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boeken
Piet de Jong

Een bijzondere ervaring voor een 

dendroloog om een recensie te 

schrijven over dit jubileumboek over 

een bos in Amsterdam Noord.

Als het over een bos gaat in Am-

sterdam dan komt toch wel direct 

het Amsterdamse Bos in beeld, een 

groot werkverschaffingsproject uit 

de dertiger jaren van de vorige eeuw, 

waarbij 20.000 werklozen werden 

ingezet. Het bos trekt jaarlijks 6 

miljoen recreanten, maar dendrolo-

gisch is het niet zo interessant. Ik 

denk dat de NDV er nog nooit een 

excursie heeft gehouden.

Vliegenbos lijkt geen aantrekke-

lijke naam voor een bos, maar het 

blijkt dat de naam niet slaat op 

een oord van hinderlijke insecten. 

Het bos kwam er op initiatief van 

Willem Vliegen, een bevlogen Am-

sterdammer en een vooraanstaand 

SDAP-er die ‘wilde natuur’ in de stad 

ambieerde als recreatieve plek voor 

mensen binnen de stadsgrenzen. 

Het bos heette tot 1950 het IJ-bosch 

en kreeg toen zijn huidige naam.

Als je als dendroloog een boek onder 

ogen krijgt over een bos verwacht je 

iets te lezen over bomen. Nu de 10 

auteurs van dit jubileumboek heb-

ben het gepresteerd om het in het 

hele boek nergens over specifieke 

bomen te hebben of er zelfs ook 

maar één te noemen. Ook het ge-

dicht dat Simon Vinkenoog schreef 

en voordroeg in het Vliegenbos op 

de 53e Nationale Boomfeestdag in 

2009 was daarop geen uitzonde-

ring. De enige uitzondering is een 

100 jaar Vliegenbos

foto van de stam van een boom met 

daarop een primitief bordje met ‘iep’. 

Of de diep gegroefde stam echt wel 

een Iep betreft, daar heb ik zo mijn 

twijfels over. Nu staan Amsterdam-

mers niet bekend om hun kennis 

van de natuur. Bekend is dat ze het 

bij vogels simpelweg hebben over 

‘sijsies’ en ‘drijfsijsies’. 

Het boek is een verslag van een 

bewogen geschiedenis met bedrei-

gingen van voortbestaan, kaalkap 

in de oorlog, homo ontmoetings-

plaats, aanleg sportvelden, enz. 

Hoe kwetsbaar het bos ook mag zijn 

geweest, het blijft een belangrijke 

plek. Er gebeurt veel in het bos. Veel 

recreanten, vooral sporters,  en een 

groot aantal vrijwilligers die er bezig 

zijn om het enigszins ordelijk te 

houden. Mensen die op hun manier 

er van genieten zonder dendrolo-

gische interesse. Misschien zouden 

wij dendrologen ook meer met hùn 

ogen het bos moeten beleven! 

100 jaar Vliegenbos een werkelijk 

Bosch onder den rook van Amster-

dam. Stichting W.H. Vliegenbos, 

2012, ISBN/EAN978-90-819144-06. 

€ 23,50 (incl. verzendkosten) te 

bestellen via vliegenbos@hotmail.

com


