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E. Pelzers & J. H. de Rijk

De geschiedenis van de ree
in Nederland
Over de historie van de ree in Nederland is zeer weinig bekend. Het
verleden van haar grotere familielid, het edelhert, is daarentegen
redelijk goed beschreven (BROUWER, 1949). In deze publikatie zal
aandacht worden besteed aan de veranderingen in de verspreiding
van de ree sinds de Late Middeleeuwen.
, De-ree heeft vaak in de schaduw gestaan van het edelhert. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de heraldiek. Edelherten komen in veel Nederlandse
gemeentewapens voor; reeen daarentegen nauwelijks (SIERKSMA,
1960). Jagers bemachtigden liever edelherten, vermoedelijk vanwege het gewei en het hogere wildbraadgewicht. Ook schiide!ijen en
prenten, waarop reeen afgebeeld staan, zijn schaars.
!"'~ ree heeft niet altijd dezelfde positie ingenomen onder het
......:htwild. Soms reket.de men deze soort tot het kleinwild, soms ook
tot het groot- of grofwild (KNIPPENBERG, 1957). Gedurende de negenti ende eeuw vielen de ree en het edelhert in de Jachtwetten onder
grofwild.

boden het meenemen van reekalveren.
Gelderland. Het jachtplakkaat van 17 april
1547 stelde een verbod om op de Veluwe
herten en reaen te vangen tussen 1 mei en
de eerste oogstdag. In vrijwel geheel Gelderland ("Furstendomme Gelre, Graefschap Zutphen & Quartiere van Veluwen 4
april 1678; Rijck van Nijmegen 6 november
1657") golden strenge regels tegen het
meenemen van reekalveren. Aanwijzingen
over het voorkomen van Gelders grofwild
in zeventiende en achttiende eeuwse archieven zijn er volop, de juiste soortaanduiding is echter vaak een probleem. Een
schrijver beklaagde zieh op 20 februari
1663 over de weduwe van Raesveldt,
vrouwe van Middachten, die met behulp
van windhonden grofwild de IJssel injoeg
(1). Tegen het einde van de achttiende
eeuw kwam er op de Veluwe nog een

VERSPREIDING v66R 1800
De historische bronnen v66r 1800 hebben
dlkwijls betrekking op een hele provincie of
delen daarvan . De gegevens worden daarom in het navolgende per provincie beschreven.
Friesland. In het Friese jachtplakkaat van
1542 valt de ree onder "edel jachtwild".
De soort mocht niet met geweren of
krUisbogen bejaagd worden; alleen de
lange jacht met honden werd toegestaan.
Enkele decennia later blijkt de wildsoort
bedreigd: "vermlts die selv~ bifnae geheel
uytgeroeyt ende verdelget Zyn". In 1579
bood men daarom de jacht op deze
",Jren voor een jaar. In de plakkaten van
1591 en 1596 herhaalde men deze bepahng. Nog In 1653 wordt de ree gerekend
onder het jachtwIld. In de latere plakkaten
ontbreekt de soort. Vermoedelijk is het
Friese reewild in de zesllende eeuw sterk
vermirlderd en in de zeventiende eeuw
vrijwel als standwild verdwenen.
Groningen. VerschIlIende jachtplakkaten in
deze provlncle bevatten regels over reewild
onder andere In het Genchte van Selwert
(1649), de belde Oldambten (1658), de
heerlijkheden Wedde, Westerwolde, Bellingwolde en Blijham (1658). De ree wordt
nog genoemd in het plakkaat van 1688,
dat voor deze gebieden samen gold. In de
jachtplakkaten van 1738 en later ontbreek!
de ree. Waarschijnlijk is de soort rond
1700 Ult Gronlngen verdwenen.
Drenthe. Om herten en reeen te beschermen tegen overbejaging bepaalde het
jachtplakkaat van 16 februari 1630, dat de
jacht op deze r1ieren voor zes jaren gesloten zou ziJ" . Oode dieren m'oesten bij de
drost worden ingeleverd. Tegen het einde
van de acll ttlünde eeuw zag men in
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Drenthe nog maar zo "nu en dan" een ree
(MUI DER, 1948). Nog in de plakkaten van
1791, 1794 en 1805 voor het Landschap
Drenthe staan er regels voor reewild genoemd. Waarschijnlijk vroeg in de negentiende eeuw is de rea uit Drenthe
verdwenen.
Overijssel. Edelhert en ree kwamen rond
1300 voor op de spijskaart van de bewoners van het kasteel Voorst (lJZEREEF,
19~{3). Een jacht reglement "F![' 1563 voor
Drenthe Gn Overijssel vermelcide: "dat die
Buiren reen off aender graff wiltbraet, noch
ook eenige velthc~nd6ren li ft kurhoenderen sullen moegen vangen off schieten in
eemgen wyse" (MULDER, 194ö). O'J:Jri!S5'3ise jachlplakkaten van 1748 en 1766 ver-

Hertenjacht. Deze prent laat duidelijk zien
dat edelhert, damhert en ree op gelijksoortige wijze werden bejaagd.
Gravure van Philips Galle naar een ontwerp
van de Vlaming Stradanus (Jan van de
Straeten, 1528-1605)
F%: Gameen/aare/lief. Heeriem

goede reaenstand voor. Dit blijk! uit afsChotlijstan die ernployees van de heer van
Rozendaal tussen 1777 an 1i'82 bijhielden
(:Öl.
Utrecht. AI in het piakkaat van 1556 wordt
de ree genoemd.
Stadhouder Willem 111 verbood op 14 december 1674 in zijn jachtterreinen onder
Seest, Baarn, Te~ Eem en Eemnes het
vangen vanherten, (seen en zWljnen .
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llgheld van reewild ten oosten van de
IJssel, in de Achterhoek en Uemers, en uit
de Gelderse Vallel en de Utrechtse Heuvelrug ontbreken. HierUit mag wprden algeleid dat In deze streken zeker geen
standwild voorkwam. Tabel 2' geeft aanvullende gegevens over deze soort op en
nablj de Veluwe uit het midden van de
vorige eeuw (7). Soms dwaalden enkele
exemplaren naar buurtgemeenten. Oe
zandverstulVIngen bij Kootwijk waren destljds rijk aan herten en reeen (NAIRAC,
1878).
H verspreidingsareaal beperkte zieh in
lidden van de vorige eeuw1 dus tot
Umburg en Gelderland. Een enkele zwerver geraakte nog wel eens in NoordBrabant, zoals bljvoorbeeld in Boxmeer in
1862 (8).
1875-1900

In het laatste decennium van de vorige
eeuw begon de ree haar verspreidingsgebied in Nederland Ult te breiden. In de
provlnele Llmburg zette dit proces reeds in
de jaren vijftlg In. Oe oorzaak van deze
vroege uitbrelding In Nederlands zuidelijkste provlncle kwam door het bebossen van
woeste gronden In Mldden- en NoordLimburg, de verbeterde provinciale jachtwetgeving na 1852 en aanvulling uit Pruisen (LENDERS & PEL2ERS, 1987). Oe
Nederlandse verspreiding van de ree in de
periode (1875-) 1890-1900 is algebeeld in
liguur 1 (9). Elders werd de r~e soms nog
)

Tabeli. Beschrijving van de reeenstand in de periodieke rapporten van de brigadecommandanten der rijksveldwacht in de laatste maanden van het jaar 1861 (5).
Arnhem: veel
Doorwerth: veel
Rozendaal. veel
Harderwijk: weinig
Rheden: veel
Ermelo: matig
Wageningen: weinig
Putten: matig
Ede: matig
Apeldoorn: weinig
Epe: veel
Renkum: matlg
\

Tabel 2. Aanvullende reeengegeyens voor de gemeenten om en nablj de Veluwe In het
mldden van de vorige eeuw (7).
Arnhem: 1851

1852
Brummen: 1857

1861
Ede: 1851

1853
latere jaren

1864
Elburg: 1852

1855
1857
1876-1890
Oldebroek: 1851
Pullen: 1853
1 ·
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hier en daar in de bossen herten en reeän
herten en reeän lijken toegenomen
enkele herten en reeän treft men soms in Coldenhove aan, afkomstig uit
Hoog-Soerensche bossen
herten en reeän laten zieh " gedurig" in de gemeente zien
grofwild loopt over uit gemeente Doorwerth
grofwrld tertoops in bossen der gemeente
sehadeklaehten
in Roekelsche boseh door jaehtelub Hubertus veel reeen gesehoten
stroperlj van reaen in bossen der gemeente
reaen nemen sedert enkele jaren al; pleidooi voor betere beseherming
in Eispeterveid 5 reeen geschoten
sehadeklaehten over reeän
geen grofwild, dan een enkel algedwaald hert 01 reetje
2 reebokken geschoten

Oe verspreiding van de ree in Nederland
(1875-) 1890-1900
• Gebied, waar reeen regelmaüg gesignaleerd werden, maar waar ze geen standwild behoefden te zijn. 1890-1900
• lncldentele meldingen van reeen 18751900
1. Finsterwolde, 1897
2. Kampen, 1899
3. Baam, 1898
4. Loosdrecht, 1895
5. Hoomaar, 1899
6. lngen, 1897

7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.

~bbergen,

1899

GennepiOttersum, 1886

Boxmeer, 1895
Boxtei, 1897
Tegelen, 1876
SI. Pieter, 1876
Sehaesberj:!, 1897
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Een hond en een kat
bij een ree. Schilderij
Jan Weenix (Am sterdam, 1621-ca. 1660
Utrecht)
foto: Rijksmuseum. Amsterdam
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Recentelijk is het initiatief genomen om te
komen tot een publikatie over de gesehiedenis
van de Nederlandse fauna (vogels & zoogdieren). Deze publikatie zal worden uitgegeven in
samenwerking met de Stichting Uitgeverij van
de Koninklijke Nederlandse Natuurhlstorische
Vereniging. Het onderzoek naar het verleden
van 's-Iands Inheemse fauna is nog volop bezig.
Oe bedoeling is om per soort of diergroep de
historie te schetsen tot aan het begin van deze
eeuw. Mogelijk wordt er ook aandacht geschonken aan historische ontwikkelingen in het landschap, de jacht en de cultuurhistorie. Oe
initlatiefnemers (J. de Rijk; J. Thissen & E.
Pelzers) hebben reeds enige artikelen gepubliceerd over het onderwerp. In dlt nummer van
Natura staat een bijdrage over de geschiedenis
van de ree, geschreven door twee van de
Initiatlefnemers' E. Pelzers & J. de Rljk.

