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UIT DE VOORGESCHIEDENIS VAN NATUUR
MONUMENTEN. 

HET zal dit jaar vijfentwintig jaar geleden zijn dat de Vereeniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten haar werk begon. Het besluit tot oprichting der 
Vereeniging is reeds genomen op 22 April 1905, maar het heeft nog een 

jaar geduurd, eer het voorloopig comité klaar kwam met de organisatie, de Ko
ninklijke goedkeuring kwam af in het voorjaar van 1906 en de eerste daad der 
Vereeniging, de aankoop van het Naardermeer viel in het najaar van 1906. 

Het is thans moeilijk te zeggen, wat er gebeurd zou zijn indien B. en W. van 
Amsterdam in 1904 niet waren gekomen met het voorstel om het Naardermeer 
te koopen en het te dempen met Amsterdamsch stadsvuil. Het belang van het 
behoud van Natuurmonumenten was reeds eerder bepleit door den ouden heer 
Van Eeden. Ge kunt het nog nalezen in „Onkruid" en meteen gewaar worden 
dat van Eeden zelfs het woord „Natuurmonumenten" gebruikte en dat wij het 
dus niet afgekeken hebben van Conwentz. Van Eedens uitlating vond weinig of 
geen weerklank. Wij vonden het in dien tijd wel jammer, wanneer een belangrijk 
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stuk natuur verloren ging, maar droegen het leed in stomme berusting. Ik her
inner mij nog heel goed hoe vijftig jaar geleden het Merwede-kanaal werd aan
gelegd dwars door mijn mooiste elzen-berken-veenmos-moeras met zonnedauw 
en slangen en orchideeën en dat ik toen heel gemoedereerd mijn geluk maar 
verder op ging zoeken in de schaduw van het Muider Slot, waar dezelfde planten 
en dieren voorkwamen. Ik moest, ondanks het wijze woord van Goethe wel 
„weiter schweifen". 

Maar in den loop der jaren, toen de tot dusver vrijwel eenzaam ronddolende 
natuurminnaars elkander hadden leeren kennen en zich aaneensloten, begonnen 

28 Februari 1929. Naardermeer. Voor de kooi. Foto J. P. STRUBOS. 

wij te gevoelen, dat Nederland toch eigenlijk ons land is en dat wij de stukken 
ervan, die voor studie en hoog genot van belang zijn toch echt behooren te 
bezitten. Kort nadat de Ornithologische Vereeniging was opgericht, nog eer 
Amsterdam voor den dag kwam met zijn snoode plannen sprak ik in het bestuur 
er over, om te trachten, het Naardermeer in bezit te krijgen, maar de collega's 
vonden dat een onbereikbare utopie. 

Toen kwam Amsterdam met het voorstel om het Naardermeer te dempen. In 
de toelichting werd het genoemd: een complex van „waardelooze, onvruchtbare 
plassen". En dat van ons Naardermeer. 

Gelukkig waren de tijden veranderd. De Nederlandsche Natuurhistorische Ver
eeniging had het behoud van natuurmonumenten in haar program opgenomen 
en kwam bij monde van Heukels en Heinsius dadelijk in verzet, adresseerde 
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aan den Raad, om het voorstel niet aan te nemen. Het was een tamelijk 
hachelijk geval, want Burgemeester Van Leeuwen was sterk voor het plan. Maar 
de tegenstand was algemeen, alle groote bladen hadden ingezonden stukken en 
artikelen. Heimans deed zijn best in de Groene Amsterdammer, ik in het Han
delsblad. Ik was nog nijdiger over de kwalificatie van „waardelooze plassen", 
dan over het plan zelf. Wij ontvingen veel bewijzen van instemming, maar ook 
wel betoogen tegen onze actie. Een paar uitlatingen uit die dagen geven wel 
een duidelijk oeeld van de stemming. Eerst de voorstander: 

„Mag ik u mijn hartelijke instemming betuigen met uw streven, om het Naardermeer 
te verdedigen tegen de Amsterdamsche modderspuiters. En nog meer met uw plan, 
gelijk ik meen dat te lezen uit het slot van uw laatste artikel, om de zaak hooger 
op te nemen en den strijd tegen natuurverknoeiïng in het algemeen te aanvaarden. 
Het wordt werkelijk tijd, dat er bij ons eens iets stelselmatigs gedaan wordt tot 
bescherming van de „Naturdenkmaler". 't Begint langzamerhand zoo te materiali-
seeren, dat men gevaar loopt, zich belachelijk te maken, als men Wetenschap en 
Natuurschoon als een ernstig argument tegenover de ingenieurs- en bouwmeesters-
onverschilligheid en, erger, de parkjes-aanleggers opwerpt. Dat is m.i. niets minder 
dan feitelijke zelfmoord voor een volk. 

Deze brief is onderteekend door een van onze bekwaamste journalisten, tege
lijkertijd een degelijk geleerde. Dergelijke brieven ontvingen we bij dozijnen, 
maar niet een was er zoo gelukkig geformuleerd. Hij kan nog heden dienst doen. 

Minder bemoedigend was het volgend schrijven van een vooraanstaand Am
sterdammer: 

„Amice Thijsse. Hiernevens zend ik u het stuk over het Naardermeer onder dank
zegging terug. Nu het u bekende voorstel van B. en W. bij den Raad is ingediend 
zijn mijn plannen — u bekend — volkomen in het water gevallen. Mijns inziens 
is de zaak verloren, want Amsterdam heeft den aankoop volkomen in handen. Al 
kwam men zelfs op het oogenblik met een nog hooger bedrag dan ƒ 155.000 aan
dragen, het zou niets baten, want de tegenwoordige eigenaars van het Naardermeer 
zijn niet vrij meer. 

Dat de Raad van Amsterdam het voorstel van B. en W. zal aannemen acht ik 
zeer zeker. De aankoop voor het omschreven doel is voor Amsterdam van het 
grootste belang. Ware ik lid van den Gemeenteraad, ik geloof dat ik vóór het 
voorstel zou stemmen en wel in het algemeen belang, waarvoor de bijzondere 
belangen steeds moeten wijken. 

Dit alles neemt niet weg, dat ik het verdwijnen van het Naardermeer als een 
schoon, onbedorven plekje natuur ten zeerste betreur. Gaarne had ik willen mee
werken om dat plekje zoo mogelijk in den ongeschonden toestand te helpen 
bewaren en misschien was ons dat wel gelukt, ware de gemeente Amsterdam nu 
niet met dit plan gekomen, dat ons als een donderslag uit een onbewolkten hemel 
heeft opgeschrikt. 

Gij stelt u echter het bijeenverzamelen van gelden voor een doel, als door u en 
ook door mij gewenscht en toegejuicht, veel te eenvoudig en gemakkelijk voor. 
Ik stel uw idealisme zeer hoog en heb daarvoor groote achting, doch wezenlijk, 
waarde vriend, de werkelijkheid is anders. Uit ervaring weet ik helaas maar al te 
goed, dat het enorm veel moeite kost, buitengewone inspanning vordert eens te 
trachten slechts eenige weinige duizenden guldens bij elkaar te krijgen voor doel
einden, wier nut in veel wijder kring zou werken, dan bij den aankoop van het 
Naardermeer wel het geval zou zijn. Ik zou u dienaangaande voorbeelden kunnen 
aanhalen, sprekend genoeg, om u te overtuigen. 

Wat uw voorstel betreft om vanwege onze Vereeniging een adres aan den 
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Gemeenteraad van Amsterdam te richten, met verzoek, om het voorstel van B. en W. 
te verwerpen, ik voor mij ben daar om bovengenoemde redenen niet voor. Ongaarne 
zou ik er toe willen meewerken, den Raad van Amsterdam aan te sporen, tegen 
het algemeen belang te handelen, tenzij een middel worde aangegeven, om het 
Amsterdamsche vuil op beter en niet duurder wijze uit de Kom der Gemeente 
te verwijderen. Om dit laatste aan te wijzen, daartoe acht ik mij niet bevoegd. 

Bovendien gelden dezelfde argumenten, die gij uit een biologisch oogpunt tegen 
het dempen van het Naardermeer zoudt kunnen aanvoeren ook tegen het dempen 
van de Zuiderzee en tegen het dempen van lederen waterplas. Al die kleinere en 
grootere plassen zijn biologisch interessant op zich zelve, en toch zal geen bioloog 
zijn stem verheffen tegen het droogmaken der Zuiderzee, omdat b.v. de ansjovis 
daar kuit schiet en zich voortplant. 

Ik gevoel veel, zeer veel zelfs voor natuurschoon en biologisch merkwaardige 
plekjes, doch behalve „bioloog" gevoel ik mij ook „burger" en heb als zoodanig 
ook oog voor de algemeene belangen. Die beide sentimenten botsen wel eens 
heftig tegen elkander en geven in ons gevoelsleven wel eens geweldige schokken, 
doch wij moeten toch zorgen, dat onze objectiviteit overheerschend blijve. 

Vergeef mij deze vertrouwelijke ontboezeming en geloof mij steeds, na groeten 
aan uw betere wederhelft, uw vriend N. N." 

Nu, ik herinner mij nog heel goed, dat mijn betere wederhelft en ik ook deze 
brief en dan nog al van iemand als N. N. ondervonden als een zeer rillerig koud 
stortbad. Hij was gedateerd 1904 en de schrijver was gepromoveerd omstreeks 
1875—1880 en dat verklaart wel, dat hij het behoud van natuurschoon niet als 
een algemeen belang beschouwde. Tegenwoordig bestaat daar weinig twijfel 
meer over en hetzelfde snoode Amsterdam dat destijds het Naardermeer wilde 
dempen, heeft kort geleden afgezien van vuilstorting in het Kinselmeer, hoewel 
de vuilverbranding meer kostte. De gemeente bracht zoodoende een offer voor 
het behoud van het Kinselmeer. 

Ik voor mij heb het behoud van natuurschoon van het begin af beschouwd 
als een zaak van algemeen belang en ik vond het als jongen al vrij wel onbe
grijpelijk, dat niet iedereen zooveel van planten en dieren en buiten rondzwerven 
hield als ik. 

Toen we de zaak toch doorzetten hield mijn vriend N. N. zich niet afzijdig 
en hij is tot zijn dood toe een steunpilaar gebleven van de Vereeniging tot Be
houd van Natuurmonumenten. 

Iedereen weet dat de talrijke en veelzijdige bezwaren, bij den Raad ingediend, 
toch een goede uitwerking hadden en dat de voordracht van B. en W. met één 
stem meerderheid werd verworpen, wat aan elk van de tegenstemmers het ge
noegen bezorgde van te kunnen meenen dat zijn stem het Naardermeer had 
gered. Voor Burgemeester van Leeuwen was het een teleurstelling, maar ook dit 
heeft hem niet belet, om later een begin te maken met pogingen tot behoud 
van het Gooi en wanneer dat dezer dagen in orde komt, dan mogen we hem 
wel met dankbaarheid gedenken. Hij was er net mee begonnen toen de oorlog 
losbarstte. 

Zoodra het besluit van den Raad gevallen was, rees de vraag: „wat nu met 
het Naardermeer?" In De Levende Natuur bepleitte ik aankoop door de Neder-
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landsche Natuurhistorische Vereeniging, natuurlijk met steun van andere corpo
raties. Intusschen was het Dagelijksch Bestuur van de Nederlandsche Natuur
historische Vereeniging ook al tot een besluit gekomen en zij noodigde verschillende 
vereenigingen op gebied van wetenschap, kunst, toerisme uit om één of meer 
afgevaardigden te zenden naar een vergadering op Zaterdag 22 April 1905 in 
Artis te Amsterdam, om te komen tot de stichting van een Lichaam, waarvan de 
werkzaamheden o.a. zouden bestaan in: 

1°. Het bijeenbrengen van een fonds, hoofdzakelijk dienende voor het aan-
koopen en in eigen beheer nemen van Natuurmonumenten. 

2°. Het opmaken van een volledigen inventaris van alle in ons land nog 
aanwezige Natuurmonumenten. 

3°. Bemoeiingen bij Overheid, Corporaties en Particulieren omtrent deze zaak. 
4°. Het versterken van een gezonde openbare meening dienaangaande. 
Bij de debatten bleek al spoedig dat een federatie van vereenigingen niet 

doelmatig zou zijn en dat het beter zou zijn een geheel nieuwe vereeniging te 
stichten. De vergadering werd daarop gesloten en dadelijk weer heropend met 
dien verstande, dat nu elk der aanwezigen voor zichzelf en niet voor de vereeni
ging, die hem had afgevaardigd deelnam aan het overleg, om een nieuwe ver
eeniging te stichten. Het besluit daartoe kwam dadelijk in bespreking, vond 
algemeene instemming en nu benoemde de vergadering een commissie voor het 
ontwerpen van statuten en huishoudelijk reglement. Met het werk dezer commissie 
onder de onovertroffen leiding van Prof. Dr. J. Ritzema Bos begint de eigenlijke 
geschiedenis der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. 

JAC. P. THIJSSE. 

HET MOERGESTELSCHE BROEK. 

DE couranten hebben het bericht gebracht, dat de vergadering van eigenaren 
met groote meerderheid heeft besloten tot ruilverkaveling van het Moer-
gestelsche broek. Dat is een treurmare voor de natuurvrienden en natuur

beschermers in ons land. Niet heel velen zullen dit direct beseft hebben, want 
de schoonheden en kostbaarheden van het Moergestelsche broek zijn niet heel 
erg bekend. Maar de weinigen, die het wèl beseffen en dat zijn zeker allen, die 
er wel eens in zijn doorgedrongen tot in de onbegaanbare moeraswildernis, zullen 
hopen, dat het misschien aan „Natuurmonumenten" moge gelukken tenminste 
een deel van het moeras uit de ontwatering en ontginning te houden. Het is 
denkelijk het eenige en laatste stuk moerasveen van dien aard in Nd. Brabant 
en daarmee in het heele Zuiden van ons land. Van de Peel is immers ook haast 
niets meer over en zeker niet een dergelijk stuk rijk natuurleven, als het Moer
gestelsche broek thans nog is. Thijsse schrijft er al van in zijn „Verkenning in 
Brabant" in D. L. N. XIX van 1915, toen hij in 't vroege voorjaar er de roer-


