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FiiT. 1. AnrdiMihout, -17 Sopt '16. Koto C S. 

meest serieuse lloristen den toegang 
te schaden. Maar het schijnt niet te 
om enkele tientallen guldens gekapt 
worden, 

Zoo vraagt iedere duin wandelaar 
zich af, of er niet eeu algemeen kap-
verbod moet komen op de gemeenten 
in en langs de duinstreek, met do 
mogelijkheid van ontheffing voor 
perceelen, die geen natuurhistorische 
waarde heblien. Hel kappen van 
lanen enz. wordt tijdig genoeg be
merkt, maar de mooie plekjes ver 
van de wegen liggen te ver achteraf 
en hun verdwijning merkt men pas 
te laat, C. S. 

De jaren, die nu komen, zullen 
ons nog meer dan voorheen verzuch
tingen doen slaken over natuurschoon, 
dat verloren gaat en zeer dikwijls 
zullen wij niet anders kunnen doen, 
dan ons schikken in het onvermijde
lijke, Ook weten we bijna nooit, wat, 
de eigenaar drijft en misschien is het. 
dikwijls voor hen een harde nood-
zakelijkhci.1. Dat hakhout om de zes 
of zeven jaar gekapt wordt is niet 
zoo heel erg, zelfs dikwijls in het 
belang van de flora zelve. Ik heb dat 
in de Ankeveensche plassen nu al 
vyf keer zien gebeuren en 't is er 
nog even mooi. Maar het reddeloos 

Wat blijft er van onze bosschen 
over? — Er wordt, en dikwijls 
terecht, geklaagd over vandalisme, 
van do zijde van het publiek. Van 
Meidoorns en kardinaalshoedjes 
worden takken afgerukt, sneeuw
klokjes en wilde hyacinten, orchi-
deén en anemonen worden soms 
met wortel en al nil den grond 
getrokken, tol ergernis van dat 
deel van het publiek, dat zich van 
vernieling onthoudt, zonder zich het 
genot van hel plukken van enkele 
bloemen, hel uitgraven van een 
enkele plant of het afsnijden van 
enkele takken te ontzeggen, 

Wat er nu echter langs de 
duinen gebeurt, is nog veel en veel 
erger. De lezer ziet hier twee foto's, 
genomen op precies dezelfde plek, 
de eerste toen er manshooge ade-
laarsvarens stonden onder prachtige, 
gave dennen, een van de mooiste 
laantjes uit den Aordenhoul, en de 
tweede toen de dennen geveld en 
het mooie plekje voor een eeuw 
verwoest was, 

lu de duinen in hel noorden 
van Noord-Holland iseen groot meer, 
De eigenaar weigert zelfs aan de 

tol zijn natuurmonument, om den vogelstand maar niet 
hinderen, dat de typische kreupclboschjes om het meer 

Kig. 2. ZelMe plok als Klg d, 27 Jun, '18, Koto C. S. 
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Ie loor gaan van belangrijk natuurschoon, dat, moeten wij uit alle macht zien te ver
hinderen, Er is maar één volstrekt zeker middel, dat is aankoop door de Vorecniging tot 
Behoud van Nalnurmonumenlen, Laat loch ieder naliiurvriend leden werven voor die 
Vereenigiiig, alleen haar bezittingen zijn veilig en haar daden staan onder voortdurende en 
daadwerkelijke controle van haar leden, In de tweede plaats komen Rijk en Kroon, Provincie 
en Gemeenten. Dat is al heel wal onzekerder, maar we mogen toch ten minste verwachten, 
dat de beheerders van het Staatsdomein en van het, Kroondomein het beginsel van natuurbe
scherming op de ruimst mogelijke wijze in praktijk zullen brengen. Twintig jaren geleden 
waren er maar weinig overheidspersonen, die er om dachten, maar dat is thans gelukkig al 
heel anders en menig Kamerlid weel er al wat aardig over te praten,. Enkele gemeenbcsturen 
zvjn ook al in de goede richting werkzaam en alles wijst er op, dat natuurbescherming al 
meer en meer erkend wordt als een groot volksbelang. Doch ik zeg altijd maar „beati possi-
dentes", dal wil zeggen, de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten moet in staat 
gesteld worden, om door hel heole land de, terreinen waar het op aan komt aan te koopen, 
groot en klein. En dan kan daarlusschen gebouwd en ontgonnen en geproüteerd worden, 
zooveel men wil. JAC, P, TH, 

De Mycologische Flora van het koninklijk park 't Loo en de afd.: Apeldoorn der N. N. V. —Hel 
was 5 jaar geleden dat ik op verzoek der N.N.V. afd. Apeldoorn eene excursie leidde en een kijkje 
mocht nemen in het koninklijk park en dal ik daar de voor ons land nieuwe zwam: Lenlinus 
cochleatus P. ontdekte. Toen dus dit jaar in October het verzoek tot mij kwam, nog eens naar 
Apeldoorn te komen, was mijn lust groot, want. al zouden we dezen keer door de aanwezigheid 
van Hare Majesteit niet in het park mogen wandelen, het programma vermeldde toch een 
tentoonstelling van paddenstoelen uit 't, kon. park, opgesteld in de Oranjerie en daar weer 
bijeen gebracht door den vice voorzitter der Ver,, den Chef-bloemist van het, Eoo, den heer 
K. .1. Berendsen, en mijn aangename taak zou dan, behalve het leiden van een excursie in de 
omstreken van Apeldoorn, zijn, de nog niet gedetermineerde paddenstoelen op eeu tentoonstelling 
een naam Ie geven. Wie met mij weten, wat de tentoonstellingen door den heer Berendsen vervaar
digd zijn, kunnen medegevoelen met mij dal ik, toen onze excursie afgeloopen was, met een ver
langend hart me naar de tentoonstelling spoedde. En wal ik daar zag in de Oranjerie overtrof 
mijn stoutste verwachtingen! Waren er voor 5 jaar alleen tafels, waarop de paddenstoelen en stil
levens waren uitgestald, nu was het middengedeelte van de Oranjerie in een miniatuurpark 
veranderd met heuvelen en dalen, waar op een allersmakelijkste en natuurlijke wijze de padden
stoelen waren uilgezet. Natuurlijk stonden er veel vliegenzwammen en ook oen prachtige 
groote heksenkring van het schaapje Lactarius vellereus Fr. Aan de muren stonden lange 
tafels met prachlstillevens van paddenstoelen, tusschen mos en herfsttinten van bladeren en 
vruchten; heelemaal niet dor systematisch, maar echt om het oog te bekoren, met buitenge
woon veel smaak gerangschikt, zooals ik het alleen nog maar ooit van den heer Berendsen 
zag en van niemand anders. Wat een genot voor iemand, die dikwijlszelf zoo'n tentoonstelling 
in orde moet maken, zooals ondergeteekende, en weet wat voor moeite en tijd ofdatkost, om 
nu zulk een smaakvolle uitstalling voor oogen te zien. Mijn taak was nu, de diverse, nog voor 
het bestuur twijfelachtige soorten op naam te zetten. Welk een prettige taak ! Systematisch liepen 
we de tafels af eu hoe genoot ik van vele mooie en zeldzame dingen. Zoo was er ook weer 
de in 1913 ontdekte naar anijs geurende Lenlinus cochleatus, er waren wel 13 verschillende 
Laclariussoorten, En dan was er warempel ook nog weer iets extra's voor mij weggelegd bij 
de collectie. Opeens stuitte mijn speurend oog een tusschen mos zitlenden grooten bundel van 
prachtige kolken, doorschijnend als porselein, ter hoogte van 1li M, wel. Ze waren geplukt 
aan oen beek op beukenbladeren, nooit gezien in al die jaren, meegenomen, natuurlijk reeds 
vooruit smullende aan de te nemen determinatie. Giitocybe connala Schum, bleek hel te zijn, 
niet nieuw voor ons land, doch slechts éénmaal maar gevonden, Eu nog een verrassing van 
mycologisch genot wachtte mij. Mij, die zooveel jaren de menschen paddenstoelen liet proeven 
op de tentoonstellingen, word nu op een keurige manier door mevrouw Berendsen een aller-
smakelijkst toebereid maaltje van Bol. edulis met een pureerand er om heen gepresenteerd. 
Een smakelijke eettafel bood den bezoekers allerkeurlgst opgedischt, de twee soorten van 
paddenstoelen aan, die ons land zooveel herbergt en die met geen verkeerde soorten te ver
wisselen zijn, nl, de Cantharel en het Eekhoorntjesbrood, op eenvoudige wijze toebereid en 
als fijne schotel ook als zoetzuur. Kransen van gedroogde Cantharellen aan draadjes waren 
met mooie najaarsbloemen de versiering op die eettafel. Ook gedroogde boleten waren aanwezig. 
Behalve al hel opgenoemde waren er in deze, reuzen-Oranjerie nog gezellige zitjes voor de 
bezoekers, vermoeid van al het „zwammen." Zelden heb ik zoo'n smaakvolle tentoonstellipg 
gezien als deze door den heer en mevrouw Berendsen en de Commissie der N.N.V. bijeenge
bracht. De opening, die te 2 uur geschiedde door den heer Hoogenraad, werd door den burgemeester 


