
NEERLANDS THURINGEN. lOlt 

i ^ B ^ 7 vult m e c n ^ ben de redactie ö zoo erkentelijk, dat ik hier in 
^ ^ ^ Ik Lerende Natuur „Neerlands Thuringen" eens naar waarde kan 

- ^ ^ ^ ^ i ^ behandelen. 
Dat landschap met ontelbare dalen, holle wegen en prachtige vergezichten 

is een beschrijving overwaard. 
Vooral nü dient de aandacht van het natuurminnend publiek gevestigd te 

worden op dit terrein, daar het op het punt staat misschien veel van zijn 
grootsche schoonheid te verliezen. 

Immers de markgenooten van Rheden vermeenen recht te hebben op deze 
heide en de tijd is misschien niet verre, dat ze verdeeld wordt in honderd en 
meer kampen. Hoe de zaak precies in elkaar zit, zie dat is heel ingewikkeld, 
maar dat er wat „op handen is", het valt niet te betwijfelen. Nu eens ving ik 
wat op van een de-ronde-doend boschwachter, een echt gezelligen prater, dan 
weer vernam ik het een en ander van een wegarbeider of plaggenmaaiend boertje. 
Ik hoorde op mijn zwerftochten, dat de hei verdeeld, versnipperd zou worden — 



110 DE LEVENDE NATUUR. 

prikkeldraad-versperringen wil men aanleggen — stukjes grond ontginnen en 
meer dan één meter hoog konijnengaas zal terreinen afsluiten, — kortom men 
wil de heide zooveel mogelijk productief maken. Dat zou uit een natuurhisto
risch en dus ook geologisch oogpunt bekeken, zeer jammer zijn, daar dit stukje 
vaderlandsche bodem werkelijk als een natuurmonument kan beschouwd worden. 

Want onder de vele merkwaardige geologische terreinen is er wellicht niet 
één aan te wijzen, dat in zijn bodemvorming ons zooveel interresants laat zien 
als juist deze Rhedensche mark. Wij Nederlanders mogen met recht even trotsch 
op dit zeldzame terrein zijn als op ons wereldberoemde Naardermeer. 

De heuvels achter Heuven zijn op geologisch gebied even merkwaardig als 
de groote plassen bij Naarden het voor ornithologische waarnemingen zijn. 

Nu dit maar al te vaak voorbij gereisde terrein, dank zij de diepe studie en 
de propaganda van den geoloog J. van Baren, in de naaste toekomst wellicht 
dikwijls ter sprake gebracht zal worden, acht ik het niet overbodig u eerst wat 
te vertellen van de beoefening der landschapstudie en der oppervlakte-geologie, 
wetende dat de belangstelling in de vorming van den Nederlandschen grond, 
vooral sedert de staatsproefboringen in Brabant en bij Winterswijk toegenomen 
is, al is deze ook nog lang niet groot. 

Het is een zeer gelukkig verschijnsel, dat wij, natuurhistorie-menschen, ook 
belang gaan stellen in de geologie van Nederland en daar ik hoop in een reeks 
artikelen de geologie van mijn lief Gelderland te behandelen, zoo kan ik niet 
nalaten u ter inleiding het een en ander mede te deelen over de populaire 
wijze van geologie studie — een de longen sterkende natuursport — en ver 
afstaand van de ook noodige kamergeleerdheid. 

De Veluwerand is wel een der schoonste streken van ons land en in elk 
jaargetijde geeft hij den natuurliefhebber overvloedig te genieten. 

In het vroege voorjaar pluk ik mijn welriekende blauwe boschviooltjes 
bij het oude vervallen kasteel Doornwerth, waar in de boomen de roeken onder 
helsch lawaai bij honderden hun nesten bouwen. Op het Lange Water bij Velp 
vind ik mijn hoogstengelige matgele primula's. Langs de spoorravijnen geniet 
ik dan van de witwollige zilverglansende wilgenkatjes, speur eens na of ik geen 
bandvorming of fasciatie bemerk, en begroet daar meestal mijn eerste rond
fladderende citroentje, of volg met de oogen een paartje fluweelzwarte rouwmantels. 

In de lente ga ik dikwijls naar de hooge Emma-pyramide bij Beekhuizen 
om met mijn verrekijker voorbijtrekkende vogels op hun tocht te bespieden, of 
ik wandel in de mooie Betuwe langs bloeiende bongerds en door groenende 
weilanden. 

's Zomers als iedereen, wiens beurs en tijd het eenigzins toe laten ,/op reis" 
gaat, blijf ik in Arnhem om met de duizenden vreemdelingen te genieten van 
de rijpende roggeakkers met hun vuurroode klaprozen en teerblauwe korenbloemen. 
Ook breng ik vele dagen door in de bonte weiden van het Broek, zoek zeldzame 
pothoofdplanten langs de Rijnoevers en eiken zomer doe ik een bedevaart naar 
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het majestueuse Middachten met haar tempel van ongekorven hout en ik moet 
helaas maar al te dikwijls logees de omstreken laten zien, wier gedachten 
schijnen beperkt te zijn tot een: „Hoe ver nou nog?" Wathoog! Wat een klim 1" 
of door de mededeeling dat het hier toch maar veel hooger is dan bij hun in 
Amsterdam. 

Maar in den herfst als de zomergasten weer vertrokken zijn, wanneer in 
het steeds meer kleurrijke bosch de zonnestraaltjes langs de zilverglimpeude 
herfstdraden van blad tot blad glijden, de eekhoorntjes druk bezig zijn hun winter
voorraad op te doen, ga ik nogeens dat verfijnd natuurgenot genieten, dan wandel 
ik door de gloedvolle Amerikaansche eikenaanplantingen, luister naar de wee
moedige klanken der Aëolusharp, verlustig rnij in den aanblik van zwaar geladen 
tamme kastanjes, om ten slotta opgetogen mijn blikken op den mosbodem te 
slaan, waar mij de wondere paddenstoelen van herfstweelde fluisteren. 

's Winters ga ik even goed als 's zomers wandelen, niet alleen bij mooi 
zonnig weer, ook zult ge mij op mistige regenachtige dagen aantreffen in de 
bosschen of op de heide. 

Op elke wandeling, die ik maak in een jaargetijde, dat ,/men niet naar buiten" 
gaat, voel ik mij meer tot die nooit doode natuur aangetrokken en ik ben de Veluwe 
ö zoo dankbaar, dat ze mij ook 's winters zooveel laat zien. 

's Zomers is het al wat groeit en bloeit, dat allereerst mijn aandacht 
vordert, maar in den winter is het de Veluwe zelf; zijn het de weelderige land-
schapsvormen, die mij boeien. Hier doet me een steile heuvelrand een oogen-
blik bewonderend stilstaan, daar weer zijn het de kom vormige bekkens of de 
diepingesneden dalen der beekjes, die tot mij spreken van groote natuurkrachten, 
welke hier in lang voorbije tijden gewerkt hebben. 

O zoo veel vragen stel ik mij dan, o zoo veel zou ik van dat alles willen 
weten. 

Ik vraag mij af, hoe het toch zou komen, dat gindsche heuvelrij aan den 
eenen kant zoo steil aan den anderen zoo zacht glooiend afloopt, hoe de dalen 
zoo diep gelegen zijn, waardoor wilgen, eisen, gagel, hulst en berk op heiplekken 
kunnen groeien, hoe grintbanken ivoorwit liggend in de zon, daar gekomen zijn, 
ik neem steentjes op, beschouw ze, maar weet niet waardoor ze op de heide 
verspreid liggen en van al die vragen kan ik maar een heel enkele, soms nog 
half oplossen. Geen boekje geeft zoover ik weet op al die vragen een goed 
antwoord, er is tot heden nog geen populair geschreven werkje over dienzelfden 
bodem, waarvan de dichter zegt: 

»0 Grond door noeste vlijt onlwoekerd aan rtc golven 
Door onze vad'ren eens uit poel evi slijk gedolven 
Schonk God elk volk een grond, U schiep ons eigen hand 
Gij zijt ons eigendom, geheiligd Vaderland! 

En toch kunnen de keitjes, de geelbruine leemaderen etc. ons zoo veel ver
tellen van tijden, toen ons land gedeeltelijk nog aan de baren prijs gegeven 
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was en in het Oosten de eerste mensch zijn voetstap zette op de groote heide 
of jaagde in de uitgestrekte oerwouden. Doch tot nog toe is er nog maar zeer 
weinig aandacht geschonken aan die grondlagen en keien. 

Nu zult gij mij — hoogwetenschappelijke heeren — direct tegenwerpen: 
„ho, ho, weet gij dan niet, dat er juist van die zwerfblokken zoo'n diepgaande 
studie gemaakt is, dat er raenschen als Haussman en Tasse geleefd hebben, die 
niets anders deden dan steenen zoeken ? 

Weet gij niet, dat men op die zwerfkeien hypotheses heeft gebouwd, welke 
nu door do wetenschap weer grootendeels verworpen zijn, als niet steekhoudend ? 

Ja, dat weet ik wel, maar tevens is mij ook bekend, dat les in geologie van 
Nederland den leerlingen den schrik om het hart doet slaan. Dit woord is mis
schien zelfs voldoende om lezeressen en lezers het besluit te doen nemen niet 
verder te lezen want geologie. . . . brrrl Ja bij vele natuurliefhebbers staat ze 
tamelijk wel in miscrediet en zoo ik aan het hoofd van dit artikel «Iets over 
geologie* gezet had, zie, dan ben ik er bijna zeker van, dat velen der jongeren 
het doodleuk over zouden slaan, omdat geologie een tak van wetenschap is, 
waarin het grootere publiek tot nog toe geen belang stelt, denkende dat het 
vervelend, saai en ijselijk geleerd is. Dit zijn dwaalbegrippen. 

Hoe ze ontstaan zijn, zult ge me vragen. Qrootendeels door het onderwijs. Het 
onderwijs in de geologie wordt of heel diep opgehaald üf zeer oppervlakkig behandeld. 

Geologie d. i. aardleer, aardkunde, dus kennis der aardlagen. Deze' zijn 
samengesteld uit gesteenten, dus kennis der gesteenten en delfstoffen, dus 
mineralogie. Deze kristalliseeren veelal, zoodat de geologie teruggebracht is tot 
de kristallographie; sommige docenten gaan nog verder en beginnen met de 
scheikundige samenstelling der mineralen. 

Wanneer gij dit alles leest, zullen enkelen uwer het beeld voor hun geest 
halen van een ouden grijzen leeraar in de Nat. Historie U ziet hem aandragen 
allerlei octaëders, hexaöders, dodecaüders en nog vele andere aöders meer, en 
ge zult u herinneren uw wanhopige pogingen om al de stelsels uit elkaar te 
houden, ten slotte verwardet gij ze toch, en de animo voor dat vak was, zooals 
licht te begrijpen is, zeer gering. 

Anderen uwer zijn op scholen geweest, waar men vond, dat geo'ogie van 
Nederland een vak was niet behoorend tot het M. O. Men wilde de jongelui 
niet plagen met zooveel Latijnsch,-Grieksch,-Hollandsche geleerde namen, zoodat 
men tot afschaffing kwam van mineralogie op examens. Ik spreek hipr van 
mineralogie en niet van geologie, daar deze dikwijls tot de eerste teruggebracht is. 

In de laatste jaren echter wordt er aan de natuurkundige aardrijkskunde veel 
meer aandacht geschonken en zoodoende ook aan de geologie, doch wanneer 
men eindelijk zoover gevorderd is, dat men de aardlagen in het algemeen besproken 
heeft, dan loopt het cursusjaar gemeenlijk ook ten einde en van den bodem van 
Nederland wordt slechts even gerept. D. J. VAN DER VEN. 

Arnhem. (Wordt vervolgd). 


