


DE NEDERLANDSCHE 

n het schoonc Arnhem. aan den Apcl
doornscllcn weg, tegenoYcr het alom 
bekende park Sonsbcck mc-t 7.ijn 
statig geboomte op den hcm·cl
achtigen zoom der Veluwe en met 
zijn aantrekkelijke waterpartijen, 
staat het in gcelgrauwe baksteen 

opgetrokken lioofdgcbouw der Ncdcrlandschcll eidc
maatschappij. Het gebouw maakt misschien eerst 

een ietwat cigenaarcligcn indruk. Hij nadere be
schouwing evenwel bewondert men deze kunst
schepping van een onzer eerste bouwk11n'>tenaars 
en nog jaren lang zal men wijzen op dit gebouw, 
omdat het den stijl-De Bazel zoo goed typeert. 

] farmonisch rn degelijk-eenvoudig van buiten, 
liannonisch en degelijk-eenvoudig van hinncn. 
past het bouwwerk bij het werk der Xedcrlandschc 
l-Icidemaatschappij, dat in <len uitgelireidsten zin 
van het woord beoogt het verhoogen van de pro
ductiviteit van den Xe<lcrlan<lschen Lo<lem. Yan 
dit gebouw gaat de leiding uit voor het eenvoudige, 
maar niettemin zegen verspreidende werk, dat, 
ons geheele Jand door, woesten grond in cultuur 
brengt en van in cultuur zijnde ,O"ron<len en van onze 
vele wateren de opbrengst tracht te verhoogcn. 
Dat werk is. nu meer dan een kwarteeuw lang, het
zelfde geweest en hetzelfde gebleYcn, wat zijn 
aard Lctrcft. maar de omvang ervan is in sterke 
mate toegenomen. De zwakke loot is in die jaren 
opgegroeid tot een krachtigen boom. die stevig 
geworteld <;laat in den XederlandscJ1en bodem. 

De 1-Ieidemaatschappij werd opgericht ten gevolge 
van bemoeiingen van de Gclclcrsch-Overijsselsche 
l\lantschappij van J,andbouw. Op de -12e .\Jgemecne 
Vergadering van die )laatschappij, �ehouden te 
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Ccldcrsch-OYcrijssclschc )1aatschappij nm LaiuJ
bouw genomen worden tot be,·ordering \'an den 
aanleg van hossehen ?" 

Geen wonder, dat deze vraag, die de oprichtrn� 
der Xe<lerlanclsche lleidemaatschappij ten ge,·olgc 
had. op de agenda was geplaatst. De pas aangenomen 
:\larkenwet toch stelde de vcr<lccli11g van de uit
gebreide marken in uitzicht en die Yerdeeling zou, 
naar men algemeen aannam. het bebossehen <lcr 

woeste gronden tot resultaat hebben. l�n aan
gezien nu de kennis en de ervaring van dat hc
hossf'hingswerk hier gering ·waren. achtte men het 

noodig, dat daaraan leiding werd gegeven . .Een door 
de (�elderseh-Ovcrij�sclsche )faatschappij van J,and
bouw benoenHlc comm issic stelde zich in Dene
marken op de hoogte van de werkzaamheid der 
Deensche Heidemaatsehappij en op Jiaar voorstel 
werd opgericht de �Tederlandschc Heidemaatschappij. 
De datum der oprichting was 5 .Januari 1888. 

Aanvankelijk bepaalden hare werkzaamheden zich 
voonrnmelijk tot het geven van adviezen. maar al 
spoedig bleek, dat, meer nog dan hierdoor . J1et 

ontginningswerk kon worden bevorderd door het 
uitvoeren van ontginnings·werkzaamhedc11. 

De 3faatschappij nam dan ook alrns de leiding 
en de uitvoering van ontginnings- en grnndver
bctcringswerken op zich en van dat oogenhlik af 
dateert haar snelle groei. Kiet de praat. maar de 
c.laac.l heeft haar vooruitgebracht. En haar werk 
heeft anderen aangemoedigd in dezelfde richting 
werkzaam te zijn. Zegen heeft zij Yersprei<l door het 
in cultuur brengen van woeste gronden; meer 
:-:egen wellicht nog, doordat zij was een voorbeeld 
ter navolging. En als wij thans op vele plaatsen 
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groc,tere en klc-inrrc ontginnings,vcrken zien uit- b. 

voeren door anderen dan de Xcdcrlamhchc Hcide
maatsehappij, dan mogen wij geru-;t aannemen. 
dat deze toch het oon,pronkclijk model ln·C'rdc, 
waarnaar de latere patronen zijn geknipt. 

En al lid WC'rk. door ha.ar yerricht, heeft zij 
gedaan ten bate van het algcnwcn of Lcn bate 
van bij,mndcrc personen en instellingen. en niet 
lcn eigen bate. Zij heeft geleefd van het malig loon. 
dat zij Yoor haar arbeid ontYing. maar zij hcdt 
zich geen schntten verzameld. Zij hC'dt gewerkt 
,·oor anderen C'n voor dat ,,·crk sleeht� zoovcel 
in rekening gebracht. ab noodig "·a-; orn haar eigen 
rekeningen te ,·olclocn. 

Het Kcderlandschc volk heeft getoond. dat 
te begrijpen en te waardecren. want het sehoonc: 
gebouw aan den Apeldoornsdwn weg te .\mh.crn 
is der :\Iaatschappij g1·schonken, toen zij harar ttJ-jariµ
bcstaan vierde. 

\\'as dat gebouw niet gegeven. dan zou hel c1· 
niet <:.taan; immers. de XeclNlandsche Jlcidemaat
!:ichappij zou niet in sta.at geweest 7.]jn. zich uil 
cigc-n middelen behoorlijk in te richten. 

Het gebouw aan den Apeldoornschen weg te 
Arnhem zal dan ook Le allen tijde herinneren 
aan de waardccring van J1et Xederlandsche ,·olk 
voor de onbaatzuchtige bemoeiingen der :\""edcr
landschP Heidernaat-.C'happij. 

Dat rlc :\IaatscJwppij zeer klein moc/J't hcginnc-n. 
dat haar werk in de eerste jaren \'an geringe he
tcckcnis wa,;;. blijkt "·cl het be,t uit het feil. dat 
in het jaar 1890 aan arbeidsloon werd uitgcgc-\"C'll 
de -;om van slechts lt.j ruiden. Als men nu nog 
weet, dat dit bedrag de laatste jaren 1;chornmclt 
om de / 7JO.OOO. dan kan men zich tevens een 
oordeel vormen omtrent de toeneming van de 
werkzaamheden. Deze vermeerdering blijkt tevens 
hieruit, dat het aantal ambtenaren en beambten is 

gestegen van ;3 in 1800 tot 
ongcvceL' :J.10 op hcdcn. 
Ook hieruit, dat thans 
nmbknarcn zljn gesta-
tionnc-erd tellcerenvccn, 
�\ssen . .Emmen, Zwolle, 
De,·enter, ,\lmclo, En
sehcdé. Borculo, \\'inters
wijk, \'aasscn,,\pelclnon1, 
Bccklwrgcn .. \mersfoort. 
Haarlem. BoxmeN. Ba
kel. Jlj\yarcnbcek, \'al
ken!":iwaard. Oi-.lerwijk, 
Tilburg en Urc<la. die 
belast zijn met de leiding 
der vcrsehillciHlc wuk
zaamhcdcn in hunarnhh
gebied. 

De wc1·k'l,aamhcdcn 
van de ::\Jaatschappij he
staan in: 

het gcyen ,·an a.d
Yiezcn. hel ,·erstrek
ken van înliehtingcn. 
het opmaken van 
plannen, bcgrootin
gcn. enz.; 

het \'Oor r<·kcning Yan anderen uitvoeren en 
in stand houden ,·a11 ontginningen, bchos
sc-hingcn, heplantingcn. bcvloeiings- en grond
,·erbetcringswcrkcn, het aanleggen. en in stand 
holl(len Yan ,·elden voor afvahvaterrciniging, 
het lol stand brengen nm ruilveL'kavdingcn, 

Snoeien d('r ,,egl.,epl:rnting. 
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grootNc en klcinf'rf' ontginningswerken zien uit- b. 
\'Oeren door n.ndrr<.·n dan de Xcderland'-iche llcidc-
111aatsehapplj. dan mogen wij grru:,t uannclllcn. 
dat deze toch hel oor-;pronkclijk model k\·enlc. 
waarnaar de latere patronen zijn geknipt. 

En al het wet·k. door l:aar Yerricht, heeft zij 
gedaan ten bate Yan het algemeen of ten bate 
vnn bijzonclere personen en instellingen, en nif'l 
ten eigen bale. Zij heeft geleefd van hd matig loon. 
dal zij voor ha.ar arhei<l ontving. n1aar zij heeft 
zich geen schatten verzameld. Zij hf'dt gewerkt 
,·oor anderen en voor dat werk slechts zooYeel 
in rekening gebracht, als noodig was om haar eigen 
rekeningen te volcloen. 

Het X cderlandsehe volk heeft getoond. dal 
te begrijpen en te waardcercn. wanl het schoonc 
gebouw aan den .\peldoornschcn weg te Arnhem 
is der Maalselio.ppij ;!,l'sclwnkrn, toen zij haar 2.1-jarig 
beslaan vierde. 

\\"as dat gebouw niet gege,·en. dan zou het Cl' 
nicl <;taan; îmrncrs. de Xcdcrlandschc llcidemaat
schappij zou 11ict in -;taat geweest zijn. :,;ieh uit 
eigen middelen behoorlijk in te richten. 

1 rct gebouw aai1 den Apcldoornschen weg te 
Arnhem zal dan ook te allen tijde lirrinncren 
aan de waardeering Yan het Xededand<;,•he Yolk 
,·oor de onbaatzuchtige bc111oeiingcn rlf'l' XcdN· 
landsf'hc lleidernaatschappij. 

Dat de 1'Iaatsclrnppij zeer klein moest beginnen. 
dal haar ·werk in de eerste jaren n1.11 geringe be• 
tcekenis was. blijkt wel het be5l uit het feit. dat 
in hel jaar 1890 aan arbeidsloon werd uitgegeven 
de <;om van slechts 125 p-uldcn .. \Is men nu nog 
weet, dat dit bedrag de laatste jaren schommelt 
om de / 750.000, dan kan men zich levens een 
oordeel Yormen omtrent de tocnerning van de 
werkzaamheden. Deze w·rmecrdering blijkt teven<,; 
hieruit, dat het aantal ambtenaren en beambten is 

gestegen van 3 in 1800 tot 
ongc,·ecr :3.30 op heden. 
Ook hieruit, dat thans 
ambtc-no.ren zijn gcsta-
tionnf'erd te llec1·en\'ecn . 
. \sscn. Emmen, Zwollr, 
Deventer, _\Jmclo, En
schrdé, Horc11lo, \\"inlers· 
wljk. \'tmssen. ,\peldoorn, 
lleekbcrgen .. \n1c1·sfoort. 
Ilao.rlcm. Box111ecr, Ba
kel. l lïlvarenheek, Yal
kerhwaal'll. Oisterwijk. 
'l'ilhurg en Breda, die 
belast z·ijn met de IPiding 
der vcrsl"hillende werk
zaamheden in hun amhts• 
gebied. 

De werkzaam heden 
van de :Uaatschappij hr
staan in: 
a. het geyen van ad• 

Yiczcn, het verstrC'k· 
ken van inlichtingen, 
het opm:1.ken yn,n 
plannen, begrootin
gen, enz.: 

J1ct \·oor rekening n:m anderen uît\·oercn en 
in :-.tarnl houden yan ontginningen. bebos· 
sd1ingcn, hcplantingen. bcvlociings- en g-rond· 
Yerbeteringswerken, het aanleggen en in stand 
houden nin velden voor af\·alwaterreiniging, 
het lot slünd brengen yan ruilverkavelin.f!en, 

Snoeien der wegbeplanting. 
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rn hd ontwrt'Jkll en doen 11ilnwre11 ,·an 
C'c•nvoucligc hc1lrijfsho11w-wcrkc11; 
hrt trgcn w•rgo«ling he�<·hikhaar stcllC'n ,·an 

IH"l bc,Torden·n van drn afzet van prnduclcn, 
afkomstig van onder hf't bd1ecr der )Iaat
schappij slaande bedrijven ; 

\ f'I' in nicu,,c weide 

hi,-r lc lande niet of slechts weinig bekende /. 
aanbe,·e!cnswaardige gereedschappen: 
hel vcrlccncn ,Tan bemiddeling blj de aan
schaîring van zacl('n, werktuigen en amlf'l'f' 
hcnoodigdhcden, alsmede bij <lcn afzet van (T 

hm,ehprod11cten. ten hehoc\'e van werkgf'vers r 
c11 andere !eden ; 

\"i-,C!Lkw('l.'kcrij 

het Yerbctcrcn van den vischsland. hl'l ver
strekken nin pootvisch, c·.1. in n·rb.and daai-
rnede. het aanleggen. in stand houden en cx
ploitceren van Yischvijn.•r"i : 
het opleiden van 1leskundig personeel : 
het uitgeven van gewone en b11itc11gewone 
drukwerken ; 

l)J-: '\FDl-:111 \'\!1'-1:t!L 11111)1"\I\\T..;i l!\l'l't.J 

i. )iel înrielilen en in sland houdC'n ,·an C'f'll hi
bliolheck ('Il 1.-c11 mu-,eun1 ; 

i. het l1011de11 van ,·oordraehtcn en ,·url'>us,;;en; 
k. hel inridltcn en bijhouden van bedrijfs

boekhouding : t'n 
l. het instellen , u.n onder:wekingen naar de ge

steldheid Yan <le woe-;tc grondc-n c-n .-isd1-
watcren in ;\edcrland. 

Dat de )faatschappij suc(·e:') heeft gehad op haar 
werk. kan onder meer blijken uit het fC'it. dat thans 
juadijks ongcvC'f'l' 6000 Il.�\. woeste gron<l. in e11llu11r 
"\\·ordt gebracht. wanrvan ongcvef't' het ,·icrde 
gedeelte onder liuar rcelitstrceksche leiding. Dat 
bewljun de schoonc jonge hossehen in de Peel. op 

. .,. 

-

watcr\'issehers, dif' door Ü(' :.\Iaatsdiappij zijn H'l'
ccnigd in de ]loofdafdceling Z,:ctwatcn·i-..-;chcrij 
en op n'rschillernlc ,djzcn worden gl'holpcn en 
gesteund. Poot\'i..,eh wordt mun(•!jjk gmti.._ of 
tegen een billijke \·crgocdirig uitgezet: de spaar
en voorsd10thank traeht clc ,·i-..-..dlCr'> finaiH'itel 
te stcu11c11 : hel mede door bemiddeling nm de 
Xederlandsehe llcidemaal-.C'happij opgeril'lilt· \'i..,
seher:ijpl'Oefstation te l\atwijk lid1l de \·i,._..,,,Jicrs; 
in 01ntrcnl de waank vnn .-i..,'-ch<·rijlwnoodigdh('drn 
en de a.mhtenarcn ntn de :\faalsrhappij !-.laan �tC'<•d-; 
klaar om ::urn de vi-,s(•h(·rs inli<·hlingen te gcnn 
op tcC'hnisd1 gehiecl. 

:.\Jaar ook nog op anckrr wijz(· bcvord<·rt dr 
:.\faatscl1appij de eulluur op het land en in het 

/ 
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Zandverstuiving 

,.De Utrecht" bij Hilnirenbcck. op ]ict Speldcr
holt, in het nijn'r(• Twente en op Ycie andrr(• 
plaatsen, c,T1wl-. de thans \TUC'l1tba1·c bouwakkert- en 
weelderige weiden op tal \'an gronden. die voor 
enkele jaren <,Jechts vot'<.bel gaven aan heide:,chapen 
en bijen : de moderne he'llrijf..,gebouwcn op den 
eertijds woesten grond. te midden nm de ondocl
mu.Lig ingerichte en gebr<·kki)!e gebouwen der 
oorspronkelljkc bewoners. 

Dat kunnen voorb getuigen de vele klciboc�·cn, 
die zich vestigden op ontginningen YU.ll de Jle1de
maatschappij en niet minder de talrijke grond
eigenaren, die door haar hcmoeiingen !nm bezit
tingen tot g1ootere produel i,·iteit brachten en de 
hooge bcteckenis van grondbezit leerden beseffen ; 
<lc gro11deigcnarc;1, wier liefde ,·oor het buitenleven 
onlwaakle en wier waa1·decring va11 11cl platteland 
nog sneller �teeg dan de waarde hunner gronden. 

En dal kunnen ook getuigen de talrljke zoel-

water, zoon!-, 11il hf't hier,;oor n'rnwldr blijkt. 
Zij geeft n.l. een 'fijdschrift uil ,·oor de bodcnwul• 

tuur, dat tal van wct1·nswaardighC'<lcn bevat en iedere 
maand gratis wonlt tof'gf'zonden aan de leclcn ; 
een \·i..,schel'ijeoura.nt "Onze Zoetwatcn·isseherij''. 
die iedere \"eertien dagen de vi"schcr<, op de hoogte 
houdt Ya:\ \\'at er op hun grbit.'<-l \"ermeldcns
\\'aardigs \·oorvalL terwijl ûj \·oorb heeft uitg(•
gcven een reeks nm boekwC'rkcn en gcsd1riftcP. 
bclrckki11g l1cbhcrnle op ontginni11g. boschb011,\·, 
grondvcrhrtering. houwk1mck, ruil,·crkavf'ling en 
\"is<,chnij. Verder worden \·oordraC'hU•n µ-chouden, 
cxeursic-. gemaakt, het landbo11wb,wkhouden be
vorderd en;,;. 

Ten einde te kunnen \"oorzie11 in de l,chocftc 
aan deskundig personeel wenl indertijd de Cur ... us 
der Xcdcrlancl:-.chc Hcidcmaah.dmppij opgcrid1t. 

De;,;e cun,us. die door Jwt Hijk finmwicC'! krachtig 
wordt gesteund. lcidl iedere twee jaar een W-lal 
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jongelui op. die bij de HeidernaatsehaJ-'l-'ij, J;cl 
Staat<-.hosehlidwcr, het Koninklijk domein en bij 
parlieu!ieren een nuttigen wcrkki·ing vinden. Jn 
den laatsten tijd gaan vele oud-lccrlingc11 raar 
;\cderlaubeh Indië. waar grnote bdwcfte is aan 
welondcrlcgdc jongelui en waar deze dan ook in 
goed bezoldigde betrekkingen worden geplaatst. 

Yerder is in het hoofrlgebouw te .\111hem een 
museum gevestigd, betrekking hebbende op la.11d
ho11w, hoschhouw. cultuurtechniek. bouwkunde cn 
zoctwatervisschcrij. dat ecnig is in ons land rn 
gclegenheî(I geeft tot het opdoen Ya.tl een schat 
\'an kennis. 

\\'el heeft de Maatschappij zich \'eelzijdig ont
wikkeld. Met geen enkele naag om hulp op 11c-l 
gebied ,·m1 de bodemcultuur klopt men bij haar 
te vergeefs aan. 

\\'ic Jinar steunt, hetzij uit welbegrepen eigen
belang, hetzij enkel 0111 het doel. dat zij beoogt, 
vermeerdert daardoor de ·werkgclcgc11hc1d rn �k 
welvaart nm het plattelmul, dic- zoowel direc-t 
ab indirect ook aan de stad ten goede komen. 

\·elcn hebben dat begrepen, want de i\laatschapplj 

tf'lt op dit oogcnblik 2üî hegum,ligcrs en 600G 
gcwçnc leden; de hoofdafdeding Z<;clwate1yisseherij 
'.! leden ,·an verdienste. G bcgunstigcrs, iow ge
wone !eden. 

,\nn vele anderen is l.ct blijkbaar nog niet bekend, 
dal zlj hun eigen hclt1.:1g kunnen be\'ordcrcn en 
het ·werk der Kcdcrlandsehe Heidernaatschappij 
<.,leunen door haar werkzaarnhcdc11 op te drnge11 
en mede door begunstiger te worden Yoor rnin-;tens 
/ 10.- per jaar of gewoon lid voor 1Hinste11s / 2 .-. 

Dien steun Ycrdicnt de verc•enîgi11g. die reed<,, mrcr 
dan een kwarteeuw lang op oubaa.tzuehtigc wijze 
(lc hodcmcultuur in ons land IHCt zoo krachtige 
hnnd c11 zoo uit::itekendc rc::.ultaten heeft bevorderd. 

\Yic zich daarvan 11,ct eigen oogen wil ove1t11igcn. 
kan o.m. een bezoek brengen aan het Zcrcrvckl 
bij .\s'iC!I. aan vcrs<'hillcndc ontginningen in Twente 
cn in de Peel, of aan hei landgoed "De "CtrN•ht" 
bij Tlih·arenbcck. waar in <'nkck jaren opdcr leidi,·g 
,,an de llcidcn·aatschappij ,·cle honderden hc<'tarcn 
woc�tc;1 grond zijn omgC'toovcrd in \Tuehibf�ar 
cultuurlard. \'an dil luut<,lc landgoed \'olgt \11cr 
CC'H uitn>Crigc hcschrij,·irg. 

Il'. IL \\'ISSELI:SK. 
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HET LANDGOED "DE UTRECHT"

'." ene nm de meest aehterlijkc streken 
' Yfül ons land Yindi nwn -wellieht 

is het heter gezegd: vond men -
langs de llol land<;eh-Tielgî<;cl:c grens. 
zuideïjk nm Tilburg en westelijk 
van EindhoYen. Gc,rnonlijk ,vordt 
dit gebied nader aa1111eduid met den 

naam van "de acht zaligt eden". een naam. die niet 
bepaald în ovcreenstc1111ning is met de wer�c!îjkhc.id. 
tenzij men afzondering va.n de wereld als iets zaligs 
wil beschouwen. \\·ant wel was liet een afzondering. 
� i� .3 uur nm de nnn.stc siad Yerwijdcrd te .-,îtten, 
t<'rwijl het naaste dorp op � uren af<,tand a.liccu 
langs een zeer <,,lcchtfn zand\\�eg was te bereiken. 
De oor<;pronrr van den naam 1s áan ook ciders te 
zoeken . .:\Ie,� :-.preekt van "1lr- acht zaligheden", 
omdat daar acht dorpen ,·oorkomen. waarvan de 
naam op "scl" eindigt, n.l. Stec11-;el, Duiscl. Kneg
-.;el. �etersel, Hul<,rJ, Eersel. Re1!<,e\ en \\"ocm,cl. 
(,eiig zalig.) . 

J lier in dit gehierl hccn-,d1tc tol voor enkele Jllre11 
nog de heide. \·lakten met een lengte l'll een hreec_lte 
van ecnige uren, eindeloozc vlakten zonder C'Clllg'l' 
onderbreking, trof men er aan. . Eene der groot:-.te vlakt<'n was wel 1lic. welke 
zieh t11ss1·hen Esbeek-Uil n1rcnheck-Poppel
\\"C'<'ldr-Havels-'J'urnho11t -.\rendonek -Hooge 
en Lage ::\fiC't'dC' uib,lrekte. . 't \\'B-, ccne onafzienbare, bruine Ylaklc. die \TOC
g('I' grnotcndeels toebehoorde aan de HcrtO.(!'C'll nm 
Brabant en tocn wel alleen gediend zal li.eb�en als 
jt>.chtgchied. want door de Ia;e, 1_1_attc. hg?mg zal 
C'I' wel nooit veel hout gegroeid ZlJn. , cel waarde 
werd er ook niet aan gehecht, want voor bewezen 
dien,tcn werden dikwijls groote sluk½<'n weggc
scl1onkcn. Zoo kwam bijv. de gclllecnic J l11\·arenhcck 

in het jaar 1:1:n in liet hezit van een deel dezer heide, 
dal ze ontvin7 van l krtog Jan J l l va�1 Brahant. 

Een stuk. de Thuldcrhoe,·c. ter t-rroottc ,·ai1 on
geveer 100 H.A., vormde een afzorder'ijkc IIC'er:îjk
hcid. welke oudtijds in eigendom kebehoon.le aan 
de abdij A verhode of Everbode, nabij , \ ntwerpen 
ge�cgen. Heeds vroeg was deze abdij in het b�.-,it 
hic1Tan, tcnmin-.te in 1298 w.Jrdt reed'> meldmg 
gemaakt nm de hcer]ijkheicl Thuldcn. In het rni<lden 
der achttiende eeuw ,·erkoelit de abdij ha�r eigen
dommen in Brabant. waartoe o.m. ook de heerlijk
heid Sterksel behoorde. Thulde?1 be-,tond toen uit 
.. hui<,,ingc, stallingc-11. <,chuur en s<"hop. bl'ouwerij 
en branderij, hoff. ::iai, hey, en weylanden, hosschcn, 
111oercn''. enz. 

Het hui'>. of de eigenlijke hoeve. w::1<, een hC'cht en 
sterk gebouw. waa1Tan de voorgevel pronkte met 
een groot arduinsteenen wapenschî!cl rloor een 
bisschoppclijkcn mljtcr ge1kkt en met het onder
schrift �e quid nimi:-. - .:\la.at houdt .staat - en 
het jaartal 1661. 

Eeniµ-c jaren geleden verwoestte ec1_1 brand d.� 
overblijf<.;elC'n van vroegere eeuwen; de b1e1:brou w.enJ
werd reed-; in 170.3 afgebroken, en thans 1<, C'I' 111els 
meer over dan cenc hcerdcrij. omgeven door zware 
boome:1 en enkele jonge bosschen. een oase in de 
woestijn. 

Onder de vele vrijheden, welke de \'roegcre b<'
zittcrs van Thulrkn genoten. behoorde in de enste 
plaats hC't jachtrecht. en ,·crder het recht 0111 11.1ct 
.. bcstiar-1" gebruik te maken van den an.rel, de heide 
en weide van Poppel en \\'cclde en het recht om 
gebruik te maken van den aard en Yroonte on�ler 
'.\lierde. Deze rechten werden wel eens bci\\J<,,l. 
maar U1 1771 erkende "die Keyscrinne Douairière 
ende Coninginnc in Brabant" ze weer opnieuw en 
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konden de bewoner<; hun hc·e;,,,tcn weer jagf'n op Je 
uilgc<,trckte heiden tot zelf:-. bij Tumhout l:;c·. 

Op korten af;,,,tand Vàll dl' Thuldcrho<.·vc treffen 
we in de heide noµ- de rc..,ten vnn een vro<xcrc 
"teenbakkerij, waar. lwhah-e bouw..,tcen. het aardc
\1c•rk voor hui..,}1011ddijk gdirnik werd g<·bakken. 
(;cglaz1111rde ..,ehcn-en. 11Joci van kleur. mei :t.e{'t' 
mooie \'Crsicringen wijzen er op, dat hier de mooi<.·. 
oude hic·rkru ik<·n en kannen \l'é!'dcn ge111aakt, die 
wc nu nog alleen uit onze musC'a kcnnc·n. 

Lang voordat de pottenlml..kers hier hun b"drijf 
uitodcr(kn. in de periode, waarin de ge..,ehied<·nis 
v:v1 on<; land bcgiit. wNd ook hier reed., �c\Lreden 
e11 /feil-den. en was deze lwidC'<;trcck wellicht beter 
h<.·1·olkt. wnar..,chij11!ijk prnductie1·e1· dan tha.11<,. 

De oude bcwo11<·r.., Jwblwn plaat-; mod<·n mak<·n 
1·001· andere. Dé l\(_'nlijkll('(lcn 1·an hd oude Thulden 
zijn n:nlwcncn <.'il de uitgc..,trcktc. cc-nzanw ka!(· 
hcidç is nm dit 
ail<'S ovPrgeb!even. 

Een cenzaarn. 1 
grootsPh stuk na-
tuur. w e l  mooi .  
maar in  (lîen toe
::-.tand niet in slaat 
aa'.l de l e v c n<..
e i::-.c h en van den 
men-;eh tegemcet k-
komen. 

',ilcrke nm.te op den n,orgl'Ond. bc,·ordenl als het 
wordt door den ..,tcctl-; ,,cJctwinn<.·ndc-11 '>pee11laticgcc..,t. 

Op wdke wijz<..· het kapitau! te lwlq:�J!en. het i.., 
een uiter-.t Ja..,tig naag-;tuk. omdat het 1·rrstand 
rn de winzu(•ht liierl,ij met elkaar iil ,trijd kollH'll. 
Een feit i-; het ed1te1·. dat de mcr-;t solide gehlhclcg
g-ing op dc·n duur l:d wint c:1 uit een oogpunt nm 
-;·)!iditéit moet in de eerste p!a.at-; het grondbezit 
en in het hijzondN hel ho�('h\iezit wordeP g{'nocmd. 
De g-e-,diiedeni-. al leert 1ll't; d(• finaneir(•I krac·htig<: 
lichamen zijP hoschl)('zittcnden, Z'>owd t·ijk. prnvin
"ie, ge111ccntc aJ.., ook particulier<.' -;tichtîngrn. C'll 
cc:1 rondblik in de n:1burige la111lcn doet ons dil 
ook zien. 

\Ycllieht heeft ook dit gegooiden hij de .,Utrecht'" 
en heeft zij ingezien. clat nirt haar c·er ... tc en hoog::-.tc 
plieht is. te!ken jare de hoogste win�tcn tC' behalen, 
maar een uitermate solide instelling te 1·estigcn. 

l 
II iervoor komt in 

aanmerking hei 
bo�chhezit. onHlai 
llit i-;ecn uit...tekend 
rc�ervcfomk een 
opr(•nhooping Y:\n 
zeer groot kapitaal. 
d:�t n ict gcmakkc
ljjk i'> te rf'ali-;eercn. 
met weinig kosten 

Toc-11 is dit laat-.te 
mogelijk. t:-:eh ka.•1 
,lc heide ook f,!C
dw�Hirren worden 
om zij�1 ck-el te leve
ren voor de \·oeding 
v:-m den n"îcn�ch en 
j.., !�et mcgclijk. dat 
11pnic-u,,- welvaart 
wordt gchnH·ht. 
,,anr deze wellicht 

i:-.gcweest. ma.ar tol 
voor enkele  jaren 
was n�rdwcncn. 

l'loeg1•n meL (Jv,t'll. 

kanwt1nle11bchcertl 
en. \\'il.llH<·c-r de op
zet jui-,t i-; g'CW('CSl. 
hij 1·001tduring in 
-;laat i,, rente op te 
k1·crcn. ,\1.., 011dcr
dcd van een geld
belegging is dan ook 
ee11 ho-..ehhezit,zoo· 
al-; trouwens g-rond
hczit in het alg<:
mccn. een der rnce:-.t 
... olidc en dit l>ezit 
is voor een Jr,·cn'i-

De l,cvcns1'crzckeringnw..at..,chappij .. { ·treeli!" 
wen:-.ehtc dit te h·proc,·en en koeht ,·oor dit (loc-! in 
1808 700 ll .. \. heide \'an de µ-cmccntc Hooge en 
Lage Micnk. 

\Ycl behoorde er een vijftiental jarl'n p-ckdcn 
nog een zekere moed toe dit te deen, omdnt dc<;tijds 
de ontgimiing::-.t<·<·lrni<·!-: zieh Cf"r-.t begon lc ont
wikkelen en ook in ons land de beteek<·ni-; n:1.n hel 
boschbezit nog niet in voldoende ma.te wcl'fl nkcncl. 
\\'elke de molieYrn van de L:,ven<,vcrzckerin.Q'
muat'-ichappij wa1•cp om in dezen Yoor te gaan. is 
mij onbekend. Ik vernwecl erhtrr. dal (·1· minder 
sprake wa-; nm een ,·oor\)('c]d grn::-n. (lan wel van 
een zuiver zakelijke npviüting. 

Het is voor on, dik wijl-.. niet gemakkelijk, de zak<"n 
('Il in ï, bij:r.ondn onze 1lagelijbche zakl'n te he
'><·ho11\\ 1·n met C(·11 rninten hlik. al te 1·ed als wij 
gchc•(•lit zijn aan lwl lieden. On.'> le,Ten i-.. {'(·11 len.·n 
van haast <.'n dit openbniut zich in alles ; de lijd 
,·an de ..,paarkou.., is voorhij ; het i::-. een jiwht. orn 
snel en spoedig fortuin te maken en, waai· dit niet 
voor ieder mogelijk is, verliest men zirh in de mte�t 
onzekere sprc-ulutics. Het materialisme treedt in 

vcrzckcring111aat
sehap1lij. welke haar vrrzc-kerdcn de grootst 1110-
gdijke zc:\erheid wil µ'C'\'C'll. zeer aan te hevelen, 
ondank.., dC" 1·cle verkc-f•rdc- voor..,tellingen. rlic- mrn 
er Yan heeft. 

(;oc1l ho ... rh j.., er in ons land hrtrekkrlijk 
weinig: heide de" t(' meer : het lag du" yo:)r clc hand. 
dat men Z'HI trarhtrn van h('id" bo-,C'h te maken . 

Xiet in staat zic-h hiermede te bemoC'ien. droeg de 
.. l�trecht'' de ontginning en exploitatie op aan de 
Xederlandsehf' lfcick111aa.t<;chappij. welke de ter
reinen na11wkc·11rig opnam en c-en p!an ni.n ont
ginning ontwierp. Den :!J::,,t('n ;\frj 18!JU we!'(l b<.·
gonncn met dC' (•cr,te werkzaamheden: 't an.nlc·ggrn 
ecHcr kweekcrij c-n daarna w('rd Let ontginning'>
werk 111et kmcht 1roortgezct. 

Ze'> %.Ware O'>',C'll trokk<'ll t'Cll diepplocg do:ir lkn 
::-.tuggen grond. lll-gelt'id door het ec'nlo11ig g<'l'luil 
nm den groolf'n r<'genwulp, die in wijd<.· hogen mnd
doog hoven dit voor hem zoo \'rcemd sd1(HIW<,pd. 

Ecuw<'n mrnccn had hij onge::-.toord hier de t(·n
zaan1heid ge-noten : alleen ,·cel Yroegcr. toen het 
gölaehL 'l'uldanu, nog zijn heerlijke reehfrn uit
(1cl'cndc. \\'aren ook nm die i:1rootc beesten g('ZÎen, 
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konden de lwwonc-1·-; hun bce"tcn WC('!' jag('n op de 
uitgci.;tn·kte lic-ide11 tot zelfs bij T11mho11l l•,(·. 

Op korten af"tancl va.n de Thuldcrho('\'C tr(_'frcn 
we in de heide llOI! de re'-.tt>n nm een vroc•gerc 
�le(_'nhakkcrij, \\·aar. h(_'hal-..c bouwsl('<·n. hel aarde
\\Crk voor hui..,ho1uklijk gehn1ik werd gd,akken. 
Geglaz1111rde '-iehr1Tc-n. mo( i van kleur, rncl zeer 
mooie vt:rsicringcn \\ijzen {'J" op. dat hier de· mooie. 
ou<le hinkruikcn c-n kannen \\CHlcn gemaakt. die 
wc nu nog alleen uit onze musea kc1111en. 

Lang voordat de pottC'nbal...kcn, hin hun bedrijf 
uitocfc1:den. in de periode. Yflui.rin de gcst•hi<.'1knis 
van ons land bcgirt. WNd ook hier reed-; _qc-;lrc<lcn 
en µ-deden. en wu.., deze hcidr-.lreek wellicht l)('trr 
hc,·olkt. wnar-,chijn!ijk prodt!cli('vcr dan thans;, 

De oude bewoner-. hebben plnah moden ma!"'n 
\'OOI' andere. J1L· IH·erhjkheclcn nu1 het oude Tnulden 
zijn verdwenen c,1 de uitgf'-.trc-klc. <.T11za!ll<' ka!c
heidç i'> ,·an dit 
all<''-i ovC'rgC'blcn·n. 

Een eenzaam. 
grootsch si uk na
lu11r, ·w('] mooi .  
maar in  dien t"{W
<,ta.nd niet in staat 
aa:1 de l cY e n!--
e i 5, c h c n van den 
mcm,ch tegerncct te 
komen. 

'l'o<"h j.., dit laal-.l<' 
moge-lijk. bch kiv1 
de lwidc ook gc-
1{\\';iPgcn wonlen 
0111 zij11 deel Le lc,·c
ren voor de VC'eding 
nm den mensch c_•n 
i<.; 1:et nwgclijk, dat 
01111icuw "·dvatirt 
wordt gcbracli L .  
\\aar deze wellicht 

i..,gewcc':>l, maar lot 
Yoor enkele  jaren 
wa'> ,·cnl wenen. 

1 

l>e (,C\'ensvcrzckcrîngwt!atschappij .. l llrc('lit'' 
wcnschtc dit Le bep1·oc,·e11 en koehl ,·oor dit doe-] in 
1898 700 II .. \. heide Yan de gemeente Jloogc en 
Lage l\lierdc. 

n·c-1 behoorde er een ,·îjftiental jaren p-ckdcn 
nog een zekere mo<•cl toe dit te clccn. omdat dc-.tijd-.: 
de ontginning-.technie!..: zieh eer-.t begon te ont
wikkelen en ook in on� land de bctcckenÎ<, van hel 
ho5.ehbezit nog niet in ,·oldoc-ndc male- wC'rd nkend. 
\\"c\kC' 1lc motie,·en van de T.e,·e1u,verzekc1·ing
maat-,chappij waren om in ckz('n voor Ic gaan. i-; 
rnij onbekend. Ik \Tl'moerl cel1tcr. dat e1· minder 
spr�tkc wa.-. vu.n een niorlwelcl ge,·en. dan wel Yatl 
(Til zui\·er zakelijke opn1tLing-. 

IIcl i-; voor rn1-; dikwijls niet genrn.kkdijk, de zaken 
<.·n in 't bij;m111lcr onze dag-dijhehe zaken te lie
-;ehouwcn md et·n niim<.·11 blik. al Ic Yeel al-. wij 
gehecht zijn u.an het heden. Ons leven i') een lcn·n 
nm haa<.;t en dit openbaart zi(·h in alle-;; de I ijd 
va.n de spaarkou') i" voorbij : het is een jacht. om 
snel en spoedig- fortuin te maken en, waar flit nic·t 
voor ieder mogelijk is. verliest men zich in de ntecst 
onzekere <.;pcculatic-;, lict nJatc-ria!i-;111c treedt in 

-;terkc mate op den voorgrond. hc\·ordC'rd als het 
wordt doorclen slcC'ds vc!clwînnc·nch·n ")lC't:l1latiege('-,t. 

Op ,n·lke wijze het kapitaal te bekgpcn. het i-. 

een uifrr-.l la<.;tig \'raagstuk, omdat hC't ,-crstand 
f•n de winzut'ht hicrl,ij met elkaar in -.t1·ijd komen. 
Een feit is het cd1tcr. dat ÜC' rnc·C'-.t -.olidc gddbdeg
gi11g op d<'n duur hd wint t·'l uit een oogpunt nm 
s:)Jiditcit nioct in (lc <'('rst<.' p!:�.r..l!-, hct grondbezit 
f'Jl in hei bijzonder het bosehlwziL worden geno('lllll. 
DC' Ç?:öC'hicdeni-; al leert hd: cle flnn.n('icd krn.f'htige 
li<'ha111en zijP bosehhC'zittcnden. z0uwel rijk. provin
C'ie, g(·1neente ab ook particuliere stichting-en, en 
C"c:1 rmulhlik in de 11n.b11rîge lan(!C'n clo('t on-. dil 
ook ZiC'll. 

\\"cllicht heeft ook dit gegolden bij de .,Utrec:ht" 
en lwdl zij ingezien. dat niet haar eerste en hoog,;,te 
pli(_'ht is. te!kcn jare de hoog-.tc winst<·n te behalen. 
maar een uitcrn1ate solide instelling te ,·cstigcn. 

IliNVoor komt in 
aanm(•rking het  
hoM·hliezit. omdat 
dit Ï'iC<-'11 uit-,tckend 
rc-.cr vcfoncb. een 
opeC"nhooping nm 
zeer groot kapitaal. 
dl!l nif't gc111akke
lijt.:: is te rrali-;e(•ren, 
md W<'inig kosten 
kanwtirden b(·lieenl 
en. wanneer de op
zd juist i-. gt·,,·c(''-it. 
blj voortduring in 
�taat i-,, rrnte op te 
!cvcrt'n .. \Is ondcr
dc·el ,·an een geld
brlq!gingi:-.dan ook 
een ho-.ehbezit.zoo
als trouwen!'.. grond
bezit in hc-t alge-
111rc11. reu der mce�t 
-.olidc en dil hczit 
i<:, voor een lcvcns-
vcrzckcri11g111aat

:-.l'lw,ppij. welke huur \·crzckcrrlen de grootst mo
gdijkt• z('\crhc-id wil /JC'\"('11. zen aan te hevelen, 
ondanks de vdc n,rkPf'rdc \·oor-.tclliugen. di<.' lllf'll 
c-r \'atl hrdt. 

Goed bo-.ch is t'I' in on-. land helrckkdijk 
weinig; heide de'> te meer: hd lag dth vorH cle hand. 
dat men zou trachten \"all heide bos1·h tf' maken. 

Xirt in -,taat zich hicrrnede Le bcmoc•i('n. droeg de 
"l"trccht" de ontginning en exploitntif' op aan de 
Xederland-.ehe lleid(·nrn,at')chappij. welke de tt:r
reincn nauwkeurig op11a111 en l'f'll plan nm ont
ginning ontwicrp. T>f'n :?,j-.,tcn :\ki l S!)!) wc·rd lw
gonnen lllcl dC' l'n-.te \\Trkzc1a111lwdcn : 'l aanleggen 
eener kweeke1ij c·n dan.rna -.,,·erd lwt ontginning-.· 
werk met krncht voortgezf't. 

Zc·s zwan· O'>'i('ll trokk('ll c·c-n dic·pplo1·g door tfr·n 
-;tuggen grond. lil'gcl('itl door hel c·c·ntoni_!! gefluit 
\'an tien grooten rcgcnwiilp. die in wijde bog(•u rond
,·loog hon·n dit Yoor lwm zoo vreemd -,eh011w-.p<"I. 

Ef'uwen aaneen had hij ong<'..,toord hi('l' de ccn
zaarnheid genoten: n.llN·n n�el ,..-oegcr. toen hd 
gc..,Jacht Tuldanu-. nog zijn heerlijke rechten uil• 
nefcndc·. waren ook ,·an die p-roote beesten gezien. 



JO 111,;T LA:\DGOEU "DE UTRE<..:IIT' 

,\.eide in heL bo�ch. 

maar nu was het tod1 geheel anders: en de rc1c11-
w11lp schijnt te begrijpen. dat zijn rijk hiel' uit ;1,al 
zijn, want tclkcn!; en telkens dici:rt hij weer ,·ol 
woede naar de ossen. hen onder schd g-pfluit nmrbij 
scherend; maar de ossen kennen hun plicht; lang
zaam, slap voor 5:tap, gaan ze ,·ooruil, niets houdt 
l1cn tegen. 

Dag in, dag 11it. ':ilccds doen ze weer hun werk: 
alleen als de µT011<l hard gevroren i..,, genieten ze 
rust. En toch kunnen ook zij geen stand honden. Xa 
zc,·cn jaren trouw hun plicht te hchhcn gedaan. 
moeten ook zij wijken. ln 190û komt er een groot, 
geweldig monster. en door poelen en plussen. door 
J1cogc en lage heide. beweegt zich thans een nog n�cl 
grootere ploeg als ,·anzelf. Ah, door een onzid,tbare 
kracht wordt het zware werktuig Yoorlhcwogcn. 
Ginds staan eehtcr de stoomrnaehines. <lie den ploeg 
met snelle vaart door den grond trekken. 

De regenwulp fluit Yol woede en angst. l\faar 
het konijn staat in de Yertc op zijn a.ehlerpootcn 
met een guitig gezicht te gluren. Het Ycrhcugt zich. 
want een Dorado ziet het zich hier sdieppen. Scli11il
plaatsen zoo groot, dat het al erg onvoorzichtig 
moet wezen, zal het door den mensch nog worden 
gepakt. En het korhoen verlustigt zich eveneens: 
wat een malsehe knoppen straks ! denkt het : de 
winter zal weer niet slecht Yoor me zijn, de rncnseh 
is toch wel goed. Zij verheugen zich thans, maar ver
geten 's boschwachtcrs geweer, wat hun dit Dorado 
wel minder aangenaam zal maken. 

De re�ultatcn der ontginning 1\·arcn goed cn 
dit was dan ook de reden, dat het bezit geleidelijk 
werd ui�gehreid en tharn, reed-. een oppervlakte 
nm 2.)00 H .. \. heeft Ucreikt. 

Ü1Hlrr de YNSt'hil!,.nde aankoopen is wel <lc 
belangrijkste die. welke in l (Il O tol stand kwn.m, 
de aankoop Yar\ de Herlgiw;:c, een landgoed, g1·00-
lcndccb uit heide b<·'ituandc, maat· waartoe ook 
enkele boerderijtjes hehoorclen en een hijz')ndcr 
mooi oucl hoschgededte. 

De llertgang is gelegen in de gemeente .Lage 
:\Iicrdc. Die%en en Il il varen beek en wordt 1loor-

sneden door een heek. de Reusel; 's zomers 
een Yrij onaanzienlijk stroompje, heeft zij 
's winkrs dezelfde neigingen als haar 
p-rootere zuster. de i\laas; zij a111·cxecrt 
dan de naa-,t,liggenck gronden om het vele 
wate1· tijdelijk herg-ing te k1111ne11 geven; 
dan is zij soms wel een 10 mC'tcr breed. 

Langs het riviertje ligt een mooi bo.,<:h; 
eiken Yan verschillenden leeftijd, waar
onder zeer oude. wisselen af rnct licrke11. 
heukcn. lariksen en grove dennen. terwijl 
er overal welig groeiend 01Hlcrhnul voor
komt; 't geheel geeft ccP wocstcn, n•in of 
meer Ycn,·aarloosden indruk, maar dit i.s 
teYens oorzaak, dat !'.et ec:1 bijzondere 
bekoring uitoefent. 

Jn de onmiddellijke nabijheid van 1:ct 
ri\·iertje i-. het boseh 't mooislC'. 't hout 
groeit daar 't beste. tC'rwijl naar het zui• 
den 't bosd1 overgaat in mocras-;C'u, waar 
gagel en wilg hoogtij Vil'r('n en C'C'll nog 
µ:rootere wildernis vorn1en. 

Langs de hcinuicl vindt men hier in 
't YOOI'· en na.jaar een YaJl <le 1nooiste punten. 
ln 'l voorjaar, als de gagel bloeit. het eerste groen 
b<'gint te komen. en rle zonnestralen door de gagd
hoss<:hcn valten en knoppen en katjes als met goud
poeder zijn oYen,lrooicl. dan ic; 1 et. of de 1iat11ur 
met een machtig kleurenfeest het genot van hei 
le\·en wil \·ieren. En straks. als de zomer voorbij is. 
"\\"<:er opnieuw een feest: weer gaat alles zich nmr
bereidcn 0111 in klcurc.1pracht met elkander lc wed· 
ijH·ren. De zilverwitte hcrkestamrnen. tegen diep• 
blau1\·e lucht. spaarzaam nog behang-en met ged
µuudcn looYcrljcs: de brninc beuken met hier en 
daar een do11keren spar. de vla.111111end roode Amc
rika.a.n:-iche eiken. zc- 111aken ;.:ieh alle op om in 
volmaaktr- schoonheid afscheid te nemen van den 
lang-en zomcrtij<l. 

Xog verder naar hel zuiden gaan de moerassen 
O\·cr in grootc dennen, waarachlcr zich dan de 
eindcloozc Ylakkc heide uitstrekt en heel op den 
achtergrond verheft zich bovr-:1 drn horizon de 
Netcrsebchc molen. 

·t Is een t�·pe van de mooie Brabantselw heide en 
gelukkig i" het dun ook, dat de "Clrccht" niet alle<, 

Arl)('i,lcr� \\ U 11i IH{('ll. 
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ontgint en de J<Jaa.s, een der Ycnnen, en 
IH't hosc:h langs rle l{cuzcl als nat1111r
nt0Hu111entcn laat bestaan: 't wildC' karak
ter ,,·vrdt Cl' niet uu.n ontnomen.. 

\\Tic Yroegcr de eigenaren van de He,·t
gang waren 1 Er i" weinig van bekend. 
)ren vcrt.dt, dat dr bezittingen in \·cel 
vroegere tjjden hebbf'n toebehoord aan de 
TcmpdilTCn. :\Iicl<lf'n in 'L boseh zou een 
jachthuis heblwn gl·staan. waan·an thans 
nog de o,·crblijf'sclen in den vor111 van een 
gracht en steC'llC'll funclf'ning('n ü\'Ct' zjjn. 
De 'J'c111pclieren z1..,uclcn hier hun jaeht
partijen hebben gehouclen in �d1iltercmk 
klef"dlj. gC'z<'l<'n op paarden met gouden 
hoe1·e11. In die 6jden zou h icr ook <:en 
groote sC'hat zijn begraven. waan·an de 
\"ÜH.lplaah t:::.t dusverre nog niet is ont
dekt. Toeh kan zij worden !!evondcn. 
·:-, Xaeht-. doolt hier <'Cll witte vrouw rond, 
die de plaat-; weet en hij. die het geluk 
heeft haar op het geschikte moment te 
ontmoeten. kun YUn haat· de noodigc i11-
lichti11gcn verkrjjgen. Een gescliikl oogenblik voor 
een ontmoeting met di<' vrouw i:-, in de maand 
�on•mbcr. de denk Zaterdag na \'Olle maan, d<'s 
nachts om twaalf uur. \\"ic waagt zich er :,an. dil 
na te speuren? \\'anneer de Reusel h11itcn hanr 
oc1·crs is getreden en struiken, boomwortels, pla.s ... cn 
en poelen een binnendringen tot in 't hart Yun 
't hosch vrijwel onnwgelijk ma.ken, wie waagt het 
dan te zoeken naar de v1·011w. wier onrustige ziel 
hier rust tnwht te vinden ? Js het dan te ,·cr
wondercn, dat onder deze 0111�tandighcd('n de sehnl 
IIOJJ steeds niet grvonden i-.? 

lntuc,sehen. hoe het zij, dat de Tempelieren hier 
een ecnig mooi jachtgebied bezaten. i'i wel zeker. 
want dat is het nog. Xiet dat het terrein zich leent 
tot massamoorden. maal· met een goeden hond en 
het ernstige Yoorncmen tegen geen vcrmocieni'i 
op te zien, j.., hel mog<'lijk hier bijna alle wild 
te !-.C'hiete11. dal in ons lancl wordt aangetroffen. 

\"erschillende soo1tcn eenden en snipp<'n en ,·001-ts 
otter, ree. haas. gans. fazant, korhoen. duiven, ze 
zijn hier te 1·inden. en wnnnef'r op een mooien 
najaarsdag het l,o..,d1 '-ichillcrt in zijn gouden dos. 

\\ Pi<lc in het IJO�ch. 

clc frj.,..,che. prikkelende hwht rni111n doet adcn1-
ha!en. dan i" het een genot hier rond te dolen. 'l wild 
te bc:-;lnipl'n. en een paar i.;tuks te Yerrnec ... tercn. 
En wanneer ge plob<'ling op een paar Jll('ter af<,land 
tegcnon·r een reebok komt tc :-itaa.n. die rncl zijn 
groolc yraagoop-cn u aankijkt. zijn vocliligrn neus 
in den wind. niet wetend. wat Yail zoo'u stoornis te 
moeten denken. clan kan ·t zelfs geheuren, dat het 
g<'weer niet naar den S(•houder gaat, of ccrst dan. 
wanneer. springende en huppe!endc, het heerlijke 
natm1rm01111mcnl, r<·<'ds weer is vcrc(\vene11. 

De jachtdugcn op de IIertgung duo1·gebracht 
vergeet men niet, omdat iedere dag- ic-t<, bijzonders 
heeft. waardoor hlj in de herinnering blijft gegl'ift. 

Zeldzame momenten zijn het, wanneer rnen 
midden op die grootc. ec-nzan1c vlakke h(•idc in 
struik cf huulpol ,·er"eholcn zit, om den eenden.trek 
af te wachten. n·anneer (lan de zon ter kimme dnalt. 
't langzamcrlmnd tlonke1·deL· 1rnrdt en de maan 
haar zilveren strepen laat vallen 01·er J1ct water. 
dan is dal eer\ st.f'mrningsmoment. dat jaren blj 
hlijft, waarvan men nog jaren geniet. Df' f'nkele 
eend. dan \'C'r111ecstcrd, is jachtbuit, waaraan al liet 
genot is verbonden. dal het bemachtigen van een 
buit kan geven. 

Een mooi gebied yoor ons ja.chtwild i<; natuurlijk 
eveneens een mooi gehicd voor onze ,·ogcls in 't alre
meen, die er dan ook in groolc ,·crseJwidenhei<l 
voorkomen. )leeuwen en '-itcrntjC's hchben in de 
Flaas hun broed.plaats, uilen treft men in het bosd1 
ir1 Yelc -.oortcn aan. 't kauwtje hroedt er in een hollen 
boom, de goudvink hrcft er zijn nc..,t. de hout-.nip 
brncdt er. hop en draaihals komen er Yoor. 0111 -;!ceht" 
enkele sooJ"ten te noemen. di<' nu niet zoo nllcd::?.agsl'h 
zijn. Deze bewijzen intussehcn wel. dat onze Yog-els 
zieh hier tlrni-.; gc\-oclcn. (;elukkig. dat het plekje 
behouden blijft en door aanplant nm he"dragende 
boomcn C'n &truiken in nog meerdere mate voor 
\·og-els g-csd1ikt wordt g'C'lraakt. 

Dat het landgoed zieh lan,uzamcrlmnd zoo bdang
rijk heeft uit.gchr<'id, i'> wel <'<'Il bewijs. dat cle <'er�le 
procf11emingcn een Yoldoend re<,ultaat hebben opgc• 
lc\·c1·d. Dit laat':>te hehhen ook de boeren hegrqwn, 
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Op d,' l l,•11gnng-

zoodnt. de heide, welke Lcgc:m,-.iordi� moel wordC'n 
aw1gekod1t. Ycie 111n.len Z')O duur w,mlt hcb�a!d ab 
Lij dcn eer-.tcn aankoop. 

)Ict deze uithrridmg nm bezit ging ook gepaard 
uitbreiding van wC'rkzan.•nhetlcn. \\"a-, er m�:1van
kclijk C('I\ opzichter. die de wcrkz:w.1nhcd.en der 
enkele arbeider,., leidde. lan_!!zamerhand br<"idck• het 
pcr ... onf'el 7i1·h uit c:1 zoo zijn than'> l opperbo<,ch
waehtcr, l bo'>dl\n.tehtr-r. a voorwcrkcr-,, l ,·cld
wachtcr. 2 lwdrijf-,hcNen rn een bwhtigtal arbcidcr'i 
oncln kiclinµ- van een ho11t\T'ilcr bcág nan den 
g-1·oml zijn S('hattcn lc ontwoekeren. 

\'oor de bo-,elrnaehtcr-, onü,lundcn C'C'n paar 
aardige woningen. 

\'crtlcr werden er nog 10 arhcider-.woningen 
g-<'houwd en ü groolc boerderijen. waarvan één 
�talling biC'dt aan 100 stuk:-. Yce. Jn l!)0(i ,kwam de 
houtvc<.,tcr<.,woning gereed. het middelpunt. uict \'l'lll 
jacht e11 n:rmaak. maar nm plieht. plicht om te 
her'>C'hcppcn die n1.le heide in groene weide, in bo..,c:h 
en bouwland. mcm,cl1 en nuuüsehappij tol zegen. 

Zooa!.., rce<l.., èl'nlcr j.., gt"zegd. wcnl de Xt·<l('l'
land ... c·h(• Jfeickn1aat'>chuppij bdn..,t 111et l1et i1L 
t.:ultuur brengen nm dC'n woeslèn grond. \'olgt'n'> 
het ontp-inning..,plan ,rn.., het de bedoding de heide 
hoofdzakelijk te ontginnen lot l)()sch. terwijl een 
klein gP<keltc C'll wel het laag ... tc (·n het 11ahte 
deel tot gra ... land zou worden aangclc_c'd. _\.l werkend 
kreeg men een beten·n kijk cp de gr;.m<len en dit 

niet alk·cn; de ont!rinni11g.<.,tcd111iek ging ,·oornit, 
rncn leerde de ,,er•whillendc kurn,lmeststoffen beter 
gebruiken en ten slot! c hlcek het. dat dC' gereed
gemaakte gronden met voonkcl war{'n lc f'xploi
tceren als houw- en grasland. Dit alles maakte. 
dal vooral in de laatste jaren zeer veel gronden tot 
houw- en grnsla.nd "·erden ontgonnen, dal Cl' et"n 
groot bedrijf in C'igen exploitatie werd _!!cnomen, 
en dat er nu reeds 5 hocrdel'ijcn :1.ijn \Tl'pueht, 
terwijl het in de he<loding ligt nog een aantal 
bocnlnij{'n te -.ticl1len. 

Dal het ontginnen 1 ot grn�- en bouwland Cl\ 
vooral 't cerslt· md Z◊OY<'<·I -.ucees geschiedt. 
i-. eigenlijk niet te venrnnckrcn. De .Urabanbchc 
hcirlrgrond is n.l. bij:1.onde1· fijnkorrelig van ..,tnw
t1111r. en dit maakt hem Z('l'J' oncloorlnl<•nd. zood:1t 
1bn ook hij de minste inzinking ,an het terrein 
ccn hoogc g-rondwalcr ... tand wordt opgenwrkt. 1lic 
dikwjjb zelfs gelijk ligt rncl het maaiveld. Dergelijke 
_gronden i,ijn veelal h111n11-;houclrnd en na ontwate
ring 11itncnwn1l ge,;,C'liikt voor aanleg tot weilall(L 

lfC't terrein is over het algemeen vlak: het ligt 
tu1.;sc·hen 20 {'n :30 :\1. hoven .\Y. De ,rrond be<:,taat 
J!Toolenclech: uit heizand. hel uiterst fijnkorrelige 
zand. dat zieh heeft afgezet op het oorspronkelijke 
clilll\ ium. Dit. la.ahlc komt '-ilf'<"hts hicr en daar 
aml de opper,,lakte : hel is het zoogenaa.111dC' 
31cf!...,<lilu,·i11m ,·an Sb1 ring. Deze gr,mclcn bevatten 
Yecl n1ursteen en \'Cl'der veel grind en in den on<kr
gro11d 1Pee-,tal leC'm. Deze grond-.oort komt het. 
mcc-.l zui,·cr voor in de nahijheifl Yan de Tlnilder
hcen·. n�aar ook de gronden op <kn llcrtgang 
hd1oorcn hiertoe, al zijn ze tlan ook minder 11riml
houde11d en fijnkorreliger. Hct oor�pronkdijke 
dih1,·î11m is het be-,te, doorlate,vl f'll \T1whtbaankr. 
uil11c·mc11<l geschikt ,Toor bouwland en bosch. 
De ge,,·assen, op deze grnnden µd cdd . ..,taan er het 
lw..,t hij, hoewel de grondwaler..,laml er lager is. 
De o\'crigc gronden behaorC'n alle tot het hcizafül. 

Dc het cer�t aa.ngc!cvde bo:-:.scla:n zljn thans 
rPefb 17 ja.at· oud en Jid spreekt \-anzelf, dat in <lit· 
17 jn.n·n lu·cl wat ervaring is opgedaan. waarvan de 
latere beplantingen hebben geprofiteerd. Toch wa-. 
de cer!-.t gevolgde mcthorli' niet :,.,lcc.ht ; de oud<:.lc 
boschjcs bewijzen dit in voldocmlc mate. en Ycd 
plaatsen zijn er. waar een hetere grvci niet denklmar 
is. 

Er zijn echter gedeelten. waar d(' groei minder 
goecl is en dit wijst er reed-. op, dat de vrncger 
gc,·olgdc rnethoclc niet onder all<" 0111<,ta.ndighedcn 
hruikbaar was. Sommige gronden moeten op een 
anderP wijze worden aangepakt rn alleen de er
\ëtring kon leerPn. hoc dit beJ1oort Le gcsehieden. 

Zooals rcecb ccnler werd gezegd. is de grnnd hier 
Lljzonder fijnkorreli,i!, \'OehlliowleJHl <·n i,ecr ge
nc·igd 1 ,t diehtslibh1·11. \'oor het Ycrkrijg,·n van 
gunstig(• H·sultatcn i.., dan ook l'l':1 goedf' gl'Ond
hcwcrking noodz:akelijk. In het begin werd de grond 
eerst to (•.:\I. diep geplo<-gd met den dicpploeg nm 
S:wk, waarbij als trckkra<'ht zes ossen dienst dcflcn. 

In 1906 werd voor het diepploegen ,·oor het ecr:.t 
gebruik gem:1akt van den stoo111ploeg en met zeer 
veel succes. Huim 120 ll..\. werd in een rnaand 
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tijds omgeploegd. Gewoonlijk geschiedt het plof'gcn 
:1.00, dat er akkers ontstaan en om de 8 mdcr {'Cn 
diepere voor. Deze voren worden op de lage plaatsen 
tot g-reppf'IS en slootjes van een 70 c.i\l. diepte uit
gediept. 

De grcppcl5 monden uit in slootcn c11 de laatste 
weer in hoofda[vocrslootcn, die dan ten slotte in 
drie richtingen liet water ,,cgvocrcu van het onl
ginningsterrein. 

Op deze wijze is het gehede landgoed doorsneden 
door greppel.., en :,.,lootcn, waaiTan de aanleg- i'-i 
gebaseerd op een nauwkeurige waterpassing van 
het gcheclc terrein en zijn Olllgeving. 

Xa de ontwatering laat men het tcncin bij voor
keur ecnigen tijd liggrn en eer<:.l daarna wordt hct 
beplant met een- of tweejarige df'1rne11. )Ict liet. 
planten wordt L'ecds Yroeg itt ·t YOorjaar begonnen 
om op tijd gereed te komen. leder planter licdt 
een ,.planljongen" (die echter \'eclal \'311 het 
Yrom,clijk geslacht is) tot zijn beschikking. 

\\let de ,, ign)n11igc plantschop wordt ccn gat 
(remaakt. waarin de plantjongcn Ylug en handig, 
�naar met zorg het jonge dennetje slingert en wel 
z66. <lat de wortel.., loodrecht naar beneden konwn 
t(' han�cn. Op die wijze kunnen 7 planters per dag 
l H.A. bosch aanleggen. 't Sehiet du:. nog al op, 
doch Jiet is niet een Yan de aangcna�msle bezig
heden .. \Is er zoo'n 100 JL.\. beplant moet 
wonlcn. dan gaal 't gehcclc voorjaar er 
n�('c heen en als dan een ijskoude Xoord
ooster o,·cr de ploegterreinen blaast. hagcl
huicn en snee1twja<'hte11 de eenige afwi ... ..,e
ling brengen en geen enkele hesehulli11g 
aanwezig is. clan is het een hard werken 
en ecn zuur st11kje brood, dat er \Trdicnd 
wordt. Cecn wonder. dat dan zoovclen 
het gczclligc, gemoedelijke werken in ccn 
siµ-arenfabrick verkiezen boven het harde 
leven buiten. 

)laar de dagen, waarop het een hondC'n
wcertje Î"i. ze worden vergeten. \V::i.nnccr 
cin<l ,\pril de S-6 jarige dennetjes 't sein 
geven en alle zich haasten om er een krach
tigen scheut bo\'C'H op te zctltcn. dan 
lijk<'n zij zoovcle duizenden ker�tboomen, 
waar\'an de jonge scheuten cle kaar,jcs 
,·orrnen. Dan i'> het feest \'Oor den plantrr. 
de dennetjes îllurni11cercn, alles gf'l1rt en 
kleurt, de leeuweriken j11helc11 het nm alle 
kanten uil: 't ,·oorjaar i.., g-ckomen, 't l<'C'<l 
is vngctcn. Het is één juiehwng, doOl' 
niemand inniger gevoeld dan door hem, 
die ook het hondenwcertje heeft mcc
gl'maakt en mee hcdt geholpen de illu
minatie tot stand te brengen. 

l\kercndeels worden dennetjes geplant. 
n-:.aar overal, waar de grond iets beter is. 
worden deze ,rremengd met eik, met °:<' 
lwdoeling partij te trekken van <len gun'>tl
ucn jnvlocd van deze houtsoort op den 
Îiodem en ook in de hoop enkele eiken
boschjcs te zien ontstaan. 

Deze eikjes werden vroeger als drie- à 
vier-jarige planten op 2 12 )1. à 3 �[. af
stand doorgeplant. \'cd heter is het ecl1ler. 
meer eikf"n te planten en tegenwoordig ic; 

cle rijcna.fstand dan ook 2 :IL lc1·wijl de boompje<., 
in de rij op 1 31. à l.20 31. staa11. Om de ko-.tn1. niC't 
hoogcr te maken. wordt nu gt·hruik g('1naakl Yan 
eenjarig<' <'ikcn. di<" zieh met de plantschop laten 
planten. Ook zijn in enkele ,·akkcn eikels gezaaid: 
dat Yalt echter niet lll<'e. De muizen halen er het. 
grool<.,te deel ,·ar1 weg. De eikeb worden in rij('n 
gelegd en Yolgt nl.l'll 1111 een rij, dan zict men om 
de nieter een rnnd gaatje en de doppen n om heen. 
,1cn :-,taal V(·rwondenJ 0\-cr den huilengcwon(•n reuk, 
,,·dke deze dieren moeten hebben. 

lloe,vel. op deze n1anil'I' aangelegd. rnooie hos
�f'hen onbt.w.n kunnen, :1.00 zijn er toeh plaatsen. 
waar dit ni('t liet gen.tl is en meestal zijn dit nog 
wd 1k bhle g-ronden, d.w.z. gronden. geschikt 
voor bouw- en grasland. humusho111lcncl cu vochl
holl(lcn<l du..,. T('gcnwoonlig plant mc·n de dennen 
dan ook niet onmiddellijk na het ploegen, man.r 
zaait men eerst lupinen. daarna rogg<', waarna men 
-,0111-. nog aardappds Yerbouwt. Op die wjjzc be
werkt men den grornl ecnige jaren achtereen. 
Door den yerhouw van deze prnducLen wordt de 
grond goed doorwortcld. wordt l1lj h11111u-,ho11-
de11fkr en vnkrijgt hij C(•n geheel andere structuur. 

E1· kornt lcvc11 in den grond en ook blijft er 
noa- ,n,] ict<., van dC'n kun<.,tmc-.t achter. 

Öp f'Cll zó() voorher<'idcn grond groeit het dennen-
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!:osc-h n.ls kool Pil <{(' waar<;rhj_jnlijkhcid. 
dal goed mijnhout wordt ,·crkrc,c.('n, j.., vet(' 
malen grootcr. Er is rehtcr ook hoop. tlat 
men na deze grond,·crhctcring niet uit
sluitend op mijnh011t i� aangc,H'ZC!l. ,bt 

1-
er cikcnboschjcs zullen ku1uwn onbtaa11. 
Op meerdere plaatsen onl<;tondcn reeds 
nu een dcrgC'lijke voorbereiding mooie ge-
mengde ho)'ichj<'s. 

Ook werden dennen gezaaid en hoewel 
de aanleg nrn een hm,ch door zaaiïng in 
sommige opzichten indrrdaad ycd voor 
heeft (de wortelontwikk<'ling is clan n.l. 
vcd heter) i-. het daaraan w·rbondcn ri<;ico 
toch zoovccl grootcr. dat dit zaaien nog 
niet op grootc schaal i.., t,ocgepn...,t. 

Door de voorcultuur is ]ict bedrijf geheel 
veranderd. 

Had men ,. roeger per jaar slechts te 
zorgen \'Oor het gereedmaken van een 100 
TL\. voor heplanling, than'> blijfl deze 
grond eenigc jaren in cultuur, waardoor 
de werkzaamheden uitgebreid en van ge-
heel anderen nard :tijn geworden. doch hieron:r later. 

Hoewel de bm,'><'hen hoofdzakelijk bc-,laan uit 
dennen. al of niet gemengd n�c-t eiken. zijn toch 
ook op meer of minder groote S('haal J)rüe\·en 
genomen mcl anrlcrc lio11lsoorten. EnkC'l<' hic-1-van 
g-rocien zeer mooi. o.a. de Ja.pam,che lariks. Deze 
heeft in <'en groep va.11 enkele aren grool in 1 jaren 
een gc111idclclde hoogle van J 1� -;\I. be1·eikt. Ceplanl 
in 190,5 als :l-jarige plantje'>. werd het hosehjc 
ree<l-. gedund. en kwarncn er een aantal prachtige 
kaarsrec-l1te stokken uit. 

Ook de Pinu� laricio eor-;iea. groeit hier zeer snel; 
een vak van 1 l l r .A. groot en ongeveer 8 jaar oud, 
i-; thans reed-; 31 2 31. hoog en gesloten. St'heutcn 
van 70<'.31. lcngte en 11.� à :3 c.3l. dikte zijn geen 
uitzondcri11g. ü1n-alknd Wa"> het dat dit bosch 
zoo weinig nn.deeligc gevolgen ondcrYon<.l van een 
retiniabc..,chadig-ing. welke er Yicr j�ar geleden zeer 
!.tc-rk in optrad. \\"cl ,\·erden bijtrn. ullc dennen 
aangetast. maar de stammetjes zjjn kaarsrecht gc
blc\·cn. Tiet i" mogc-hjk. (lat de \Tel dikkere scheuten 
hicl'\'UI). de oorzaak zijn. 

Jn enkele exl'mplarcn of in gcrncng<k beplanting 

l Je �toomploPg-. 

lrd't 111cn nog bJ l van tuHkn.· exoten aan. zoo o.a. 
in den luin ,·an de houl\'Cstcrij. En al zijn de meeste 
soorten dan ook niet \·oor de groot-c·ultuur geM·hikl. 
mooi zijn ze wel. De liout.vrstcrijtuin werd aange
legd in 1!)013. ook no. een lupinenvoorho11w, ('Il het 
is verwonderlijk hoc mooi alles l1ier is gegroeid. 
.JapaP..,che lariks. dougla�. <·�·pres-;cn. gernengd met 
allerlei loofhout. ze vo1·rncn pt·achtîgc gc111C'11gde 
bo-,chjc-'>. (lit· Üc laantjes reed.., m·c·r-.elmduwen. en 
ze hebben, wat 1rcl liet meest inlcre-,sant i-.. een 
mooicn bockm gcYot-ind, waarin de hcicleg-rond niet 
meer is te ontdekken. 

.Ja,nmer dat niet o,·c·n1I :,,;oo gewerkt kan WJrden : 
deze aanleg kost te \·cel zorg <'Il is daarom in 't groot 
niet toe te pw,sen. Toch zullen op de voorbouw
stukken hier en daar ook wf'I dcrf!clijkc groepen 
onbtaan. 

De lioul\·eslerijtuin i� ook nog in ander· op:,,.ieht 
merkwi!.ardig, en wel door· een groot aantal vogels, 
dat hier broedende wordt aangetroffen. 

Reeds onmiddellijk hij den aanleg werden overal 
dennepalc-11 geplaat<.,t, en hieraan uestka'-itjc-. op
gehangen. HestoP.den de bewoners hiervan het eerste 
j11.ar uit '-ifH"e(·uwcn eit nrns:-,chen. dit verand<'rclc. 
en thans komen er allerlei soorten in voor, o.n" 
ook d<' draaihals. En in de gcmeq!dc !Jo..,<'hjc'-i 
i-. bijna iedere eypressus cf juniperw; of clkc
struik.' die wat dik in zijn naalden zit. va 1 Jl<'),lcn 
\'00l'Zten. 

De verrnecrderinµ- van de vogch mof't e,·enwel 
in de goede richting worden geleid ; zoo is 't noodig 
nu1s:,;rhe11, merels en vlaarrn,ehc guuicn Linnen de 
pc-rken te houden. 

l'ypi-,che nesten maken de eefätc : de gcworc 
nc-),tgclcgenlwden :t.ijn niet in voldoend aantal 
aa�1wezig en nu nc-<,lelen ze in dt· boomcn. Een groote 
lio" l'UÎ L,rtC. hooi C'Jl:t.. wordt aangchraebt, tienmaal 
de hoeveelheid van cc·n gewoon llC'>t. ! let nest 
ziet er slordig Pil ruig uit, maar is toch warm en 
J-:.eantw,)ordt 2.an het doC'l. 

Een aut·dige prod W(•nl ook peg ge110111cn met 
het uitzetten vnn Japansc·lic· naehtegalcn; dit 
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!!e),cl·.iedde reeds ecnige jaren acl,tncen. :\lecrdere 
n n.!C'n wcnkn ze vroeg in 't voorjaar en zelfs in 
den winler aangctrofrc-n. Of ze er ook broeden ? 
't ]s nog niet bekend. Een ljn·rig ornitholoog, die 
o,·er clen noodigen tijd böehikt. of het toc,-al, zal 
dit rnccten 11itlllaken. 

De ouclcre bos'jehen op den Uerlgang en onder 
.\i-cndonck in Bclgil' :t.ijn de laatste jaren voor den 
oorlog hcbngrijk ,·erbetercl : er werd voor ct·n goc-de 
ontwal('ring gezorgd en waar dit mogelijk was. ,oor 
een onderplanting met schaduw ver<lrag<:nde hout
:soorten. 

.:\'aa�t het ontgi11nl11gsbedrijf i-. er door deze
oudere hosschen een bosehhedrljf bij gekomen. 
Een aantal ]L\. moet reeds jaarlijk<s gedund worden 
eu nu ook de eerste beplantingen zuo oud worden. 
dat dunniug noocb:akelijk wordt, komt er ook 
midden in den winter. al \Tiest het en al ligt er 
sneeuw. volop werk. Bij koude j-, men midden in 
't boseh be.;,chnt en is het daar heel wat aangenamer 
werken' dan vroeger, toen de boompjes geplant 
werden" en de Xoordooster zoo spookte over de 
eimlelooze heide. 

\\'as 't eerst een genot de dennen in 't voorjaar 
hun kaar:sjcs tP zien 011t')teken. thans. midden in 
den winter, i" het een genot de jonge stammetjes 
te kunnen ,·ellen : bij helder, vriezend weer 't 
geklikklak van (le <:,:chcrpe bijlen te hoore:1. 't Zijn 
nog 1n:1.ar boo11enstokke11. die e�·- uit word�n gehaald. 
maar al kappcnd laat men ZJJn fanlas1c werken : 
de boon<'nstokkc11 nemen grootcre afmetingen 
aan. 'l worden klan:rruiters, perkoenpalen. mijn
hout, te-lefoonpalen. heipaleu. ja zelfs zaaghout. 

Het ge,·oel nuttig- geweest te zijn, loen, op Ücn 
dar,. dat rle Xoordooster waaide. doet nu weer de 
ko�dc Ycrgctcn, en lic-lderder klinkl hf't klikklak 
en d11gger gaan de :slag-en: het is de bijl. die zingt: 

.\J wnl de l,osehman plant. 
Gedije voor het land. 

Oon,pronkelljk wr..:s Let niet ck bedoeling 
veel gronden te ontginnt•n tot bouw- en 
gra..,land. Van bouwlandontginning was 
zelfs g-een sprake .. \llcen de ,·ennen kwa
men. naar mC'n. meende, YOOl' aanleg tot 
grasland in aanmerking en Uczc werden 
dan ook hel ecn,te jaar ontgonnen. Reeds 
het volgende jaar kon men dan cc-n goeden 
hooioogst verkrijgen. \\elke in hoofdzaak 
uit klaver ... oorlcn be-;lond, en het !JC-ldclijk 
resultaat was rlan ook g-oed. Deze opbreng
sten gingen c-ehtc-r snel achternit, ondanks 
een flinke jaarlijk'>che bemesting mel hulp
mc-slslorfcn. De goede gras:sen Yerdwenen 
vrij snel. omdat een voldoende slik-,bf
hcn1e<.,ling te- duur werd geacht. Daar 
hierbij nog kwa111. dat de aangcbodc:t 
lwe\·eclheid l1ooip-ra:s langzamerhand zoo 
groot werd. dat het hooi in de orngeving 
niet tegen een behoor lijkcn prijs kon 
wonkn \·cr·koeht. moe!-,t liet grasland op 
een andere wijze worden �cëxploitecrd. 
Daartoe werden in HJO:J twi1 tig wei

bee-,,tje'j gekocht en met een manlijk exemplaar 
de wei ingPjaugd. De zaak moe')t echter, ah ze 
goed zou gaan. tevens populair W,)rden en daarvoor 
was het noodig. dat ook door boeren werd i11µe
:-.c·haard. Veel moeite werd hiervoor gedaan, n1aar 
't gelukte niet; de bevolking had -,,chrik voor de 
lieirle en Yreesdc. dat de dieren er zouden verhonge
ren. Eindelijk, na heel wat gepraal. werd de caft
howler Pcerke O\·crgchaald een beestje te sture:t 
op voorwaarde, dat er geen 1vcigcld zou worden be
taald ; ja, wanneer het dier 't niet goed ZJU doen. 
moesl zelfs geld wordeu toegegeven. 

Een mcrkwaanliµ beest was het, dat cersle . 
een goed voorbeeld nm het ,·ecras, zooab het vol• 
gens de beschrijving van llengeyeld hier een honderd 
jaar geleden inhccmsch was. Een dier. klein. schraal. 
mager. vel O\'Cr been. \·ol gebreken, alleen een paar 
heldere. schrandere oogen in den kop. De honger 
keek het dier de oogen uit. Dit zou nu ons 
rrdamc-bcc"tje \\·0rden ! 

De zaak ging echter hoven verwachting goed; 
de hongerlij1bter deed Hict veel ander-,, da!1 vreten 
en al werd zij geen -;talllhockkoe. ze zag er toch 

llcl mcll.1111r. 
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fat-.cC'nlijk uit. toen ze de wei weer uitkwam. ne 
aanhang'>el'> uit den potstal \\at·e11 verdwenen. het 
dier glom zelfs; men kon ck uib.tckcnde botten niet 
mcc1: Yoor kap'>tok gebruik,·n en. wat nog 't allcr
rnoo1-,te Wa'>. er zat een kalf in. 

Het re-;uliaat met het eigen vc·e wa":> seliittcrend. 
In ..\lei anngekocht, werd liet in Oclobcl' door den 
11oturis puhlick Ycrkocht en bracht toen n1im /800.
meer op dnn de krn,tcn van aankoop, zoodat het 
wt:igdd J?cr Jl .. \. bijna / 100.- had hcdragcn. 

De wculc zelf had ook erne bdcrngrijkc vcran<lc
ring ondergaan ; d<· wil te kla.,·c1· ,·ooml wa<, terug
gekomen rn Yormde op n'IC' plaat..,en met enkele 
goede gras'>cn daar! us..,c.-hcn. heerlijke en nrnlschc 
plC'kje•,. 

Xaluudijk werd c1· voo1tgegaim met deze wjjzc 
van C'xploitatie en elk jaar werden de weiden beter, 
zoodat c1· thans grar.;landcn :djn. die niet alleen 
niet elke oude weide kunnen wedij,·crcn. maar 
'.1:elfs heter zljn. on1 clat hel grn<,:bestand uit goede 
soorlcn bestaat. :Dat ook het aantal breslen per 
J L\. groüter kon worden gcnon'<.·n. blijkt wel 
uit hel feit. dal dezl"ifdc weide. waa1·in crn-,t 20 
�tuk.., ,-cc liepen. thans hezel i.., met :30 ... tuh jong 
,·ce (•n paiLnkn. 

Bij de bc,·o\king ont..,tond \'erlrouwcn in de zaak, 
en ofschoon het nog bon•n \'Clcr begrip ging, 

hoc die dingen tot ..,tand kwa111cn. zoo stuurden 
ze toC"h hun dieren. En tlmll', in 1917 loopen er 
230 stuks ,·eC' van de boeren en 150 stuks eigen vee 
in enkele weiden in dezelfde fllreck. waar vroeger 
CC'll ,Teel geringer aantal een Ylakle noodig· had, 
1000 X zoo groot, tot bij Turnhout toe, om in het 
leven te kunnen hlij,·cn. 

Is 't niet toepasselijk, wat vader Cats hiervan 
zept: 

Indien er veel als iek tot de-sen handel gingen 
En macl'kten ,·ruehthaC'I" laml nm ongebn.cndc 

[klingen, 
Het sou niet dienstig zijn slechts voor ecu mensch 

[alleen. 
l\laar 't sou aan ·t vaderlancl oock haten in 't 

!gemeen. 

't "ïl on-; voorkomen van wel. 
Toen 1111 hlef'k. dat op deze wijze de heide pro

ductief was te 111ak(•11, wer<kn ook grm11le11, welke 
oor..,pronkelijk voor hosehaankg waren bestemd, 
tot gra<;- rn bouwland ontgonnen en geleidelijk 
breidde de oppervlakte zich dan ook uil, zoodat 
than-; in 1017 20.j H.A. tot weiland is ontgonnen 
en 103 IL\. lol blijvend bouwlall(l. 

Deze uitbreiding is mogelijk gemaakt door het 
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beweiden nm het grasland en door de meerdert: 
zorg. ,,·elke aan den aanleg wordt hc..,tced. 

Tegenwoordig worclc-n de gronden eerst bewerkt. 
meestal geploegd tot een die-pte van ;30 - 1,0 (" .l\I. 
daarna eenige jaren ll'Ct landh011wgewassen he
tceld en eerst daarna tot weide aangelegd. 

Ook aan hei cgalisceren wordt merr zorg bc!-.tecd, 
tnwijl de bemesting niet lllC('I' zoo unifonn j._ als 
vroeger. \�ooral dC' c-crt:;tC jaren wordt zwaarder 
lwnte'>t. 

Het bedrijf is dus ook door den gewijzigden 
wcideaanlcg ingewikkelder geworden, omdat ook 
hinn1ce gcd11rrnde een of meer jaren verbouw van 
l nvcr of rogge gep�l.ard gaat. 

De voorcultuur. zoowc! n)Or bosch al.., \'oor 
grasland, bracht met zich. üai er jaarlijk� honderden 
H.A. waren te oog:,;,ten. \'an Cf'll VCl'pachten op 
!-ilam kon hij een dergelijke rnu.ssa in deze ... treek 
geen �prnkf' zijn. Er moest dus zelf geoogst worden 
en zoo ontwikkelde zich vrij ..,nel een groot, landbouw
bedrijf met een aantal bedrijfsgebouwen. cen .. (k<..·h. 
Lcn behoeve nm den uitgebreiden voorbouw. maar 
ook om f'f'll intcnsic,·c1·e exploitatie ,·an een ge
dC'eltc der landerijen mogelijk te maken. 

ÜC' bcdrijf..,gcbouwcn in 1 !n7 in de onmiddellijke 
nabijheid van fk houtvesterij gebouwd. geven 
gelegenheid Off1 er j6 melkkoeien en een even groot 
aantal stuks jongvee te houden. De gcheclc vee
stapel bestaat thans uit 76 melkkoeien, 50 stuks 
vaarzen en jongvee, �;1 paarden en 160 varken-;. 
terwijl een groot aantal kippen, eenden. kalkoenen. 
ganzen en vauwen voor de noodigc luidruchtigheid 
op het erf zorgen. 

Op d<' .Julianahoe,·e houdt men uits]i1ilcnd 
zwa.itbonl vee. ln 1007 WC'rdcn in Zuid-Hol!aml 
een 60 stuks kal\'cren aangekocht; de bestc hiervan 
vormen met hun afstammelingen thans hel \'Ce:,c,lag. 

Uihtekencle kccien zijn er van gC'groeid; 111cenlcre 
waaronder ook eigengefoktc-. zijn reed-, opgenomen 
in hel rund,·ee:,;,tamho(·k. 't bC<ste bcwij� voor 
de nmge,·ing. dat de l�eiwcidcn voor geen andere 
brhoC'ven onder te cloen: trouwen�, hiervan is 
men thans ook voldormk overtuigd. Op een der 
andere hoe,·en wordt het roodbonte J,Jsclvee 
gefokt. 

Een mooi gczi<:ht j.., het, de melker.., trg-cn den 
anind te zien uitrijden lang<,: bloeiende boo111gaarde11 
en akkers. cindc�oozc akker<; met rijp<'nde. goudgele 
rogge. naar de weiden. heerlijke ,�·<·i(kn. ,·ai� waaruit 
de kJavergeur u re('(ls legenwaUJt en ·waarm grootc 
koppels eenvormig en eenkleurig vee slaan te wach-
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lcn. ',Olllllligc met ongeduld. opdat de gr:-.pannen 
uier-. w,)rdcn geledigd. 

Hondcnkn liters koslclîjkc melk worden in 
korten lijd vcrzamf'ld, om straks te worden ,·c,·
wcrkt tot boter. weideboter. Cf'll (lclicalcssc in <lc 
streek van potstallen en F.talvocckring. 

\\'(') Î<, alles Yerand('rtl ! "'annecr wc nu nog c\·cn 
lcrug denken aan dat. wat eens was, en toen duizen
den jaren zoo was gc,,·ccst. en zien, wat er thans 

Oude Bocrdf'rij 

in korte jaren nin gemaakt Î<;, dan kan gezegd 
worden: .\lies groeit <:I'. a!le:s bloeit er. alleen de 
heide ziet men er niet. h, het dan te ,·e,·wonderen, 
wanneer <lc vcrzuehting wordt gölaakt: 

,,Ach waren alle mcnschcn wij"' 
En deden zlj als wij. 
Deez' aarde waar' een paradijs, 
Thans is ze vaak een .... hei". 

\·an ons land liggen nog 500000 H.A. woest; 
:20000 boerderijen waren daa1"Yan nog te maken. 
\\'at cen ruim arhcidsvclcl ligt !tier nog braak, 
wal kunnen hier nog een aantal menscl1en voedsel 
vinden, wat zou hiervan nog een zegen kunnen 
uitgaan! 

't Spreekt wel Yanzelf, dat de boerderij haar 
invloed uitodcnt op de omgeving; het voorhecld 
vinrlt. al is liet eerst na verloop van jaren, na
volging; de veestapel wordt verbeterd. 't zij door 
aankoop van kalveren, van "De Glrecht", 't zij door 
da(mcn gebruik maakt ,·an den stier. Tiet zaaizaad 
wordt van de boerderij betrokken, de bemesting 
wordt nagevolgd en, wat niet het minst is, er worden 
overal in de omgeving kleine weiden aangelegd. 
't 1s nog ·wel niet zoo, dat het vee er den gclwclcn 
zorne1· buiten kan loopcn, maar dit komt toch buiten 
en hoe langer hoc meer. Dit moet den dieren ten 
goede komen, een betere gcwndheiclstoe.stand. een 
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betere ontw1h:Keling moeten er het gevolg van zijn. 
Interessant is liet in dit verband te vermelden. 

dat. toen de gchecle stal "·crd onderzocht door 
Hijhambtenaren 1nct het doel een tuberculose-
vrijen fokstal lc verkrijgen. er toen slechts twee 
dieren tuberculeus waren. Zonder twijfel mag men 
verband zockcH tusschen de opvoeding van het 
vee hier en dit, resultaat. Zoo,-ecl rnog-elijk toch 
loopt het vee huitc11, zelfs 2- tot :.J-jarigc kalfvaarzen 
blijven den gchcelcn winter buitcnloopen, om eerst 
onmiddellijk voor het kalven naar binnen gehaald 
te worden. Een open schuur. waarin ze het noodige 
voedsel vinden. is in den winter de ccnige beschut
ting . .Alleen het melkvee staat 's \\"inlers in een rui
men. frisschcn stal. 

Zoo langzamerhand ,,·as er zoovcel cult1111rgrnnd 
ontstaan. dat het niet mogelijk hlcek de gchcclc 
oppervlakte zelf te cxploitcercn. want janr!ijk-. 
worden nog tijd en krachten ,·ercischt voor de 
ontginning van nieuwe terreinen. Daarom werd 
begonnen met het verpachten. nm grns- en bouwland 
en hel bouwen nm boerderijen en daam1edc kwam 
men weer een stap verder. ]mmers ook op dit 
gebied is de beschreven streek achterlijk. De Bra
bantsche boerderij mag nog zoo gezellig zijn en nog 
zoovccl schilderachtige intéricurtjcs bieden, als 
woning is ze minder geschikt en hier zou_haast het 
geloof vcr·dwîjncn aan alles wat de h:vg1ëne lce1t, 

Photo �irm.1 \'�n !Ui1:, Utr�cht. 

wanneer men ziet. dat mcnsch en dier er toch nog 
oud kunnen worden. 

Licht en lucht worden in onze llrahantschc boer
derijen slechts spaarzaam toegelaten e11 daardoor 
is lwt er bedompt en vuil. vooral ,·uil. al zal de 
bewoner dit niet toestemmen, omdat hij zich den 
tccstanrl niet anders kan voorstellen. 

En natuurlijk. wanneer 't in de woonkamer zoo 

(:('1.ichl op Dun. 
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!1>, :tal. ·t in den ,·ee..,t::i,! z.e�er niet heter zijn. llin 
1", het 1n<lcrdaad dr0cv1g. Licht en lucht zijn buitcn
f{cslolcn .. Op een dikke laaff mest !-.tant het vee dag 
m. dag u 1t aan houten staken gebonden. 's \\ïnters 
worden alle deuren zorgvuldig gesloten gehouden, 
reten en kieren met _.,troo nog extra dichtg-cstopt, 
opdat het toch vooral niet te koud zal worden. 

\ Zomers is men geneigd den �tal clonkcr te 
houden, 0111 het vee nog eenigszins te bcselmltcn 
legen de dicgcnplaag. Ramen zijn er niet in en als 
ze CT zijl', zitte,! ze zoo onder spinrag en 1,t,of, 
dat er toch geen licht kan doorstralen ; ja. 't weinige 
dat C'r nog door gaat. wordt nog met een ouden zak 
geweerd. 

Alles. \\"at niet dagelijks wordt aangeraakt, is 
met een laag stof bedekt. Het vee zit veelal vol 
ongedierte. de mest blijft in droge. harde korsten 
?an het lichaam der dieren geplakt en hoc ze er 
t lcvt·n houden. is een raadsel, en welk product 

er ,·m1 zoo'n onverzorgd dicL' moet komcH. <l.aaraan 
zullen wc maar niet denken. Hoe treurig 't er kan 
zijn, wordt uib,tckcnd geillu::.trecrd dool' een mede
decling van onzen veearts. Hij was hij een zieke 
koe .�erocpen �n toen Jiij de boerderij binnen<,tapte 
en ZIJll wcnsch te kennen g-af naar <len stal te gaan -
't wa-; rniddc·n op den dag en in den winter - toen 

zei de Uocr: ,,\\'acht CYC!l. dan zal ik mijn lamzcn 
auntl'(:kkcn en de lantaarn aa'1stcke1t ''. 

Dat de ontginning ntcl :rno'n boerderij niet in 
zee zoude gaan. i') te heg-rijpen. \\'at er gebouwd 
werd. moest zoo zijn. dat aan redelijke cischcn. die 
111cnsch en dier stellen, gemakkelijk kon worden 
\"oldaan. Dit was nog te 111ecr nocdzakclijk, onulat 
de kuns vrij groot was. dat niet een der keuter
hoeren uit de omge,·ing als pachter zou optreden, 
nw.ar dat deze Yan de klei zou moeten komen. 
Zoo i:-. 't ook gegaan. Een paar Zeeuwschc hoeren 
waren de ccr�tc paehlcrs: een flinke W.Jninp. be
woond door een pachter, die zijn nik Yerstaat en 
die zijn YCc kan plaatsen in een doclumtigcn grup
stal, zal, naar gehoopt wordt. meer nog dan de 

boerderij in eigen exploitatie een gunstigen invloed 
hebben op de bevolking. 

De he,·olking zal het nu nog cer<ler willen ge
loovcn. <lat 't zoo kan en dat netheid en orde 
niet alleen is weggelegd voor de menschen niet 
kapitaal. 

\'icr hocr<lcrijen, ieder met een :!0 tot <10 H.A. 
grond. zijn nu gereed, terwijl er Yoor een 7-tal andere 
plannen in voorbereiding ûjn. 

,Vel. komt er_ vcrand�ril�g en verbetering .in de 
omgc\ïng en eigenaardig 1s het. dat de (rrootste 
stuwkracht in dezen is uitgegaan van de� woeste 
heid�

_. 
\\'as het vroegc1· een zeldzaamheid, wanneer 

de nJkste boer een honderd gulden per jaar wist 
ov�r te leggen en was het een zeldzaam heid, wanneer 
er iets anders dan een enkele oude koe en wat l>0eren-
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hotcr wer(l n·rkocht. thanc, \\'orden rogge en �ll'oo 
verkocht, aardappel-. gaan naar de :-.Lad. crwtrn en 
hooncn ,,·orden ,·crhouwd. kra(:ht,·ocdcr wordt 
teruggekocht. mai-,mecl in grootc hoc,·eclhcdcn 
,·en·ocdcrd. Df' uitvoer Yan de boerderij ovcr-,c.:lirijdt 
den invoer belangrijk. De woeste grond en de ecr
tij<ls arme ;1..andakkcr-;. ze Yern1llen hun pliehl ; 
ze helpen kmelilig mee in de \"oorziPning ,an de 
voed•wlbehodtc ,·an ons land. ze maken, dal er 
heel wat meer mcnschen hun werk en hun geluk, 
hun voedsd en hun woning op onze arlllc heide
gronden kunnen vinden. 

i\ l h<'t voor de onlginn i1·g bC'noodigdr p!ant,ocn 
wordt op hrt landgoed gekweekt cu wo werdc:1 
er reeds het cer'>LC jaar nm de ontgînn îng op de 
hc-.Lc gronden een paar kwcekerijcn nangelcgd, 
ter gezamenlijke ,l!l'Ootte van 10 JL.\. De grond werd 
er diep geploegd. lllCt kunslrne'>t en met lupinrn 
bezaaid. Reed.., het volgePd j1>.ar \\"erd er ef'a groot 
m'Lntn.l eiken. elzen en dennen geplant. terwijl tcn.•11', 
een grm Le hoeveelheid hoonw;:1tkn werd uitgezaaid. 

J)('- grcnd hleck \"oor h,t kwC'C'kcn zeer gc-.d1ikt. 
niet a.llN'n groeiden er de gewone de:1nen e,·e11 goed 
als op ouden kwcckgrond, maar ook meer-

C'Î'iC'h('[}dc soot'LC'n als lariks. tl111vn.'s. PiC'ea nwnzic,ii. 
P-,cudotsuga.'5 en Yelc andrn_' ,�·crdcn er met suc·c·<'s 
gekweekt. 

Toen echter de rondom dr kwC'ckNij liggcndr 
gronden alle \\"aren ontgonnen. werd hel wen<,chclijk 
geacht. nicu\\"c kweckcl'ijcn aan Ic leggen en de oud" 
gedeeltelijk op te ruimen. 

De zwol'l-llrmlc �lier Jaeuh. 



22 111·'.T 1,.\'\l)l;OF.D "llE UTl�ECIIT'' 

l•:en er Yan, ter grootte van a IL\ .. werd ü1 
1909 met fruilboomen beplanl, waarvan de grori 
zoo goed was, rlat in 191::? nog 2 IL\. daaraan gren
zend lol hoomgaard werd aangelegd. 

.De eer:-.te jaren went tw,;schcn de hoornen nog 
cenig plantsoen i::('Ckwcckt. maar thans he-..chaduwen 
<lcze laabtc den horle111 l'C'C'ds ;,,oodanig, dat C'C'll 
lu..,..,ehc1•culluur niet meer rnogclijk Îi.;. 

l•:nkele <,.001ten zijn er. wclkf' rreds than" ilf'hhen 
brwe;,,en hier bijzonder goed te Yoklocn. 0.11. de 
Landi.;hergeneinettc. een s111akclijke, nij mooif' 
aµpel. die zich tol Februari laat bewaren en in Üf'
tober reed:-. Yoor gebruik gc-,chikt is. lJct is een appel. 
clie jaarlijk<, drnagt en die. toen in H.ll J. alle ande1·e 
soorten door ,·or-;t een misoogst gaYen. een vrij 
normale opbreng<,t gaf. 

De hoornen dragen icdN jaar en ;,,ijn zoo Yol 
g<.·ladcn. dat de Yruehten gedund moeten worden. 
zal er nog ict"i van terecht konirn. 

.:\looie vruchten levert ook de goudreinctk; 
al zijn zc- niet zoo lekker als cle Bctuwschc. ,·ai1 kleur 
zijn ze veel mooier en voor den handel uitnemend 
ge,;,chikt en <laar gaat het ten slotte toch maar om. 
Jn 1913. zes jaar dus na den aanleg. was de opbreng:-,t 
dezer !3c H.A. 1.800 gulden. 

Zoo ziet men ook weer hier. wat c1· met behulp 

vaa kun�lrnest uit de h<'ide gchna\(l kan worden 
C'll welke resultntcn men kan hC'rf'iken. 

In enkel<' jarf'n i"i hier cf'n p-rootc cultuurdaktc 
locgC\·oegd aan df'n n1.tkr!and-..chen bodem, niet 
door si rijd van wapenen. maar door ,-ref'dzamf'n 
arbeid. 

\'oor tal va11 halHkll wcl'd hi<'r een al'i>eid:-.,·clll 
gc'ichapcn: aan den lanclhouw in een 11ithock ck, 
land, <'en n)()rbcdd lot naYolging gegeven. aan 
ccn gehcclc <.;treek rnecr(lcrf' welvaart en \·oornil
gang Yersehaft en de bewoner teruggchou(kn v:m 
den trek naar de groote sleden. die reeds te \'(•el 
ai·bcid-.kraehtcn aan het plaUcland onttrokkf'l1. 

Zoo wcr<l ook hier wNkclijkheid. wat De Cene,tct 
zong: 

Vw sluimerende heidegrond 
Ontwakc nieuw en hlijd ; 

Sluit' :\loedcl' .\arde ccu -,choon verho1ul 
.;\let rnoed. vernuft en vlijt! 

Gij - trek partij van 't woeste land ! 
l\atuur is mild genoeg. 

;\I:,; 11111,ar d<' 111enM·h zijn trag-<' hand 
\\'il strckkf'n naar den ploeg. 

(' . .  ,. c. s1ss1:-,;c1t. 
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