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OVERHEIDSBEMOEIING INZAKE NATUURSTUDIE 
EN NATUURBESCHERMING. 

HET Comité Het Nederlandsche Landschap, gevormd uit vertegenwoordigers 
van den A.N.W.B., de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 
het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedenbouw en den 

Bond Heemschut, heeft zich tot den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen gericht met den volgenden brief: 

NATUURBESCHERMING EN ONDERWIJS. 

Reeds sedert tientallen van jaren wordt er op Zwitsersche en Duitsche scholen 
doelbewust aan gewerkt om de jeugd bekend te maken met de flora, de fauna en het 
landschap van hun omgeving en hen zoodoende op te voeden tot natuurgenot, tot 
liefde en eerbied voor de natuur en het spreekt vanzelf, dat zij aldus ook worden ingeleid 
in de beginselen der natuurbescherming. 

Het behoeft eigenlijk geen betoog, dat het overheidsplicht is, om deze school
opleiding te bevorderen. Het is niet geoorloofd om aan de jeugd en daardoor ook 
aan het volk de groote schat van natuurgenot en natuurliefde te onthouden en hen 



DE LEVENDE NATUUR. 

daardoor te beperken in hun vaderlandsliefde en de zucht naar het hoogere, die 
onvermijdelijk uit ernstige natuurbeschouwing voortspruit. 

Dit onderwijs moet niet alleen toebedeeld worden aan de kinderen, leerlingen 
van de Lagere School, maar stellig ook in grooter verdieping aan de rijpere jeugd 
die de M.U.L.O.scholen, Kweekscholen, Hoogere Burgerscholen, Lycea en Gym
nasia bezoekt. 

Wetten en reglementen bepalen reeds het onderwijs in de Natuurlijke Historie 
en de Aardrijkskunde op al deze scholen en op menige inrichting wordt dat 
onderwijs zoo gegeven, dat het bovengenoemde doel vrijwel benaderd wordt. Met 
name geldt dit voor sommige Hoogere Burgerscholen en Gymnasia, die zich ver
heugen in het bezit van met liefde en geestdrift onderhouden botanische tuinen 
en waarvan de leerlingen onder goede leiding excursies volbrengen in de omgeving 
van hun woonplaats en schoolreizen ondernemen naar de beroemde Nederlandsche 
landschappen. Zelfs gewone lagere scholen zijn op deze wijze werkzaam. Ook past 
het ons hier te waardeeren de steeds grooter wordende uitbreiding van de school-
werktuinen, het instituut der boomplantdagen en de merkwaardige massa-lessen in 
de vrije natuur, zooals die gegeven worden in Amsterdam. 

Wij mogen ons er wel over verheugen, dat dit alles tot stand is gekomen uit 
de eigen werkzaamheid en geestdrift van de schoolmannen zelve, zonder aansporing 
van overheidswege en als de zaak der natuurbescherming niet zoo dringend vroeg 
om spoedige en algemeene actie, zou men misschien met goed vertrouwen de zaak 
verder aan de scholen kunnen overlaten. 

De hulpmiddelen voor goed biologisch onderwijs op de scholen ontbreken niet. 
Wij herinneren hier aan de uitmuntende Handleiding bij het onderwijs in de Natuur
lijke Historie op de Lagere School door E. Heimans, die ook voor M.U.L.O.scholen 
geschikt is, aan de schoolplaten voor het onderwijs in de Natuurlijke Historie van 
Boerman & Knip en heel in het bijzonder ook voor de Middelbare Scholen aan de 
platenserie Nederlandsche Landschappen van Schuiling & de Feyter voor het 
aardrijkskundig onderwijs, voorzien van een uitvoerige handleiding, waarin juist 
zeer groote aandacht is geschonken aan de biologie der landschappen. In deze 
serie zijn verschenen: Vlieland met Griend, de Berger Duinen, de Utrechtsche 
Veenplassen met haar Naarder meer, de Zijpenberg en Worth-Rhedensche hei, het 
landschap bij Winterswijk, de Oisterwijksche vennen, de St. Pietersberg, de Maas 
bij Kessel, de Drentsche heide, de terp van Hooge Beintum, de Noordpolder in 
Groningen met het eiland Rottum. Deze geven dus vrijwel een volledig overzicht 
van onze belangrijkste natuurmonumenten. 

Ook beschikt de school over tal van leesboekjes en in de nieuwste leerboeken 
voor biologie voor de middelbare scholen en kweekscholen komt het Nederlandsche 
landschap ook al meer en meer tot zijn recht. 

Ook willen wij erop wijzen dat op verschillende plaatsen in ons land locale musea 
zijn gesticht, die vooral een gewestelijke beteekenis hebben, o.a. het zeer rijke 
natuurhistorische museum te Maastricht, het Schoolmuseum te Enschedé, het museum 
Natura Docet te Denekamp, het museum Veluwezoom te de Steeg, het Nat. Histo
risch Museum te Leeuwarden en de musea op Terschelling en op Texel. Het ware 
te wenschen, dat nog meer van deze musea tot stand kwamen, behoorlijk gehuis
vest en doelmatig ingericht op het bezoek van schoolklassen. 

In verschillende deelen van ons land geven jeugdherbergen gelegenheid tot 
sobere en geriefelijke huisvesting bij het maken van schoolreisjes. Het is te ver
wachten, dat hun aantal nog zal toenemen. 

Het tijdstip is dus thans wel gunstig, om van overheidswege de bemoeiing van 
de school inzake de natuurstudie en natuurbescherming te bevorderen. Dat zou 
kunnen geschieden door: 

10. Aan het onderwijs op de kweekscholen voor onderwijzers een dusdanige 
uitbreiding en strekking te geven, dat daardoor de kennis van het Nederlandsche 
Landschap en de wensch om het te beveiligen wordt versterkt, eventueel het onder
wijs in de Natuurlijke Historie toe te voegen aan het programma voor de hoofdacte. 
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2°. Schoolinspecties, gemeentebesturen en schoolbesturen aan te schrijven om 
erop te letten, dat nog meer dan tot nu toe bij het onderwijs in de Nat. Historie 
en Aardrijkskunde aandacht worde geschonken aan eenige Nederlandsche land-
schapstypen met hun flora en fauna, in het bijzonder die in de naaste omgeving 
der school. Hierbij dient de wenschelijkheid van natuurbescherming betoogd te 
worden met mededeeling van wat Staat, Provincie, Gemeenten en bijzondere orga
nisaties op dit gebied reeds tot stand hebben gebracht. 

30. Scholen aan te moedigen tot het houden van excursies, schoolreisjes, het 
onderhouden van schoolwerktuinen, het deelnemen aan boomplantdagen, het be
oefenen der practische vogelbescherming, e.a. 

40. Het verschaffen van eenvoudige en onderhoudende lectuur met goede af
beeldingen over Nederlandsche planten, dieren en landschappen. 

50. Schoolbioscoopvertooningen over deze onderwerpen, o.a. de films van Burdet. 
60. Het bevorderen van de stichting en instandhouding van locale musea voor 

biologie, historie en praehistorie. 

Volkomen terecht roemt het comité de onschatbaar groote invloed ten bate 
van natuurbescherming uitgeoefend door de gezamelijke onderwijzers van ons 
volk, wier gestadige enthousiaste toewijding de natuurbeschermingsgedachte bij 
de jonge menschen van alle standen tot levend en werkend besef heeft gemaakt. 
Een aansporing behoeven noch verlangen die overtuigde werkers allerminst, maar 
goed gezien is het zeker om bij de allerhoogste autoriteit aan te dringen op 
meer waardeering en aanmoediging voor dit deel van hun werk, welke aanmoe
diging van de zijde der autoriteiten op velerlei wijze hun toewijding zou kunnen 
steunen. Officieus, zoowel als officieel in reglementen en lesprogramma's, in 
moreel zoogoed als in zakelijk, zelfs financieel opzicht zou steun van hoogerhand 
moed geven om vol te houden in besef van waardevol werk te doen ook op 
de bescheidenste plaats. 1 IJS 

SLANGENWORTEL. 

ER zijn van die gevallen, waarin ondanks het spreekwoord een verre vriend 
beter is dan een goede buur. Zoo was het tenminste voor mij met de 
Slangenwortels, want anders had ik die allicht nog niet zoo gauw in het 

moeras van mijn tuin gekregen. In het begin van den zomer van dit jaar kreeg 
ik eenige planten, die meegebracht waren van de Loosdrechtsche plassen; 
het waren een drietal stukken, gedeelten van de wortelende, horizontaal voort-
groeiende stengels, waarop van afstand tot afstand, met tusschenruimten van 
ruim één decimeter, zich „planten" ontwikkelden. De opstijgende stengels en 
bladeren waren al vrij ver ontwikkeld en bij een enkele plant bleek reeds een 
bloeischeede aanwezig te zijn, zoodat ik vreesde, dat de cultuur niet zou gelukken. 
Het vervoer en het verplanten had echter blijkbaar weinig schade aan stengels 
en wortels toegebracht, want na eenige dagen stonden de bladeren er al weer 
geheel frisch bij; een geknakt blad was spoedig vervangen door een nieuw en 


