
Bijlage tot de algemeene vergade-

ring van 26 Februari 1905.

V erslag

der Vergadering op uitnoodiging der Neder-

landsche Natuurhistorische Vereeniging

op 22 April j.l. te Amsterdam

gehouden ter

bespreking van maatregelen tot bescherming van

natuurmonumenten.

Aanwezig waren ongeveer 40 afgevaardigden, vertegenwoor-

digende de afdeelingen Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Leiden,

Leeuwarden, ’s Gravenhage, Zwolle, Bloemendaal, Twenthe

van de N. N. V., de Yerfraaiingscommissie van Haarlem, de

Nederl. Dierk. Ver., de Sint Lucas Ver., de Ned. Bot. Ver.,

het Museum van Nat. Hist., het Qenootsch. Natura artis

magistra, Amicitia, het Genootsch. t. bev. van Nat.- Gen.-

en Heelkunde, de Heidemaatsch., de Maatsch. v. Tuinbouw,

Ingevolge opdracht van het bestuur der Nederlandsche

Botanische Vereeniging woonde ondergeteekende als afge-

vaardigde de bovengenoemde vergadering bij en heeft de eer

daarvan het volgende rapport uit te brengen.

In Februari 1905 werd door het hoofdbestuur der Neder-

landsche NatuurhistorischeVereeniging aan tal van corporatie’s

en zoo ook aan onze vereeniging eene circulaire gericht,

wier inhoud reeds op bl. 44 e. v. in haar geheel werd

afgedrukt.
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de Rotterd. Diergaarde, de Rotterd. Nat. Hist. Club, de

Ornithol. Ver. en nog eenige andere.

De vergadering wordt geopend door den heerH e u k e 1 s,

die na eene korte inleiding aan de orde wenscht te stellen

de wijze van werken der vergadering, die bijeengekomen is

om een Lichaam tot bescherming van Natuurmonumenten

op te richten.

Ondergeteekende betoogt, dat deze vergadering z. i. alleen

kan beraadslagen, maar geen besluiten nemen, daar de afge-

vaardigden in de gelegenheid moeten worden gesteld rugge-

spraak te houden met hunne vereenigingen. Verscheidene

afgevaardigden sluiten zich daarbij aan. De voorzitter meent,

dat althans op deze vergadering dient te worden uitgemaakt

op welke grondslagen de statuten van het op te richten

Lichaam zullen berusten. Ondergeteekende wenscht daaren-

tegen eerst uitgemaakt te zien öf men in het algemeen de

oprichting van een Lichaam als in de circulaire van het

hoofdbestuur dep'N. N. V. bedoeld, wenschelijk acht.

Naar aanleiding van een en ander ontspint zich nu eene

vrij uitvoerige discussie.

Daaruit zij hier het volgende gememoreerd.

De nadere toelichting van het bestuursvoorstel geschiedde

wel het duidelijkst door den heer Thijsse, die in de eerste

plaats verwijst naar de oproepingscirculaire en danongeveer

zegt; „er moet worden gevormd een lichaam, dat gesteund

moet worden door de sympathie van velen en door tonnen

gouds; een Lichaam met een onbeperkt aantal leden, zoowel

afzonderlijke personen als Vereenigingen, die alle hetzelfde

doel: behoud van nederlandsche natuurmonumenten, beoogen.

Ondergeteekende, daartoe uitgenoodigd door één der aan-

wezigen ontvouwt zijne denkbeelden, overeenkomende met

die, neergelegd in het bestuursvoorstel onzer afdeeling en

in dit nummer van het Archief gepubliceerd: hij wijst op

den heterogenen aard van wat men natuurmonumenten

noemt; betoogt dat verschillende groepen van natuurmonu-
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menten van verschillende waarde zijn voor evenveel ver-

schillende groepen van belanghebbenden en meent daarom

dat bij samenwerking botsing van belangen niet kan uit-

blijven, waarom hij nadere details wenscht, teneinde te weten

hoe het hoofdbestuur deze botsing denkt te vermijden; ten

slotte geeft hij als zijne overtuiging te kennen, dat eene

afdoende bescherming alleen te bereiken is, indien iedere

groep van belanghebbenden de haar bijzonder interesseerende

natuurmonumenten beschermt.

De afgevaardigde der Haarlemsche verfraaiingscommissie

is niet bevreesd voor botsing der belangen, daar alles

beschermd moet worden. De voorzitter meent, dat onderge-

teekende te veel het wetenschappelijk belang op

den voorgrond stelt; hij daarentegen beschouwt de bescher-

ming als een volksbelang en gelooft, dat één Lichaammeer

steun te wachten heeft, van particulieren b.v., dan verschil-

lende Lichamen, die ieder voor zich werken.

De heer Piepers vraagt hoe men aan de groote geld-

sommen denkt te komen en deelt voorts mede, dat er kans

bestaat, dat de Naardermeer zal worden aangekocht om

aan het op te richten Lichaam verkocht te worden. Men

zou er' hypotheek op kunnen nemen en het later aan den

Staat overdoen.

By de nu volgende stemming over het voorstel of men

de oprichting van een Lichaam tot bescherming al dan niet

wenschelijk oordeelt, wordt daartoe met algemeene stem-

men besloten.

Wat de geldmiddelen betreft deelt de heer Thijsse mede,

dat hij reeds aanbiedingen heeft van geld tegen 1% a 2%,

zoodat niet alle middelen door schenking verkregen zouden

behoeven te worden.

Nu wordt verder beraadslaagd over de inrichting en de

taak van het te stichten Lichaam, waarbij door ondergetee-

kende nogmaals wordt aangedrongen op eene behartiging der

belangen van iedere groep van belanghebbenden door dezen
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zelven, wat z. i. zeer goed mogelijk blijft al wordt een

Lichaam gesticht tot bevordering van het behoud van natuur-

monumenten in het algemeen, terwijl z. i. regeeringssteun

veel beter te verkrijgen zal zijn voor door deskundigen

aangetoonde belangen.

Dr. Ritzema Bos vreest, dat de vereeniging der ver-

eenigingen tot botsingen aanleiding zal geven door de zoo

zeer uiteenloopende belangen en stelt daarom voor eene

geheel nieuwe vereeniging op te richten, onafhankelijk van

reeds bestaande corporatie’s en zoodanig ingericht, datbizon-

der milde schenkers tot directeuren of stichters worden

benoemd.

De aanwezigen zijn het met dit voorstel eens en daar de

taak der afgevaardigden hierdoor geëindigd is, sluit de voor-

zitter de vergadering, nadat hij belangstellenden verzocht

heeft nog te blijven, teneinde zoomogelijk van de gelegen-

heid, dat zoovele belanghebbenden bijeen zijn, te profiteeren

om tot de oprichting der nieuwe vereeniging te geraken.

J.W.C. Goethart.

NASCHRIFT.

Hoewel met het uitbrengen van bovenstaand rapport mijn

taak als afgevaardigde geëindigd is, zij het mij vergund daaraan

nog het een en ander toe te voegen over het verdere verloop

van de oprichtings vergadering der nieuwe vereeniging.

Door de aanwezigen werden de heeren H e u k e 1 s en

H e i n s i u s resp. als voorloopig voorzitter en secretaris geko-

zen, waarna besloten wordt een commissie van 5 personen

te benoemen, om een voorloopig reglement samen te stellen

en dan belangstellenden bijeen te roepen tot het oprichten

der nieuwe vereeniging. In deze commissie worden gekozen

de H.H. Heukels, Thijsse, Goethart, Ritzema

Bos en Heinsius.

Ik zelf, hoewel mij staande de vergadering alle vrijheid van
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handelen voorbehouden hebbende, meende toch bij kalmer

overleg als lid der commissie van voorbereiding te moeten

bedanken. Dit moge niet opgevat worden als een bewijs

van mindere ingenomenheid met haar streven. Ik heb reeds

herhaaldelijk mijrie groote sympathie uitgesproken voor het

streven om stukjes natuur op zooveel mogelijk plaatsen in

ons vaderland aan de cultuur te onttrekken, omdat ik daarin

steeds gezien heb, en nog zie, een zeer groot volksbelang.

Daar staat echter tegenover, dat voor de bescherming der

flora, wat een wetenschappelijk belang is, in de meeste ge-

vallen geheel andere terreinen in aanmerking zullen komen,

terwijl ter bereiking van die bescherming ten deelesoortge-

lijke middelen zullen moeten worden aangewend. Het weten-

schappelijk belang van florabescherming moetm. i. het zwaar-

ste wegen en waar de mogelijkheid bestaat dat bij uitvoering

van beide soorten van bescherming van tijd tot tijd eene

concurrentie zou kunnen ontstaan, scheen het mij wijzer toe,

geen werkzaam aandeel te nemen in de bescherming der

natuurmonumenten in het algemeen.


