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"Ach ons dorp ziet er zeer naakt en kaal uit".

In Noorderbreedte 3 stelden we een vroe-
ge milieuïnventarisatie voor de provincie
Groningen samen uit de Schoolmeesterrap-
porten van 1828. Inmiddels zijn er plannen
om te komen tot een integrale uitgave van
deze rapporten met hun rijkdom aan infor-
matie over de plaatselijke geschiedenis, taal
en kuituur, over volksgebruiken, over de
middelen van bestaan en over regionale we-
tenswaardigheden in het algemeen. Verschil-
lende personen en instituten gaan zich hier-
voor inzetten onder koördinatie van het
Milieukundig Studiecentrum van de Rijks-
universiteit Groningen.

Het voorafgaande artikel ging over wat
de Schoolmeersterrapporten vertelden van
de fauna. Dit deel richt zich op de bomen
en bossen zoals die genoemd worden in de
antwoorden op de vragen: "Welke bossen
zijn daar?" (vraag 7) en "Welke zijn er de
voortbrengselen uit ieder der drie natuur-
rijken?" (vraag 8). Na een inleidend over-
zicht laten we de Schoolmeesters voor zich-
zelf spreken om hen op hun eigen wijze een
beeld te laten schilderen van de provincie
omstreeks 1828. Daarbij gaan we van dorp
tot dorp in een grote boog om de stad Gro-
ningen van Westerkwartier tot Westerwolde.
Opmerkelijk is dat de benaming "bos" ken-
nelijk verschillend geinterpreteerd werd. Veel
Meesters uit de noordelijke agrarische ge-
bieden vonden het te minimaal om te ant-
woorden met een kort: "geen bossen alhier".
Ze vroegen zich af of beplanting bij en om
boerenhoven en herenhuizen nog niet als
"bos" konden worden opgevat. Daar staat
tegenover de Meester van Ter-Apel, die
midden in de bossen woonde, maar die een
perceel met bomen pas "bos" zou willen
noemen wanneer het als zodanig onder een
naam bekend stond.

Groningen is één van de bosarme provin-

cies van Nederland. Wie de "Kaarten van
Groningerland van 1545 tot 1864" hierop
doorneemt, ziet dat de schaarste aan bossen
niet van de laatste eeuwen is. Veel vroeger,
duizend tot enkele duizenden jaren geleden,
had het landschap wel een ander aanzien.
Kienhout, dat ook nu nog wel in de veen-
streken te vinden is, getuigt van vergane
wouden en moerasbossen. De Meesters van
Nieuwe Stadskanaal en van Wagenborgen
vertellen met interesse over deze fossiele ge-
gevens. Diverse van de hiernavolgende dorps-
namen herinneren er eveneens aan dat de
provincie vóór 1545 bosrijker moet zijn ge-
weest: Midwolda, Oostwold, Baflo, Noord-
wolde, Kropswolde, Noordlaren, Midwolde,
Schildwolde, Bellingwolde

De hierbij afgebeelde kaart van Bartol-
dus Wicheringe van 1616 heeft lange tijd
het beeld beheerst van de kaarten die nadien
van de provincie Groningen gemaakt wer-
den. De aanduiding door Wicheringe van
bossen en bossages is ongeveer als die op
voorafgaande en als die op latere kaarten:
geen bossen in het noorden, maar wel in het
Westerkwartier, in het Gorecht als uitloper
van de Hondsrug, in de Woldstreken van
het Oldamt en in Westerwolde. Deze situ- ,
atie is tot op heden zo gebleven. In 1828
zal er niet veel meer, maar naar onze indruk
eerder iets minder houtopslag zijn geweest
dan tegenwoordig. In 1828 was er al veel ge-
kapt, waren fraaie boompartijen tot iets bij-
zonders en opmerkelijks geworden, en werd
Meester H. Leister van Hamdij k verlokt tot
de ontboezeming die we kozen als opschrift:
Ach ons dorp ziet er zeer naakt en kaal uit!

Uit de antwoorden van de Schoolmeesters
met hier en daar tussen haakjes een toege-
voegde opmerking:
Tolbert Men heeft hier het schone grote ei-

kenbos Auwema, een sieraad in het verschiet
van het dorp. (De borg Auwema was reeds
voor 1762 gesloopt. De bossen zijn in de 19e
eeuw gerooid.) Ook zijn hier nogal enige
eiken- en dennenbossen, doch van kleinere
omvang, toebehorende aan de Heer J.H.
Leuringh.
Midwolda Men vindt hier, behalve enig el-
zenhout op de Traan en op de zandlanden,
die geheel met bos omringd zijn, de bossen
van de Hoog Welgeboren Heer van Nienoord,
bestaande grotendeels uit elzen- en berken-
kaphout en eiken stambomen, welke tezamen
een oppervlak van omtrent 20 bunders uit-
maken, alle gelegen bij en om den Huize
Nienoord.
Noordwijk Eigenlijke aangelegde bossen
vindt men hier niet, dan wel een enkel bos-
je kaphout. Voorts is het land meestal met
elzen kaphout omgeven.
Opende Natuurlijke bossen zijn hier niet.
Enige kleine aangelegde bossen tot hakhout
vindt men hier alsmede een zeer klein bos-
je bestaande uit eikebomen.
Nuis Eén van de Familie Teijëns. (In 1956
aan de Stichting "Het Groninger Land-
Landschap".)
Doezum Pebebos, doch dat bestaat meest
uit elderen (elzen), berken, noten en eiken
kaphout, dat is hout dat om de 8, 9 en 10
jaren gekapt wordt tot brandhout. Qok zijn
er nog enige eikebomen, doch iedere kamp
of iedere sloot heeft twee elderen wallen die
ook om de 8, 9 of 10 jaren gekapt worden
tot brandhout. Ook vindt men in deze stre-
ken veel wilgen snoeihout en berkenrijs tot
bezems.
Lutjegast Het is hier in het algemeen enigs-
zins bosachtig, doch grote bossen zijn er niet.
Leek De bossen bestaan meestal in wallen,
zoals zij bij ons genoemd worden, van ha-
gedoorns en elzenhout. Zwaar hout wordt
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er niet gevonden, dan slechts een enkele
eike- en esseboom.
Oostwold WK Bos wordt hier behalve een
met eikebomen beplante laan, beplante
heemsteden en enige kreupelbosjes niet ge-
vonden.
Aduard Geen, dan alleen de overblijvende
appelhoven van het voormalige Huis van
Aduard.
Zuidhorn Algemene bossen zijn er onder dit
dorp niet voorhanden. Echter wordt de
schoonheid van dit dorp en de aangenaam-
heid voor zijn bewoners zeer verhoogd door
de bossen en boomgaarden om en bij de
buitenverblijven Hankema en Klinkema.
(Hankema werd in 1877 op afbraak ver-
kocht en gesloopt. Klinkema werd in 1839
gesloopt en opnieuw gebouwd "onder het
bevallige groen van het hoge lommerrijke
bos". Deze bossen werden na 1848 gerooid.)
Noordhom Het dorp Noordhorn heeft een
groot en uitmuntend wei-onderhouden bos,
even benoorden het dorp, toebehorende aan
Mevrouw de Wedw. van den Heer Geertsema
van Sjallema, van welk bos vele ingezetenen
bij de zomer gebruik maken om zich voor
de warme zonnestralen in het aangename
lommer te beschermen. Het bos bestaat
meest uit eike- en beukebomen. (Het bui-
tengoed Noordwijk werd na 1852 verkocht
en gesloopt).
Oldekerk en Niekerk Ten oosten van Niekerk
heeft men het fraaie bos Bijma.
• Oldenhove Eigenlijke bossen worden hier niet
gevonden. Het boomgewas der voormalige
burchten is geheel verdwenen.
Garnwerd Ook vindt men hier geen bossen.
De ingezetenen hebben hun tuinen en ho-
ven slechts met enig boomgewas ter beschut-
ting omgeven, meestal met wilgen, essen,
elzen, enz.
Leens Uit hoofde van de vlakke kleigrond
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wordt hier weinig hout aangekweekt dan al-
leen tot beschutting van boerenplaatsen,
hoven en tuinen, voornamelijk tegen de
noordwestenwinden. De bomen welke daar-
voor dienen zijn meestal iepen, essen, wit-
blad, wilgen en elzen. Daar de wilgen aan
de sloten en grachten welig groeien, worden
deze ook meest aangekweekt. Van het fijne
rijs maakt men bezemen voor eigen gebruik
tot het schoonvegen van stallen en schuren.
De top der wilgen kan gewoonlijk om de
drie jaren gekapt worden en levert dan uit-
muntend erwtrijs op.
Ulrum Het enige hout dat in onze kerkge-
meente groeit staat voor het grootste deel
bij de boerenwoningen om die voor de stor-
men te bevrijden. Het zijn meest witteblad,
iepen, essen, elzen, wilgen, enz. De laatst-
genoemde kan om de drie jaren worden ge-
kapt en is dan zeer geschikt tot erwtrijs, de
kleinere rijsjes gebruikt men voor het maken
van bezemen die hier veel worden gebruikt
voor het reinigen van voornamelijk boeren-
woningen.
Baflo/Den Andel Eigenlijke bossen of
wouden zijn hier niet. Aan het Westeinde
der Streep van de Oude Dijk staat een
boerenwoning, die vroeger met meer doch
thans nog met veel geboomte omgeven is.
Dit zal misschien de oorzaak zijn dat men
deze plaats nog altijd Het Bos noemt.
Mensingeweer Ook vindt men hier geen bos-
sen, indien men de lanen en wandeldreven
van de Huize Matenesse, toebehorende aan
de Heer Mr. H.H. Brongers, niet onder de-
zelve wil gerekend hebben. (Mr. Brongers,
notaris en lid van de Tweede Kamer, over-
leed in 1840. Het huis werd afgebroken in
1872, de wandeldreven zijn er nu nog.)
Middelstum Geen eigenlijke bossen, maar
wel een uitgestrekte beplanting der tuinen,
singels en lanen van Ewsum te Middelstum

in Oosterburen gelegen.(In 1856 publiek ver-
kocht, in 1863 afgebroken. Alleen de oude
schiettoren bleef gespaard.)
Rottum Bossen zijn er niet, slechts enig
houtgewas om de landbouwers woningen,
meestal iepen, essen, witblad, wilgenhout
en populieren, zelden linden en hazeldoorn.
Warffum Bossen zijn er in deze gemeente
niet. Bij Bredeborg heeft men een aanzien-
lijke plantaadje.
Uithuizermeeden Bossen zijn er niet, maar
wel een Vogelkooi dicht bij de dijk, be-
horende aan 't Huis Rentsema. (Het huis
Rensuma, met tuinterreinen en landerijen
groot 168 ha, werd in 1829 eigendom van
de familie van Swinderen.)
Noordwolde Geen. De boerenplaatsen zijn
hier in het algemeen bosrijk.
Noorddijk Wel enig kreupelhout, maar bos-
sen zijn hier ook niet aanwezig.
Harkstede Twee kleine bossen zijn hier aan-
wezig, het ene bij de burg Petit Martin (af-
gebroken in 1896) en het andere bij de Wit-
tenplaats.
Scharmer Bossen in het bijzonder te mel-
den: geen. Maar bosrijk is het hier alge-
meen, zoals doorgaans in de Woudstreken.
Kolham Een overblijfsel van het bos van
Vredenborg dat stond op het Hoogezand,
doch welk bos zich merendeels op Kolham-
ster bodem bevond. Over het algemeen is
het hier vrij bosachtig maar de landbou-
wers beginnen meer en meer de bomen en
het kreupelbos waarmee de wallen van hun
bouw- en weidèkampen bezet zijn, te kap-
pen en uit te roeien.
Westerbroek Afzonderlijke grote bossen
worden hier niet gevonden, maar bij en om
de buitenplaatsen of herenhuizen welke zich
hier bevinden zijn sommige grote of kleine
bossen.
Foxhol Ook behoort bij Foxhol een zeer



klein bosje, het Foxholster bos genoemd,
aan de westzijde van de Trekweg.
Hoogezand Sommige voorname ingezetenen
hebben kleine bossen voor hun eigen ver-
maak, doch eigenlijk gezegde bossen zijn
hier niet.
Kropswolde Hier vindt men twee bossen,
behorende het ene aan de Heer Hoeksema
en het andere aan Mevrouw de weduwe van
de Heer Mekelerkamp.
Haren Bossen van aanbelang vindt men hier
niet dan wel achter de Burgten Zorgvrij (voor-
heen Emdaborg) en de Middelhorst ten
oosten van Haren en achter de plaats Voor-
veld ten zuiden van Haren. Voorts ten oosten
van het Voorveld de Pieperspoelen en aan
de Onnerweg het Hoogveld.
Noordlaren Eigenlijke grote bossen vindt
men hier niet. De Poll, die voor enige jaren
nog heide was, is nu bijna geheel met den-
nen bezet en zal misschien met weinige jaren
tot een groot bos aangroeien. Bij het buiten-
verblijf van de Heer Jullens te Glimmen is
een bos, doch niet bijzonder groot en be-
langrijk.

Nieuwe Pekela In onze gemeente vindt men
geen bossen en over het geheel zeer weinig
houtgewas. Men stelt hierin te minder be-
lang omdat de brandstof hier overvloedig
en zo gemakkelijk verkrijgbaar is.
Nieuwe Stadskanaal Bossen worden hier niet
gevonden. Onder het veen vindt men het
zogenaamde kien- of keinhout, soms ter
lengte van hele boomstammen; een duidelijk
bewijs dat hier voormaals grote bossen ge-
staan hebben.
Zuidbroek Bossen zijn hier van weinig be-
lang. Eén echter van kleine omvang verdient
misschien enige vermelding. Het is het
zogenaamde Kraaibos, ruim een kwartier ten
westen van Zuidbroek gelegen aan het
Winschoterdiep. Het heeft zijn naam ver-
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kregen door de menigte kraaien die er zich
in de winter ophouden.
Noordbroek Bossen bestaan er in deze ge-
meente niet dan dat bij het fraaie buitengoed
Veenhuizen, hetwelk enige bunders beslaat
en thans tot mannelijke kracht komt.
Slochteren Het bos van Jhr.J. Hora Siccama
van Slochteren, hetwelk met fraaie wandel-
paden is doorvlochten en zeer wel wordt
onderhouden.
Midwolde Het bos bij Ennema Borg met
een oppervlak van plm 30 bunders.
Oostwold De bossen van de Heer Siertsema.
Schüdwolde Geen andere dan van de Heer
L.H. Wijchgel, vrederechter van het kanton
Appingedam (overleden in 1820 eigenaar
van Schatter).
Wagenborgen Eigenlijke bossen zijn hier
thans niet meer, maar wel vele kentekenen
dat in de omtrek van ons dorp in vroegere
tijden veel boom- en bosgewas bestaan heeft.
Men vindt vooral ten noorden, oosten en
westen van hier ontzettend veel en soms
zwaar kienhout in de grond. Voor omstreeks
10 jaren heeft men ten oosten dicht bij het
dorp een eiken boomstam uit de grond ge-
graven van buitengewone zwaarte. Deze stam
was van onderen tot boven nagenoeg even
dik. Hij had een lengte van ruim 62 en in
doorsnee een dikte van omstreeks 4 voeten.
Het onderste gedeelte lag in een richting van
het NW naar het ZO, plm 6 voeten en het
bovenste (met nog enige takken voorzien)
omstreeks 2'A. voeten onder de oppervlakte
van de grond.
Tjamsweer Men vindt hier geen bossen; al-
leen enig houtgewas ter beschutting van ho-
ven en tuinen. (N.B. Bossen om en bij het
Huis Ekenstein worden niet expliciet ge-
noemd.)
Farmsum Eigenlijke bossen vindt men hier
niet, maar omstreeks 10 minuten ten zui-
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den van het dorp ligt het zogenaamde Ronde:
Bos aan een laan met de naam Rondebos-
laan, die verder naar Meedhuizen loopt. Dit
Ronde Bos is een stuk land van omstreeks
twee bunders en is in het midden min of
meer drie ellen boven de omliggende landen.
Hier vond men voor 20 jaren nog een aan-
tal bomen die allen in het rond gepland wa-
ren, maar die van tijd tot tijd meestal door
ouderdom vervallen zijn totdat de laatsten
daarvan in 1814 of 1815 vernietigd zijn.
Verder westwaarts, mede aan de Fivel, is
de aangename en heerlijke plaats van den
Heer A.D. Bonthuis, Vliethoven genaamd,
met diens hoven en singels, alsmede een uit-
muntende steenfabriek.
Winschoten Bossen bestaan in de omtrek
van deze gemeente niet. Echter men beijvert
zich om Winschoten aan de zuidwestkant
met een welaangelegd plantsoen te versieren.
Hamdijk Ach ons dorp ziet er zeer naakt
en kaal uit! Behalve één of twee singels aan
bijzondere personen behorende vindt men
hier bijna geen boomgewas meer. De fraaie
iepen in twee rijen om de kerk maken een
goede vertoning en dragen niet weinig bij
tot statige eerbiedwekkende stilte, vooral in
de donkere zomeravond. Over het algemeen
hebben de mensen bij ons weinig smaak
voor bos. Dat is ook nog wel te verschonen
aangezien de grond er ook niet recht ge-
schikt voor is. Ook mislukken onze pogingen
dikwijls vanwege de lage ligging en de hoge
waterstand. Zo verloor ikzelf het vorig jaar
bij de overstroming meer dan 20 grote essen
en ook vele kersenbomen. De fijne en grove
dennen kunnen niettegenstaande de beste
verzorging bij ons niet worden voortgeteeld.
Meer dan eens heb ik dit zelf geprobeerd.
De Gouden Regen (de Róbijnia) en anderen
komen slechts in weinig hoven aan de gang.
De wilgen (maar die hebben ook die naam

niet te vergeefs) tieren welig, zodat dezen
nogal hier en daar worden gevonden. Even-
wel geloof ik dat bij noeste vlijt, ondersteund
door behoorlijke bekwaamheid wel meerder
houtgewas zou kunnen worden aangekweekt.
Doch de boer is voldaan als hij zijn hof met
de nodige appel- en perebomen en zijn tuin
met een dorenheg heeft voorzien en omringd.
Bellingwolde Enige kleine eikenbossen bij
onderscheidene boerenbehuizingen.
Onstwedde Men vindt overal in deze gemeen-
te vele bossen.
Echter niet te Stadskanaal.
Vlagtwedde In de gehuchten Ellersinghuizen,
Weende en Jipsinghuizen treft men aanmer-
kelijke bossen aan, zijnde meest eikenhout.
Boertange Geen bossen. De zogenaamde
Meede, een stuk land van ongeveer 108 deim-
ten, was voorheen geheel met kreupelbos be-
wassen, maar dit is voor enige jaren geheel
uitgeroeid. Het stuk dient nu als hooiland.
Stellinge Het bos Ter Borgh en het bos Ter
Wisch. Verder is hier veel houtgewas van al-
lemaal eikebomen.
Jipsinghuizen In de gemeente zijn genoeg-
zaam gene bossen, dan alleen bij Wessing-
huizen en de Wedderhofte.
Ter Apel De bossen die hier een naam dra-
gen zijn de Ruigelage, Eikenhorst, Denne-
kamp en (?) Zellingkamp. Buitendien zijn er
nog meer, maar die hebben geen bijzondere
naam.

Geriefhout
In een aantal antwoorden worden bomen

speciaal genoemd als produkten van het
"Rijk der Natuur". Ze dienen voor het ver-
krijgen van brandhout, timmerhout, ge-
vlochten manden, bezems, enz. We vatten
ze samen in een tabel (pag. 157).

Natuurlijk komen er ook fruitbomen en
bessenstruiken aan de orde, maar die hopen



we in een volgende bespreking op te nemen.
De tot nu toe nog niet genoemde School-
meesters, qua aantal ongeveer de helft, vol-
stond met een kort maar duidelijk antwoord:
geen bossen alhier.

Tolbert
Zevenhuizen
Grootegast
Hoogkerk
Dorkwerd
Kommerzijl
Niehove •
Oïdenhove

Kropswolde
Noorddij k
Vrieschelo
Glimmen
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Marum
Garnwerd
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eik
w.eik
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eik
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wilg

wilg

wilg
wilg
wilg

wilg
wilg

wilg

els
els

v. els

els

w.els
e. els

els
els
els

els
els

berk
berk

kast.
kast.

berk

berk

iep
iep
iep
iep

iep
iep

es

es
es

es
es
es

es

Heden en verleden
Op recente topografische kaarten valt een

aantal namen van de in de Rapporten ge-
noemde bossen en bossages nog wel terug
te vinden: Nienoord, het Peebos bij Doezum,
het bos te Slochteren, de Ennemaborg te
Midwolde en diverse bossen in Westerwolde.
Dat neemt echter niet weg dat er na 1828
een groot aantal plantages en borgenparken
gekapt en gerooid zijn, meestal tegelijk met
de afbraak van de borg zelf. In de tekst is
hiervan reeds een aantal malen nota gege-
ven: Auwema bij Tolbert, Hanckema en
Klinckema te Zuidhorn, Noordwijk te
Noordhorn, Matenesse te Mensingeweer,
Petit Martin te Harkstede. Bij de verkoop
van oude Groninger borgen in de laatste

twee eeuwen speelde de houtwaarde van
staande bomen en bossen een niet te ver-
waarlozen rol.

De in de Rapporten genoemde Poll bij
Noordlaren en het plantsoen te Winschoten
waren destijds nieuw en jong en zijn onder-
tussen flink uitgegroeid.

Een volledige weergave van de bossen
omstreeks 1828 verschaffen de Rapporten
ons natuurlijk niet. Het lag er maar aan of
er in de omgeving van een bos een school-
meester was, en of die meester desgevraagd
het bos of wat daarvoor door kon gaan
ook inderdaad noemde. We misten enkele
bekende oude borgenbossen als: Verhilder-
sum bij Leens, een Engels bos bij Luinga
te Bierum en Dijksterhuis bij Pieterburen.
Als met zovele beoordelingen: we moeten
de Rapporten waarderen naar wat ze ver-
tellen, niet naar wat ze verzwijgen.
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Huize Matenesse bij Mensingeweer, in de
Schoolmeestertijd

157


