf in het park.
Wat zeggen de handboeken ervan?
Dézallier d'Argenville kent het eigenlijke
hakhout, het ,,bois Taillis" en
verschillende versies van een ,,bois de
moyenne futaie", een soort laagblijvend
bos.
Het eigenlijke hakhout acht deze
theoreticus minder geschikt voor
boskets, en meer geëigend voor grotere
bossen op landgoederen. Hij noemt een
kapcyclus van negen jaar, waartoe het
bos in negen vakken verdeeld zou
moeten worden.
Dat rationeel geëxploiteerd hakhout wel
degelijk in de boskets op de
buitenplaatsen voorkwam, wordt, in de
bosbouwliteratuur, bevestigd in een
artikel van H. Roelofs, in de
Verhandelingen uitgegeven door de
Maatschappij ter Bevordering van de
Landbouw, uit 1794, getiteld: „Welke
meest en min bekende soorten van
winstgeevende Houtgewassen kunnen
(...) geplant worden?" Onder de
paragraaf over de els staat: ,,dit is een
houtgewas, dat, door de geheele
Republiek, sterk wordt aangekweekt,
doch nergens meerder dan in de
Provincie Holland, waar het, behalven
op allerlei daartoe geschikte gronden,
op veele buitenplaatsen in eene
meerdere of mindere hoeveelheid,
geplant wordt, tot wandelbosschen,
welke, ter behoorlijker tijd, of tot eigen
brandhout gehakt, of tot hetzelfde
gebruik aan anderen verkogt."
Onder Dézallier d'Argenville's ,,bois de
moyenne futaie" moet een soort
laagblijvend bos verstaan worden: de
bomen, staat er, bereiken nooit de
hoogte van opgaande bomen, zij
worden nauwelijks hoger dan 30 a 40
voet (10 a 13 meter).
Dit type bos is met name geschikt voor
boskets. Het kan, volgens de
technische aanwijzingen in het
praktische deel van dit handboek, uit
velerlei soorten bestaan, struiken, zowel
als bomen.

Uit deze lijst mag niet de conclusie
getrokken worden dat alles maar door
elkaar geplant werd; men lette wel
degelijk op de groeiplaatsomstandig-
heden, bodem en water.

Tabel 1. Houtsoorten geschikt voor bosquets, volgens Dézallier d'Argenville, 1747.

soort:

tamme kastanje
eik

linde
Hollandse linde
iep
veldesdoorn
es
els
struikwilgen
meidoorn

hazelnoot
meelbes

kerspruim
kornoelje

vijg
witte moerbei
vlier

kardinaalsmuts
groenblijvende eik
hulst
jeneverbes

palm

wet. naam:

Castanea sativa
Quercus robur
Quercus petraea
Tilia spp.
Tilia x vulgaris
Ulmus sp.
Acer campestre
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Salix spp.
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Corylus avellana
Sorbus aria
Sorbus domestica
Prunus cerasifera
Cornus mas
Cornus sanguinea (?)
Ficus carica
Morus alba
Sambucus nigra
Sambucus racemosa (?)
Euonymus europaeus
Quercus hispanica (?)
llex aquifolia
Juniperus communis
Phillyrea latifolia (?)
Koelreuteria paniculata (?)
Buxus sempervirens

gebruik als:

hakhout
hakhout
hakhout
jong
jong
hakhout
hakhout
weinig
onduidelijk
struiken; hakhout
struik
struik
struik; hakhout
struik
struik
struik
struik
struik
nvt
struik
struik
struik
struik
struik/kleine boom
struik
struik
struik
struik
struik

Opvallend is dat deze lijst toch maar
een beperkte opsomming geeft van het
toen bekende sortiment. Voor de hand
liggende soorten als Gelderse roos,
sneeuwbal, rozen, ontbreken.

Het werk van de beroemde Johann
Hermann Knoop. ..Beschrijving van
Plantagie-gewassen", uit de tweede
helft van de achttiende eeuw. beveelt
voor de tuinaanleg Dézallier
d'Argenvilles boek aan: .,waar in men
zeer goede aanleiding en fraaie
ordonnantiën tot aanlegging en
verciering van fraaije Tuinen vind."
Technisch gaat deze schrijver, die
verbonden was als hovenier aan het
hof van de Oranjes in Leeuwarden, nog
dieper in op de „busquets".
Busquets zijn „kleine bosschen tot
wandelinge (...) in heel groote Plaizier-
Tuinen". Deze „worden of van eenerlei
of met veelderhande zoort van
gewassen onder malkander, heel digt
rey wijze beplant (...)". Bosjes met één
soort zijn dus mogelijk, alsook bosjes
met vele soorten. Men kan alle kanten
op met dit type bos!
Over het beheer zegt Knoop: „Deze
busquets worden, wanneer ze wat

bejaart, en daar door van onderen
open, als ze tak- en bladerloos, en
onaanzienlijk geworden zijn, byde
grond, in de winter-tydt gekapt, gelyk
men met andere wilde bosschen tot
Brandhoud doet, (...) waar na ze weer
jong uitspruiten." Hij voegt er aan toe,
dat men er goed aan doet moeilijk
uitspruitende, of fraai bloemdragende
soorten niet af te zetten. Een „kundig
Eigenaar of Tuinier", zegt Knoop, zal
niet alles tegelijk kappen, maar van tijd
tot tijd een gedeelte afzetten. „Het
gehakte Hout dient tot Brandhoud en
andere Oeconomische dingen."
Op deze manier van beheren zal later
nog worden teruggekomen.
Uit de beschrijving van de afzonderlijke
soorten bij Knoop blijkt, dat vele
soorten bomen en struiken bruikbaar
zijn in bosquets vaak, „voor de
afwisseling", zie tabel 2.
Gelukkig wijdt ook Knoop een paragraaf
aan de groeiplaatsvereisten, en beveelt
hij aan „dat men nooit andere zoorten
van Gewassen tot de Planting (...)
behoorde te Planten, dan zodanige,
waar van men (...) verzekert zyn kan,
die in die gronden, wel en voorspoedig
groeijen kunnen."
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Tabel 2. Sierplantsoen, dat naast of met eenvormig hakhout geschikt was voor
Bosquets. J.H. Knoop 1790.

soort:
oude naam

Berke-boom

Boom des Levens

Brem
Stekende brem
Colutea-boom
Cornoelie-boom
Duin-besien
Else-boom

Groote Esch-doorn

Kleine Esch-doorn
Virginische Esch-doorn

Gagel
Carolynsche Gagel
Genever-boom
Haag-doorn (met div.
cultivars)
Hazelaar
Honig-bloem
Hulst (met cultivars)
Hulst uit Virginien
Duitsche gemene
Kaperfolie
Duitsche laatbloeiende
Kaperfolie

Italiaanse Vroegbloeiende
Kaperfolie
Virginische Kaperfolie
Lorken-boom
Papen-hout
Gemene Peperboom
Gemene wilde Pimpernoot
Virginische driebladige
Pimpernoot
Pyl-hout
Rooze-boom
Ryn-besien
Sorbenboom

Spiraea met willigen bladen
Spiraea met St. Janskruid
bladen
Virginische Sumak
Syringe-boom
Verf-loof
Vioerne
Gemene Vlier
Vlier met groenachtige of
witte besien
Bergvlier
Vogelkers eerste soort
Vogelkers tweede soort
Watervlier
Sneeuwbal

moderne naam:

zachte berk
ruwe berk
oosterse levensboom
westerse levensboom
brem
:; = :e ::::--
btazenstruik
kornoelje
duindoorn
grauwe els
witte els
Noorse esdoorn
gewone esdoorn
veldesdoorn
Amerikaanse
esdoornsoorten
gagel
wasgagel
jeneverbes

meidoorn
hazelaar
boeren-jasmijn
hulst
amerikaanse hulstsoorten

boskamperfoelie

kamperfoelie

gewone kamperfoelie
pijpkamperfoelie
larix
kardinaalsmuts
peperboompje
pimpernoot

pimpernoot
vuilboom
roos
wegedoorn
lijsterbes

theeboompje

spiraea
fluweel boom
sering
pruikeboom
wollige
gewone vlier

trosvlier
vogelkers
weichselboom
gelderse roos
sneeuwbal

wetensch.naam:

Betula pubescens
Betula pendula
Thuja orientalis
Thuja occidentalis
Cytisus scoparius
Ulex europaeus
Colutea arborescens
Cornus mas
Hippophae rhamnoides
Alnus glutinosa
Alnus incana
Acer platanoïdes
Acer pseudoplatanus
Acer campestre

Acer spp.
Myrica gale
Myrica pensylvanica
Juniperus communis
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Corylus avellana
Philadelphus coronarius
llex aquifolia
llex spp.

Lonicera periclymenum

Lonicera periclymenum cv.
'Serotina'

Lonicera caprifolium
Lonicera sempervirens
Larix decidua
Euonymus europaeus
Daphne mezereum
Staphylea pinnata

Staphylea trifolia
Rhamnus frangula
Rosa spp. en cult.
Rhamnus catharticus
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Spiraea salicifolia

Spiraea hypericifolia
Rhus typhina
Syringa vulgaris
Cotinus coggygria
Viburnum lantana
Sambucus nigra
Sambucus nigra cv. 'alba'
Sambucus nigra cv. 'viridis'
Sambucus racemosa
Prunus padus
Prunus mahaleb
Viburnum opulus
Viburnum opulus cv. 'Roseum'

Men houde er bij het hanteren van
deze lijst rekening mee dat een aantal
van de in deze eind-achttiende eeuwse
lijst genoemde exoten in de loop van
de achttiende eeuw kunnen zijn
ingevoerd.
Bij veel van de bonte verscheidenheid
aan soorten in tabel 2 vermeldt Knoop
dat zij gebruikt worden: „weinig, voor
de verandering der gewassen, of door
liefhebbers". Favoriet in de boskets zijn
evenwel meidoorn, lijsterbes en vooral
de hazelaar: ,,niet al een om syn
aangename groente, maar ook om dan,
als de Vrugten ryp worden, bij het
wandelen in de Busquets (...) iets vind
waarmede men zig t'effens diverteeren
kan; dienende inzonderheid tot vermaak
van de Juffers.

Kortom: de inhoud van bosquets wilde
nog wel eens variëren, van echt
hakhout tot wat wij nu een 'shrubbery'
zouden noemen.

3.4. Vormen van bosquets
Na al de bovenstaande uitweidingen
over bostypen en sortiment is het
voorts van belang om nader in te gaan
op hoe zo'n bosquet er nu eigenlijk
uitzag.
Dézallier d'Argenville geeft daar een
flink aantal voorbeelden van in zijn
boek. Belangrijk is het zogenaamde
,,bois de moyenne futaie a hautes
palissades", het middelhoge bos
(hakhout en/of struiken en lage bomen)
met hoge hagen. Dit betekent, dat het
hele bosket omgeven was door een
meer dan manshoge haag, en dat ook
de hoofdpaden aan weerszijden van
zo'n haag voorzien waren. Dit type
kwam, getuige de vele afbeeldingen,
zeer veel voor op de buitenplaatsen.
Duidelijk is dit te zien op afbeelding 11,
een gezicht op het Huis te Manpad in
Heemstede uit 1773. De tekening toont
de middenlaan van het park vanaf de
Leidse trekvaart. Ter weerszijden
bevinden zich hoge hagen op stammen,
een soort „palissades a l'ltalienne"
volgens d'Argenville. Deze bomen,
geplant rond 1720, hebben er tot 1945
gestaan, zij het de laatste anderhalve
eeuw niet meer als hagen-op-poten,
maar als zware, doorgegroeide
lindebomen. De linde's werden in 1945
gebruikt voor het stoken van de
gaarkeukens.
Buiten deze linde-hagen staan aan
weerszijden gewone, hoge hagen.
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Afbeelding 9. Bosbedrijfskaart van Oud-
Ber«enroede met hakhoutvakken 1797-1806.
Gemeente-archief Heemstede.

Afbeelding 4. Sterrebos met wegen door
hakhout en/of struiken. Kaart van Meer en
Berg door Daniel Marot 1704. Rijksarchief in
Noord-Holland, Haarlem.
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Afbeelding 5. Hoge laanbomen, en, achter
een in bogen geknipte haag, lager hakhout

op het landgoed Meerestein, ca. 1730. (Uit:
Het Zegenpralent Kennemerlant)

.1 f*
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Afbeelding 8. Lanen en kronkelpaden door
hakhoutvakken. Ontwerp van het landgoed
Oud-Berkenroede door J. G. Michael 1774 (?).
Gemeente-archief Heemstede.

%

Afbeelding 6. Opgaande bomen staan als het hakhout van de boskets op Meerestein.
individuele rondjes aangegeven, in grijstinten (Uit: Het Zegepralent Kennemerlant)

Afbeelding 12. Een cabinet in een bosquet
volgens Dézallier d'ArgenvHIe. Met gazon en
een solitaire boom, en een plate-bande met
orangerie-planten, en geschoren wanden.
(Uit: Dézallier d'ArgenvHIe, A. J., 1747,
planche 5 figure 2)

25



Volgens Dezallier en Knoop gebruikte
men voor zulke hagen op beschaduwde
plaatsen graag beuk, haagbeuk of
veldesdoorn.
Langs de trekvaart loopt ook een haag,
iets minder hoog, waarachter een laan
van vrij uitgroeiende bomen zichtbaar
is. Achter hagen en laanbomen is,
vaaglijk, het hakhout te zien, waarin
zich de paden en kabinetten bevinden.
Een ander voorbeeld van een door
hagen omgeven bosket is te zien op
afbeelding 5, op Meerestein omstreeks
1730.
Bosketten werden doorsneden door
paden; een opvallend type is het
sterrebos. Een opvallend eenvoudig en
klassiek sterrebos, nog niet beïnvloed
door Dezallier d'Argenville, is te zien op
de plattegrond die Daniel Marot in 1704
maakte voor het park Meer en Berg in
Heemstede, afbeelding 4. De paden
waren van zand, grind, of, langs de
kust, van schelpen en werden geharkt.
Ter weerszijden van de paden konden
zich, in plaats van hagen, blijkbaar ook
stroken gras (plate-bandes) bevinden
met daarop geknipte vorm-boompjes.
Op het snijpunt van de wegen bevindt
zich een cirkelvormig „cabinet", met
een waarschijnlijk in buxus gevormd
motief in het midden, omgeven door
een kring van bomen.
Ook elders op deze plattegrond van
Meer en Berg zijn kabinetten in 'n bos
te zien, net als op de kaart van het,
stilistisch gezien, zozeer verschillende,
en latere, park bij Rhederoord,
afbeelding 3.
Dezallier d'Argenville is eenvoudigweg
verzot op kabinetten, en geeft er vele
voorbeelden van, met fonteinen,
balzalen, prieëlen, berceaux, gazons,
orangerieplanten, bloemen, beelden en
wat al niet meer in het midden: zie
afbeelding 12.

J.H. Knoop schrijft: ,,Kan het wel
anders als vermakelijk zijn, wanneer
iemand, vermoeit van zijne
beroepsaffaires, ieder in zijn zoort,
staat en hanteeringe, in de
aangenaame Zomer-tijd tusschen een
fraaije, welgeslotene Allee, Berceaux,
cierlijke Scheer-hegge en alles wat de
geschikte hand des Tuin-oeffenaars
heeft bewerkt, gaat wandelen, of <>
ergens in een lommeragtig Busquet wat
gaat nederzitten te rusten (...)?"
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Afbeelding 7. Langs de hoofdwegen van dit
vroeg ,,landschappelijke" park staan
laanbomen; de vakken tussen de lanen zijn
opgevuld met ,,C, akkermaalshout"
(eikenhakhout). Daar doorheen slingeren zich
kronkelpaadjes. Kaart van een park bij
Rhederoord, ontwerp door J.P. Posth, 1797.
Rijksarchief Gelderland, Algemene
Verzameling 711.
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Afbeelding 11. Bos op het Huis te Manpad in
1773: palissades a l Ita/ienne, laanbomen, en
hakhout op een Kennemerlandse
buitenplaats. Uit: Het Leven van Mr. Jacob
van Lennep, 1909.

Hei Maiipad in Ï773 (achterzijde).
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J2.

Parkbossen in de achttiende eeuw
(vervolg van pag. 27)

drs. Traof/ Woerdeman
drs. Willem Overmars

,,...bosquets, die zonder twijfel allerlei soorten vogels zullen aantrekken; en daarmee
heeft men een natuurlijke vollere, die veel plezieriger is dan een kunstmatige, omdat
de vogels er de volle vrijheid hebben". (André Mollet, Le Jardin de Plaisir, 1651)

Het herkennen en beheren van enkele belangrijke typen parkbos

deel 2: hakhoutbossen nu

1. Inleiding
In het voorgaande artikel is uitgebreid ingegaan op de historische bronnen over
hakhout als een bostype in achttiende eeuwse parken. In dit artikel zullen twee
voorbeelden gegeven worden van bewaard gebleven bosquets. Er zal worden
ingegaan op de betekenis die wij hieraan kunnen toekennen, en op de
bosbouwkundige kant. Beheer en restauratievraagstukken komen aan de orde.

2. Herkennen en beheren
Het Agterste of Capelsbosch in het
park van hel Huis te Manpad in
Heemstede.

Aan de zuid-westzijde van het park van
het Huis te Manpad te Heemstede,
langs de Leidse trekvaart, bevindt zich
een merkwaardig bosje, (afbeelding 1)
De grootste oppervlakte wordt
ingenomen door hakhout van essen.
Het bosje is nat, en op de allernatste
plekken bestaat het hakhout uit elzen
en een enkele wilg. Tussen het hakhout
groeien Europese vogelkers en
kardinaalsmuts. Het bosje wordt
doorsneden door twee lanen op
rabatten, beplant met deels zeer oude,
deels jonge eiken. De ene laan heeft
de vorm van een cirkelsegment, de
andere laan is recht, en snijdt het
cirkelsegment aan de binnenzijde in het
midden.
Het hakhout is op één stam gezet, en
nu zo'n dertig jaar oud. Waar het
doorgeschoten hakhout aan de
eikenlaan grenst worden
beheersproblemen duidelijk: de jonge
eiken (uit ca 1947) willen niet meer
groeien, door lichtgebrek, en om
dezelfde reden sterven de onderste
takken van de oude eiken af.

De laatste van de grote
landschapsarchitecten in de
negentiende eeuwse traditie, Leonard
A. Springer herkent, ondanks zijn
immense ervaring, het motief niet. „Het
kan in elk geval geen ontwerp van J.D.
Zocher Jr., (...) zijn, (...). Men mist de

groote lijn, die de werken van de
grooten J.D. Zocher Jr. kenmerken",
zegt hij in 1938 in een brief aan C. van
Lennep, die hier trouwens zeer
verontwaardigd op reageert.
(Correspondentie in het gemeente-
archief van Heemstede.) In Floralia

Afbeelding 1. Het agterste of capelsbosch op
het Huis te Manpad in 1981. Eikenlanen op
rabatten met essen-elzen hakhout tussen de
lanen. De kronkelige lijnen geven greppels
•aan; de stippellijnen duiden op vaag/ijk in het
terrein nog zichtbare paden en kabinetten.
Schaal 1:2250.
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schrijft Springer in 1938: „Opmerkelijk
is het, dat bij de aanleg van de Z.W.
uitbreiding, zonder eenig motief, een
rechte laan ontworpen is" (de rechte
laan in het agterste bos dus) „van de
oude zuidelijke sloot naar een
ontworpen gebogen laan. Denkelijk
heeft een oude boom daar aanleiding
toe gegeven, doch rationeel is de
plaats absoluut niet, en in strijd met de
opvatting der landschapskunst in die
dagen."

Het betreft hier dan ook geen
landschapsparkje uit het begin van de
negentiende eeuw, zoals Springer
dacht, maar een zeer goed bewaard
bosquet uit de eerste helft van de
achttiende eeuw.
In het gemeente-archief van Heemstede
bevindt zich de ontwerptekening,
afbeelding 2.
Het ontwerp zou uit het handboek van
Dézallier d'Argenville overgenomen
kunnen zijn. Het bosje wordt aan drie
zijden door een laan omringd. Deze
laan is gedeeltelijk nog intact;
gedeeltelijk is het tracé nog als een
rabat terug te vinden.
De laan in de vorm van een
cirkelsegment is nog in z'n geheel
bewaard, zij het, dat de uiteinden
doorgetrokken zijn naar de buitenste
lanen. Ook de middenlaan is nog
steeds intact, op het ronde kabinet in
het midden na.
Tussen deze lanen, waar de rondjes de
individuele, nu ten dele nog levende,
bomen aangeven, zijn de bosvakken
beplant met het ook nog steeds
aanwezige hakhout. Door dit hakhout
lopen op de ontwerptekening paadjes,
in een soort dubbel passer-motief, van
en naar kabinetjes, die geaccentueerd
worden doordat er één of enkele
bomen kennelijk vrij mogen uitgroeien
boven het hakhout. Zulke paadjes zijn,
volgens de oude handboeken 2 a 3
voet (60 a 90 cm) breed, en bestaan uit
geharkt zand. Geen wonder, dat er
niets meer van te zien is! Hoewel, bij
zeer nauwkeurige beschouwing, aan
een licnte terreinophoging de paden en
de 2 kabinetten in de
linkerbenedenhelft te herkennen zijn.
In Dézallier d'Argenville's handboek
komt op plaat 4, figuur 1 een bosquet
'de moyenne futaie' voor waarvan het
motief, een andreaskruis met een
dubbel passer-motief, verwantschap

Afbeelding 2. Ontwerp voor het agterste of
capelsbos op het Huis te Manpad van de
hand van Adriaan Speelman, 1741.
Gemeente-archief Heemstede, 36,5x38 cm.

vertoont met het bosquet van Adriaan
Speelman op het Manpad van 1641.
Zie afbeelding 3.

Al met al betreft het hier een zeer
bijzondere vondst, want, al is het
intensieve onderhoud van de achttiende
eeuw verdwenen, de hoofdelementen
van het park. de lanen met de oude
bomen, de rabatten, het hakhout, zijn
aanwezig en intact: en de details, als
paadjes en kabinetten, kunnen
teruggevonden worden.
In het beheersplan voor dit park, dat
gericht is op het behoud van de
historische en van de
natuurwetenschappelijke waarde, wordt
hervatting van het hakhoutbeheer, met
handhaving van de struikenetage van
Prunus padus en Euonymus europaeus
aanbevolen.
Bij het onderverdelen van het bosquet
in vakken die in verschillende jaren
gekapt moeten worden, zou de indeling
van de vakken, de paden van het
Speelman-ontwerp kunnen volgen. Als
de beheerskosten het vele hakwerk
toestaan, zouden de oude paadjes

zichtbaar gemaakt kunnen worden.
De voormalige kabinetten kunnen
herkenbaar worden door op die, iets
hogere, plekken solitaire bomen boven
het hakhout uit te laten groeien.
Het achttiende eeuwse bosquet is nog
vrijwel intact aanwezig, en door een
subtiel beheer kunnen de belangrijkste,
nu nog onzichtbare onderdelen weer
sprekend worden. Op die manier blijven
de oorspronkelijke, essentiële
kenmerken onveranderd, zelfs niet
vernieuwd of gerestaureerd, bewaard,
en kan het bosquet z'n verhaal aan de
bezoeker vertellen.

3. Herkennen en herstellen
Het sterrebos op het landgoed De
Slangenburg in Doetinchem.

De boswachterij ,,De Slangenburg" van
het Staatsbosbeheer is een zeer
aantrekkelijk wandeloord voor de
bewoners van het nabijgelegen
Doetinchem, en voor vele
dagjesmensen en vakantiegangers.
Langs verschillende routes kunnen de
wandelaars het uitgestrekte gebied
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Afbeelding 3. Een bosket uit Dézallier
d'Argenville's boek: de paden vormen een
andreaskruis met het dubbele passer-motief
dat ook op het Manpad-ontwerp te zien is.

Afbeelding 4. Sterrebos met lanen en vakken
hakhout op De Slangenburg. Détail van een
kaart uit 1774. Rijksarchief in Gelderland,
Arnhem, Alg. Verz. 697.

bekijken. Eén route voert door een
duister beukenwoud, vrijwel zonder
onderbegroeiing, waar de droogte van
1976 helaas aanzienlijke sterfte onder
de oude beuken heeft veroorzaakt.
De oplettende bezoeker merkt, nadat
hij het bruggetje over een brede sloot is
overgestoken, op dat het bos vol
vreemd gegraven rabatten en sloten
ligt; merkwaardige punten en
driehoeken wekken zijn verwondering.
en als hij de moeite zou nemen het
patroon uit te tekenen, zou hij een
groot en regelmatig sterpatroon
ontdekken. Onduidelijk omdat het
plantverband van de oude beuken op
geen enkele wijze rekening houdt met
het onderliggende sterpatroon liggen
onder dit beukenbos de gave, duidelijke
resten van een zeer oud sterrebos
verscholen.

Een kaart (afbeelding 4) uit het
huisarchief van De Slangenburg, uit
1774, bevestigt deze waarneming: het
gaat inderdaad om een groots
aangelegd vierdubbel sterrebos.

Het motief ziet er, op plattegrond, als

volgt uit. Een vrij groot terrein, zo'n
200x200 meter in de vorm van een ruit,
is omgeven door een breed rabat (een
langwerpig terreingedeelte, ter breedte
van een weg, aan weerszijden
begrensd door sloten), waarop, in 1774
een dubbele rij bomen stond. Het
terrein is in vier delen verdeeld door
twee bijna haaks op elkaar staande
rabatten, ieder eveneens beplant met
een dubbele rij bomen, leder van de
vier delen is door een andreas-kruis
verder onderverdeeld. De rabatten, die
deze andreas-kruizen vormen, zijn weer
met dubbele rijen bomen beplant. Op
de overgebleven driehoeken staat
eveneens beplanting aangegeven,
evenwel niet als individuele boompjes,
maar als arcering-achtige krabbeltjes.

We hebben hier te doen met een groot
bosquet, waar lanen in een ingewikkeld
sterpatroon driehoekige vakken met, zo
goed als zeker, hakhout en/of struiken,
omvatten.
De datering van het sterpatroon is
onzeker; het grote trapeziumvormige
lanenstelsel van de Slangenburg is

gemaakt in de jaren 1679-1680. Het
sterrebos zou al uit die tijd kunnen
dateren, want zulke motieven waren
toen volop in de mode.
Maar de archieven zwijgen tot dusver
tot de zekerheid van deze kaart uit
1774. De nummering van de kaart
verwijst naar een beschrijving, te
vinden in het rijksarchief in Arnhem:
,,82 Een starbos". (Huisarchief
Slangenburg, inv. nr. 15.)
Een afrekening uit hetzelfde jaar 1774
(inv. nr. 29) geeft wat meer informatie:
„Den 7.April verkogt het dunsel uyt het
sterrebosch, sijnde jonge Heijsters om
te schellen".
Om te schellen: dat slaat op eikehout,
want dat werd om de looizuurhoudende
schors geteeld. Dit wordt bevestigd
door het vervolg van de rekening, want
het hout uit het sterrebos wordt samen
met een partij akkermaalshout van
elders op 't landgoed als één partij
verkocht. Van de „Conditiën"
waaronder de jaarlijkse houtverkoop
plaatsvindt is het exemplaar van 1774
bewaard. Voor het sterrebos gelden
speciale, afwijkende bepalingen: er
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moet veel voorzichtiger dan elders in 't
bos gewerkt worden, het mag alleen
maar uitgedund (en niet in z'n geheel
afgezet) worden. Dit kan er op wijzen,
dat er naast eiken-kreupelhout ook
andere soorten hout in het bos geteeld
werd.

Het uitgebreide huisarchief van de
Slangenburg bevat vanaf ongeveer
1770 tot omstreeks 1820 kwitanties,
overzichten van geleverd werk en
betalingen, en rekeningen. Werk in het
bos neemt hiervan een groot deel in
beslag, maar het sterrebos wordt niet
vaak expliciet genoemd. Een kaart uit
1796 (R.A. Gelderland alg. verz. 135)
bevestigt de gegevens van 1774; in
1800 is er door „harremen en haank
(twee knechten) gewerkt aan het graven
in den sterrenbos 6 dage" (voor 2
gulden 14 stuivers), en in 1806 is er
sprake van Hendrik Bosveld die 6
dagen „aan 't in ordre brengen van
sterren of slingerbos" heeft gewerkt.
Deze naamsverandering, naar
slingerbos, slaat waarschijnlijk op de
zeer bescheiden aanpassing van enkele
onderdelen van de Slangenburg naar
„landschapsstijl". Getuige de resten in
het veld is het sterrebos nooit in een
echt slingerbos veranderd. Wat er
slingerde was hooguit een pad, dat in
wijde kronkels over het buitenste rabat
heenvoert. De resten hiervan zijn in het
veld nog hier en daar te zien; zij
moeten van 1799 of 1800 dateren.
De conclusie is, dat het hier om een
groot, achttiende eeuws, misschien
zelfs eind zeventiende eeuws sterrebos
gaat, met lanen (eik?) op de rabatten,
en daartussen vakken met hakhout en
struiken. Het sterrebos werd
voorzichtig, en op een andere manier
dan de rest van het bos op het
landgoed, beheerd.
Het moet er ongeveer uitgezien hebben
als het sterrebos op Watervliet,
waarvan in het eerste artikel over
hakhout een afbeelding (nr. 1) te zien
was.

Ook hier gaat het om een, uit historisch
oogpunt, kostbare vondst: gaaf liggen
de contouren van het oude sterrebos
onder een beukenbos. De slootkanten
zijn recht en onbeschadigd, de
driehoeken liggen er duidelijk bij.

In de discussie over de toekomst van

dit bosvak moet de reconstructie van
de oude toestand ernstig overwogen
worden. De beplanting kan op de
oorspronkelijke manier opnieuw worden
aangebracht, terwijl de oorspronkelijke,
onderliggende rabatten en sloten
ongewijzigd blijven.
Hier bestaat de mogelijkheid om, met
weinig moeite, een zeer oud type
parkbos in alle glorie te herstellen op
een plek waar vele mensen deze
bijzondere informatie over ons
tuinverleden kunnen bezoeken.

Dit argument gaat op deze plek des te
meer op, omdat dit sterrebos onderdeel
uitmaakt van het uiterst gaaf bewaard
gebleven stuk zeventiende eeuws
parklandschap dat zich, honderden
hectares groot, uitstrekt rond het
kasteel De Slangenburg.
Op het gebied van de
tuinkunstgeschiedenis hebben we onze
Rembrandts nog op de hooizolder
staan!

4. Hakhoutbossen
bosbouwkundig bezien
Technisch bezien zweeft het beheer van
de genoemde parkbossen ergens
tussen pure bosbouw en zuiver
tuinieren. In het onderstaande zal op
enkele typen worden ingegaan, ervan
uitgaande dat in voorkomende gevallen
historische doelstellingen in het
multifunctionele bosbeheer zullen
worden ingevoerd.

4.1 Hakhout als productiebos
Het bronnen materiaal geeft de indruk,
dat hakhout, dat naast een sierfunctie
ook een productiefunctie heeft, veel in
de parken in onze streken werd
gebruikt. Meer dan het handboek van
d'Argenville, dat zuiver hakhout alleen
bruikbaar acht als wilde bossen op het
platteland, doet vermoeden.
De Nederlanders waren een zuinig
volkje, dat op de zee verdiende
schatten graag op het land zocht te
beleggen. Bosaanleg was daarbij nogal
geliefd. Een parkbos met een
productiefunctie rendeerde behoorlijk.
Het hakhout zorgde daarbij voor de
geregelde inkomsten op korte termijn,
en het zware hout uit lanen, en
opgaand bos voor de verdienste in de
toekomst.

Het zou, in het bestek van dit artikel, te

ver voeren om alle financiële en
technische details van het vroegere
hakhoutbeheer uit de doeken te doen.
Wie belangstelling heeft (ook voor het
landschapsbeheer volgt nu een
belangrijke bron van informatie), kan
zich voorzien van een artikel van E.
Joosten, getiteld: „Antwoord op de
vraag: wat men, bij het kappen van
onderscheidene soorten van hakhout,
behoort in acht te nemen." Het
verscheen in: „Verhandelingen
uitgegeven door de Maatschappij ter
Bevordering van den Landbouw",
zestienden deels eerste stuk,
Amsterdam 1821, pagina 1-66. Dit
uitvoerige artikel was zo
gezaghebbend, dat het tot ver in de
tweede helft van de vorige eeuw werd
gebruikt, en aangehaald. Ook nu is het
weer zeer bruikbaar.

4.2 Mittelwald: hakhout met
overstaanders
Hakhout met een meer of minder
beperkte hoeveelheid opgaand hout
daarboven wordt in de bosbouw
aangeduid met de Duitse term
„Mittelwald". De parkbossen die we in
deze artikelen hebben leren kennen,
kunnen vaak als ..Mittelwald" worden
bestempeld. De overstaanders
(opgaande, volwassen bomen) worden
gevormd door de laanbomen, en door
de hoog uitgroeiende bomen in de
kabinetten.
Zo'n park is dus weinig anders dan een
Mittelwald waarvan de rangschikking
van laag en hoog hout niet willekeurig
is, maar bepaald is door de
parkarchitect. Welke stijl deze
parkarchitect hanteerde, een van de
formele stijlen, of de vroegste vormen
van de landschapsstijl, doet er voor de
onderhavige periode weinig toe.

Schematisch ziet zo'n Mittelwald-als-
park er uit als op afbeelding 5:

Een aantal voor het beheer belangrijke
punten zijn:

- het herkennen van de gebruikte
motieven: als lanen, paden,
kabinetten etc., is van groot belang.
Oude kaarten, en speurwerk in het
terrein moeten hier de gegevens
leveren. Zo zal in 't vervolg blijken,
dat in het park van het Huis te
Manpad de preciese plaats van een
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HAK HOUT

Afbeelding 5. De rangschikking van hakhout,
in verschillende leeftijden, en overstaanders
tot Mittelwald in een achttiende eeuws
bosket.

ISo

achttiende eeuws kabinet kon
worden vastgesteld aan de hand van
één beuk uit die tijd, die temidden
van bomen stond die toch ook al uit
het midden van de vorige eeuw
dateerden;

- in vele gevallen zal het raadzaam
zijn de historisch belangrijke
gegevens zichtbaar (herkenbaar;
interpreteerbaar) te maken of te
laten in het terrein;

- bij de keuze van de vakken kan een
oude terreinindeling zichtbaar
gemaakt worden;

- één solitaire boom kan de plaats van
een oud kabinet aanduiden; zo'n
plaats kan ook verduidelijkt worden
door er een boom te laten
doorgroeien;

- hakhout mag onder overstaanders
niet te oud en te groot worden; want
anders doet het de onderste takken
van de kronen door lichtgebrek
afsterven. Dus: een goede kapcyclus
vaststellen, of een beheersvariant
kiezen, waarbij onder de
overstaande bomen struiken het
bosbeeld bepalen, en verderop het
hakhout pas aan de beurt komt;

- het achttiende eeuwse
hakhoutbeheer was soms zeer
intensief, tot en met aardappel-
tussenteelt na de kap. Het huidige
beheer zal ook rekening houden met

de natuurwetenschappelijke
aspecten. Dus: beheren volgens een
vast ritme, kleine kapvlaktes, laten
staan van onderbegroeiing, en soms
van struiken, niet kappen in het
broedseizoen, tijdig afvoeren van het
gekapte hout;
de intensieve campagnes die er tot
voor kort gevoerd werden om de
boseigenaren te bewegen hakhout in
opgaand bos om te zetten hebben
ertoe geleid dat er nog maar weinig
hakhout beheer gevoerd wordt. Het
zal duidelijk zijn dat er in dit artikel
voor gepleit wordt op belangrijke,
historisch relevante plekken het
oude hakhout beheer te hervatten.
In veel gevallen is het staken van
dat beheer nog niet zo lang geleden
dat hervatting onmogelijk geworden
is, maar de grenzen komen in zicht.
Gelukkig kan het afkomende hout
tegenwoordig weer enigszins
rendabel gebruikt worden;
bij het formuleren van
beheersdoelstellingen voor
parkgebieden dienen alle relevante
moderne functies van parken en
bossen aan de orde te komen. De
historische invalshoek, hier
verwoord, is er maar één van, en
dient zijn eigen plaats in het totaal
van de overwegingen te krijgen (te
veroveren).

4.3 Kunstmatig, jong plenterbos
of tuinieren?
Het ,,bois de moyenne futaie" van
Dézallier d'Argenville is een moeilijk
geval. In het vorige artikel hebben we
gezien dat het erg variabel is, en van
alles kan omvatten, van een
plenterachtig bos van jonge bomen en
struiken tot een „shrubbery' van
sierstruiken toe. Wat voor
eigenschappen heeft het? Een beetje
houvast bieden de volgende punten:

- het is niet hoog, 10 a 13 meter
volgens d'Argenville, en het bestaat
dus uit struiken, kleine of jonge
bomen;

- het vertoont, min of meer, een
permanent bosbeeld, waarbij nooit
een grote oppervlakte ineens wordt
kaalgeslagen of geveld; integendeel
er is sprake van individuele
boombehandeling;

- het is dus zeer kleinschalig, en
vertoont een rijke verticale structuur;

- het sortiment is zeer verschillend;
van één of enkele soorten tot een
kakelbonte toestand;

- het is vrij arbeidsintensief, en het
beheer vraagt veel inzicht in de
concurrentieverhoudingen tussen de
planten.

Al met al lijkt het ,,bois de moyenne
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Afbeelding 6. De rangschikking van struiken,
hakhout, jonge bomen en overstaanders tot
een ,,bois de moyenne futaie" of kunstmatig
jong plenterbos.

futaie" op een zeer kunstmatig
plenterbos, waar een verticale opbouw
in etages, soorten en leeftijden
kunstmatig in stand gehouden wordt
door snoeien, kappen, planten, zaaien,
en verstandig omgaan met zaailingen.

Schematisch ziet zo'n bosje eruit als op
afbeelding 6:

Dit beeld wordt bevestigd door de
technische tips en aanwijzingen die
Dézallier d'Argenville geeft. Wanneer
het bos de vereiste hoogte bereikt
heeft, dient men er met de ladder in te
gaan, en met individuele snoei de
verhouding tussen de bomen te
regelen. Verjonging wordt gedaan door
een open plek te snoeien, of te kappen,
en, met extra mest en water geven, de
jonge planten aan de gang te houden,
waarbij de ruimte boven deze jonge
planten open gehouden moet worden
door snoei.

In het vroeg negentiende-eeuwse
Duitse handboek van Heinrich Cotta,
„Anweisung zum Waldbau" (eerste
druk 1816, geciteerd uit de negende
druk, Leipzig 1865) wordt dit bostype
ook genoemd:
Par. 149. Von dem Planterhiebe zur
Erhaltung der Schönheit der Gegend.

(...) Die ursprünglichste und roheste
Waldwirtschaft, der regellose
Planterbetrieb geht über in die
gartnermassige Behandlung des
Waldes, wie wir sie in Parkanlagen, in
der nahe von Lust- und Jagdschlössern
und an solchen Orten, wo auf die
Erhaltung der Lieblichkeit der Gegend
hauptsachlich Rücksicht zu nehmen ist,
eintreten zu lassen haben."
De houtopbrengst is nu minder
belangrijk, „anstatt ihrer tritt die
fortwahrende Erhaltung des
Waldbestandes mit möglichst groBer
Abwechselung in der Gruppirung und
Schattirung der Belaubung in den
Vordergrund."

De in het vorige artikel reeds
geciteerde beheersaanwijzingen van
Johan Hermann Knoop over het
verjongen van te oud geworden
bosquets bevestigen dit beeld
eveneens.

Het blijft kunst- en vliegwerk om een
bosbeeld als op schema 6 in stand te
houden. Maar wanneer, om een of
andere reden, een permanent bosbeeld
in zo'n bosket gewenst is, kan ook het
moderne beheer hierop worden
afgestemd:
Enkele punten:

- de opbouw van lanen, solitaire
bomen en lagere bosvakken dient in
stand te blijven; het bos moet dus
vrij laag blijven;

- een slimme keuze van bomen en
struiken, van schaduw en
lichtsoorten kan het experimentele
sukses bevorderen. Een en ander is
natuurlijk afhankelijk van de
grondsoort. Een geslaagde opbouw
is bijvoorbeeld te vinden op het
landgoed De Wiersse in Vorden,
waar tussen hoge lanen een
(twintigste eeuws) bosket ligt
opgesloten, dat bestaat uit een ruim
scherm van berken met
rhododendrons als de struiketage.
Wel betreft het hier een vrij recente
aanleg, maar de opbouw is
hetzelfde:

- voor de overstaanders in de lanen
zijn soorten geschikt, die veel
onderbegroeiing toelaten, eik
bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor de
bovenetage van de bosvakken zelf:
eik, es, berk, els, afhankelijk van
bodem en water. Voor de
onderetage zijn schaduwhoutsoorten
geschikt: hazelnoot, meidoorn,
haagbeuk, vlier, beukenzaailingen
(die niet mogen gaan overheersen,
maar een aantal jaren een fraaie
bijdrage aan de struik-etage kunnen
leveren), veldesdoorn op plekken

52



gemengd met hakhout, en onder
deze etage weer kruisbes en aalbes;

- naarmate er meer sierplantsoen van
zeer uiteenlopende herkomsten en
eigenschappen in zo'n bosket
gebruikt wordt en werd, gaat het
beheer meer lijken op tuinieren met
sierstruiken.

5. Conclusies en aanbevelingen
Hakhout heeft, in diverse vormen, een
zeer belangrijke rol gespeeld in de
achttiende eeuwse parken.
Het is zaak de nog aanwezige resten
op te sporen, en er het belang van te
onderkennen.
Vaak is het hakbeheer gestaakt, of is
het hakhout omgevormd tot opgaand
bos. Voor zover het om belangrijke
parkbossen gaat, is het van groot
belang een historisch verantwoord
hakhoutbeheer te hervatten.
Deze historische doelstelling dient z'n
eigen, duidelijke plaats te krijgen onder
de beheersdoelstellingen van ons
Nederlandse multifunctionele bos.
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Het herkennen en beheren van enkele belangrijke typen parkbos

deel 3: opgaand bos in de formele stijl

1. Inleiding
Opgaand bos kwam in de achttiende eeuw minder voor dan hakhout, of dan het
„mittelwald" van hakhout en lanen.
„Voorzeker zijn vruchtbare bodems te kostbaar voor de houtkultuur", schreef N.
Tholen in 1855 nog, „voor den landbouw kan men er meer nut en voordeel van
trekken; enkele hakbosschen mag men er op aantreffen, zelden opgaand
houtgewas in geregelde bosschen. Alleen op buitengoederen, langs wegen en
voetpaden, of rondom erven vindt men stamboomen."
In dit derde artikel over parkbossen komt het opgaande bos, in verschillende
plantverbanden, aan de orde.
Op de eerste plaats in bijzondere plantverbanden: het kruisverband of quinconce,
voorts de variant daarop, het vierkantsverband. Tenslotte de zogenaamde „wilde"
bossen.

2. De regelmatige plantverbanden: quinconce en vierkantsverband

In J. van der Groen's „De
Nederlandtsen Hovenier" uit 1683 komt
een plantje voor met „twee modellen,
hoe men een Boomgaert sal
beplanten", afbeelding 1.
Het linker model toont de bomen
geplant in kruisverband, het beroemde
motief van de 'quiconce'. Vier bomen
met een vijfde in het midden,
„gelijkend op de vijf op de
speelkaarten", zoals Dézallier
d'Argenville, onze vertrouwde leidsman
voor de achttiende eeuw, zegt. Dit
motief is al zeer oud, het wordt in
romeinse tijd door Vitruvius al
genoemd, en het was overal in Europa
zeer geliefd.
d'Argenville evenwel heeft er niet bijster
veel mee op, hij geeft de voorkeur aan
het eenvoudiger vierkantsverband, dat,
zegt hij, een regelmatiger breedte van
erdoorheen lopende wegen toestaat.
Dit vierkantsverband komt overeen met
het rechter model van Van Der Groen's
voorbeeld. Beide verbanden werden in
de formele tuinen in de achttiende
eeuw graag en veel toegepast.
Sprekende voorbeelden zijn te zien op
een plattegrond van de buitenplaats
„Woestduin" in Heemstede, van ca.
1700 (afbeeldingen 2 en 3).
Behalve een fraai sterrebos, in
hetzelfde patroon als het in de vorige
aflevering besproken sterrebos op De
Slangenburg, zijn er op deze kaart nog
5 bossages te zien.

Ter weerszijden van het huis en de
parterre liggen twee bijna vierkante
boomgaarden. Het plantverband staat
duidelijk ingetekend: kleine vierkantjes
met diagonalen. Op de hoeken van de
vierkanten zijn bomen bedoeld; het
snijpunt van de diagonalen is leeg. Het
gaat in deze boomgaarden om de
vereenvoudigde quinconce, het
vierkantsverband. Zie afbeelding 3a.
De plattegrond van het bosje links

naast het sterrebos toont ditzelfde
vierkantsverband in de twee onderste
stroken van het bos, maar de bovenste
rij is in het echte kruisverband, de
quinconce, geplant, zie afbeelding 3b.
De twee andere langwerpige bosjes
vormen ingewikkelde samenvoegingen
van het kruisverband en het
vierkantsverband, doordat grote en
kleine bomen, ieder in een eigen
verband geplant, samengevoegd in
quinconce staan.
Bij het rechter bosje gaat het om dikke
en dunne punten, die ieder voor zich in
vierkantsverband staan, zie afbeelding
3d. ledere dikke punt vormt evenwel
het middelpunt van een quinconce van
dunne punten, en omgekeerd.
Het middelste bos toont ditzelfde
plantverband, maar nu een achtste slag
gedraaid, waaruit blijkt, dat, diagonaal
bezien, iedere dikke punt deel uitmaakt
van een klein vierkant van dikke punten
(met een dunne punt als vijfde er
middenin), maar ook, recht bezien, van
een groter vierkant, met een dikke punt
in het midden. Hetzelfde geldt, mutatis
mutandis, voor de dunne punten.
Afbeelding 3d moge deze ingewikkelde
redenering duidelijk maken. Dit
complexe patroon van grote en kleine
bomen in kruisverband is ook te vinden
op een kaart voor een fruitboomgaard
bij het Huis te Manpad uit 1683,
afbeelding 4.

Twee Modellert, hoe men een Booiagaert fa! beplanten.

I

Afbeelding 1. Quinconce of kruisverband
(links) en vierkantsverband (rechts) uit J. van

der Groen's Den Nederlandtsen Hovenier uit
1683.
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Afbeelding 4: Dubbel quinconce-verband met
grote en kleine bomen: de boomgaard bij het
Huis te Man pad, 1683. (gemeente
Heemstede)

Afbeelding 2, Ouinconces en kruisverbanden
uitgemeten op een kaart van de buitenplaats
Woestduin, ca. 1700. Barnaart archief, Huis
te Vogelenzang, Hillegom. (Foto Torn
Haartsen)

3. De opgaande bossen in
quinconce en vierkantsverband
De genoemde patronen kunnen voor
allerlei doeleinden gebruikt worden.
Kuipen met orangerieplanten staan, op
prenten, zo gerangschikt; boomgaarden
worden zo aangelegd. In het kader van
ons onderwerp beperken we ons nu
verder tot de bossen.
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Afbeelding 3. Plantverbanden op
Woestduin ca. 1700.

3.1. Boeken en prenten
Dézallier d'Argenville zegt van de
'bosquets plantés en quinconce' dat
zulke bosjes uit niets anders bestaan
dan uit opgaande bomen, zonder
heggen of struikgewas eronder.

Onder de bomen wordt de grond
geharkt, of men legt er gazon onder
aan, waarbij dan de wegen, paden en
cabinetten in geharkt zand uitgevoerd
worden. Men moet in alle richtingen
door het bos kunnen kijken zonder een
struik of ander obstakel dan de
regelmatig geplaatste stammen te
ontmoeten.

Voor het gemak noemt d'Argenville
kruis- en vierkantsverband beide
quinconces. In zijn boek geeft hij een
voorbeeld (afbeelding 5) van zo'n bosje
met gras en paden.
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Afbeelding 5. Een bos met paden, kabinetten
en fonteinen in quinconce geplant, volgens
A.J. Dézallier d'Argenville, 1747.

Hoe deze bosvorm wordt toegepast is
te zien op prenten van de „Lustplaets
Biezenvelt" (afbeeldingen 6 en 7) uit
het Zegenpralent Kennemerlant van ca.
1730. Het voorplein is beplant in
vierkantsverband. Tussen de rijen
bomen is de grond met gazonstroken
bedekt. Onder de bomen door heeft
men een vrij uitzicht op de hagen, het
tuinhuis in de verte, en, rechts, op het
herenhuis zelf. De plattegrond laat nog
zien, dat ter weerszijden van het pad
naar het tuinhuis een „plantagie"
(fruit?) is gelegen, aangelegd in
quinconces.

3.2 Herkennen en beheren: het
voorplein van het Huis te Manpad
De quinconce, het echte kruisverband,
is niet voor niets zo oud en zo geliefd.
Er zijn speciale visuele effecten mee te
bereiken door het sterke accent dat op
de diagonale doorkijkrichting valt.
Dit effect staat met stippellijntjes
aangegeven op de twee quinconce-
bossen die J. van der Groen (1683)
afbeeldt op zijn plattegrond van „'t
Princelyk Huys en Hof te Ryswyck",
afbeelding 8, ter weerszijden van de
middelste parterre.
Nemen we als voorbeeld het linker
bosje, waar op de tekening een
mannetje op het pad klaarstaat om het
pad door 't bosje op te wandelen. Wat
zal deze man gaan zien? Het pad
afwandelend zal hij langs steeds
nieuwe diagonale lijnen (gestippeld)
diep het bosje in kunnen kijken; net
alsof er een reeks ganzepoot-motieven
aaneengeschakeld is.
De afwisseling die dit biedt is groot, en

het opent de mogelijkheid, in deze
vroege baroktuin nog nauwelijks benut,
om de blik van de wandelaar op een

Afbeelding 6. Een bos, in vierkantsverband
en zonder onderbegroeiing als voorplein op
de buitenplaats Biezenvelt ca. 1730. (uit:
Zegenpralent Kennemerlant)

gewenst punt te richten, en de
dynamiek van de geometrische
tuincompositie te vergroten.

Afbeelding 7. Het voorplein is beplant in
vierkantsverband, met grasbanen tussen de
bomen; de omgrachte plantagie achter dit
voorplein is beplant in quinconce. (uit:
Zegepralent Kennermer/ant ca. 1730)
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Afbeelding 8. De sterke diagonale
doorkijkrichting van quinconcebossen (links
en rechts van de middelste parterre) staat
hier aangegeven door stippellijntjes.
Uit: J. van der Groen, Den Nederlandtsen
Hovenier, 1683.
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Afbeelding 9. Lindes in vierkantsverband op
het voorplein van het Huis te Manpad in
Heemstede, 1720. (detailkaart
gemeentearchief Heemstede)

Afbeelding 10. Een vierkantsverband kan zo
gedund worden, dat een, groter, quinconce-
motief ontstaat.

Op een uiterst geraffineerde wijze is op
het voorplein van het Huis te Manpad
in Heemstede gebruik gemaakt van dit
barok-effekt van een „bois de
quinconce".
Dit voorplein is in de jaren 1720-1721
beplant met linden, volgens een vrij
nauw vierkantsverband, (afbeelding 9).
Nu is het heel wel mogelijk om een
vierkantsverband zó te dunnen dat een,
groter, quinconce-motief ontstaat:
afbeelding 10. En dat is precies wat
hier gebeurd lijkt te zijn, want de
huidige situatie (afbeelding 11) laat een
verbluffend gebruik van de quinconce
zien, praktisch zeker met diezelfde
bomen uit 1721.
Gaande over de Hereweg voor de
buitenplaats, wordt de kijkrichting van
de passant steeds diagonaal naar het
huis getrokken, van welke kant hij ook
komt (afbeelding 12).
Vanuit het huis is het effekt omgekeerd:
men kan, over het belommerde
voorplein diagonaalsgewijs zowel naar
links als naar rechts kijken.
Bij de verandering van een klein hoekje
van het Manpad in „landschapsstijl" in
1814 werd het streng formele,
diagonaal opgezette voorplein niet
veranderd. De negentiende eeuwse
landschapsarchitect wist echter van
achter het huis vandaan op zijn eigen
wijze knap gebruik te maken van de
diagonale kijkrichting: de rechthoekige
gracht lijkt vanuit dit gezichtspunt een
kronkelende stroom, waarin zich, in de
bocht, het inrijhek van het voorplein
spiegelt (afbeelding 13).
Het quinconce-bos op het Manpad is
zéér goed bewaard gebleven; nog
steeds wordt het beheer volgens de
aanwijzingen van Dézallier d'Argenville
gevoerd: hoog opgaande bomen, in een
strikt verband, geen struikenlaag,
vanwege de doorkijken, en op de grond
gras (nu met een rijke stinse-vegetatie),
en de paden afgestrooid met grind, en
geharkt.
De buitenkant van het grasmotief onder
de bomen volgt nu nog steeds de lijnen
van het grasperk op de
ontwerptekening die Adriaan Speelman
in 1743 maakte (afbeelding 14). Alleen
is de toegangsweg nu recht geworden.
In het beheer hoeft deze toestand
slechts voortgezet te worden. Inzicht in
het bijzondere van dit plantverband zal
een leidraad zijn bij eventueel later
nodige vernieuwingen. Het maairegiem
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Afbeelding 14. Grasmotief, paden, bomen en
poortgebouwen op het voorplein van het Huis
te Manpad, 1743. (detail kaart
gemeentearchief Heemstede)
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Afbeelding 11, Quinconce-motief of
kruisverband, toegepast op het voorplein van
het Huis te Manpad in Heemstede.
1720-1740.
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Afbeelding 13. Een diagonale doorkijk uit het
„landschappelijk" deel (1814) van het park
van het Huis te Manpad, maakt gebruik van
een van de barokke diagonalen van het
formele quinconce-motief (1720-1741) op het
voorplein.

Afbeelding 12. Diagonale blik vanaf de
straatkant naar het Huis te Manpad.
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onder de eeuwenoude bomen is
afgestemd op stengelloze sleutelbloem,
wilde narcis, boshyacinth, Haarlems
klokkenspel, en knikkend vogelmelk.
(Zie: Groen 1983 nr. 4, pagina 129,
afbeeldingen 5 en 6.)
Het is niet ondenkbaar niet dat op nog
meer plaatsen in ons land resten van
zulke onderbegroeiingsloze bossen in
quinconce, of in vierkantsverband
voortbestaan. Het is daarom zaak,
scherp op het voorkomen van zulke
plantverbanden en effekten te letten.
Het is waarschijnlijk dat zulke bossen
volgeschoten zijn met onderhout, en
daardoor moeilijk te herkennen zijn.

4. Wild bosch
In de parken in de formele stijl waren,
volgens d'Argenville, grote, echte
bossen niet zo op hun plaats. Het zijn,
volgens hem, bossen zonder hagen,
zonder geharkte wegen ook. Er lopen,
„gewoonlijk in stervorm", wat
eenvoudige wegen voor de jacht door.
Het karakter is ruw en landelijk.
Ook Johann Hermann Knoop zondert
de „wilde bosschen" af van de bossen
in Plaiziertuynen. Wilde bossen dienen
vooral tot werk- en brandhout. Knoop
geeft overigens wel flink wat
aanwijzingen voor zulke bosschen.
Op de eigenlijke, kleine buitenplaatsen,
zijn er waarschijnlijk toch weinig wilde
bosschen geweest; maar op de oude
landgoederen zal dit type bos vaak
voorgekomen zijn, en nog voorkomen.
Dézallier d'Argenville geeft er wel
technische aanwijzingen voor. Bijzonder
geschikt voor opgaande bossen vindt
hij: eik, iep, tamme kastanje, beuk,
haagbeuk.
Verder zijn ook bruikbaar, alles
natuurlijk op de geschikte bodems:
linde, plataan, els, populier,
ratelpopulier, wilg, naaldbomen als
dennen en sparren (de soorten zijn uit
de beschrijving moeilijk te bepalen).
Weinig bruikbaar vindt Dézallier: es,
esdoorn, berk, acacia.
De bomen worden gezaaid of, zo
mogelijk, geplant (1.40x1.40 volgens
deze aanwijzingen).
Voor versiering (!) en kreupelhout onder
de hoge bomen zijn haagbeuk,
veldesdoórn, hazelaar, meidoorn, en
linde bijzonder geschikt.
Knoop noemt berk, beuk, dennen en
sparren, eik, iep, paardekastanje vooral
geschikt voor bossen. Hij beveelt voor

deze wilde bossen een systeem aan
van een dicht plantverband, waarbij
door regelmatig dunnen uiteindelijk een
veel wijder, en vrijer, geplant bos
ontstaat, net zoals tegenwoordig nog
wordt gedaan.
Afbeelding 15 geeft een indruk van zo'n
hoog, wild bos met onderbegroeiing:
hazelaar in lentetooi onder eiken.
Deze foto werd genomen op het
landgoed De Slangenburg, waar dit
type bosbedrijf (eik met onder-
begroeiing, en het eiken-beuken bedrijf)
in de archieven aanwijsbaar al sinds de
zeventiende eeuw op deze zelfde plek
vrijwel onveranderd wordt gevoerd. •

Afbeelding 15. Het,,wild bosch": hazelaar
onder eiken op De Slangenburg in
Doetinchem.
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Parkbossen in de achttiende eeuw

drs. Willem Overmars
drs. Trudi Woerdeman

„Hoe zalig verliet ik thans, met mijn
Julia (..) hand in hand tredende, het
bos! (Rhijnvis Feith, Julia, 1783).

Het herkennen en beheren van
enkele belangrijke typen parkbos.

deel 4: Het romantische bos

1. Inleiding
In het laatste kwart van de achttiende
eeuw zette de stijlverandering van
formele naar landschapsstijl ook in ons
land door. Dat betekende een
ommekeer van opvattingen, idealen en
vormen. Op het hakhout in de vroege
landschappelijke parken is al ingegaan.
Hieronder zal een aantal punten
beschreven worden, waarop de
veranderingen konsekwenties hadden
voor het bosbeeld van opgaande
bossen.

2. Nieuwe opvattingen, nieuwe
eisen
„Welk een ontzettende duisternis heerst
onder dit geboomte! Hoe afgrijselijk
huilt de wind door deze schuddende
dennen! Hoe langzaam spoed ik voort;
slechts een enkele tred bij het
bliksemlicht, en de ratelende
donderslagen doen mij elke keer van
schrik weer evenzo ver terugdeinzen!
Tedere, aandoenlijke Emilia! Zult gij u
wel door de woestheid des
middernachts onder zulk een onweer
naar onze bijeenkomstplaats
begeven?" (Rhijnvis Feith in Ferdinand
en Constantia, 1785)
Voor het beleven van de ,,genoeglijke
droefgeestigheid" die onze
sentimentele dichter zijn helden zo
gaarne hand in hand met hun geliefden
doet beleven, was een ander soort bos
nodig dan de quinconces.
Hakhoutbosjes, en struwelen, voldeden
ook voor romantische parkjes goed, zo
is in de vorige artikelen al betoogd, al
liepen er in de nieuwe parkstijl heel
andere paden door. Maar een te grote
regelmatigheid in het plantverband van
de opgaande bossen bedierf bepaald
het effekt.
„Pas un arbre au cordeau n'osa
désobéir", „Geen boom durfde
ongehoorzaam te zijn aan het meetlint"
dichtte in 1780 de Franse dichter J.
Delille misprijzend over de oude
parkbossen. Hoewel de kritiek op de

formele tuinen zeker ook door andere
schrijvers werd verwoord, waren de
dichtwerken van Delille in ons land zeer
populair, en was hij daardoor een van
de gangmakers voor de verbreiding van
de nieuwe „Engelse" stijl van
parkaanleg: „Andere tijden, andere
smaken. Tenslotte nam het Engelse
park, van een veel vrijere schoonheid,
de Fransman voor zich in."
Hirschfeld, de grote Duitse theoreticus
over diezelfde nieuwe stijl van
parkaanleg, veroordeelt de regelmatige
plantverbanden evenzeer, hoewel de
diagonale lijnen van de quinconce hem
nog wel enige sympathie inboezemden:
„Der Quincunx ist regelmaszig, und
doch giebt er, wenn er
zusammengesetzt wird, eine gewisse
Abwechselung und Vermehrung der
Aussichten."
De nieuwe bossen moesten minder
uitgerekend, minder geknipt en
geschoren, en meer natuurlijk zijn. En
die nieuwe natuuropvatting cultiveerde
in de tuinen het fraaiste wat in het
wilde landschap kon worden
waargenomen. De bomen moesten

schijnbaar willekeurig gegroepeerd
staan, evenwel toch zo, dat het vereiste
schilderachtige effekt op de juiste
plaatsen werd bereikt. Ook moesten de
bossen ingericht worden naar steeds
andere sferen, naargelang de
gemoedsgesteldheden waarin men de
wandelaar achtereenvolgens brengen
wilde.
Zo'n quasi-natuurlijk parkbos is te zien
op een prent van een „gothische
gebouw en brug op Velzer-beek",
getekend in 1797 door H. Numan
(afbeelding 1). Een slingerende beek,
overspannen door een ruïne-achtige
brug, loopt door een dal aan de voet
van een (namaak) gothisch gebouw. De
hellingen zijn met opgaande bomen
bezet. De rangschikking van de bomen
is schijnbaar toevallig, en zeker niet
geometrisch. De bosrand is
onregelmatig golvend, en struiken
geven de indruk van een natuurlijke
ondergroei.
Op enkele plattegronden, die in deze
artikelen-serie al eerder aan de orde
geweest zijn, is deze nieuwe stijl-
opvatting aanwijsbaar. De eerste kaart

Afbeelding 1: Het mooiste uit de werkelijkheid nagemaakt: een ,,natuurlijk" bos in een vroeg-
landschappelijk park. (H. Numan, Velzerbeek, 1797)
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van het bos achter Rhederoord, van J.
Berger (eerste artikel, afbeelding 3)
toont in de linker- en bovenhelft bossen
van opgaande bomen in
vierkantsverband. Op de kaart van
hetzelfde park van J. Posth, 1797, is dit
regelmatig geplante opgaande bos
verdwenen. Op enkele plaatsen in dit
nieuwe ontwerp is wel nog bos van vrij
uitgroeiende bomen te vinden. Het
betreft hier duidelijk naaldhout, en de
bomen staan, behalve langs de paden,
nadrukkelijk niet op rijen. Vooral rond
de hermitage (afbeelding 2) heerst het
door Rhijnvis Feith zo verheerlijkte
duistere dennenbos.
Hoezeer de aanhangers van de nieuwe
stijl van parkaanleg gekant waren tegen
gekunstelde geometrische vormen,
blijkt uit de tekening (afbeelding 3) die
P. J. Lutgers omstreeks 1840 maakte
van het voorplein van het Huis te
Manpad. Welk een subliem raffinement
in dit plantverband gelegd is, hebben
we zoeven, in het vorige artikel, gezien.
Maar Lutgers slaagt er toch in, z'n
standplaats zó te kiezen, en de
werkelijkheid zó geweld aan te doen,
dat er van de beoogde formele effekten
niets meer te zien is (vergelijk: derde
artikel, afbeelding 11).

3. Nieuwe bomen
„Gewage ik, welk een lust uw boezem
aan moet doen,
Wanneer ge uw hof bezoekt, by
d'aanblik van 't plantsoen,
Waardoor ge u met dengeest in lucht
en wareldstreken,
Verzet, en 't Oost en 't West in een
smelt onder 't kweken?
Dees groengetakte pijn, die vorst en
winter tergt,
Virgienjes kust ontschaakt of
Schotlands hoog gebergt,
Voert u in 't onderscheid van zijn
verscheiden loten,
De beide warelden voor 't oog, waar uit
zy sproten." Mr. Willem Bilderdijk,
Land- en tuinbouwkunst, 1802.
Op het eind van de achttiende eeuw
raakte de wereld van de
parkliefhebbers nog door iets anders
dan door een nieuwe stijlopvatting met
nieuwe natuur-idealen in beweging.
Het beschikbare sortiment, dat zich in
de zeventiende en achttiende eeuw al
flink had uitgebreid, begon zich nu
stormachtig te vergroten. Van overal
over de wereld werden steeds meer
nieuwe planten aangevoerd, en het

* • f f , 5 mfel

Afbeelding 2: Het romantische bos: een duister dennenwoud volgens de laatste smaak rond
de open plek waar een heremiet zijn sobere hut heeft gebouwd. (Rhederoord, J. Posth 1797,
detail. Rijksarchief Gelderland Alg. Verz. 711)

Afbeelding 3: ,,Kunsteloze" kijk op het streng formele achttiende eeuwse voorplein van het
Huis te Manpad door P. Lutgers, omstreeks 1840.
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gebruik ervan werd een rage. Veel
voldeed niet in ons klimaat, maar heel
wat soorten toch ook wel. Van zulke
liefhebberijen en proefnemingen
getuigen, in het familie-archief Brantsen
in het Rijksarchief te Arnhem (inv. nr.
458) aantekeningen over ingevoerde
zaden op het landgoed Rhederoord.
Behalve de gangbare soorten noemen
deze lijsten o.a.: „Pinus americana (..)
dees word genoemt de Lord Wijmouth
Denn of Pijnboom". Dit betreft dus de
Pinus strobus, Weymouthden, die op
het landgoed van Lord Weymouth,
Longleat, in de eerste helft van de
achttiende eeuw zoveel gebruikt was.
Verder: „witte americaanse ceder, rode
americaanse ceder, tulpeboomen, ceder
van den bergh Libanon." Eén lijst heeft
de vermelding: ,,Lijst van Engelsch
dennezaad", en een ander: „memorie
van diverse gesaeyde dennen in den
tuijn agter den stal in 't voorjaer 1772".
In de negentiende eeuw zou het
sortiment zich nog verder explosief
blijven uitbreiden.
De blijvers onder de nieuwe soorten
vinden we in de parkbossen terug.

4. Nieuwe bossen
Natuurlijkheid in de rangschikking van
de bomen werd vereist, verder
afwisseling in soorten.
Delille zegt het in „Les Jardins" aldus:
„Verberg de talrijke soorten niet (achter
de hagen rond de formele bosjes) voor
de ogen.
Ik wil hen zien; ik wil, in deze groene
bosjes, al deze verschillende bomen
zien: sommige krachtig groeiend en vol
frisse jeugd, andere afgeleefd, en
knoestig van ouderdom; deze hier
vlakbij laag en kruipend, ginder de
trotse heerser van het woud, die zijn
onderdanen uitput met als accijns het
levenbrengend sap: Een geweldig
schouwspel waar de geest met
genoegen de beelden herkent van het
leven zelf, en van de ouderdom."
Naar de techniek van de bosbouw
vertaald, betekenen deze dichterlijke
verlangens een bosbeeld met een rijke
verticale structuur: jong en oud, struik
en boom in verdiepingen boven elkaar.
Verder een rijke soortensamenstelling,
en, tenslotte, een fraaie rangschikking.
Wanneer we ervan uit gaan, dat er
geëxperimenteerd werd met allerlei
soorten, en de verzorging individueel
was, wordt dit bos-ideaal een bonte
boel.

Afbeelding 4: Het geïdealiseerde natuurbos. Bosbeeld met een kunstmatig sier-plenterbos op 't
landgoed Eerde in Overijssel.

Een voorbeeld van hoe dit soort bos er
destijds uitgezien kan hebben, toont
ons het merkwaardige bos voor het
landgoed Eerde, in de Overijsselse
Vechtstreek, afbeelding 4.

Dit bos (waar onder de bomen de
vakken en vijvers van een compleet
vroeg achttiende eeuws park zichtbaar
zijn) bestaat nu voor een groot deel uit
exoten, die op een virtuoze wijze tot
een bos zijn samengevoegd. De
bosverzorging is zoals Heinrich Cotta
dat formuleerde (zie het tweede artikel
in deze serie) voor het kunstmatige
sier-plenterbos: ter vermeerdering van
de schoonheid der omgeving.
Met eind achttiende, of negentiende
eeuwse ogen gezien is zo'n bosbeeld
buitengewoon fraai, en voldoet het aan

alle filosofische en praktische
verwachtingen. Het is dan ook een
esthetisch erg geslaagde compositie
met larix (Larix kaempferi uit Japan, of
onze Europese Lork, Larix decidua),
scheerlingsden (Tsuga heterophylla) en
Chamaecyparis lawsoniana uit Amerika,
en een goede hollandse eik.
Voor onze ogen is het bosbeeld wel
mooi, maar onze natuur-opvattingen
zijn weer zo verschillend van die uit de
vorige eeuw, dat zo'n bos voor ons
kunstmatig, en weinig natuurlijk is.
Het is de moeite waard om zulke
kenmerkende bosbeelden op geschikte
plekken te herstellen of te behouden.
Bij het beheer van bossen in
„landschappelijke stijl" zal in veel
gevallen de doelstelling „romantisch
sierbos" overwogen kunnen worden.
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5. Het toevallige bos
De nieuwe, Engelse stijl van parken
maken leidde na de beginperiode in de
achttiende eeuw, in de negentiende
eeuw tot allerlei bostypen, waarbij met
een toenemend raffinement van kleur,
textuur, grootte van bomen gebruik
gemaakt werd om ingewikkelde
landschappelijke scènes op te bouwen,
als gigantische, drie-dimensionele
schilderijen, of als uitvoerige,
onderhoudende en afwisselende
vertellingen.
Bomen, bos, in kleine groepen of in
grote opstanden werden op vele
manieren gebruikt: solitairen op
boomweides, smalle coulissen,
groepen, suggesties van wouden, en
hele bossen, met ingewikkelde randen
en open plekken.
De opzet van deze artikelenserie was
om, voor de achttiende eeuw, een
beperkt aantal belangrijke bostypes te
laten zien. Het begin van het
romantische bos werd in de vorige
paragrafen getoond; wat er verder in de
negentiende eeuw met het parkbos
gebeurde zal moeten wachten tot,
wellicht, een volgend opstel. Maar tot
slot is het goed te wijzen op een soort
parkbos, dat door de makers nooit
bedoeld is, maar dat nu wel in allerlei
maten en toonaarden voorkomt: het
toevallige bos.
Het is natuurlijk niet juist om te
veronderstellen dat er steeds met veel
en groot vakmanschap bosbouw
bedreven werd in de parkbossen.
Integendeel, net als nu werd er veel
getuinierd, met leuke conifeertjes en
aardige boompjes, en met effecten
berekend op de korte termijn.
Als voorbeeld van zo'n aardig tuintje
moge de kaart (een opmeting van een
ontwerp van Michael?) van het park
rond kasteel Doorwerth dienen. Dit
ontwerp stamt uit de periode 1790-1800
(afbeelding 5), en er valt heel wat op te
zien:
een oprijlaan, een boomgaard in
vierkantsverband, en een rechthoekig
grasperk met bomen langs de paden
herinneren aan de „formele" stijl, en
kronkelpaden, door hakhout, onder
bomen door, langs bloemperken, over
grasland en langs water getuigen van
de nieuwe mode.
Op tal van plaatsen zijn bomen
getekend: treurwilgen langs de gracht,
Italiaanse populieren, loofbomen,
coniferen, alleen of in groepjes.

Afbeelding 5: Parkje rond kasteel Doorwerth, ca 1800. Kronkelende paadjes voeren langs
bomen in groepen of alleenstaand, over grasvelden, door struwelen en hakhout. Wat groeit er
uit zulke ontwerpen als men de bomen oud laat worden? (Rijksarchief Gelderland, tekeningen
inv. nr. 66).

De aanleg rond Doorwerth bestaat niet
meer, maar zulke parkjes waren er bij
de vleet, ook later in de negentiende
eeuw. Wat gebeurt er, wanneer het
bonte en zonderlinge sortiment flink
aan de groei gaat? Het leuke dennetje
blijkt een woudreus te kunnen worden.
Een stukje haag, of een groepje jonge
boompjes, blijken uit te kunnen groeien
tot beuken van 20 meter kroondoor-
snede. En het is nogal eens gebeurd
dat men de bomen min of meer hun
gang liet gaan, zodat er nu heel wat
voorbeelden zijn van een met
kronkelpaden bezaaid stuk bos, waar
een gesloten kronendak van zware
bomen zich welft boven wat ooit een
afwisselend aangelegd parkje was.
Een zeer fraai voorbeeld van zo'n type
bos is te vinden bij het kasteel d'Erp te
Baarlo. Hier is een parkje, aangelegd in
de trant van voorbeeldenboeken als
Van Laar's Magazijn van Tuinsieraden,
met om de paar meter een volgend
kronkelpad, met een riviertje en een
meertje en een berg, gaaf bewaard,
maar met de beukjes die ooit een
groene wand rond een open plek
vormden, nu hoog als een kathedraal
over die plek heengegroeid, en met
Libocedrus decurrens, Sequoiadendron
giganteum en andere vreemde
snoeshanen uitgegroeid tot zeer indruk-
wekkende exemplaren.
Het parkje stamt uit ca 1820, en de

hele negentiende eeuw door is er
geharkt en bijgeplant. Maar de
boompjes werden groter dan gedacht,
en wij zitten nu met een - overigens
erg mooi en gewaardeerd - bos,
waarvan we de oorsprong moeten
reconstrueren. Bij het beheer van zulke
parkjes is het vooral van belang, dat de
herkomst en de oorspronkelijke vormen
worden herkend, zodat bij het beheer
van bos en eventueel onderbegroeiing
met het patroon van oude paden, en
met andere parkonderdelen rekening
gehouden kan worden. •
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