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Boekbesprekingen 

Van klunzen, vaklui en oude sokken. De ge
schiedenis van de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie. Door Marga Coesèl. 131 
pag. ƒ 15,— voot KNNV-Ieden, ƒ 22,50 
voor niet-leden. Te bestellen doot overma
king op giro 13028 t.n.v. Bureau KNNV, 
Hoogwoud. 

Zoals de schrijfster in de inleiding zelf ook 
opmerkt, is het merkwaardig dat er nooit eer
der een poging is gedaan om een boekje over 
de N.J.N, te maken. Er zijn immers zoveel 
mensen, die met genoegen en weemoed te
rugkijken op hun al dan niet wilde jeugd-
bondsjaren en die dientengevolge veel be
langstelling hebben voor dit onderwerp. Nu 
is dit boekje dan verschenen, over de hele ge
schiedenis tot 1980. Het is gepresenteerd op 
de 'Oude Sokken-reünie' (reünie van ex-
leden van de N.J.N., ouder dan 23 jaar), en 
het werd meteen goed verkocht. 
De uitgave ziet er leuk uit, met smaakvolle 
oude advertenties van Carl Denig. De hoofd
stukken bestrijken perioden van meestal 10 
jaar, soms 5 jaar. De oprichting in 1920, de 
noodzakelijke ontworsteling van de prille 
bond uit de armen van de Nederlandse Na
tuurhistorische Vereniging, de grote bloeipe
rioden rond de oorlogsjaren, uiteraard ook de 
oorlogstijd zelf, en de veranderingen in de 
jaren '60 en '70 komen aan de orde. Ook de 
verhouding met de later ontstane C.J.N, en 
de K.J.N., en de rol die de NJ.N. heeft ge
speeld bij de ontwikkeling van de natuurbe
scherming in Nederland worden behandeld. 
Er staat ook een overzichtje van de N.J.N.-
woorden in (niet alle), een uiteenzetting over 
de sfeer en het eten op de kampen, informa
tie over de houding ten opzichte van gezag 
binnen en buiten de bond, en een voorwoord 
van de bovo (bondsvoorzitter). 
In het algemeen vind ik dat de werkgroepen 
zeer summier beschreven worden, met uit
zondering van de Sjocgroep. Speciale vormen 
van excursies zoals lampvissen en boompjes
schudden komen niet aan de orde. De ge
schiedenis van de laatst behandelde jaren is 
ook wat magertjes behandeld, en hier en 
daar zijn grote hiaten. Zo kan ik in aanvul
ling op blz. 103 zeggen dat de gefuseerde 
N.B.K. (natuurbeschermingskommissie en 
niet commissie!) in 1978 niet is opgeheven 
uit gebrek aan belangstelling, maar omdat 
zij door het N.J.N.-congres werd beschouwd 
als een elitair clubje dat weigerde rug
gespraak te hebben met de mensen die ze 
vertegenwoordigden. Het wegklappen van 
burgemeesters, de krankzinnige afgevaardig-
denstemmingen, waarbij iedereen plotseling 
heel gewichtig deed, het verfoeide bordjes 
tochten en mestins aanpassen, de kringloop

actie, er had nog zoveel meer in kunnen 
staan! Ondanks dat geeft het boekje een 
goed beeld van de N.J.N., en het is prettig 
leesbaar. 

A. Oosterbaan 

DE OOSTVAARDERSPLASSEN. Van spon
tane natuuruitbatsttng tot gerichte natuur
ontwikkeling. Drs. Frans W. M. Vera. 
Uitgave van het Instituut voor Natuurbe
schermingseducatie (FVN) en het tijdschrift 
'Grasduinen'. Amsterdam/Haarlem 1988. 
168 pp. Prijs ƒ 44,50, voor leden of abonnees 
ƒ 39,50 op giro 347147, IVN Amsterdam. 

De titel van dit mooie boek, het nieuwste in 
de serie IVN-uitgaven, wekt haast bij ieder
een wel de weerklank: een groots natuurge
bied, na politieke strijd nu natuurreservaat. 
De fascinerende natuurontwikkeling in de 
natte westkant van de Flevopolder, van kaal 
slik naar rietmoeras, kreeg vele vogelaars en 
veldgangers al vroeg in zijn greep. In 1979 
vertaalde Frans Vera, beleidsbioloog SBB, 
het bij de kenners gerezen besef van de grote 
waarde in een beleidsnota over de mogelijk
heden tot behoud en verdere ontwikkeling 
van de levensgemeenschap. Vooral dit gedre
ven pleidooi zorgt dan voor de landelijke be
kendheid en politieke aandacht, waardoor de 
bedreigende spoorbaan tenslotte is verlegd. 
Vera bleef in de greep van die natuurontwik
keling en het nu verschenen boek laat zien 
waarom. Levendig en boeiend, vol interes
sante details, maar vooral een met kennis van 
zaken en met verve geschreven pleidooi voor 
geleide natuurontwikkeling van grote 
(moeras-)oecosystemen naar grotere volledig
heid. 

Aan drie aspecten wordt ruim aandacht be
steed in de 8 hoofdstukken: 
* De kolonisatie en spontane ontwikkeling. 
Over de plantengroei, de vestiging van soor
ten (riet-inzaai) en de vorming van de 'mo
nocultures' van moerasandijvie, lisdodden, 
riet en wilgenstruweel, wordt beknopt ver
slag gedaan. In dit voedselrijke milieu met 
ondiepe plassen en dynamische waterhuis
houding wordt de grote productie door hoge
re planten slechts door enkele soorten ver
zorgd, maar is de biologische productie te 
water al snel ontdekt door een reeks van vis
eters en rietbewoners, die van de insecten
massa's leven. De belangrijkste soorten wor

den in treffende beschrijvingen oecologisch 
op hun plaats gezet. De grote lijn van het 
boek wordt vervolgens duidelijk, wanneer de 
invloed van de grauwe ganzen als vegetatie
vormers is geanalyseerd en de vergelijking 
van dit nieuwe kleimoeras met oudere moe
rassen in Europa en daarbuiten tot even logi
sche als boeiende conclusies leidt. 
* Visie op natuurontwikkeling in grote sys
temen. Volledige ecosysteemontwikkeling is 
in ons drukbevolkte werelddeel niet mogelijk 
zonder onze bemiddeling: introductie van 
grote grazers (in de Oostvaardersplassen lo
pen nu heckrund en konikpaard als land
schapsvormers, terwijl introductie van edel
hert, eland en wild zwijn wordt overwogen), 
maar ook het opstarten van levensvatbare po
pulaties van bevers, vis- of zeearenden etc. 
komen als consistente natuurtechnische in
greep in zicht, door de enthousiaste en in
houdelijk overtuigende bespreking van de 
oecologische functies van deze soorten. De 
bespreking van de zo verschillende voedsel-
keuze van iedere soort in de loop van het 
jaar, de specialisatie in spijsverteringsstelsels, 
de manier waarop de ene soort de begroeiing 
openmaakt voor exploitatie door een volgen
de (fascilitatie) is een bijzonder geslaagde po-
pulasering van het onderwerp begrazing, dat 
de laatste jaren veel wetenschappelijke aan
dacht krijgt. Het krijgt daarbij steeds sterker 
de basisfunktie in het natuurbeheer van gro
tere gebieden. De waterhuishouding van dit 
moerassystecm is na de experimentele begin
jaren afgestemd op een natuurlijker dyna
miek, door vergelijking met andere Europese 
moerassen, zodat een cyclische successie kan 
worden onderhouden met hulp van de gra
zers. 

* Het derde aspect is de geschiedschrijving 
van de planologische strijd, waarin het dras
se, moeilijk tot landbouwgrond te ontginnen 
gebied evolueerde, en tegelijk ermee ons 
denken over die nieuwe natuur. Het leverde 
vooral een sterke impuls op voor 'natuurtech
niek' en het besef, dat milieu-aanleg en ont-
wikkelingsbeheer, ofwel een aktief ingrijpen 
met inzet van de bestaande oecologische ken
nis, tot ongekende resultaten kan leiden. 
De schrijver was destijds niet alleen de aan
stichter van veel strijd, maar heeft nu in zijn 
boek een sterke basis gelegd voor het toe
komstig beheer en voor de betrokkenheid 
van velen. Misschien nog belangrijker is het 
boek als referentie, een uniek voorbeeld van 
natuurtechnisch handelen in een nieuw ge
bied. Daarvoor zal ook in het buitenland veel 
belangstelling zijn. 
De spelfouten in latijnse plantenamen of 
slecht uitgevallen kleurenplaten vallen weg 
tegen de waarde van dit rijke boek met zijn 
documentaire waarde. 

W. Joenje 
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Zeehonden in de Zeeuwse wateren. Harry 
Benschop & Anton van Haperen. Stichting 
Natuur- en Recreactie-informatie, Middel
burg. 31 pag. Te best. door overmaking van 
ƒ 7,50 (incl. verzendk.) op postbanknr. 
5652027 t.n.v. Stichting NRI te Middelburg. 
Het boekje gaat in op de leefwijze van de 
zeehond, het voorkomen in de Zeeuwse wa
teren in het verleden en op dit moment, de 
bedreigingen voor het voortbestaan en de 
mogelijkheden om de zeehondenbevolking 
in de toekomst uit te breiden. 
'Zeehonden in de Zeeuwse wateren' is on
derdeel van een gelijknamige voorlichtings-
aktie van het Consulentschap Natuur, Milieu 
en Faunabeheer van het Ministerie van Land
bouw en Visserij, Rijkswaterstaat en de Pro
vincie Zeeland, gericht op het mogelijke her
stel van de zeehondenstand in de Zeeuwse 
wateren. 

Heidebeheer en luchtverontreiniging. Ver
slag Zesde Studiedag 1987. J. Lub &J. Bok-
dam (red.). Stichting Studiedag Heidebe
heer. 63 pag. Te best. door overmaking van 
ƒ 20,— op bankrek. nr. 387.037.322 van Ra
bobank te Ede (giro nr. 897111) o.v.v. 'Rap
port Studiedag 1987'. 
Deze studiedag was gewijd aan de invloed 
van luchtverontreiniging op de plant, op de 
nutriëntenhuishouding en soortensamenstel
ling van de heide en op het beheer dat daar
op moet inspelen. Het rapport geeft 5 lezin
gen en discussies. 

De heide heeft toekomst? Advies voor het 
toekomstige natuur- en landschapsbeleid 
voor de heide. 134 pag. Te best. door over
making van ƒ 12,50 op postrek. 54430 t.n.v. 
Staatsbosbeheer, o.v.v. 'rapport De heide 
heeft toekomst' sept. 88. 
Dit advies is door de Werkgroep Heidebe
houd en Heidebeheer opgesteld in opdracht 
van de Directeur Natuur, Milieu en Faunabe
heer van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij en doet aanbevelingen voor een uit
werking van het Structuurschema Natuur- en 
Landschapsbehoud voor de heide. In het rap
port wordt de huidige toestand van de heide 
beschreven. Om problemen bij het beheer 
op te lossen zijn er doeltypen en een aantal 
scenario's ontworpen,waarbij inzicht wordt 
gegeven in de ecologische en de financiële 
consequenties. 

Het effect van zure atmosferische depositie 
op de bodem: veldonderzoek en alumi-
nium-chemie. J. Mulder. Proefschrift, Land-
bouwunivetstieit Wageningen. Inf. Voor
lichting, tel. 08370-84472. 
'Zure regen' leidt in niet-agrarische gebieden 
veelal tot hogere gehaltes van opgelost alu
minium in de bodem, in grondwater en in 
het oppervlaktewater. Dit geldt met name 
voor de Nederlandse zandgronden waar de 
bodems zeer arm zijn aan gemakkelijk ver-
weerbare mineralen en waar de afzetting van 
zuur extreem hoog is. Opgelost aluminium 
kan giftig zijn voor planten en is mogelijk 
één van de belangrijkste oorzaken van 
bossterfte. 

Toekomst voor de natuur. Stichting Natuur 
en Milieu, Utrecht. 56 pag. ƒ 12,50 excl. ver
zendk. Te verkrijgen bij Natuur en Milieu, 
Utrecht en bij MilieuBoek, tel. 020-244989. 
Dit boekje bevat de lezingen die uitgespro
ken zijn ter gelegenheid van het 13-jarig ju
bileum van de Stichting Natuur en Milieu, 
betr. de stand van zaken van de natuur in 
Nederland, de internationale rol van Neder
land, de wetlands, de mogelijkheden om op 
creatieve wijze bestaande natuur te behou
den en nieuwe te ontwikkelen, en de maatre
gelen die daarvoor nodig zijn. 

Natuurkalender Griend 
Natuurmonumenten wijdt zijn kalender ge
heel aan het eiland Griend, met prachtige fo
to's van Jan van de Kam. De verkoop van de 
natuurkalender levert een bijdrage aan de 
Actie Griend. 
Ledenprijs ƒ 12,95; niet-ledenprijs ƒ 16,30. 

Uilenkalender. 
Vogelbescherming geeft een kalender uit 
met 13 kleurplaten van bijzondere soorten 
uilen, getekend door Ad Cameron, tevens 
met 12 pentekenbladen. Prijs ƒ29,50 excl. 
verzendkosten. Winkel Vogelbescherming 
Zeist. 

Kunstkalender 
Uitgeverij Schoonderbeek heeft uit 12 litho
grafieën van dieren door de kunstenaar Th. 
van Hoytema een kunstkalender heruitgege
ven. Prijs ƒ 24,90. Te verkr. in de boekhan
del. 
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Vragen en 

mededelingen 

Redactiewij ziging 
Ir. P. R. Minnaard heeft zich genoodzaakt 
gezien wegens toegenomen werkdruk de re
dactie te verlaten. Sinds de heroprichting van 
De Levende Natuur heeft hij deel uitge
maakt van de redactie en met grote zorgvul
digheid de artikelen beoordeeld, onder meer 
op hun juistheid wat betreft het beheer. 
Voor alles wat hij in de loop der jaren voor 
De Levende Natuur heeft gedaan, zeggen we 
hem veel dank. Ir. T. van Gelder zal zijn taak 
als redacteur overnemen. 

Studiedag WARN 
De Werkgroep Amfibieën en Reptielen Ne
derland organiseert een studiedag op zater
dag 26 november 1988. Op het programma 
staan de volgende onderwerpen. 
Biotopen van amfibieën in het voorjaar en in 
de zomer: poelen en landhabitats, met resul
taten van poelenprojecten. De film "Amfi
bieën en reptielen van Limburg" van N. 
Frigge en P. Keysers. De problematiek rond 
het uitzetten en verplaatsen van dieren. 
Plaats: Nijmegen. Aanvang: 10.15 uur. Toe
gang gratis. Bij schriftelijke aanmelding wor
den het programma en een plattegrond toe
gestuurd. 
Secretariaat: A. Zuiderwijk, Instituut voor 
Taxonomische Zoölogie, postbus 4766, 1009 
AT Amsterdam. 

8?i 'i^ 
Symposium: 'De Otter, ambassadeur van het 
zoete water' 
De oecologische Kring en de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming or
ganiseren een symposium over de Otter, waar 
de volgende onderwerpen worden behan
deld: De achteruitgang van de Otter in Ne
derland (drs. J. Veen), Otterhabitat in Ne
derland (drs. J. Veen), Oecologisch onder
zoek aan de Otter in Nederland (drs. A. W. 
J. J. de Jong, SON), Belasting van Otters met 
zware metalen en PCB's (drs. S. Broekhui
zen, RIN), Het water voor de otter (T. H. L. 
Claassen, prov. Friesland), Beschermingsplan 
Otter (drs. J. Waker, Min. L&V), Plan tot 
verbetering van het otterbiotoop in Friesland 
(drs. U. G. Hosper, It Fryske Gea), Het Wa
terbeheer en de otter (dr. P. J. P. de Vries, 
UvW). Datum: 30 nov. Plaats: Kon Ned. 
Akad. van Wet. Kloveniersvoorburgwal 29, 
A'dam. Opgave voor 18 nov. door overma
king van ƒ 20,— op giro 868229, t.n.v. J. E. 
Visser, Admin. Oecol. Kring., Arnhem. 

Cursus 'Ecologie en toepassingen in land- en 
waterbeheer' 
Op 6, 7, 8 en 13, 14 en 15 december 1988 zal 
in Wageningen de PHLO (Post-Hoger 
Landbouwonderwijs) cursus 'Ecologie en toe
passingen in land- en waterbeheer' worden 
gehouden. De cursusleiding berust bij prof. 
dr. C. W. Stortenbeker. De kosten bedragen 
ƒ1150,00 per pers., incl. syllabi, kof
fie/thee, lunches, 1 diner. Inl. en opgave bij 
Bureau PHLO, Wageningen, tel. 08370-
84093 / 4. 

Aanvoer van gebiedvreemd water: omvang 
en effecten op oecosystemen. 
Op woensdag 21 december organiseert de 

vakgroep Aquatische Oecologie van de Ka
tholieke Universiteit Nijmegen een sympo
sium over systeemvreemd water. Er wordt 
aandacht besteed aan de effecten van de aan
voer van al dan niet vervuild systeemvreemd 
water op tal van oecosystemen zoals de dui
nen (Dr. H. W. J. van Dijk, Provincie Over
ijssel), voedselarme trilvenen (Drs. G. van 
Wirdum, RIN Arnhem), laag- en hoogveen-
plassen (J. G. M. Roelofs, Aquat. Oecologie 
KUN), vochtige gras- en heidevegetaties 
(Drs. P. Groenendijk, I .CW. Wageningen), 
meren en plassen (Dr. L. R. Mur, vakgroep 
microbiologie, U.V.A.), vennen (Drs. G. H. 
P. Arts en Drs. R. F. M. Buskens, Aquat. Oe
cologie KUN) en beken in Drenthe (Drs. R. 
Torenbeek, RIN-Leersum). Tevens wordt 
door een vertegenwoordiger van de milieu
organisaties (Dr. R. S. E. W. Leuven, Stich
ting Natuur en Milieu) hun visie gegeven op 
de problematiek van het systeemvreemdc wa
ter. Geïnteresseerden kunnen schriftelijk do-
kumentatie en een aanmeldingsformulier 
aanvragen bij het secretariaat van de Afd. 
Aquatische Oecologie, Faculteit der Wiskun
de en Natuurwetenschappen, Toernooiveld, 
6525 ED Nijmegen, onder vermelding van 
'Informatie symposium systeemvreemd wa
ter'. 

^ 

Studiedag Werkgroep Landelijk Gebied 
Vrijdag 9 december organiseert de Werk
groep Landelijk Gebied haar 6e studiedag 
met het thema "Naar een integraal beleid 
voor water, milieu en ruimte?" In groepen 
van maximaal 8 personen zullen de deelne
mers van de studiedag over dit onderwerp 
kunnen discussiëren, waarbij een aantal con
crete problemen in het landelijk gebied (in
tensieve veehouderij, watervoorziening land
bouw, natuurbouw, drinkwaterwinning, af-
valberging) als ingang dienen. 
Plaats: "De Hucht", Gen. Foulkesweg 13, 
Wageningen. De kosten bedragen ƒ 3 5 , -
(voor studenten en werkloze vakgenoten 
ƒ 20, - ) . Contactpersoon is Michael van 
Buuren, postbus 463, 6700 AL Wageningen, 
tel. 08370-84374 (overdag) en 08370-20377 
('s avonds). 

Dialezingen in Biesbosch-bezoekerscentrum 
Merwelanden 
Evenals vorig winterseizoen zal ook deze win
terperiode de heer Bram Snelders, medewer
ker van de werkgroep vrijwilligers HoUand-
sche Biesbosch, weer een aantal dialezingen 
over de Biesbosch en omgeving verzorgen. 
De lezingen vinden steeds plaats op de Ie 
zondag van de maand en starten om 14.00 
uur. Inl. tel. 01840-18047. 
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Inhoud 89-ste jaargang 

Baeyens, G., zie Ehrenburg, A. 
Bakker, J. P. & Y. de Vries, De effecten van verschillende maairegi-
mes in de benedenloop van de Drentsche A. 121 
Bakker, J. P. & Y. de Vries, Verspreiding van zaden door maaimachi-
nes en grote herbivoren. 173 
Berger, C , OsciUatoria-meren, een eindfase van eutrofiëring: ont
staan, kenmerken en sanering. 112 
Berris, L. B., Opnieuw veel Grasuilen op de Veluwe. 158 
Berris, L. B., zie Gravcland, J. 
Beije, H. M., Effecten van berijding en de aanwezigheid van wegen 
in heidevelden. 21 
Borg, S. J. ter, zie Ast, A. van. 
Bremer, P., Veranderingen in de varenflora van het Kuinderbos in 
tien jaar. 74 
Buiks, C. J. M., Veldnamen en natuurhistorie, een voorbeeld uit de 
Baronie van Breda. 55 
Buskens, R. F. M. & H. L. Zingstra, Beuven: verwording en 
herstel. 34 
Coops, H. & H. Smit, Biezen langs de Oude Maas. 106 
Guppen, H. P. J. J., zie Timmermans, W. 
Dam, H. van, B. van Geel, A. van der Wijk & M. D. Dickman, Be
heer van vennen in historisch perspectief. 66 
Dickman, M. D., zie Dam, H. van. 
Drost, H. J. & A. Muis, Begrazing van Duinriet op 'de Rug' in de 
Lauwersmeer. 82 
Ehrenburg, A., L. H. W. T. Geelen, P. Ketner & G. Baeyens, Een 
halve eeuw landschapsontwikkeling in de Haasvelderduinen. 150 
Frambach, E. H. M. & M. M. Meuünan, De Byvanck; veranderingen 
in de vegetatie als gevolg van verdroging. 25 
Geel, B. van, zie Dam, H. van. 
Geelen, L. H. W. T., zie Ehrenburg, A. 
Graveland, J. & L. B. Berris, Een populatie-explosie van de Grasuil 
in het Deelerwoud; veldwaarnemingen en implicaties voor het 
beheer. 98 
Groenendael, J. M., zie Ast, A. van. 
Groenendael, J. M. van & S. J. ter Borg, Strooizout veroorzaakt varia
tie binnen zuringsoorten. 51 

162 

178 

Gryseels, M., Effecten van muskusrattenvraat in een verruigd rietland 
(De Blankaart te Woumen, België). 136 
Heimer, W. & H. J. G. A. Limpens, Echo's in het landschap; over 
vleermuizen en oecologische infrastructuur. 2 
Huijs, L. G. J., Libellen in een stadspark. 167 
Ketner, P., zie Ehrenburg, A. 
Koster, A. Stedelijk groen meer oecologisch beheerd. 
Lammens, E. H. R. R., zie Nie, H. W. de. 
Limpens, H. J. G. A., zie Heimer, W. 
Mabelis, A. A., Beheer van ongewervelde diersoorten. 
Meulman, M. M., zie Frambach, E. H. M. 
Muis, A., zie Drost, H. J. 
Nie, H. W. de, & E. H. R. R. Lammens, Veranderingen in de visfau-
na van het Tjeukemeer; oorzaken en mogelijkheden voor 
beheer. 144 
Nijs, L. de, zie Sykora, K. V. 
Ouborg, N. J., Genetische verarming: de problematiek van het be
heer van kleine plantenpopulaties. 7 
Pelsma, T., zie Sykora, K. V. 
Prins, F. W., Begrazing, toepassing en onderzoek. 124 
Rijk, J. H. de, Wildbeheer in het verieden. 89 
Smit, H., zie Coops, H. 
Sykora, K. V., L. de Nijs & T. Pelsma, Plantengemeenschappen in 
Nederlandse wegbermen en de zeldzaamheidswaarde van de berm
flora. 14 
Timmermans, W. & H. J. J. Guppen, Een gemeentelijk landschaps-
ecologisch onderzoek naar effecten van vermesting op de ve
getatie. 182 
Vanhecke, L., Veranderingen in een kustpopulatie van de Rietorchis 
(Dactylorhiza praetermissa) tussen 1973 en 1985. 43 
Verstegen, M. A. J. M. & H. A. T. M. van Wezel, Het betrekken van 
de fauna bij het heidebeheer, een toets. 130 
Vries, Y. de, zie Bakker, J. F. 
Vries, Y. de, zie Bakker, J. P. 
Wezel, H. A. T. M. van, zie Verstegen, M. A. J. M. 
Wijk, A. van der, zie Dam, H. van. 
Zingstra, H. L., zie Buskens, R. F. M. 

In een van de 

volge 

nummers 
zal uitgebreid aandacht worden besteed aan: 
Otters in Nederland 
Verder kunt u artikelen verwachten over: 
Begrazing en grasinzaai in de Oostvaardersplassen. 
Het doorsluizen van stekelbaarsjes om lepelaars te be
schermen. 
Natuurtechnische milieubouw in het kustgebied. 
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In memoriam Dik Thalen 

Victor Westhoff, namens de redactie 

Tijdens ontspanning slaat het noodlot 
toe. 

Op Eerste Kerstdag 1988, tijdens 
een zozeer verdiende vacantie met zijn 
gezin in Frankrijk, overleed plotseling 
Dik, dr. D. C. P. Thalen, op de leeftijd 
van;45 jaar, sinds kort hoogleraar in het 
natuurbeheer van de tropen aan de 
Landbouwuniversiteit te Wageningen. 

Het is ons een behoefte hem hier 
terstond te herdenken; niet in een gede
gen necrologie, wat op zo korte termijn 
onmogelijk zou zijn, maar in woorden 
die uit het hart komen van ons die met 
hem samenwerkten en tot ons groot ver
driet zonder hem verder zullen moeten. 

Na zijn studie in de biologie te 
Groningen trok Dik Thalen de aandacht 
voor zijn voortreffelijk, breed opgezet, 
diepgaand en helder proefschrift over 
ecologisch verantwoord en onverant
woord agrarisch grondgebruik in Irak, 
een land waarin hij verscheidene jaren 
vertoefd had en waarvan hij ook de taal 
had leren spreken. Zijn leermeesters wa
ren Eddy van der Maarel en Isaac Zonne
veld, thans hoogleraren te Uppsala resp. 
Enschedé. In dit werk werd al de toon 
gezet voor de activiteit die hem in zijn 
volgende levensjaren het naast aan het 
hart lag: in de Derde Wereld van Azië 
en Afrika de grondslag leggen voor een 
zodanig beheer van de natuurlijke 
bestaansbronnen, dat zowel de natuur
lijke rijkdom als de inheemse bevolking 
daarmee gebaat zouden zijn. Van de 
aanvang af zag hij in, dat zulks slechts 
mogelijk is vanuit begrip, inzicht en me
dewerking van autochthonen; educatie 
stond dan ook hoog in zijn vaandel. 
Vooral op Oost-Java wist hij zodoende 
een indrukwekkend resultaat te berei
ken. 

Steeds bleef zijn hart echter ook 
uitgaan naar onderzoek en beheer van 

natuur en landschap in zijn vaderland. 
Hij kon zich daarin ontplooien sinds zijn 
benoeming, in 1980, tot hoofd van de 
afdeling Botanie van het Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer te Leersum, een 
functie die hij tot voor kort heeft ver
vuld. Dank zij zijn bezielende persoon
lijkheid en zijn zowel practische als vér 
vooruitziende en degelijke aanpak van 
problemen en methoden wist hij in en
kele jaren tijds de activiteiten van deze 
groep te stroomlijnen en te bundelen. 
Ecohydrologie, bos-ecologie, successie-
onderzoek en de technieken van 'remote 
sensing' hadden zijn bijzondere aan
dacht. Hij streefde er naar, de talloze 
verspreide detailgegevens die zowel in 
als buiten het R.I.N. veelal onbenut ble
ven, in te brengen in een veelomvattend 
documentatie-systeem en ze zodoende 
toegankelijk te maken. Het daartoe on
misbare dagelijkse gebruik van de com
puter werd onder zijn leiding gemeen
goed. In deze gedachtengang pasten ook 
zijn belangstelling en zijn initiatief om 
vanuit het R.I.N. te komen tot een her
bewerking van de plantengemeenschap
pen van Nederland, aan de hand van 
een breed opgezet systeem van vegeta
tie-tabellen. Dit project is, dank zij de 
financiële ondersteuning van derden 
(Landinrichtingsdienst; Staatsbosbeheer; 
Directie Natuur, Milieu en Faunabe
heer) in 1987 aangevangen. 

Dat wij Dik Thalen op deze plaats 
herdenken, heeft echter in de eerste 
plaats een andere reden: hij was een van 
de pioniers bij de wedergeboorte van 
'De Levende Natuur'. 

Toen ons tijdschrift in 1983 na 84 
jaargangen de geest leek te geven, door
dat de toenmalige uitgever het voor ge
zien hield, was het duidelijk, dat slechts 
een andere opzet het veldbiologisch tijd
schrift van Nederland kon redden, en 
dat daarvoor gedacht moest worden aan 
een gat in de markt: een blad, waarin 
degenen die in natuurbehoud en na
tuurbeheer werkzaam zijn, hun kennis 
en ervaring aan anderen kunnen over
dragen. Een platform, niet specialis-
tisch-wetenschappelijk, maar ook niet 
populair: uitsluitend eigen werk, in de 
aloude traditie van 'De Levende Na
tuur'. Om dit te verwezenlijken, was 

mede- en samenwerking nodig van de 
organisaties die daarbij het meest be
trokken waren: 'Natuurmonumenten', 
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en 
de Kon. Ned. Natuurhistorische Vereni
ging. Maar organisaties zijn lege hulzen 
zonder de persoonlijkheden die hen dra
gen en door wie zij gedragen worden. 
Dat waren, in die volgorde, Ton Coops, 
Dik Thalen en Hein van Bohemen. Dik 
was degene die niet alleen organisato
risch aan ons doel vorm hielp geven, 
maar ook samen met ons en enkele an
deren de redactie van 'De Levende Na
tuur' heeft gevoerd. Met hart en ziel 
heeft hij daaraan gewerkt, tot de ver
schillende speciale nummers het initia
tief genomen en die mogelijk gemaakt, 
en auteurs tot het leveren van kopij aan
gemoedigd. Hij was een ideale, inspire
rende vriend en collega, altijd opgewekt, 
altijd hulpvaardig, optimistisch zonder 
in luchtkastelen op te gaan, zakelijk 
waar dat vereist was, muzisch wanneer 
dat kon zijn. 

Het is niet aan ons om te beoorde
len of en hoe zijn zo zegenrijke werk in 
de ontwikkelingslanden kan worden 
voortgezet, al lijkt hij voor ons daarin 
onvervangbaar. Wel kunnen wij er naar 
streven, in eigen land voort te gaan, niet 
alleen op de weg die hij ons heeft gewe
zen, maar bovenal in het tempo en de 
stemming waarin hij die beging; blij
moedig en tevens rustig; voortvarend, 
maar niet overijld; zelfverzekerd, maar 
zonder eigendunk: allegro con moto. 

Het heet dat de goden hen die zij 
beminnen vroeg tot zich nemen. Dat 
zijn dan de genii, door Friedrich Hölder-
lin bezongen in 'Hyperions Schick-
salslied'. Zouden zij zich vanuit hun ho
ge sferen weinig bekommeren om het 
verdriet en de ontreddering van hen die 
achterbleven, die in een woord van A. 
Roland Holst 'achtergelaten' zijn? Of 
willen ze ons veeleer manen, leven en 
dood te zien in het kosmisch perspectief 
van de eeuwige kringloop? Vergaan en 
wederkeer zijn immers het wezen van de 
levende natuur. Zo is ook onze Levende 
Natuur mede dankzij de inzet van Dik 
Thalen weer tot leven gebracht. 
Wij herdenken hem in grote dank
baarheid. 


