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Door de komst van de srccds groter wordcnde variatie aan bomen, konden meer
menselijke activitcitcn plaatsvinden engingen mensen er ook wonen.
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Het migraticproces yan de bomen is tot vandaag in ongcveer

r5.ooo jaar

in

Í.\i'-.,
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íascn

verlopen, waarbij de temperatuur langzamerhand warmcr werd. Tussendoorwarcn
er ook weer koudere perioden, maar ook warmere.
De eerstc bomen die in de tocndra gingen groeien, waren berken en dcnncn.
Kort daarna, ongeveet gooojaar geleden, kwamen ook de hazelaar, de eik cn de iep
binnen. In de Peel van Oost-Brabant en Limburg onrwikkelden zich na r95o spontaan berkenbosscn, dic een beetje het beeld geven van de bossen in het boreale tijdperk. ln Noord Skandinavië en Noord Rusland zijn boreale bosscn trouwens nog
steeds volop te zicn. Als een overblijísel van rnigratie na de ijstijdcn wordt een populatie van afivijkcnde zachte berken bcschouwd, die vooral langs de kust ten
noorden van Bcrgcn voorkomÍ de Karpatcnberk. Het is een kleine, veelal meerstammige berkvorm. Behalve de zachtc berk komt de ruwc berk in ons land voor.
De zachte bcrk is verreweg de meest algemene wilde berk, die we vooral aantrcíícn
in natte brockbossen en die daar ccuwenlang als hakhout is gebruikt. Vermocdclijk
is de grovc den

nu de enige soort die als oorspronkelijkc boom is uitgestorvcn. Vol

gens sommigcn zou de duizendjarige
de n

r

an WoÍthcze,

d ie
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0ude

(rc:.!:.- :-::

fg.rand op dc jaa r-

ringen ongevccr 375 jaar oud is, nog ccn
kans maken. Sedert de invoer van dcnnenzaad uit Neurenberg in r5r5 is de
den ccn van de meest algcmcen aangeplanre bosbomen. De spar heeít ons land
nct njet bereikt, maar is allang in cultuur
en in onze bossen nu bcslist niet zeldzaam. Híj is íavorict gcworden als kerstboom.
Als latere migranten komen els, linde
en es en ongcveer 5ooo jaar geledcn dc
beuk. Dc hargbeuk kwam zo'n lsoojaar
geleden. Vrn de grorere bomen i. dc gcwone csdoorn vermoedelijk de laatstc geweest. Dc csdoorn bleeflang bcpcrkt tot
de heuvels van Zuid-Limburg. Vanaf de
rTde eeuw is de boom op vele plaatsen elders in het land aangcpJant en heeft zich
spontaan uitgezaaid.
Diverse groeiplaatseD yan oorspronkelijk inheemse bornen en srruiken zijn
inmiddels vastgcsreld door middel van
onderzoek aan het plantmateriaal zclícn
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IEP EN LINDE

Natuurbos in het voorjaar;
Ceelbroek, DÍenthe.

ons land van het vo
van Lotharingen. tn

lrlet de warmere Atlanticum-periode, ca. 8ooo jaar geleden, komen iep en linde ons land binnen, de iep als

stal van linde, beul
heide. Lindebosrelir
en de mergelhellin6

eerste. Beide soorten hadden een belangrijk aandeel in
de samenstelling van de loofbossen in die tijd. Met de

tochtone boom uite

komst van de landbouwers gingen de iep en de linde
in korte tijd achteruit. Linde en iep stonden op de rijkere bodems die bij uitstek geschikt waren voor akkerbouw. De rigoureuze achteruitgang van de iep ongeveer Tooo jaar geleden, is niet geheel opgehelderd.
Sommige onderzoekers menen dat een vroege vorm
van de iepziekte er mede debet aan zou zi)n. Anderen

denken aan effecten van loof,ioedering, waardoor de iep niet meer in bloei kwam en geen stuiímeel
produceerde. Voeder van boomloofwas ook aíkomstig van berk, eik, esdoorn, es, wilg els en lijster'
bes. ln ieder geval waren iepen en linden bijzonder waardevolle bomen voor de mens. Het looíwas

vieren, het zogenea
gehouden onder de
de gladde iep zeldza

Het milieu van t
uitgestorven. Als ha
deriep, evenals de

r

Zuid-Limburg voot.

veel sterkere mate d
minder gevoelig vo<
de gladde iep ofde o

voor overwintering van het vee onontbeerlijk. De bast van beide bomen leverde bovendien vezels
die als grondstofvoor touw en ruwe weefstoffen diende. Scheepstouw werd in het verleden veelal
van lindebast vervaardigd. lep en linde hebben een groot regeneratievermogen, waardoor ze bij'
zonder goed als hakhout zijn te benutten. Verspreid door heel West-Europa zijn nog restanten van
linde- en iepenhakhoutbos te vinden. ln ons land is het zeldzamer. De oudst geschreven bron in

Oude

in het dal

hrr.c -:!

t.. c. (

De eerste mc

In eerdere tusseni-lso
Mer de komsr r-en &
ergste ijzige mctur.
h.rrde dieren zo:Is m

rolgden deze ditrra

irar geleden s crd <r r
bgonrten berkca ca
dcn kregen om rc o
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l

de van r5.ooo

tot

3o.ooo jaar geleden. Opmerkelijk is dat deze mensen, die schit-

terende grotschilderingen nalieten, voomamelijk aÍbeeldingen aanbrachten van de

gÍote zoogdieren. Aíbeeldingen van bomen komen nauwelijks oí niet voor. De
oudste aÍbeeldingen van bomen vinden we op de gladde rotsen van Zuid-Skandinavie, die vermoedelijk uit de Bronstijd (a rco - z6oo jaar geledenJ dateren. Na ca. 8ooo

jaar geleden in het Atlanticum, was hier een gemengd loofbos ontwikkeld. Bij Mariënberg in Overijssel is een zeer lang in gebruik gebleven mesolithisch basiskamp
ofid,eÍzocht (95oo-7ooo jaar geleden), met veel brandkuilrestanten. Het is opvallend

dat aanvankelijk dennenhout gebruikt werd. Later werd het meer eikenhout. De
omslag was ca. 8ooo jaar geleden. Vergelijkbare waamemingen zljr- gedaar. it de
Hunzevlakte. Het illusreert daarmee aardig de bosontwikkeling in die periode.
HetAtlantische bostype veranderde drxtisch toen zich in de Midden-Ste e ntijd
hier de eerste landbouwers gingen vestigen. Hun meegebrachte vee heeft toen een
grote invloed gehad op de openheid van het bos. De eerste boeren kwamen zo'n
73oo jaar geleder. h het Nederlands gebied en wel in Limburg. Tweeduizend jaar
Iater hadden boeren zich in het gehele gebied van de Nederlanden gevestigd, aIthans yoor zover de milieuomstandigheden dit toeliet. Ongeveer 6zoo jaar oud
graan is bijvoorbeeld gevonden bij Swifterband in de Noordoostpolder, dat wijst
op akkerbouw ter plaatse ofop de hogere pleistocene bodems in de omgeving. In
het rivierengebied was akkerbouw alleen mogelijk op de hogere rivieroevers en
oeyerwallen, met de middelen van die tijd. Het klimaat was toen iets warmer en
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EN M!NSEN

van hetjaaÍ zo5o voor Christus. De centrale boom werd een jaar eerder gekapt.

Mogelijk was de bomencirkeÍ een spiriruele ontmoetingsplaats. Spectaculair
was de ontdekking van een verdronken
bos bij Terneuzen. Het bos kwam tevoorschijn bij graaíwerkzaamheden voor
her kanaal Gent-Temeuzen in dejaren
'zo van de zoste eeuw. De vondst bestond

uir 7zz grovedennen,58 berken en 34eiopgebaggeÍdè eiken van Sooo jaa r geleden
re Millingen aan de Rijn.

ken en was een buitenkansje voorboomarcheologen. De bomen werden gedateerd op de periode van 45oo laar tot 43oo
jaar geleden. de periode van de Nieuwe

Steentijd. De bomen zelfwaren totmeer dan tweehonderdjaar oud. Ook op diverse
andere plaatsen in het land zijn overstroomde bossen aangeuoífen.Zo wetdenbij
het uitdiepen van de Dokkumer Ee in 1853 over een aanzienlijke lengte zware dennen en eiken en berkentakken gevonden. In de lage venen van Friesland kwamen
eiken, dennen, berken, elzen en soms ook wilgen aan de oPPervlakte. In het lJsseldal en aan de kust is ookjeneverbes gevonden. Ook in de Hollandse venen zijn veelmldig verdronken bossen aangetroffen, zoals bij de Haarlemmermeerpolder en de
Bijlmermeer. over de grens in Duitsland zijn verdronken wouden tevoorschijn gekomen in de pakketten bruinkool. Hier is de geschiedenis terug te lezen vanbossen
Het valt te verwachten dat toekomstig onderzoek veel iníormatie zal opleveren over de ontwikkeling van bossen in de loop der tijd en de relades van bomen en mensen in het verleden.
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Vruchten van bomen en heesters op het menu
Enkele boomsoorre t zijrr waarschljnlijk al heel woeg door de menseD al dan niet
gewild bevoordeeld. Zeker soorten die een nuttig Product leverden voor de mens of
voor hun veestpel werden een handje geholpen. Zo is de wilde appel ongetwijíeld
van grote waarde geweest in de prehistorie. De wilde appelvmchten werden verzameld als voedsel en als wintewoorraad voor het vee. De wilde appel is nu een zeer
zeldzame boomsoort \r/aarvan Í)og enkele PoPulaties voorkomen in Drenthe, de
Achterhoek, de Veluwe, op de stuwwal van Nijmegen en het Vlaamse heuvelland'
Ze groeten op de hogere gronden langs de rivieren, maar ook in de relatief arme
wirLtereiken-beukenbossen tussen lijsterbessen en adelaarsvarens. Verwilderde
cultuurappels, ontkiemd uit weggegooide klokhuizen, komen nu rr.eeÍ vooÍ' ze
zijn gemakkelijk te onderscheiden van hun wilde voorgangers door het behaarde
blad en uiteraard door de veel grotere appels.

Beukennootjes en hazelnoten werden eveneens hoog geschat. Bij opgtavingen
van prehistorische en woegmiddeleeuwse nederzettingen worden de schíllen van
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BOMTN ÈN MENSEN

Behengpapier met romantisch oud bos, ca. r84o. ln éen rSde-eeuws huis te HaÍderwijk.
Hierop zijn te zien: een jaget €en schilder en een lruidenverzamelaar als rymbolische elementen.
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Vanaíde prehistorie werden ook de eetbare bessen en bottels van allerlei andere
vruchtdragende bomen en heesters verzameld, zoals die van meidoom, sleedoom,
lijsterbes, wilde peer, kroospruim, kerspruim, braam, wilde roos, aalbes, zwarte
bes, kruisbes, bosbes, vlier, duindoorn, gele kornoelje, vogelkers en wilde zoete

aangeroflen sam<a
meidoom en h,az.cir
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kers. De meeste soorten zijn tenminste vanaídc Nieuwe Steentijd (ca. 5ooojaar ge
leden) aangetroffen op archeologische
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onderzoeksplaatsen. Soorten als sleedoorn, lijsterbes, meidoom en bosbes
zullen zeker al eerder verzameld zijn. De
kerspruim is niet eerder dan de Romejnse rijd aangetoond (al zijn er aanwijzingen voor oudere datering) en zal later
naar het noorden getransporteerd zijn,
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De meeste mediterrane boomsoorten kunnen hier vanwege het klimaat nier gekweekt worden in de buitenlucht. Échte inburgering van de winterharde soorten
uit Zuid-Europa stamt uit de Middeleeuwen, wanneer kloosterlingen gaan experi-

r,
z

menteren met kruiden en fruitbomen. Bekend is dat Karel de Grote de aanplant van
íruitbomen bevorderde, door middel van verordeningen Uit de Karolingische djd
zijn in ons land bekend de appel, peer, kwee, mispel, moerbei, perzi( walnooq hazelnoot en kroospruim. In de latere Middeleeuwen komen daar onder meer de
kweepeerbij en de zure kers. In middeleeuwse kruidkundige geschriften, zoals die
van de veelz1díge Hildegard von Binge

t

(ro99-tq9), komen

we genoemde

genoemd. Linnaeus gaf dehazelaar deLa-

ttjrc e raam

Corylus av elLana.

Een veronderstelling is dat aanwezigheid

vÍuchien ven de jenev€Íbes.

van allerlei stekelsmriken, met eetbaÍe
wuchten, zoals sleedoorn, meidoom,
wilde rozen, wilde appel. bramen en je-

neverbes van groot belang waren voor de
bescherming van kiemende eiken en hazelaars. Uit archieven blijkt dat stekelstruiken als beschermers van eikenkiemen bewust gespaard werden. Dit zal vooral op de

rijkere, leemhoudende bodems een rol gespeeld hebben.

Mensen en bomen
De bewoners van onze streken leeftlen in de loop van de geschiedenis in een steeds
veranderend bos met steeds andere boomsoorten om zich heen. Ze wisten de kwaliteiten en eigenschappen op hun waarde te schatten en Íe benutten als brandstof,
vezels, hout voor boten, huizen, gereedschap en waPens, geneesmiddelen en ten
behoeve van allerhande riruelen [zie hoofdstuk 6 Bomen en welzljn,blz. 6z en 7
Bomen en gebruik, blz. r77).
Hoogst interessant was de ontdekking in t99t van een man uit de late Nieuwe

Steentijd [ca. 5roo

-

4rc» jaar geleden), op de grens van Oostenrijk en Italië nab,

tarus:
linde:

3L gryone e5:

vmcht-

boomsoorten eveneens tegeL De aanwezigheid van deze soorten zijn grotendeels
door de archeologie bevestigd. De hazelaar en de beuk zijn hier de enige inheemse
boomsoorten met nootvruchten. De hazelaar is waarschijnlijk al woeg in cultuur
gebracht. Ze werd in de Middeleeuwen uit Vlaanderen geïmporteerd. Er was ook
handel injonge bomen van de kers, walnoot en tamme kastanje. Bekend is dat vanuit Deventer en Kampen hazelnoten en
walnoten geexporteerd werden naar Engeland. In de havenstad Avella op Sicilië
werden vanaf de Oudheid tot op heden
hazelnoten vervoerd in het Middellandse-Zeegebied en naar Noord-Europa.
Naar die stad is de soortnaam 'avellana'
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BOMËN EN CESCHIEDENlS
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4.

taxus:

bogenhout

linde:

bast als touw en bindmateriaal; takhout als handvaatje voor'beitel' voor
retoucheren van vuu rstenen gereedschap

gewone es:

houten dolkhandvat

hazelaar'.

grorendeels

i<:rd is dat van.r,.lnor.n e.t
I--.
f
!rr: -.:J.n naàr Eni:s-: ..''tlla op Sicilië
! (l:: ::i iot oP heden
Ë ::: r:: \liddelland1r.a: \cord-Europa.
I & s-r- :::::,rm avellana'
E i:::: :-.:zelaar de LaLo: -:--:
It -. ::: -n*ezigheid
Hs-- :..--,-,, met eetbare
I d<--:--.:=. meidoorn,
L :----. ::rmen en jeE 5<r-: r.:ren voor de
n-:.. ..: i:: :iekelsmride l:: -, '..'ora[ op de

U-vormig gebogen hout
als drager van een soort

rugtas en hout ter
versteviging van een koker

:::ige inheemse

:- ':--.eq in cultuur
::_:-:J- Er was ook

GEvoNDEN op DE STMULAUN MAN

5. larix:

plankjes van de rugtas en

brandhout

6.

woÍlige

sneeuwbal: hout

7. kornoelje:
8. berk:

van de pijlschacht
hout van de pijlschacht

schors en sap/ bakje en
teer

9.

Salix reticularis:

Sanda en gemaakt van lindebastvezels.

hout voor brandstof

ro. bergkrentenboompje: hout voor brandstoí

r.

alpenels:

r2. fijnspar:

t3. grove den:
r4. iep:

hout voor brandstoí
hout en naalden, vermoedelijk voor brandstoí
brandhout
brandhout

r5. jeneverbes:
naalden, gebruik onbekend
r 6. Noorse esdoorn: bladeren als isolatiemateriaal
r7. sleedoorn:
vrucht als voedsel

t8. hopbeuk:

bladeren als geneesmiddel

Larix, Salix reticularis, alpenels, hopbeuk en fijnspar komen in ons land niet voor. Het bergkrentenboompje en de Noorse esdoorn komen wel vlak over de grens voot
Daarnaast kon uit het omgevende ijs nog stuifmeel geïsoleerd worden van grove den, els, berk,
hazelaar, fijnspar, iep en beuk. Bij de uitrusting behoorden ook stukjes berkenzwam. De berkenzwam is hier interessant, omdat deze vrijwel zeker benut is als geneesmiddel. Berkenzwam is, in

tegenstelling tot tonderzwam, absoluut niet geschikt voor het aanmaken van vuur.

in ee n steeds
*:sten de kwali-

;:rà:.:i::::s

tk

l:

E b<:::-.r1 :ls brandstof,
I ge:es=iddelen en ten

lo'..-::_'r.

blz-

óz et7

I u::: .::t de lare Nieuwe
Gsc::rii en Inlië nabii

ötzi oí Simulaunman. De namen hebben betrekking op
toponiemen (plaatsnamen)uit de omgeving. De ouderdom wordt geschar op ongeveer 5zoo 1aar. De man werd opvallend goed geconseweerd aangetroffen in een
gletsjeruitloper, die in de afgelopen eeuw aan het afsmelten was. Uir onderzoek
kon men afleiden dat de man oyerhaast is gevlucht en in een sneeuwstorm is omgelnnsbruck, bekend als

3Z

*")ï.aing

en uim-rsting is behouden gebleven. ofkomen. Een belangrl r. a*,
schoon de vondst niet uit Nederland komt, valt er ook voor onze streken veel uit af
te lezen. Maar lieÍ3t 14 houtige gewassen konden op naam gebracht worden en grotendeels gerelateerd aan allerlei gebruiksvoorwerpen.

Uit archeologisch onderzoek komen allerlei gebruiken van boomsoorten in de prehistorie steeds aan het licht. Tijdens opgravingen voor de aanleg van de Beruwelijn
werd bij Hardinxveld-Giessendam een
versierde iepenhouten boog opgedolven
var, ca. 73oo jaar ord. In de omgeving troí
men een boomstamkano van ca. z t oojaar
oud. De kano was gemaakt uit een lin-

Bloeiende

denstam en is 5,5 meter lang en 45 cm
breed. In de nabijheid zijn ook peddels
en een visfuik van rode komoelje aangerroflen. Ook dennenhouren kano s zijn
bekend, zoals die van Pesse die met 83oo
jaar als de oudste ter wereld beschouwd
wordt. Een andere consmrcde van een
vaartuig uit het Neolithicum, ca. Tooo v.
Chr., is een raamwerk van twijgen waarrode kornoelje. De buigzame taklen zijn geschikt
omheen een huid gespannen werd. Ze
voor visfuiken eí -bu nnen.
zijn ook bekend bij de eskimo's. Visfuiken en visbunnen werden gemaakt van kornoelje- oíwilgenhout. Zo zljn er tal var,
voorbeelden (zie hoofdstukT Bomen en gebruik,blz. ry7).

Indrukwekkend zijn de opgegraven veenwegen in het noordenvan het land. Erzijn
er inmiddels zo'n twintig bekend, waawan de oudste meer dan 4ooo jaar geleden is
aangelegd. Deze wegen werden veelal van elzenstammen gemaakt. Met de introductie van de wagen na de uiwinding van het wiel ca. 45oo jaar geleden, werd de
noodzaakvan wegen in de veengebieden extragïoot.

Y

a.n

vóór Christus tot de Romeinen

een tijd van beperkt vervoer werd voornamelijk gebruikgemaakt van hout,
r-ruchten en andere onderdelen van bomen uit de directe omgeving. Zo werd trr
West-Nederland waar eiken schaars zijn, hout van de zwarte els gebruikt voor huizen- en boerderijenbouw. Verondersteld wordr dat dergelijke huizen slechts tien
tot vijítienjaren meegingen. Van de Romeinse vesting te Velsen is bekend dat in de
eersre eeuwen meer lokaal hout van els, iep, es, Spaanse aak, zoete kers, Gelderse
roos en meidoorn werd gebruikt. Later werden eiken gehaald uit oost-Nederland
die voor wegenaanleg van betere kwaliteit waren. Voor minder belangrijke werken
leverde de zwarte els het meeste hout. Toch werd aan elzenhout door de Romeinse
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Re lct nabij de vÍoegere plaats van het legerdaÍische SeekbeÍgeÍwoud; buurtschap Engeland;

oud elzenhakhout langs de beek.
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de Romeinse

uit de lste eeuw vóór Christus, buitengewone eigen§chaPPen
Volgens Vitruvius is de els 'uit zeer veel lucht en r''uur opgebouwd, met

architect VitÍuvius
roegekend.

niet veel aarde en maar weinig vocht. Als daarom in drassig terrein onder de fundamenten van gebouwen palen van elzenhout naast elkaar worden gedreven, nemen
ze het vocht op dat hun [ichaam zelínauwelijks bezit en blijven tot in eeuwigheid
onvergankelijk. Ze dragen constructies van enorm gewicht en behoeden die tegen
verzakking'. Voor het Romeinse íort Valkenburg in Zuid-Holland (van 4o na Chr'
tot z4o Í\a Chr.) werden aanvankelijk diverse houtsoorten gebruikg maar later
voornameli,jk elzenhoue ook huizen van inheemse nederzettingen in de Bronstijd
en Ilzertijd werden vaak van elzenhout gebouwd. ook allerlei voorwerpen werden
wel van elzenhout gemaakt, zoals een elzenvat uit de 3de oí4de eeuw in MiddenDeL{datd. Zeldzar;.er ziin vaten van taxushout. Elzenbossen zijn in ons land en in
Vlaanderen wij veel bewaard gebleven, vooral als broekbos. In Éeite zijn het hakhoutbossen. Nog altijd spreekt het Beekbergerwoud tot onze verbeelding, het [aatste'oerbos' in ons [and, dat in r87o de6nitiefgekapt werd. Het was in hooídzaak
een elzenmoerasbos. Toch waren er in die tijd alvolop protesten te horen onder ander door Frederik van Eden, die de zeldzame kruidenbegroeiing van het bos goed
kende. In het Rijksherbarium ligt nog een takje van een tweestrlige meidoorn dat

uit het woud afkomstig was. Het moerasbos was volsrekt ontoegankelijk' Alleen in
de winter als de grond bevroren was, kon er hout gekapt worden. In het huidige
brongebied van de Beekbergerbeek bij het buurtschaP Engeland bij Beekbergen, is
een klein relict van een vergelijkbaar elzenbos bewaard gebleven en als reservaatbe-

33
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schermd. Behalve de zwarte els bestaat er nog de witte e[s. Oíde witte els tot onze
inheemse bomen behoort, is niet helemaal zeker. Misschien behoren enkele populaties in Zuid-Limburg en Twente tor de mogelijkheden. In de bovenloop van de
ceul in België, b, la Calamine, is een ftaaie natuurlijke begroeiing te ziery samen
met de fladderiep.

juist in sterke mate vochtigheid en zeer
lucht
weinig
en vuur, waar een matig deel aarde is bijgemengd. Als essenhout lange tijd droogt, wordt het hard en taai. In de Karolingische handelsnederzetting
Dorestad nabij het huidige Wijk bij Duurstede, wist men het essen- en elzenhout
eveneens te waarderen bij het onderstutten van het steigerwerk in de hayen. Voor
belangrijke constructies werd echter eikenhout en zelfr hout van de zilverspar gebruikt. Hout van de zilverspar werd vanuit Midden-Duitsland geïmporteerd naar
Dorestad. In de nederzetting werd ook veel eikenhout toegepast dat deels van hoger gelegen plaatsen in de buurt aíkomstig was. Eiken die in een d;mamisch rivieroeyermilieu opgroeien, hebben een onregelmatige houtstructuur. Bewust werd
daarom naar hout gezocht met regelmatige jaarringengroei.
De gewone es bevat volgens Vitruvius

De Romeinen en daaÍna
In de I)zertijd vanafde rste eeuw na Christus toen de Romeinen ons land veroverden, was het bos over een gÍote oppervlakte al geen oerbos meer, Er was overal een
grote oppervlakte aan cultuurland en heidevelden azrrwezig. Er lagen verspreid
boerennederzettingen en een enkel groter dorp. De Romeinen brachten nieuwe
boomsoorten mee naar Noord-Europa en in delen van het zuiden en midden yan
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Toch moet van een blijvende invloed van de Romeinse introduccies geen a[ te
grote voorstelling gemaakt worden. Vermoedelijk bleeíer van de geïmporteerde
bomen na hun vertrek niet veel achter,In
grote delen van onze streken kreeg het
natuurlijke bos weer de oyerhand. In Engeland komen zeer oude exemplaren
voor yan kastanjehakhoustoven, die vermoedelijk uit de woege Middeleeuwen
zullen dareren. Bomen uit zuidelijk Europa en Klein-Azië spelen pas vanaf de
Middeleeuwen een ro1, en waarschijnlijk
dan nog maar op kleine schaal. We denken dan aan tamme kastanje, witte paardekastanje, Oosterse plataan en mispel.

rrqór

Mispelbloem. lngevoeÍd in de Middeleeuwen en
terug te vinden op heraldische wepens.

Mispelbloemen ziln rerug te vinden in
de heraldische waperuchilden van de
Geldersen en Doetinchem en Sint OdiIiënberg en misschien zalrbommel. ook
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in de heraldiekvan het aangrenzende Rijnland komen we ze tegen. Het mispelsl'rnbool is in ieder geval tot ver in de Middeleeuwen te traceren. Sommige soorten uir
zuidelijke landen, zoals de granaatappel, sinaasappel, laurier en olijf, overleven onze winters niet. Ze werden in oranjerieën gehouden van de botanische ruinen en op
Iandgoederen. Met name de granaatappel werkte zo op de verbeelding, dat de
r.n:cht talloze malen is afgebeeld als decoratiemotief We vinden ze op het goudIeerbehang en de oud-Hollandse tegeltableaus uit de r6de en rTde eeuw. De granaatappel komt van nature voor in het kustgebied van her midden- en oostelijk
Middellandse-Zeegebied en verder yan lran tot Noord-Oost India. De vmcht geldt
als een s).'rnbool voor de

vmchtbaarheid.
Vijgen en moerbeien redden het hier nog net. In oude tuinen kornen we ze nog
wel eens tegen. De oudste boom van Amsterdam, aan de Prins Hendrikkade, is een
zwarte moerbei van ca. zoojaar oud. De vijg, die inde landen van herkomst eenechre rotsbewoner is, ontkiemt spontaan op oude muren die met kalkspecie zijn gemetseld. In Urrecht staat een spontaan ontkiemde vijgenboom in een werfmuur
van de Oudegracht. Bij de restauratie yan de muur is de vijgenboom bewusr gespaard. De boom profiteert er van de stadsverwarmingsbuizen achter de werímuur.
Soms draagt de vijg ook wuchten, die echter niet tot rijping komen. Spontaan ontkiemde vijgen komen yooral voor in het westen van het land en ten zuiden van de
grote rivieren. In het noorden zijn ze uirersr schaars.
Wonderlijk is de rol die de buxus oíher palmboompje heeft gekregen in onze
religie. Het palmboompje, dat verder niets van doen heeft met palmen, komt voor
in het gehele Middellandse-Zeegebied en bereikt in Noord-Frankrijk de grens van
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zijn natuurlijke areaal. ze gÍoeier, Largzaam, maar kunnen op den duur een behoorlijke omvang krijgen en wel zeven meter hoog worden. Het is een wintergÍoene struik, die in cultuur is sedert de oudheid. Ook vormsnoei is niet iets van
vandaag, maar was bij de Romeinen al in gebruik.
Wanneer de buxus de rol van de palm heeít gekregen is niet bekend maar het
gebruik is te traceren tot in de Middeleeuwen. In Engeland heeít de in het voolaar
bloeiende boswilg de rol van paaspalm gekregen Curieus genoeg dreigt thans de

kronkelwilg de taak van de paaspalm over te nemen.
De eveneens wintergroene hulst draagt vanouds het nodige bij aan de sfeer van
onze kersrituelen. Het gebruik gaat tenminste terug tot winterfeesten in de Romeinse tijd. De Romeinen kenden ook magische krachten toe aan de hulst. De
hulst was reeds in ons land in het Atlanticum, 8ooo jaar geleden. Met de komst van
de landbouwers nam de hulst enorm toe in de bossen. Het is een qpisch Atlantische soorq die tot in het uiterste zuiden van Scandinavië nog voorkomt. De hulst
groeit hier in het wild vooral in de Drentse en Limburgse bossen en op de flanken
van het Kempisch Plateau in Noord-België. Vooral in Drenthe komen fors uitge-
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groeide exemplaren voor van wel vijftien meter hoog. Voorbeelden daarvan zien we
in het Mantingerbos en hetNorgerholt. Uit onderzoek naar fossiel stuiÉneel blijkt

dat door de invloed van de mens in de Bronstrd €n nogmaals in de woege Middeleeuwen, de hulst enoÍn toenam, vermoedelijk als gevolg van het openkappen van
bos en begrazing doorvee.
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Exoten
De interesse in uitheemse boomsoorten gaat enorn toenemen in de late rdde en
rTde eeuw, met de ontdeklingsreizen en de stichting van botanische tuinen. De
behoefte aan bijzondere boomsoorten is ook toegenomen door de grotere welvaart
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uit de Steentijd, opgegraven in Steenwijk, is een van de oudste wielen ter wereld.
Dit wiel is nooit als zodanig gebruikt. Ook elders in Europa zijn dergelijke vondsten gedaan.
We kunnen vermoeden dat boomsoorten zoals de linde en wellicht ook de taxus

gewaardeerde bomen waren in dit opzicht. In de lsselmeerpolders is een stafvan
taxushout opgegraven uit de Nieuwe St eenrijd (ca. Tooo - 4roo jaar geleden). In Engeland en Duisland zijn zelfs speren van taxushour gevonden uit oudere russenijs-

tijden. De Duitse wordr op

ca..

tzo.ooo jaar geschat, de Engelse sPeer oP ca. 4oo.ooo
jaar. Bij recente opgravingen in ZuidEngeland zijn aanwijzingen voor spe-

ren aangetroffen die zelís ca. 5oo.ooo
jaar oud geschat worden. Ook in ons
land,

in Rhenen en Zuid-Limburg,

is

de aanwezigheid van mensen in oudere russenijstijden vastgesteld.

De oudsr geschreven bronnen dareren in onze srreken voornamelijk uit
de Middeleeuwen. Uit Zdd,Zweden
wordt een vóór-christelijke boom beschreven, die nog tot in de Middeleeu-

wen behouden was gebleven. De
Tak van de vrouwelijke taxus inet rode vruchten.

boom was kennelijk zo curieus dat determinatie van de soort niet mogelijk
was. Men veronderstelt wel dat her

hier een taxus betroí Waarschij nlij k is dit echter niet omdat de verspreiding van de
taxus tot Zuid-Skandinavië gaat. Taxushout was bovendien uitstekend bekend en
gewaardeerd als bogenhout. De Zweedse tuin- en boomhistoricus Rune Bengtsson
veronderstelt dat het hier mogelijk gaat om een winterlinde die begroeid was met
maretakken. Maretak komt thans in beperkte mate nog vo or ir.ZridZwedeq ver'
moedelijk als een overblijísel uit een relatiefwarmere periode.
De Griekse geograaÉen historicus Herodotus uit de 5de eeuw vóór Christus, beschrijít het gebruik van lindebast bij voorspellingsriten van Skythische sjamanen.
Bij opgravingen in hun woongebied is een prachtige gouden kroon gevonden versierd met lindeblaadjes, die ongetwijfeld in verband is te brengen met de bijzondere aan de lindeboom toegedichte eigenschappen. Bij de Grieken was de eikjuist de
orakelboom.
In onze streken is het de linde die op een aantal plaatsen verbonden wordt met
Mariaverering en genezing brengt voor allerlei kwalen (zie hoofclstuk z, blz. 6z Bomen en religie). Een nog niet geheel opgehelderd verschijnsel is daarbij de in drie
en soms zelís, zoals in Gogh bij Kleel in zeven etages gesnoeide lindeboom. De
onderste etage wordt daarbij gestut door een king van palen. Aan de drie etages
worden hiërarchische syrnbolen gekoppeld, zoals God, geestelijkheid en het volk.
Onder de oude bomen werden markten gehouden, recht gesproken en nieuws uit-
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De etage ind e

ir Tllburg

omstreeks r860.

De linde in Sambeek (vooÍmalig een

etagelinde) is mei 8 Ín€teÍ omveng de dikste
linde van NedeÍland (Hollandse linde).
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noemd. Hoeyer dergelijke kennis en traditie teruggaat is nietbekend, maar er is genoeg reden om aan te nemen datze even oud is als de mensheid zelí
Rond allerlei bomen waren specifieke gebruiken bij inwijding van dejonge generaties, genezingsrituelen, seizoensíeesten en andere tradities. Bij indianen en Papoea's die thans nog dicht bij de nacuur staan, is de magische en rituele omgang
met bomen eyen normaal als voedselvergaren en huizen bouwen. Ze beschouwen
de omringende natuur als bezield en zonodig te beïnvloeden. Relicten van dergelijke tradities vinden we hier en daar nog terug in het christendom, in een bedevaaftkerk, een yergeten kapel ofeen lapjesboom. Kennis ervan kan een boeiende en
verrassende start zijn voor verdergaand onderzoek en beleving van fundamenrele
relaties tussen mensen en bomen.
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