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BEHOUD VAN NATUURSCHOON. 

DE rector-magnificus van de Utrechtsche Universiteit heeft op 26 Maart j.1. 
voor zijn diës-rede als onderwerp gekozen: Mensch en Natuur. Deze rede 
is gedrukt en in den handel verkrijgbaar (N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-

Maatschappij te Utrecht). Zij is nog al actueel. Binnenkort toch verwachten wij 
de indiening van de Wet op het Behoud van Natuurschoon en ter Bescherming 
van Flora en Fauna. Vlijtige Kamerleden, die zich voorbereiden op de behandeling 
dier wet zullen hoogstwaarschijnlijk Prof. Pulle's rede ter hand nemen en die 
dan zeer stellig doorlezen tot het eind, want zij is levendig en boeiend en 
begrijpelijk, zij heeft al het charme van matige en vaak grappige overdrijving en 
wordt niet verstroefd door de vrees voor onjuistheden of populaire dwalingen. 

Nu vind ik het wel jammer, dat de redenaar het niet noodig geoordeeld schijnt 
te hebben, om zijn onderwerp wat dieper en ernstiger te bekijken, want de vele 
goede dingen, die hij oppert, lijden nu onder de flagrante onjuistheden en de 
leeken of niet-ingewijden krijgen van de waarde en de noodzakelijkheid van 
natuurbescherming een verkeerde voorstelling. 

De meening, dat de idéé en de praktijk van Natuurbescherming uitgegaan zou, 
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zijn van de Amerikanen, wordt door velen gedeeld, maar zij is niet geheel juist. 
De idéé zelve is in de Oude Wereld al eeuwen geleden uitgesproken en ook ten 
deele verwezenlijkt, zij het ook soms om beperkt practische redenen. Ik denk 
hierbij aan de „Bannwalder" in Zwitserland en aan het Gemzengebied tusschen 
de Linth en de Sernft in de berggroep aan de Karpfstock, dat al in de zestiende 
eeuw een natuurmonument was, al wordt die naam niet genoemd. Het eerste, 
„volstrekte" natuurmonument in Europa, (tenminste het eerste, dat algemeen 
bekend mag heeten) is het oerwoud aan de Kubany in Bohemen en de beschik
king daaromtrent valt in 1860 dat is nog 12 jaar, eer het Yellowstone-Park werd 

De „Qroote Meer" in het Naardermeer. 

gereserveerd. Het zou voor een litterair-historisch aangelegd mensch wel een 
aardige bezigheid zijn om, te beginnen met den Bijbel en de klassieken, na te 
gaan, hoe de mensch van vrees, eerbied en bewondering voor de natuur gaande
weg gekomen is tot den wensch, om haar tegen zichzelf te beschermen. Tegelijk 
mogen wij dan ontdekken, dat er tusschen mensch en natuur geen ware tegen
stelling bestaat, maar dat de mensch een deel is van de natuur zelve en daarmede 
een harmonisch geheel dient te vormen. Naar die harmonie streeft onze beweging 
voor natuurbescherming, natuurbehoud of hoe wij het ook noemen willen. Het 
gaat hier heusch niet alleen om de zeldzame of unieke planten en dieren. Het 
woord natuurmonumenten schijnt dat wel te bedoelen, maar de loop der gebeurte-
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nissen zelve heeft de beteekenis van dat woord verruimd, zoo ruim gemaakt zelfs, 
dat het naar mijn meening vaak allerongelukkigst wordt misbruikt. 

Aan de „echte" natuurmonumenten wordt de eisch gesteld van ongereptheid 
en oorspronkelijkheid. Niemand echter zal zoo dwaas zijn, om van hen ook 
onveranderlijkheid te vergen. Juist de wetenschappelijke belangstelling brengt 
mede, dat wij graag willen zien, nagaan, en begrijpen, wat er van een natuur
monument terecht komt, als de mensch er zich niet mee bemoeit, als het „on
gerept" wordt gelaten. „Oorspronkelijk" zou het zijn, als de mensch er zich in 
het geheel niet mee bemoeid heeft van het oogenblik dat het ontstond. In 
ons dicht bevolkt land kunnen dus alleen oorspronkelijk zijn de nieuwe duintjes, 
de aanslibbingen langs onze wateren en de veenvormingen in de plassen en op 
de heiden. Daar vinden we dan ook echte natuurmonumenten en het is werke
lijk een groot geluk, dat op aandrang van de Vereeniging tot Behoud van Na
tuurmonumenten de Staat nog tijdig aan het Staatsboschbeheer heeft opgedragen, 
om voortaan uitgestrekte duingebieden „ongerept" te laten. Helaas is dat vijfen
dertig jaar te laat gebeurd en daardoor zijn twee wérkelijk „unieke" landschappen 
op Texel en Terschelling verloren gegaan, onherstelbaar verloren. Voorne's duin 
is niet geheel ongerept, daar zit de waterleiding van Hellevoetsluis in, doch er 
bestaat gegronde hoop, dat die nog eens door iets beters wordt vervangen en 
dan kan daar het landschap zich nog herstellen. Van de duinen op de vasten 
wal mag het Zwanewater en omgeving ook wel aanspraak maken op den titel 
van „echt natuurmonument" al zit er de Waterstaat ook in het buitenduin. 

Ge ziet, er zijn nog heel wat goede duin-natuurmonumenten, vooral wanneer 
we die van den Staat nog wat uitbreiden en preciseeren. Zij vormen een on
schatbaar ontspannings en onderzoekingsterrein. Prof. Pulle beklaagt zich er over, 
dat het voor een botanicus zoo moeilijk is, om toegang tot de duinen te krijgen, 
maar voor de Staatsnatuurmonumenten gaat dat gemakkelijk genoeg en daar 
kunnen we voorloopig mee tevreden zijn. Ook bij Bergen, Schoort en Castricutn 
staat de deur wijd open en in de zeer uitgestrekte duinen van de Amsterdamsche 
waterleiding wordt men op eenvoudige voorwaarden ook toegelaten. 

En nu de plassen, in het bijzonder het Naardermeer. Daaromtrent bestaan 
nu werkelijk nog veel wanbegrippen, ofschoon wij, nog eer er sprake was van 
de oprichting van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, hier in 
De Levende Natuur een nog al duidelijk relaas gegeven hebben van het wezen 
en bestaan van die plassen. In dat artikel komt het woord natuurmonument nog 
niet voor; het was echter jaren eerder reeds gebruikt door den ouden heer Van 
Eeden. Wij hebben het dus niet van Conwentz; dit even tusschen twee haakjes. 

Wel, Prof. Pulle vindt het Naardermeer den naam van natuurmonument niet 
waard en noemt het kortweg „een ondergeloopen polder". Dr. Betje Polak heeft 
zich, wel niet zoo sterk, maar toch in denzelfden geest uitgelaten. Toch is dat 
niet juist. Het Naardermeer komt reeds op kaarten uit de vijftiende eeuw voor 
als een plas, dat is dus langen tijd, voordat de Kortenhoefsche en Ankeveensche, 
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de Loener en Loosdrechtsche plassen door veenderij ontstaan waren. Eeuwen 
heeft het zoo gelegen, totdat omstreeks 1625 de gebroeders Calendriny concessie 
vroegen en kregen voor de drooglegging van het Naardermeer. Ze togen aan 
het werk, maar waren nauwelijks of nog niet geheel gereed, toen de Spanjaarden 
hun inval deden op de Veluwe in 1629 en toen liet men om strategische redenen 
het meer weer vol loopen. Na de inneming van 's Hertogenbosch vroegen de 
gebroeders schadevergoeding, inaar tot herhaling van hun poging zijn ze niet 
gekomen. Een deel van de correspondentie hierover is te vinden in de brieven 
van Pieter Cornelisz Hooft. 

Daarna ligt het Meer weer meer dan twee eeuwen ongerept, totdat in 1883 
een nieuwe poging tot droogmaking op touw wordt gezet. Deze mislukt, nog eer 
het heele meer droog is en dan wordt het weer aan zijn lot overgelaten. Het is 
destijds slechts droog gemalen tot aan de Zijpelingskade, bij de visschers bekend 
als Siepeltjeska. Die snijdt het gedeelte bezuiden den spoorweg ongeveer in twee 
helften en het Zuidoostelijk stuk is niet droog geweest. Dat is het stuk, waar de 
lepelaars broeden. De Purpurreigers huizen vlak tegen de Siepeltjeska aan. Bezoe
kers van het meer herinneren zich wel dat de booten, als ze bezuiden den 
spoorweg zijn, dikwijls schuin de wijde plas van de Veertig Morgen oversteken, 
om dan door een kronkelende vaart de mooie watervlakte van het Bovenste Blik 
te bereiken. In die kronkelvaart is een scherpe dubbele kronkel en daar ga je 
dan door de Siepeltjeska. Dat stuk Naardermeer, ter grootte van meer dan hon
derd hektaren is dus sedert 1629 stellig ongerept gebleven en wellicht langer. 
Ik ben er nog niet in geslaagd, om te ontdekken of de droogmaking uit de 
zeventiende eeuw werkelijk het geheele gebied heeft betroffen. Het feit, dat de 
Siepeltjeska reeds voor 1883 aanwezig was, zou doen vermoeden dat die bij de 
eerste droogmaking ook reeds de grens heeft gevormd en in dat geval zou die 
Zuidoosthoek zelfs „oorspronkelijk" mogen heeten. 

Nu rest nog de vraag in hoeverre deze beide kortstondige droogmakerijen 
het normaal beloop van de ontwikkeling van de flora en fauna hebben beïnvloed 
in het gedeelte, dat werkelijk droog kwam. Het uiterlijk van het landschap is in 
zooverre veranderd, dat de groote tochten als dieper water zijn blijven bestaan 
en dat langs de Middentocht de Boomtocht en een deel van de Westtocht kaden 
zijn overgebleven, die zich verheffen hier en daar tot een halven meter boven 
het gemiddeld polderpeil. Grootendeels liggen ze er niet meer dan een decimeter 
boven. De gezamenlijke uitgestrektheid van die tochten en kaden is slechts een 
gering deel van de oppervlakte van het Meer, dat dan voor het overige bestaat 
uit grootere en kleinere waterlelieplassen, afgewisseld met rietlanden. 

Deze rietlanden worden ieder jaar gemaaid, zijn dus allerminst ongerept. Maar 
zoodra de Vereeniging het Meer in handen had, hebben wij met groote zorg 
door het heele gebied heen groote stukken uitgezocht, die van toen af geheel 
gewijd zijn aan natuurbehoud en wetenschap. Daar wordt nooit gemaaid of ge
kapt, geschoond of gebaggerd. Alleen de wetenschappelijke onderzoekers hebben 
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er hier en daar een smal paadje door de rimboe gemaakt en zien toe, wat er 
gebeurt. Theoretisch moeten die gebieden langzamerhand veranderen in broek
woud van elzen en berken en met sommige stukken gebeurt dat dan ook in 
tamelijk snel tempo. Andere strooken doen dat echter niet en nu hopen we, dat 
de wetenschappelijke onderzoekers er niet mee tevreden zijn met ons te vertellen 
dat daar een stabiele climaxvorm is bereikt, doch ook eens nagaan, waar dat 
nu aan ligt. Het Meer is verre van eenvormig, want ook in de watervlakte vinden 
we sommige gebieden, die in geen veertig jaar zijn veranderd, naast enkele, die 
een vrij snelle verlanding vertoonen. Met name is dat het geval in het Zuid
oostelijke, oorspronkelijke, ongerepte stuk. 

Alles met alles blijft het Naardermeer een zeer gelukkig voorbeeld van een 
natuurmonument, dat velen bevredigen kan. Het is voor een groot deel oorspron
kelijk, voor een nog grooter deel ongerept. De plantenwereld kan zich daar 
ongestoord ontwikkelen en we kunnen er het gaan en komen van verschillende 
soorten gadeslaan en bestudeeren. Het niet als volkomen natuurmonument be
handelde gedeelte geeft flinke opbrengsten, veel meer dan in vroeger jaren en 
verschaft werk aan vele handen. De fauna van het Meer is rijk aan soorten en 
rijk aan individu's en bevat tal van soorten, die buiten een dergelijk complex 
van plassen en moerassen niet zouden kunnen bestaan. De meeste moerasplanten 
kunnen nog tieren in smalle strooken langs de oevers van vaarten en slooten, 
maar dat is niet het geval met lepelaars, roerdompen, purpurreigers, kiekendieven, 
baardmeesjes, snorren. 

Onder deze vogelsoorten zijn er ettelijke, die in de naburige landen van 
Midden-West-Europa in het geheel niet of slechts schaars voorkomen en daardoor 
heeft het Meer ook een zeer gewaardeerde internationale beteekenis. 

Het is gemakkelijk te bereiken, zoowel uit Bussum als uit Amsterdam per 
Gooische Stoomtram. Bezoekers worden toegelaten op zeer gemakkelijke voor
waarden en komen dan ook ieder jaar bij honderden. Bovendien is een talrijke 
wetenschappelijke commissie bezig, om zoo spoedig en volledig mogelijk den 
huldigen toestand van het Meer te beschrijven en te illustreeren met foto's en 
collecties. Ook buiten deze commissie's is elk bona fide serieus geleerde welkom, 
wanneer hij er bepaalde onderzoekingen wil verrichten. 

Het is indertijd aangekocht voor honderdvijftigduizend gulden. Men verwondert 
zich wel eens over de groote kapitalen, die men steekt in Natuurmomenten. 
Maar waarlijk, deze anderhalve ton was goed besteed in alle mogelijke opzichten 
zoowel als geldbelegging als voor verhooging van menschelijk geluk en bevor
dering van kennis. 

Heusch geen „ondergeloopen polder". 
iyPordt vervolgd). JAC. P. THUSSE. 


