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A. Padtberg, lid der S.J., heeft alles nagegaan en onderzocht, wat er van 1725 tot 
1920 in Duitsland als daarbuiten over B.'s werk is geschreven. En dit is niet weinig. 
Padtberg noemt de titels van 59 geschriften. De totale indruk is dat de faam zich 
van het in den beginne met zekere reserve besproken geval meester maakte, met 
het gevolg dat in de loop der tijden 
deze er dit en gene er dat van wist te 
vertellen. 

Niemand minder dan de bekende 
geschiedschrijver J. G. von Eckhardt 
werd in de zaak betrokken 1774 en 
ruim 100 jaar later noemde men hem 
nog met Rodrick tezamen als de be
drijvers van het gepleegde bedrog. 
Padtberg heeft een brief van Eckhart 
onder de ogen gekregen, waarin de 
hele toedracht der zaak duidelijk is 
omschreven. Inderdaad was R. bij het 
gebeurde betrokken, niet als Jezuiet, 
maar eerst toen hij wegens ziekte en 
nog vóór tot priester te zijn gewijd, uit 
de orde trad. Toch hebben hij en E. 
met goede bedoeling gehandeld om B. 
te waarschuwen voor het bedrog, waar
aan hij van de zijde van enige steen-
groevenarbeiders was blootgesteld, die 
hem allerlei valse fossielen in handen 
speelden. 

Deze laatste gegevens zijn ontleend 
aan de N.R.C, van ± 1923. 

Denekamp. 
J. B. BERNINK. Fig. 3. 
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DE „WILDE KAMP' BIJ GARDEREN 

Afgaande op de eerste berichten, in de pers verschenen naar aanleiding van den voor
genomen aankoop door het Geldersch Landschap van de Wilde Kamp, en op een 
zinsnede in het daarvoor uitgegeven prospectus, nl. dat men hier te doen heeft met 

het plantengezelschap van het eik-haagbeuk-sterremuur type, verkeerden we aanvankelijk in 
de naieve onderstelling, dat daar dan nog een zeldzame rest van een oud bosch-type zou zijn 
overgebleven. 

» 
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Met een mengeling van gespannen verwachting en van wantrouwen zijn we er toen op uit
getogen, om dit merkwaardig terrein te verkennen. 

Die achterdocht kwam deels voort uit het feit, dat we nergens ooit op de hooge Veluwe wilde 
haagbeuken hebben kunnen vinden en anderdeels uit den naam „kamp" voor dit gebied, een 
benaming, die al dadelijk wijst op een ontginning. 

Dat die grond al eeuwen geleden in cultuur gebracht kan zijn, volgt trouwens ook uit de 
omstandigheid, in het prospectus vermeld, dat op deze grensstrook tusschen het bouwland en 
de heidevelden een oude „raaitiend" rustte. Het woord staat in verband met rooien en de tiend, 
ook novale tiend geheeten, werd betaald voor nieuw „aangemaakte" gronden. Volgt men strikt 
den gedachtengang, door het woord aangegeven, dan is de Wilde Kamp een oude ontginning 
op een uitgeroeid bosch. De bedoeling van het werken met deze raaitiend zal vermoedelijk 
wel zijn den lezer de gedachte op te dringen, dat niettegenstaande die rooiing toch wel resten 
van de vroegere vegetatie zullen zijn overgebleven. 

Stelt men zich zoo'n kersversche ontginning van een oorspronkelijk bosch voor, een pas
gegraven diepe sloot met hoogen kalen wal en daarbinnen een terrein, dat afgehouwen, gerooid-' 
afgebrand en omgespit is, dan kan die oude bosch-flora hoogstens op de wallen aan vernietiging 
zijn ontsnapt. Sommigen willen dan ook, dat in 't algemeen die oude enk-, esch- en kampwallen 
dienen opgevat te worden als relicten van een vroegere begroeiing. 

Het ongelukkige is evenwel, dat zulke zware wallen van lossen grond, dicht bepoot met 
eikenhout — de zorgvuldig tegen beschadiging beschermde „tuijnen" of „wrochten" der 
markeboeken — op den duur buitengewoon geschikt worden voor de vestiging van allerlei 
boschplanten, die daar van heinde en ver kunnen zijn terecht gekomen, ook al was daar voor 
de ontginning een barre hei, volkomen ongeschikt voor anemonen, sterremuur, klaverzuring enz-

Met deze de spanning eenigszins temperende overwegingen gewapend, maakten we ons dan 
op, om het bewuste terrein te onderzoeken. 

De kamp bleek een complex dicht akkermaalshout te zijn, hoofdzakelijk zomereik, met enkele 
wintereiken, door wallen omringd en ook hier en daar nog onderverdeeld. De eikenstobben op 
en binnen de wallen kunnen wel ouder zijn dan een eeuw, eenige gedeelte in het N.W. zijn 
jonger. 

Langs de randen, maar nagenoeg uitsluitend in het noordelijk gedeelte, grenzend aan het 
wegje langs het bouwland, in de slooten en op de wallen vinden we tusschen het eikenhout 
den gewonen opslag van enkwallen: vuilboom, lijsterbes, veel kamperfoelie, brem, braam, een 
doodenkcle vlier, eenige jonge kurkiepen, een paar vogelkersen, een meidoorn, een wilde roos, 
een groepje zwarte populier. In den N.W. hoek, tot een eindje naar binnen, staan wat plekken 
klaverzuring en voornamelijk daar, maar ook elders aan den noordrand, de twee soorten salo
monszegel, maar niet talrijk; wel groeit in hetzelfde gebied veel windende helmbloem. Het seizoen 
^ s te ver gevorderd om te zien of er anemonen groeien; andere voorjaarsplanten als viooltje 
en sterremuur waren nog wel te herkennen. 

Bij de kurkiepen wassen een paar pollen hemelsleutel {Sedum purpureum), vermoedelijk daar 
uit een tuin met huisvuil terecht gekomen. 

De hoogste top van een der opgeschoten berken in genoemden hoek vormde een geschikte 
standplaats om nagenoeg het geheele terrein te kunnen overzien. Geen enkele kruin van ander 
loofhout dan eik teekende zich af en ook bij verder herhaaldelijk doorzoeken van den kamp 
hebben we niets kunnen vinden dan een paar verdwaalde beuken. Haagbeuk konden we nergens 
ontdekken. 

Van al de genoemde andere planten dan eikenstruiken vinden we op de rest van het terrein 
zoo goed als niets meer. Daar bestaat de ondergroei en de tusschengroei op meer open plekken 
in hoofdzaak uit wat hei, adelaarsvaren, hengel en boschbes en eikvaren op de stobben. Het 
gedeelte, het dichtst bij het dorp en de akkers gelegen, is duidelijk betere en humusrijker grond 
dan het meer schrale gebied, overgaande in de onontgonnen heidevelden. 

« 
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Onze indruk van de Wilde Kamp was: een mooi perceel grootendeels oud eikenhakhout, 
met de gewone schaduwplanten van opgeworpen wallen, onder dicht gepoot en opgeslagen 
loofhout: een enkwallen-flora. 

Zulke landschapsvormen, door de cultuur ontstaan, zijn gedoemd ook weer door de cultuur 
te verdwijnen. De aankoop door het Geldersch Landschap van een dergelijk gebied moet dan 
ook gewaardeerd worden, te meer, omdat tegelijk een groote lap heide met eikenstruiken en 
waaidennen is verworven, die bijzondere waarde heeft als praehistorisch monument: er liggen 
een drietal graf heuvels. 

Belangrijker nog dan het opsommen van de voornaamste der aanwezige planten lijkt het ons, 
in verband met aan het terrein gewijde sociologische beschouwingen, te wijzen op de vegeta
tie, die er ontbreekt, althans voor 
ons niettegenstaande naarstig 
afzoeken onvindbaar bleef. We 
bedoelen, behalve de haagbeuk, 
ook de klimop, de hazelaar en 
de sleedoorn. 

Het is duidelijk, dat aan het 
opplakken van een sociologisch 
etiket een historisch onderzoek 
van het terrein dient vooraf te 
gaan, wanneer de voortaan te 
voeren naam een aanwijzing wil 
geven voor een vroegeren toe
stand. 

In de eerste plaats had men 
kunnen beginnen met kaarton-
derzoek. Op de topografische 
kaart is al dadelijk te zien, dat 
de kamp niet één geheel vormt, 
maar uit verschillende perceelen 
bestaat. Bij het raadplegen van 
een kadastrale kaart te Barne-
veld, hernieuwd in 1888, die als 
basis voor bijgaand kaartje is 
gebruikt, bleken niet minder dan 
17 perceelen te zijn ingeteekend. 
De vreemde vormen van som
mige blokken en de zonderlinge wijze, waarop ze over het terrein zijn verspreid, deden ver
moeden, dat ze ook wel eens van verschillenden aard konden zijn geweest. 

Er was daarom voor ons alle reden, dit op het Oud Kadaster te Arnhem nader na te gaan. 
Dank zij de aldaar gegeven deskundige voorlichting, was het vrij gemakkelijk te ontdekken, hoe 
de toestand voor ruim een eeuw is geweest. Uit de „Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grond
eigenaren" blijkt dan het volgende. 

De randperceelen aan de Z. en Z.O. zijde zijn nog markegrond van de Maalschap van Gar-
deren, deels heide, deels heide met struiken. De terreinen aan de westzijde van het paadje 
(het Tolpad), dat in de lengte door het kreupelhout loopt, behoorden aan R. van Putten, onder
wijzer in Wesop; de rest, aan de oostzijde, aan Hermen Evertse Blanken, landbouwer in Voort-
huizen. Deze gronden zijn grootendeels hakhout, maar bevatten ook groote stukken heide en 
zeer merkwaardig is het, dat een gedeelte van dit z.g. Querceto-Carpinetum toen dennen-
bosch was. 
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Aan de noordzijde is de kamp thans begrensd door een drie meter breeden weg, die niet op 
de kadastrale kaart en evenmin op de kaart van het Uitbreidingsplan der gemeente Barneveld 
is aangegeven. Het wil ons voorkomen, dat de strook, waarop de kurkiepen staan, eigenlijk 
buiten den kamp valt en oorspronkelijk een onderdeel was van het belendende perceel bouwland. 

Verder kan nog opgemerkt worden, dat de kamp niet uitspringt buiten de akkers, maar er 
op logische wijze bij aansluit en dat het gedeelte, ten noorden van het vroegere dennenbosch, 
blijkens het bodemprofiel 50 a 60 cm diep is omgewerkt. Met deze gegevens kan dus wel worden 
uitgemaakt, dat we hier heusch niet te doen hebben met een duidelijk overblijfsel van een 
oud bosch. 

Gaan we de volgende sociologische beschrijving van het terrein na, dan moet onmiddellijk 
worden toegegeven, dat niet uitdrukkelijk wordt gezegd, dat daar de haagbeuk groeit, maar 
evenmin wordt voor ieder duidelijk gemaakt, en dit is misleidend, op welke gronden dan de 
betiteling als Querceto-Cirpinetum berust. 

In een lezing, door Prof. Dr. Th . Weevers gehouden voor de afdeeling Apeldoorn van de 
Ned. Natuurhist. Ver. en door deze afdeeling uitgegeven, over „De Plantengroei der Veluwe, 
Sociologisch bezien", lezen we het volgende: „Waar de bodem rijker is, het zand meer leem 
bevat, vinden we als climax-stadium een eiken-haagbeukbosch (Querceto-Carpinetum) met als 
kenmerkende kruiden de boschanemoon, de boschviool,.de salomonszegel (veelbloemig), klimop, 
grootbloemig sterremuur. De Wilde Kamp bij Garderen, in 1939 door het Geldersch Landschap 
in eigendom verworven, is er een van de beste voorbeelden van". 

De Wilde Kamp staat dus te boek als een Querceto-Carpinetum en zoo machtig is de sugges
tieve werking van zoo'n klinkenden wetenschappelijken term, dat hetgeen door den socioloog 
blijkbaar hoofdzakelijk met zijn geestesoog wordt aanschouwd, voor den onthutsten leek tast
bare werkelijkheid kan worden. Zoo wordt het verklaarbaar, dat in een art. in de N.R.Ct. over 
„Het Landschapsschoon bij Garderen" aangaande de Wilde Kamp o.a. te lezen staat: „Van 
meer dan locale beteekenis is dit gebied voor de wetenschap. Men heeft hier te doen met een 
zeldzaam boschrelict uit lang vervlogen eeuwen, een rest van de boschvegetatie, die eertijds op 
de Veluwe veel uitgebreider was. Deze vegetatie is in den loop der eeuwen een typische planten
gemeenschap geworden, een eenheid, het gezelschap van het droge eiken-haagbeukenbosch. 
. . . Men kan het een stukje oorspronkelijk bosch noemen, oerbosch, al heeft het te veel nog 
van menschelijken invloed geleden om er eeuwenoude stoere stammen te verwachten. . . . De 
wildernis, die overbleef, is echter karakteristiek genoeg, een echt natuurmonument. . . . Ook 
voor den leek behoort dit natuurleven tot het mooiste wat denkbaar is: een weelde van bosch
planten als anemonen, lelietjes der dalen, salomonszegel, klaverzuring, helmkruid, klimop en 
robertskruid onder een dicht struikgewas van haagbeuken, eik, vogelkers, hazelaars, mei- en 
sleedoorn, lijsterbes, braam en kamperfoelie". 

Wie deze aanlokkelijke beschrijving argeloos leest, moet wel in de meening verkeeren, dat 
hier een kenner van het terrein aan het woord is, die deze geheele planten-inventaris zelfs 
haagbeuken, klimop en hazelaars, zelf heeft gezien. Zulk opgewonden proza is een kenmerkend 
voorbeeld van de funeste werking van sociologische dogma's op een publicist, die de Wilde 
Kamp vermoedelijk niet eens heeft bezocht. Door verkeerd begrijpen van de termen der sociolo
gen, die bij de naamgeving van een complex den naam gebruiken van een boomsoort, ook wel 
waar die er niet groeit, wordt ons hier een overvloed van planten voorgespiegeld, welke men 
er vergeefs zal zoeken. 

We vragen ons daarbij af, of zulke verwarring en teleurstelling wekkende voorlichtingen 
welgevallig kunnen zijn aan sociologen met meer bezinning, bekend met en bedacht op de 
gevaren, die op dit gebied dreigen. 

Men weet dus nu, dat niets anders dan de gewone vegetatie der kampwallen blijkt te groeien, 
waar op aanwijzing der sociologen een droog Querceto-Carpinetum werd verwacht. Een zelfde 
misverstand aangaande een nat Querceto-Carpinetum betreft het volgende voorbeeld. 
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Ieder zal het toejuichen, wanneer de plantensociologen trachten een nieuw en beter licht te 
laten schijnen op het plantengezelschap, dat aangetroffen werd in het vroegere Beekbergerwoud. 
In dit geval is die taak vrij gemakkelijk, omdat het botanisch zoo goed is onderzocht. 

Door de inheemschen werd het Woud ook „De Elsbosch" genoemd, onder dien naam staat 
het op oude kaarten aangeteekend en de weg aan de noordzijde van het terrein heet de Elsbosch-
weg. Volgens Prof. Weevers, in genoemde lezing, was het Woud een prachtig voorbeeld van het 
vochtige eiken-haagbeukenbosch. Langs het beekje vinden we daar nu nog boschanemoon en 
gele doovenetel als resten van het Querceto-Carpinetum. 

Ook hier weer wordt het woord haagbeuk bij het geven van een naam gebruikt en de lezer 
van dit geschrift zou er licht toe kunnen komen trouwhartig te onderstellen, dat het daar voor
komen van haagbeuken historisch vaststaat. 

We hebben daarom eens nagegaan, wat in onuitgegeven geschreven en in gedrukte stukken 
over den boomgroei is opgeteekend. 

De eerste vermelding komt aldus voor in de Verpondings-Registers over 1648: . . . . het 
wout, sijnde met eene parthije Eisen en weijnigh Essenhouts beloopen, daar niet in kan gedeijlt 
worden als barneholt, t'welck niet kan geschieden als in geheele harde winters, als sijnde on-
landt . . . . 

In de markeboeken van de Lierder- en Speldermark (1515-1675) is slechts tweemaal een aan
duiding te vinden. Het Reijtger (rietgoor, rietmoeras), een gedeelte van het Woud, is in 1660 
„in vrede gelegd", d.w.z. dat er niet mocht gehakt worden; toch is er hout weggehaald om een 
weg uit het Reijtger te maken. Bij het Woud is in 1675 turf gegraven. 

Dan is er een hiaat in de stukken van 1675-1790. De volgende gegevens zijn te vinden in een 
memorieboek van 1826-1873. 

1827. Koolhout (voor het branden van houtskool) verdeeld onder de 17 deelgerechtigden, 
berekend op ƒ 612. Het Groote Horst bij de Zomp bij en aan het Woud verkocht, n.1. 170 eiken 
en beuken, voor ƒ 540. Het Rijzenhouw bij en aan het Woud ten N. langs de Oude Beek ver
kocht, meest brandhout, ƒ 180. Eiken ten Z. langs het Woud ƒ88. In Maart 165 eikenheesters 
in het Woud verpoot en gepoot op de Varkenshorst ten N. aan het Woud en op de horst aan 
Boerelt; ze zijn op het Woud zelf op onnoodige plaatsen gestoken. Aanbesteed het omzetten 
van 424 roeden op de Groote Horst bij het Woud. De Groote Horst bepoot met eiken, kosten 
17 ̂  et. per stuk. 

1829. Eikenboomen aan de Oude Beek ƒ 150; brandhout aan het Rietger gehakt. Op 1 Jan. 
zwaar hout in het Woud ƒ 1224. 

1832. Koolhout achter in 't Woud ƒ 1020. Zware eiken aan Pluimstra ƒ 508. 
1837. 4 eiken en n elzen koolhout ƒ 150, dito ƒ 379. Verkoop hout ƒ 1904. 
1838. Zwaar hout in het Woud ƒ 1020. 
1839. Koolhout langs de Oude Beek ƒ 1224. 
1840. Koolhout van de Peppeltra tot aan Pluimstra ƒ 816. 
1841. Koolhout ƒ582, eikenboomen ^ 169, elzen kool- en brandhout ƒ79. 
1843. Hout langs de Oude Beek ƒ612. 
1844. 8 perceelen eikenboompjes langs het Woud ƒ 170; hout ƒ 1224; elzen kool- en brandhout 

bij het Rietger ƒ222. 
1845. Eiken-snoeihout in het Woud, eikenboompjes aan Pluimstra ƒ438. 
1846. Hout in het Reigerskooi ƒ612. 
1847. Koolhout ƒ 612; eikenboomen ƒ 146. 
1849. Hout bij het Reigerskooi ƒ 816; eikenboomen ƒ 146. 
1850. Hout in het Wezenboomenboschje en in het Koolhout ƒ 612. 
1851. Eiken aan Pluimstra ƒ 240. 
1854. Op 2 Jan. begonnen te werken aan de houtverdeeling, 6 dagen gewerkt, toen door 

het dooie weer verhinderd en in de lente ook niet kunnen werken. 
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1863. 23 perceelen elzen aan den zuidkant van het Woud, van het Boerelt door het Kwade 
Riete en naar Voorin ƒ526. 

1868. 12 perceelen elzenbrandhout ƒ 325. 
Een uitvoerig overzicht van de flora van het Woud is gegeven door J. Wttewaall, die het 

bezocht in 1833, 1834 en 1835. Het bosch stond des winters en meestal ook in het najaar geheel 
onder water. Gewone woudboomen vonden er dan ook geen geschikten voedingsbodem en het 
hout bestond daarcm uitsluitend uit hoog opgeschoten elzen (vandaar de naam Elsbosch), 
benevens enkele esschen. Verder groeiden op de hoogere plekken, die evenwel niet veel voor
kwamen, eenige eiken. 

De hak kan alleen des winters worden ondernomen en het hout wordt over het ijs vervoerd. 
Valt de dooi schielijk in, dan moet veel van het gehakte hout achterblijven, dat door het ijs zakt 
en voor altijd verloren is. De grond was daardoor bedekt met groote stukken hout, zelfs met 
geheele boomen, die waren achtergebleven of omgewaaid. Deze langzaam wegrottende boomen 
gaven vooral aanleiding tot het ontstaan van een fraaie en talrijke oude boschflora. 

Het hakken geschiedde op ongeveer 80 cm boven den grond, daar de stam vanaf die hoogte 
onder water stond. De stompen loopen weer uit, zelfs vond W. een keer 7 boomen op een stobbe, 
waarvan de dikste 1 el 6 palm, de dunste 1 el 1 palm over het kruis was, terwijl de lengte van 
70 è 80 voet bij allen voorkwam. Op die stompen, die meestal geheel verteerden, groeiden ver
schillende heesters: veel Ribes nigrum, Euonymus europaeus, Corylus avellana, Rhamnus 
catharctica. Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Hedera helix en eenige Rubi soorten. 

J. H. Molkenboer kon het Woud in 1846 in alle richtingen doorkruisen en onderzocht het 
speciaal op de mos-vegetatie. Hij merkt op, dat het door het kappen zijn oorspronkelijke gesteld
heid verliest. De zuidzijde is van gedaante veranderd. De vroeger zwarte, weinig begroeide 
grond, is aanmerkelijk hooger geworden en tusschen de tronken der gekapte elzenboomen 
geheel bedekt met een dicht grastapijt, waarin een menigte van belangrijke planten voorkomen, 
die den indruk maken van een heidevegetatie, welke meer en meer die van het vroegere moeras 
tracht te onderdrukken. 

Zoodra men van de zijde van den Zutphenschen straatweg, bij „De Kar", den binnenweg 
over de heide inslaat, ziet men het Woud als een mastbosch voor zich liggen, zoodat men, daar 
niets dan elzenstammen vindende, eerst niet gelooven kan, dat die boomsoort aldaar werkelijk 
die hoogte en dien omvang van stammen bereiken kan. Het dichte bladgewelf belet den planten
groei tusschen de boomen, die in den meestal onder water staanden bodem geen gunstige 
omstandigheden vindt. 

De bodem is op sommige plaatsen zooveel hooger geworden, dat de stompen slechts met 
de kruin boven den grond uitkomen, alsof zij bij den voet waren afgehakt. De schrijver ver
moedt, dat de verhooging van het terrein in het zuidelijk gedeelte toe te schrijven is aan den 
plantengroei na den houthak en het achterblijven van gekapte stammen, die, door plantengroei 
bedekt en verrottend de ruimten tusschen de stoven aanvulden. De vegetatie dezer boomstron
ken beschouwt hij als het ongeschonden overblijfsel der oudste tijden. Het leek, alsof de geheele 
plantengroei van het bosch zich daarop had samengetrokken, ten einde een wijkplaats te hebben 
voor het jaarlijksche hooge water. Als levendige plantendragers staken zij sterk af tegen den 
zwarten en bijna naakten grond. De kruinen der stompen waren geheel met mos overdekt, 
waartusschen de phanerogamen zich vastwortelden. 

De landmeter H. Bosker gaf een verslag van de door hem geleide ontginning. Het Woud was 
1165 m breed met overdwars een verval van 1,2 è 1,3 m, lang 2000 m, met een verval van meer 
dan 2 m. Langs de noordzijde lag een strook droge zandgrond, voor een ongebaanden veldweg 
gebruikt, lager dan de zuidzijde van het woud, maar 2 ^ 3 voet hooger dan de lage vlakte van 
het bosch. In dezen rug waren slechts een paar laagten, waar het water een uitweg kon vinden. 

Op 1 Nov. 1869 is het werk begonnen met het graven van een ringsloot om het terrein zoodat 
het water van buiten niet meer kon invloeien. Het sloopingswerk was erg moeilijk; de arbeiders 
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moesten gelijk eekhoorns van den eenen boomstoel op den anderen springen, waartusschen 
2 a 3 voet water en even zooveel modder stond. Er waren elzenboomstoelen ter hoogte van 
3 3 4 voet van verschillende afmetingen in omtrek tot 10 a 12 m toe; op enkele stonden 6 3 7 
zware boomen ter hoogte van 12 a 15 m stam; hier en daar eenige esschen, hoog en dun opge
schoten en vooral in het oostelijke deel kwamen zeer onregelmatig verspreid liggende hoogten, 
zoogenaamde horsten voor, bezet met opgaande eiken. Verder groeide er een groote verscheiden
heid van heesters, als de wilde bottelroos, ter hoogte van 3 a 4 m en hulsten en jeneverstruiken; 
de grond was dicht begroeid met watergras of moerasplanten. 

Dwars door het Woud werd in de lengte een laan uitgerooid, en deze smalle, lijnrechte weg, 
donker door het hoog opgaande hout — elzenboomen zoo recht en dun als een Noorsche spar, 
hier en daar tot den top omslingers met klimop en kamperfoelie — leverde een allerprachtigst 
gezicht op. 

Ruim 100 arbeiders werkten naast elkander, honderd bijlen flikkerden en kruisten elkaar, 
zoo werd 12 ha dicht bezet met zwaar opgaand hout boom na boom uitgerooid. De laatste 
stam is geveld op 10 Juni 1871. 

Belangrijk is nog, wat Bosker over de geologische gesteldheid van den bodem opmerkt. De 
bovengrond bestond uit 40-80 cm plantaardige stof. Daaronder lag een dunne laag zandige leem. 
dan 30 a 40 cm fijn wit zand, doorgroeid met meer of minder vergaan wortelhout, afkomstig 
van een vroeger bosch. Daarop volgde 10 of meer cm fijne kiezel. Onder de kiezel, in een laag 
zand, op 2 m beneden den beganen grond, zat de grondslag van een nog vroeger woud; vele 
penwortels stonden nog zooals ze eenmaal gegroeid waren en min of meer onvergaan. „Ui teen 
geologisch oogpunt is het opmerkelijk, dat voor zooverre wij hebben nagegaan zeker twee 
bosschen gesloopt of bedolven zijn, voordat het door ons gesloopte elzen-moerasbosch is 
ontstaan". . 

Over eenige in het Woud voorkomende vogels geeft O. G. Heldring in zijn wandeling met 
R. H. Graadt Jonckers (1841) een enkel bericht, n.1. dat daar de raaf, reiger, roerdomp, ijsvogel-
tje en nachtegaal nestelden. Hij zag esschen van 80 a 90 voet hoog. De Groote Horst was een 
vast eiland met schoone eiken, waar men vroeger, bij het poten van eiken „ik weet niet wat 
wondere potten en ijzeren ketenen" uit den grond opgehaald had. In den haktijd was op het 
Woud een soort kermis: groote vuren werden gestookt, waarbij het volk zich warmde en er 
stonden tafeltjes, waar een slokje te krijgen was en koekjes werden verkocht. Aan den kant van 
het bosch waren kolenbrandershutten; men brandde jaarlijks verscheidene mijten van houtafval. 

Geen enkel van deze betrouwbare berichten rept van het voorkomen van haagbeuk in het 
Beekberger Woud. Als we die gegevens rustig bekijken, dan moeten we wel tot het besluit 
komen, dat de ouderwetsche omschrijving: een elzenmoerasbosch met eiken op de horsten, de 
juiste is, en dat de nieuwere quasi-wetenschappelijke vaststelling van het type, zonder nader, 
ook historisch onderzoek, niet bepaald aanbevelenswaardig is. 

Het Woud der Sociologie schijnt thans in sommige uithoeken een climax-stadium te bereiken, 
waarin de woekerplanten van de fantasie het waardevolle hout dreigen te verstikken. Men zou 
gevaar kunnen loopen weer terug te gaan, maar dan met gebruikmaking van wetenschappelijk 
aandoende termen, tot de „Historische Landschappen" van Hofdijk, producten eener vaak al 
te weelderige romantische verbeelding, nog wel aardig om te lezen, maar niet te aanvaarden 
voor wie zich houden wil aan reëel en objectief onderzoek der feiten. 

Apeldoorn. T. D. MOERMAN. 


