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deze ijlings hun nieuwe bezitting gaan raseeren, zooveel hun maar mogelijk is; wie zal 
daarna bezwaar hebben, dat zij op de dan ontstane, onaantrekkelijke rommelige vlakte 
zooveel bouwen, als het hun lust? En altijd zullen er nog menschen gevonden worden, die 
in een villa-„park" met den deftigen naam van het vroegere landgoed wat graag gaan 
wonen! 

Neen, de primaire gedachte in dezen moet m.i. zijn: behoudt ons hout. 
Een gelegenheid om die verwezenlijkt te houden, heeft ons volk laten voorbijgaan; dat 

was toen de Noodboschwet zou vervangen worden door een blijvende wet. In den oorlog 
was men gewend geraakt aan het beginsel, dat de Gemeenschap voor haar dringende be
langen mag ingrijpen in de private rechten der particulieren; ook de Noodboschwet gaf 
hier uiting aan door paal en perk te stellen aan misbruik van recht door de bosschen-
exploitanten. Helaas is in de nieuwe Boschwet 1922 hierin in 't geheel niet voorzien, en 
onbegrijpelijk is het, dat in de volksvertegenwoordiging niet krachtiger is opgekomen 
voor de gedachte, dat géén particulier het „ius abutendi", het recht te misbruiken en te 
vernielen, heeft over goederen, die der Gemeenschap tot onberekenbaar heil kunnen 
strekken. Want als de primaire zonde van kappen van bosschen en andere houtopstanden 
is gebreideld, zal men bijna altijd (het bovengenoemde vorrval met den vijver, en een 
enkele keer het bouwen op bijzonder mooie heidenvelden uitgezonderd), voldoende controle 
kunnen uitoefenen op het bouwen zelf, en de wijze van bebouwing. Het is dus te hopen, 
dat, vooral waar van de in de wet genoemde onteigening van particuliere gronden zelden 
iets zal komen, verschillende politieke partijen in het belang van volksgezondheid, volks-
geluk en volksverheffing, een herziening van de Boschwet in dezen geest in hun program
ma's zullen opnemen, en de vereenigingen tot natuurbescherming zoo'n herziening willen 
voorbereiden en propageeren. 

In verband met de zwaardere adviseerende, misschien wel wettelijk vast te leggen taak, 
die deze vereenigingen zullen krijgen, lijkt mij meerdere samensmelting tusschen verwante 
vereenigingen zeer gewenscht. 

„Langzamerhand, bij het groeien van hun publiekrechtelijke bevoegdheid en van de 
volksovertuiging in dezen, zou aan hen de uitvoering van boschwet en andere wetten 
op dit gebied, voorts jacht- en visscherijwet, trekhondenwet, vogelwet, veewet, enz. kunnen 
worden opgedragen. Maar dan zal eerst een lange periode van groei voleindigd moeten zijn, 
van groei in de richting van één machtig Orgaan-der-Volksovertuiging, tot instandhouding 
van al het Schoone in de Schepping." 

M. v . D . G O E S V . N A T E R S . 

NASCHRIFT, 

Ik heb eventjes geaarzeld om de beide voorgaande artikelen op te nemen en wel uit vrees 
voor plaatsgebrek. Niet dat ze te lang zijn, maar wat moet ik doen met al de opmerkingen, 
die er het gevolg van kunnen worden ? Toch bevatten ze zooveel belangrij ks, dat ik het er maar 
op waag, maar onder voorwaarde dat we voor minstens een half jaar de discussies sluiten, 
want we hebben onze ruimte ook hard noodig voor tie Natuurlijke Historie van Nederland. 
Van mijn voorrecht als redacteur maak ik echter gebruik voor het plaatsen van enkele 
kantteekeningen. 

1. Ons land is wel dichtbevolkt en de cijfers die de Heer Springer ter vergelijking aan
haalt lijken wel angstig, maar zoo dicht is de bebouwing toch niet, of er blijft nog wel op 
een vijftigtal plaatsen de gelegenheid om de Nederlandsche flora en fauna op terreinen, 
van tien tot duizend H.A. groot, gelegenheid te geven tot vrije ontwikkeling en de Neder
landers toe te staan zich daaraan te verheugen. Dergelijke terreinen noemen wij natuur
monumenten. 
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2. Villadorpen, tuindorpen, nieuwe stadswijken, kunnen tot stand komen zonder 
noemenswaard schade aan te brengen aan belangrijk natuurschoon, mits de aanleg ge
schiedt volgens een wel overwogen gewestelijk plan. Dat is in Nederland nog nocit gebeurd, 
maar dat mag geen reden zijn, om er nu nog niet aan te beginnen. 

3. Ons „kaal duin" is als natuurmonument niet te verachten. De duinvorming is van 
a tot z een der schoonste uitingen van hedendaagsch geologisch gebeuren, de duinflora en 
fauna een onuitputtelijke bron van studie en genot. Sommige groote stukken duinwereld 
op de Noordzee-eilanden doen niet onder voor de mooiste Zwitsersche natuurmonumenten, 
ook wat oorspronkelijkheid betreft. 

4. Het Naardermeer bestond reeds in de 14e eeuw; het is tweemaal gestoord door 
pogingen tot drooglegging, maar een groot stuk is daar buiten gebleven. 

5. Natuurschoon is niet synoniem met „oerwoud". En van wanneer moet zoo'n „oer
woud" dateeren? Spontane woudvorming komt thans in Nederland ook nog wel voor. 
Aangeplante bosschen, vooral wanneer ze met inzicht zijn ontworpen en nobel genoeg 
worden behandeld, naderen met lederen dag meer tot het ideaal van „natuurmonument". 
Hierbij komt het er vooral op aan, of zich een spontane ondergroei kan ontwikkelen en of 
er zich een rijke fauna kan vestigen. Daarover zou ik zeer geruststellende mededeelingen 
kunnen doen. 

Het kampeeren is nog zoo kwaad niet, al geeft het eenige zorg. 
En nu de onkosten. Wel dat valt ook geweldig mee, wanneer de zaak behoorlijk geor

ganiseerd wordt. Als tak van Staatsdienst zou het waarschijnlijk minder voordeelig gaan. 
Maar bestuurderen, directeuren, inspecteurs, controleurs van de Vereeniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten doen alles gratis en de bureaukosten zijn gering. Dat is eenvoudig 
een zaak van overtuiging, toewijding en geestdrift. Als de Vereeniging voortgaat zooals 
tot nu, dan kan zij gemakkelijk een nog tienmaal grooter bezit beheeren. Er is dus geen 
sprake van, dat zij ooit machteloos zou moeten zinken in de armen van den Staat. Natuur
monumenten zijn ook niet altijd per se inproductief. Er zijn er, die een behoorlijke rente 
opleveren en indirecte baten komen hier even goed voor als in Zwitserland. In het groote, 
zeer ernstige, ja schandelijke euvel, dat het publiek wel wil genieten, maar niet betalen, 
zal, hopen wij, gaandeweg wel beterschap komen. Het lidmaatschap der Vereeniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten (5 cent per week) moet even noodzakelijk lijken als 
melk en brood, of liever nog ziekenfonds of brandassurantie. 

De berooide Staat kan op dit oogenblik ook nog iets zeer gewichtigs doen, dat maar 
weinig geld behoeft te kosten: een wet geven tot bescherming van onze Flora en Fauna. 
Dan zijn we klaar. Wat mij betreft, ik dank de heeren Reitsma en Springer voor hun 
uiteenzettingen, Zullen wij zeggen, als de winter komt, spreken wij elkander nader? 

JAC. P. THIJSSE. 
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