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HELPT TOCH ALLEN. 

HEBT ge er wel eens over nagedacht, hoe ons mooie Nederland er uit zal zien 
over honderd of zelfs over vijfentwintig jaar? De kwart eeuw, die achter ons 
ligt, kan ons in dat opzicht veel leeren. Hoeveel lustoorden hebben wij zien 

verdwijnen, hoeveel landschappen zijn er bedorven. Wat blijft er over van het 
Gooi? De duinen van de Breesaap ontvangen thans den genadeslag. De Brunssum-
sche heide is weg, het grootste deel van Zuid-Limburg wordt een mijn-district. Met 
de Peel gaat het denzelfden weg op als met het beroemde Zwarte Broek bij Weert. 
Trouwens zoo gaat het het heele land door. Ook kan men sr zich kwalijk tegen ver
zetten, want die ontginningen zijn van zeer veel belang voor de welvaart en ook 
voor het levensgeluk van ons volk. Ook moeten er goede verkeerswegen zijn en 
hoe eerder de bevolking der onmogelijke steden zich verspreidt over frissche tuin
dorpen, hoe beter. 

Maar hoe gaat het nu met onze oorspronkelijke natuur? Waar zullen we de wisse
ling der jaargetijden kunnen aanschouwen in de verschijnselen van de zoo rijke 
planten- en dierenwereld, die eigen is aan de gunstige ligging van ons vaderland? 
Waar zullen we de inspiratie kunnen ontvangen, die alleen de ongebonden natuur 
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geven kan? Weldra zullen ons alleen blijven de stranden en de oevers der groote 
rivieren, maar ook die zijn al lang niet veilig meer. Wij verstaan veel te goed de 
kunst, om zee en stroomen te beteugelen. 

Wat moeten wij nu doen om Nederland bewoonbaar te doen blijven in den besten 
zin van 't woord? De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten geeft op 
die vraag het antwoord. Wij moeten overal in het land het typisch natuurschoon 
trachten te behouden; hier een woud, ginds een moeras of meer, elders een hoog-
veenlandschap of heide en ook de duinlandschappen in al hun bewonderenswaar
dige verscheidenheid. Liefst moeten al die landschappen elk voor zich een afge
sloten geheel vormen, en zoo uitgestrekt zijn, dat de cultuurlanden, die hen om
geven, geen ontaarding kunnen veroorzaken. Reeds heeft de Vereeniging eenige 
goede resultaten bereikt. Het Naardermeer komt het ideaal van een echt natuur
monument al zeer nabij, ofschoon het ontsierd wordt door de spoorlijn en door de 
overblijfselen van de poging tot drooglegging in de vorige eeuw. Een ander fraai 
natuurmonument begint gevormd te worden aan den Veluwezoom van Dieren tot 
de Steeg, waar de Vereeniging haar bezit gaandeweg heeft uitgebreid en dat kan nu 
behandeld worden in overeenstemming met de natuur van ligging en bodem. Het
zelfde geldt voor de Oisterwijksche vennen en bosschen, maar daar valt het dadelijk 
in ' t oog, dat het bezit van de Vereeniging er te weinig uitgestrektheid heeft. Als 
daar niet spoedig wat bij komt, kon mettertijd dat natuurmonument zijn ware 
beteekenis wel eens verliezen. 

Bijzonder tragisch is het geval met het Korenburger veen, dat de Vereeniging 
een jaar of zes geleden heeft gekocht en dat wat flora en fauna en geologisch ge
beuren betreft, wel ons mooiste natuurmonument mag heeten. Dat gaat nu hoogst
waarschijnlijk onherstelbaar verloren. De boring, die het Rijk heeft doen verrichten 
bij Coirlc, vlak bij 't veen, heeft aangetoond, dat de bodem rijke zoutbeddingen 
bevat en nu is het wel onvermijdelijk, dat daar een streek komt van mijnen en fa
brieken, die ons veen zullen verzwelgen en bedekken en niet alleen ons veen, maar 
nog een groot deel van de onvolprezen omgeving van Winterswijk, een omgeving, 
die we eigenlijk pas in de laatste tientallen jaren algemeen hebben leeren waar-
deeren. 

Deze ondergang is alweer onvermijdelijk, doch des te meer gevoelen we de nood
zakelijkheid, om ons land toch eens degelijk te onderzoeken, opdat wij zoo veilig 
mogelijk laat ons zeggen een half procent (liever nog een heel) van onzen bodem 
kunnen behouden voor de natuurlijke planten- en dierenwereld van de echt Neder-
landsche wouden en beemden, heiden en duinen. Wie zou daartoe niet willen mee
werken? De Vereeniging telt nu zesduizend leden en heeft reeds veel volbracht. 
Er is geen enkele reden, waarom het ledental, gezien het doel, dat wij ons stellen, 
niet vertienvoudigd zou worden. Het bedrag der jaarlijksche contributie, minimum 
/ 2.50, kan toch geen bezwaar opleveren. Ook is het niet zoo'n moeite, om even een 
briefkaart te zenden aan het kantoor der Vereeniging, Heerengracht 260—266 te 
Amsterdam. Als ieder, die voor zichzelf en zijn nakomelingen door heel het land 
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heen het behoud van landschappen als het Naardermeer, Hagenau, Oisterwijk, 
wenscht, toetrad als lid der Vereeniging, dan konden wij in de komende jaren nog 
zeer veel redden en dan stonden wij ook sterker tegen aanrandingen. 

Want het ongelooflijke gebeurt, ons bezit wordt soms aangerand. Hiermee be
doel ik nu niet het Korenburger veen, daarin berust ik als in een onafwendbaar 
noodlot. Maar ik bedoel het ellendige geval met het Naardermeer. De ontwerpers 
van de plannen voor een nieuwe spoor- en tramverbinding van Amsterdam met het 
Gooi hebben zich niet ontzien om hun lijn te projecteeren eerst door den heelen 
Oostrand, later door de Zuid-Oosthoek, waar de reeën huizen, waar de lepelaars 
hun aanvliegplaats en hun broedplaatsen hebben, waar de purpurreigers broedden 
in de elzen. Dat die ontwerpers er niet aan gedacht hebben, eerst het Bestuur der 
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten te raadplegen bewijst wel, da'f 
zij in het geheel geen begrip hadden van haar werk en beteekenis. Hoe het nu verder 
met die plannen zal gaan, weet ik niet. Er zijn nog velerlei mogelijkheden. Maar 
wij mogen wel zeer benieuwd zijn naar de oplossing, die ons o.a. kan leeren, welke 
houding de Regeering aanneemt ten opzichte van de pogingen, die wij in het werk 
stellen, om Nederland bewoonbaar te doen blijven. 

Ik heb een goed vertrouwen, dat dit wolkje over het Meer wel zal wegdrijven. 
Maar zekerheid heb ik niet. Indien onze Vereeniging zestigduizend leden telde in 
plaats van zesduizend, dan was het anders. Helpt daarom allen, 

JAC. P. THIJSSE. 

• 

REISHERINNERINGEN UIT SPITSBER
GEN EN NOORDELIJK SCANDINAVIË 

DOOR 

D R . G. J. VAN OORDT. 

V. 

DE flora van Spitsbergen is rijker dan die van eenig ander land onder dezelfde 
breedte. Reeds in het midden van de vorige eeuw waren er o.a. door MALMGREN1) 

omvangrijke collecties planten in Spitsbergen samengebracht; vooral echter 
door de onderzoekingen van NATHORST, tijdens de Zweedsche expeditie van 1882— 
1883 en van den Zweedschen botanicus ASPLUXD in 1913 en 1915 is onze kennis 
van de Spitsbergensche flora sterk vermeerderd. NATHORST heeft het gebied zoo 
grondig onderzocht, dat er sinds 1883 slechts een vijftal voor de flora van Spits
bergen nieuwe soorten gevonden zijn, zoodat er nu ongeveer 130 hoogere planten 
bekend zijn. 

Daarom was het voor mij verrassend te hooren, dat een der door mij in de toendra 

1) Ik stel mij voor aan het einde van deze artikeien-reeks een literatuur-lijstje te geven. 


