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INLEIDING

o,;:lu';"::h:, jj":^0,::,1:'"rl::r;.
auch die Nation beda{ dieser Schdn-
heit, wenn sie im Innern gesund blei-
ben soll. Denn die Liebe zum Vater-
Iande wiichst besser und Jester an,
wenn sich ihr lYiilder, lViesen und Fel-
der darbieten, als wenn sie ihre Wurzeln
auJ den harten Pfaster und der hahlen
u;::O:**" der Groszstadt schlagen

PauI Schulze, Naumburg r 9 z 8 I )

Het is een schande, dat er in t949 in een boek over natuurbescherming
nog een hoofdstuk moet voorkomen, gewljd aan de wensen ten aanzien van
een natuurbeschermingswet. Reeds ruim twintig jaren geleden werd de nood-
zaak beaamd en werd in de Troonrede medegedeeld, dat de Kamers een
ontwerp natuurbeschermingswet teg€mo€t konden zien. Een aantal rege-
lingen, welke het behoud van het landschapsschoon ten bate komen, zijn
wel is waar sinds 1928 genomen, vooral ter beteugeling van de bebouwing
langs de wegen, maar de wet, die in deze de noodzakelijke afronding moet
brengen, laat nog op zich wachten.

Het is een schande; dat na de laatste Oorlog het natuur- en het landschaps-
schoon, reeds op ernstige wijze geschonden door oorlogshandelingen en
houtkap, nog aan aanslagen bloot staan. In November 1948 werd bekend,
dat de Pieursberg bij Maastricht, welke al voor een deel afgegraven was,
voor het overgrote deel zal verdwijnen. De Pietersberg, om welks behoud
tegen mergelwinning al sinds r92o een strijd gevoerd wordt, is beroemd
om zijn gangen en grotten, deels van zeer oude datum, €n om zijn schoon-
heid; biologen waarderen de velerlei species vleermuizen en de flora.

Deviezen - zoals men in het mercantilistische Frankrijk goud aanbad uit
kortzichtige overwegingen, zijn nu deviezen en dollars de toverformule -

deviezen en bouwnijverheid zijn de argumenten, die de doorslag gegeven
hebben. Welk een argument, als men bedenkt, dat in de Ardennen mergel
te ov€r is en dat we hopen, dat in r95r de economische samenwerking
tuss€n Nederland en Belgi€ zo groot zal zijn, dat de mergel dan even ge-
makkelijk uit de Ardennen als uit Limburg gehaald kan worden. Het zuide-
l4kste deel van de Pietersberg, dat zich op Belgisch grondgebied bevindt, is,
nadat ook daar mergelgravingen hadden plaats gehad, thans als monument
geklasseerd. Het ware ons inziens beter geweest de concessie aan de

r) Die Gestaltung der Londschdt dutch den Menrchen, t9zE. 
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Eerste Ned. Cementindustrie voor twee jaren te verlenen, in plaats van

voor zestig jaren!
ln het b-egin dezer eeuw heeft de Regering de verkoop van €€n kostbaar

voorwerp vin grote historische waardeiloor-de stad Veie naar het buiten-

land weien tJverhinderen. Moeten wij dan thans beleven, dat de be-

roemclste, reeds zo deerlilk verminkte berg, terwille van tijdelijke devie-

zenbesparing blijvend verloren gaat? Een lat-er geslacht zal zich kunnen ver-

meien'in h6t pirk, dat de E.N.C.I. op het terrein harer vergrijpen zal

planten, maar het veilies is toch onherstelbaar.
De militaire oefenterreinen moeten uitgebreid wordenl dat is te v€T-

wachten. Het is i""t pil"tqt , dat Oorlo{j,ritt de hand-wil leggen op het

oudste staatsnatuurm6nument, het Kootwijkerzand; dat voor geologen
grot€ aantrekkingskracht bezit om de zich immer vormende stuifduinen en

ie bloot gewaaidi zand. en leembanken me t doorde gletschers aangesleepte

st€n€n.

Met het schrijven van dit boek hoop ik aan een lang gevoelde behoeJte

te voldoen. Er is een zeer groot aantal tijdschriftartikelen en raPPorten

ov€r natuur- en landschapsbescherming. Doch wie weet er weg in te

vinden? Vele verenigingen bewegen ziih op het gebied der landschaps-

bescherming, doch f,oe"veel leden cler ene vereniging weten iets af van

het werk d6r andere? Er bestaan enkele wett€n en e€n groot aantal ver-

ordeningen, welke de landschapsbescherming ten doel hebben, doch in

welk b&k shan zij min of meer uitvoerig bijeen? En'waar kan men na-

slaan, welke arrd.r" maatregelen er op het*uitgestrekte gebiqd der natuur-

bescherming door overheiJslichamen zrjn genomen ? Hocvele voorstellen

voor het be-houd van natuur- en landschapsschoon zijn gedaan en wie weet

wat z,e inhouden?
Slechts zeer enkelen zijn op de hoogte van het vele werk, dat gedaan

is en van de grote moeililkheden, welke-steeds weer opdagerr. De natuur-

beschermers Z*o"g.tr als mannen aan de handpomp oP een zinkende schuit

en kunnen niet bo-vendien een boek schrijven om anderen op de hoogte te

brengen van de veelzijdigheid van het vak_der landschapsverzorging. Ik zal

volgens den leek te uitvoerig zijn; de ,,vakman" zou graag meer gegev€ns

will-en zien. Ik ga er wel ver, maar niet te diep op in'

In dit boek vindt men €en bespreking van de overheidsmaatregelen op

het gebied der mtuur- en landschapsbesiherming, de plano-logische rege-

linge-n, welke de bestemming van de bodem raken en daardoor,van grote

beiekenis zijn voor de bescLerming van het landschap tegen bouw- en

grondwerken, iets over de Duitse en Engelse materie op de gebieden van

itedebouw en natuurbescherming en tenslotte enige wensen inzake een

natuurbeschermingswet. In een inleidend hoofdstuk, gewtjd aan het ver-
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enigingsleven in Nederland, worden slechts enkele pogingen van particu-
lieri iilde en haar gevolgen vermeld uit de ou.ulo"i v"in gegevens uit
dit werk.

De Vogel- en de Jachtwet heb ik niet besproken; eensdeels omdat deze
niet de eigenlijke natuur- en landschapsbescherming betreffen, zoals men
deze pleegt op te vatten, anderdeels omdat over beide wetten reeds boeken
bestaan 1). Slechts als syrnptoom heb ik de ontwikkeling der vogelbescher-
ming genoemd. Evenmin lvordt de bosbouw besproken, afgezien. van een
enkele vernieuwende stroming.

Sommige mensen achten het noodzakelqk van de natuurbescher.rning een
schema te zien; de verhouding te weten tegenover vogelbescherming, heem-
schut e.d. Prof. Dr. Hans Schwenkel te" Stuttgart"geeft het volg'ende 2).

Hij noemt heemschut in ruime zin de verzorging en vorming van alle
goederen en krachten van cle eigen landstreek (Heimat). Hierin onder-
scheidt hij nader de monurnentenzorg, de natuurbescherming en de heem-
schut in engere zin (klederclrachten,-volksgebruiken en oudi ambachten).
De natuurbescherming onderscheidt hij in Naturpflege -. onderverdeeld in
Naturschutz (in enge zin) en Naturhege - en Landschaftsschutz en Land-
schaftsgestaltung.

Aan de vogelbescherming ruimt Prof. Schwenkel geen plaats in. Deze
vorm! naar mijn mening een onderdeel van de Naturpflege.

In het vervolg van dit boek zal men de in Nederland gebruikelijke
termen natuurbescherming, landschapsbescherming en landschapsverzor-
ging aantreffen naast speciale vogel- en plantenbescherming. Het algemeen
verspreide begrip natuurbescherming heeft in Nederland sinds een tiental
jare,n het begrip landschapsbescherming naast zich gekregen. Hiermede be-
doelt men di bescherming van het laridschapsbeell 

"r 
io.t de schoonheid

van het landschap. Natuurbescherming omvat naar veler gevoelen ook de
landschapsbescherming en heeft bovendien betrekking op-de bescherming
van zeldiame verschijiingsvormen in de natuur, zon:el iode als levende".
Wat landschapsverzorging in dit schema betekent, behoeft nu geen verdere
uitleg meer.

Men kan nuchter de vraag stellen: waarom natuurbescherming? Waarom
moeten wij eigenlijk de natuur en het landschap en de vogels sparen? De
meeste m,ensen zoeken ontspanning in boeken en films of trekken naar het
strand en de stadsparken. Onder hen, die de ruimte om zich willen hebben,
zijn er velen, vooral boeren en andere plattelanders, die veel meer vol-
daanheid voelen bij het aanschouwen van vruchtbare landouwen met propere
boerderijen.

r )  M r . W . B , J . B u v d . e n J . D r i j v c r , D e V o g e l w e t , 1 9 3 6 e n M r . J , H , F . B l o e m e t s , D e o n t w i k k e l i n g v a n h e t

Jachtrecht en zijn toekomst bij ile vorning van jachtschappen, Ac. Pr[s. Cron. 1933.
z) Grundzige iler LandschaJtspfege, 1916,



Van natuurbeschermingszijde - in dit verband vat ik tevens de vogel-

bescherming en landschapsverzorging er onder - ziin argume-nten oP-

gewolpen om dez. nihilisfische bervering te niet te- doe-n, Enige literatuur

i,og. iun de voet dezer bladzij vermeld worden t). Ik wil deze hier beknopt

w.Jrgeren, doch voorop stellen, dat de natuur de_schepping Gods is,

*uurdoor het den mens ionder meer geboden is, om de natuur te bescher-

men €n althans niet nodeloos te schenden.
De natuurwetenschappeliike waorde van de levende natuur is voor biologen,

geologen, landbouwtundigtt .tt hun leerlingen van het allergrootste-be-

lang.
De natuurwetenschap maakt, als ik het mag z€ggen' ongeveer dezelfde

ontwikkeling door als de jonge vogelliefhebber, die eerst alleen tuurt naar

vogels, die n"ieuw voor hem 
"-i1. ".iput 

later er zich toe zet' oPger,vekt door

eei lezing van den heer Jan P. Stiilbos of Dr. A. F. J. Portielje, aan de

gedragingin der vogels zijn aandacht te wijden.
" 

De"oivatting ov-er natuurwetenschappelijke waarde was vroeg€r veel

strengef dan tegenwoordig. Het ging in het begin dezer eeuw nogom de
instaidhouding""an de oeiatuut.-p.i" natuurmJnument werd dooi Dr. H.

Conwentz z) dmschreven als €en oorspronkelijk bos of berglandschap, of

een terrein met planten- en dierengemeenschap, welke zonder 's mensen

toedoen zijn gevormd.
Naar dq niiuwere opvattingen letten de biologen vooral op de levens-

gemeenschappen van plant enlier. Zij laten de riatuurlijke piocessen niet

6ngestoord hlut ga.tg gaan, maar grlp€n in, als de zeldzame soort€n door de

g€wone dreigen te worden verdrongen.- 
De bestrijding oat plantenziekten en rrrpsenplagen in de bosbouw kan

alleen geschiedJn mei kennis van deze kwalen, *larvoor lelerlei studie-

velden"nodigzin.,,Dat mogen wij vragen; niet als €en-gunst' maar als ons

recht, het ie"ht der (natu-ur)wetensChap. Doen wij dat niet, dan zal er

een natuurbeschermingswet komen, als ef geen natuur m€er te beschermen

zal zijn" , aldus Prof. Weevers 3).

Voor een leel grotere groeP m€nsen is een andere zijde van de natuur

belangrijk: de aest4etisch. oT sclioonheidszijde. De schoonheid en grootsheid
van dl natuur, de rust en harmonie, welke hieruit spreken, hebben ten

r) Dr. S. HoJstru, De houding van de mens telenovet de natuur, lezing op de jaarvergadering van Natuur-

m o n u r n e n t e n  r g 4 3 ; F . K o s t e t , N a t u u r b e s c h e r m i n g i n N e d e r l o n d , r g 3 T , b l z - 9 - 2 9 ; D r , A ' A ' M ' M ' v a n d e

Yen, Het rraogstuk van de wettelijhe natuutbescherming in Ncderlond, blz. ro, Ac. Prfs. Nijmegen I94r;

Dr. C. van Aijsinge, Notuurbescherming, Neerlands Landschap, nr, 7, 1943; Dr. Aug. Einzberger, Natur-

schutz, eine Forderung der Kultur, r933; Dr. lV, Schoenichen, z5Jahre prcuszischer Noturschutz, lezing vierde

Natuurbeschermingsdag in I93 r e.a.

r) Denkschrift: Die GcJahrdung der NaturdenkmTler und Vorschldge zu ihrct Erhaltun7, r9o4.

3) Men leze over bedoelde natuurw€tenschappelijke betekenis o.a. Conservation of Nature, rapport

ran de bijzondere Commissie voor Wild Lifc Conservation, blz. z; ProJ. Dr. Th. lVeevers, De we*n'

schappel|ke zijde voo het natuurbeschermingsvraagstuk, rede Iode landbouwweek, Juni r939.
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allen tijde op de mensen indruk gemaakt, nog sterker, hebben een stempel
op het karakter van vele volkeren en mensen gedrukt. Niemand heeft,
voorzover mij bekend, een betere indruk gegeven van de houding van de
mens tegenover de natuur; dan Dr. S. HoFstia in zijn op blz. 12, noot r,
genoemde lezing. Ik moge hier volstaan met €en enkele weergave hieruit
en enkele der vele ontboezemingen van anderen.

De bosbouwkundige, Dr. Max Endres, gaf in rgrg op het internationale
bosbouwcongr€s te Rome een mening weer, welke zelfs tot wijsgerige
debatten aanleiding kan geven. ,,In der forstlichen Gesetzgebung kommt
das forstliche Gewissen des Volkes zum Ausdruck. Je nachldssiger dieses
entwickelt ist, um so eingehender und strenger musz der Wald durch
Gesetze geschiitzt werden" 1).

De stedebouwkundige Mr. D. Hudig heeft in r93 r 2) gesproken over de
geest van de moderne mens, beinvloed door mechanisatie, gekenmerkt
ioor humanisering en intellectualisering. Tengevolge van de riechanisatie
is de liefde van den arbeider voor zijn werk sterk verminderd; de intellec-
tualisering ontleedt met haar kritiek vele banden van religie en traditie.
Als gevolg hiervan kan een grote behoefte aan contact met de natuur

groelen.- 
Alexander von Humboldt heeft in de eerste helft der r9e e€uw geschre-

ven: ,,Uberall habe ich auf den ewigen Einfluss hingewiesen, welchen die
physische Natur auf die moralische Stimmung der Menschheit und auf ihre
3chick.al. ausi.ibt." Het natuurlijk karaktei in het cultuurlandschap is,
volgens Dr. Klose, te vergelijken met de rol van enzymen in het menselijk
lichaam t). Er Dr. Hofstra zelf: (blz. 5) ,,Bovendien ondergaat de mens,
waarschijnlijk veel meer dan hij zich nog bewust is, ook in zijn psychische
leven de invloeden, die van het landschapsbeeld ...van de kleuren en
klanken... en andere werkingen van de natuur uitgaan."

H€t blijft een stelling, welke geenszins bewezen is. Er zrjn andere, veel
belangrijker feiten, die een ongunstig kenmerk op het volk en op de per-
soon drukken, zoals doorgemaakte ellende en oorlog, ongeloof en haat.
Een onderzoek naar de invloed van het natuurschoon op 's mensen karakter,
hetwelk voor zover mij bekend niet heeft plaats gehad, zal misschien tot
een geheel andere conclusie leiden.

M6n pleegt overigens te wijzen op de ethiscfie of zedelijke waarde van het
natuurschoon, het gevoel van verheffing, dat de mens door het contact met
de natuur kan ondergaan. De aesthetische en de ethische waarde van het
natuurschoon zijn hetzelfde begrip, doch van verschillende zijde bezien;

r) E. D. van Dissel, )llededelingen von de Ned. Bosbouwvereniging, 1927.
z) Inleiding voor een serie lezingen voor de Techn. Hogeschool over behoud en uitbreiding van

natuur- en landschapsschoon.

) Dt, H. Klose, Der Schutz iler Lanilschdt nach par. gdesReichsnaturcchut2gesetzest rede eerstc Duit.se
Natuurbeschermingsdag, 1936. 
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doordat de natuur ons haar schoonheid toont' kan' zij 
:thi:-* 

gevoelens

bij o's wakker .o"p"r. ;;;J;ffie invloed.'van.le natuur zal iaar veler

mening grote'in, ,tu"':"iu;;;;; it planten of bomen' vogels of vlinders

beter f.e-nt of wel ,n"i htt scherpe oog no" den fotograaf het landschap en

de er in prssende boerderijen gadeslaat'

Dr. Hofstra *i.irt uoo't' Lp d'e uli|i'use ziide van- de-natuurbeschouwing'

u'elke bij primitiet""""il"it" "tt 
fiij de landetilke bouwkunst in grote

,ielen van boropu zo sterk tot uiting 
5"*''

Sinds het begrip, dat het gemeenschapsbelang vooroPstaat' is door-

gedrongen. kent men ;; ' ;t; iutu*ttnoJn een iociaal belang toe' Het

recreatieve belang 
""; 

;;;;tt- en lan<lscha;;ttht;" vra€t de indacht'

De Duitse Natuurbescherrningswetvui'935- spreelit i":,11":1t1".]l
belang in het uoor*oo'd zo t'elff"t'd uit: Die deutsche Reichsregierung

siehtis als ihre pflicht an auch dem drmsten volksgenossen seinen Anteil

an cleutscher Naturschiinheit zu sichern'

ook in Engelse g"t"itt;q;; wordt gewezen op de behoefte van het

publiek aan ontspanning in de vri je natuir ' *u"uoJt men aldaar een stelsel

ian nationat" pu.t 
"t^f,""i;;";;ttPt" 

o"t t" ontkomen aan de 
"world-

wide pests of  
-c iv i l isat io t t "  t ) '  

,
In de huidig" 

""-;;;i;;'" 
iila pt"-"g1rn"? vooral 'P 

9'.::'-':'ische 
ziide

van elk vraags-tuk te letteir; vooril de Engelse ruppor[en doen dit sterkz)'

[.""*f 'a""t*^" 

-l-"u"., 
het op? Het -is 

iu".o^,'du,-ik het economische

motief van het 
"";;-';;;"i,[i,"p*"rroo' 

h., laatst behandel, omdat alle

anderemotievenvoornatuurbeschermingalshetwareqP66neconomische
noemer gebracht worden'

Men zil 
"i"h 

hi.,iffiral op Benelux-standpunt moet€n plaatsen' zeker

geen standpunt voor luxe-benen wat de natu^urruimte betreft! Wanneer

cle vacantiegangers o"uoldo"t'd" recreatie-mogeli lkheid in deze landen vin-

:il;iil;t;,i;1il';;; r,"i 
-u,,i,".,r.,,d 

b"g?n.n. wanneer onvoldoende

studieterreinen in Belgid en Nederland- te ',nl.tden zijn, zullen biologische

excursies elders g"h";;?;;;*t"t' *o'd"n' Koster vermeldt een adres van

cleverenigingvanbeeldend'ekunsten"""u"t'deRegering'waarinbetreurd
wordt, dat er 

"ou""i'"t'ifderachtige 
plekjes veit*ilien' waardoor de

r.frin"ttU"itenslands motieven gaan zoeken'

Mr. P. G. van i;;i;";" h"?ft g"'"gd 3): 
"De 

woeste gronden ver-

tegenwoordlg." ".t'-'"h"t 
van leven-sg""1l'iig"aie niet in iaarde is uit

te-drukken. H"t g"";'J; d;;" gt:"f"," aan ielen geYen' rvordt in natura

genoten, maar het i' *uutd", diJ in ze\ere zin oof in klinkende munt is

iit te drukk"rr". oul ;;;t;;;-"den indirect economische waarde hebben'

heefr eens 
""" 

ur"ioof;i; 
"?; 

stelling bij zijn proefschrift opgeworpen.

r) Kostcr noemt nog bet paedagogischt T::t"t
2) Consetvotion oJ Nature in England and llales' t947'

3) Rede bij het r5-jarig besta-an van Natuttrmonumenten op de jaapvergadering in t93o'
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Nog weinig zijn onderzocht de wortelen van de natuurbeschermingsgedachte
in de m_enselijke samenleving,_m.a.w. welke drijfveren en omstandigheden
in een bepaalde streek vanzelfsprekend moeten leiden tot een dald van
natuurbescherming. Volgens Dr. Aug. Einzberger heeft een zekere E.
Gradmann in rgro een boekje geschreven over H€imatschutz und Land-
schaftspflege" waarin hij een poging deed te verklaren, waarom bij de
eeuwwisseling het streven naar bescherming der natuur opkwam.

In het algemeen gezegd, leidde de diep ingrijpende industiialisatie en de
stadsuitbreiding tot een roep om de natuur. Maar hoe kan men verklaren,
dat Pruisen en andere Duitse stat€n en de Scandinavische landen zoveel
€erder hun dichte wouden en bosrijke land beschermden, dan Nederland
met zijn weinige bossen en kwetsbaar landschap ?

Men zou de invloed kunnen onderzoeken van b.v. toeneming der stede-
lijke berolking, ver doorgevoerde in cultuur brenging" vnrihtbaarheid
van de bodem; ontwikkeling van het verkeer, welvaartspeil, aard van de
bevolking; wereldbeschouwing en godsdienst, waardering van de soort
natuur, eigendomsverhoudingen. Hiervoor zou echter een speciale studie
nodig zijn. Iets voor sociologen!

Bij het doorlezen van de vele maatregelen, welke in de loop der eeuwen
in de Germaanse landen genomen zijn ter bescherming van de dieren-
wereld en het natuurschoon, komt de waag op, wanneer men eigenlijk van
natuurbescherming kan spr.eken. Is het een daad van natuurbescherming als
Wiirttemberg in rSrS e€n boswet afkondigt" of als in 167r de bossen in
Sleeswijk Holstein door den hertog tegen houtvellingen beschermd wor-
den? Of moet men letten op de resultaten van een particuliere vereniging
of actie, zoals de aankoop in het laatst der r9e e€uw van €en terreintje
bij het Vierwoudstedenmeer door spaarc€nten yan de Zwitserse school-
j""gd ?

In de middeleeuwen werd de edele jacht in hoge eer gehouden. Toch
noemeR de schrijvers geen jacht- of boswetten uit die vroege €euwen.
Moet men van deze oude tijden beweren, dat er g€en natuur- en wild-
bescherming bestond?

Moet men de aanleg van fraaie buitens langs de binnenduinen en langs
de Vecht door de r 7e eeuwse kooplieden en de aanleg van landgoederen
door onze adel in vorige e€uwen diden van landschapsierzorging ioemen?
Inderdaad, doch dit pleegt m€n er niet onder te verstaan.- 

-

De, ontwikkeling in Engeland vertoont weer ,een ander gezichtspunt.
Voordat €r van natuur- of bosbescherming serierrs sprake was, werd in de
r 7e eeuw het kale weidelandschap op schiiderachtigi wijze gesroffeerd met
heggen en bomen. Was er in die tijd grote behoefte aan &leving van de
onger€pte natuur?

Op al deze vragen kan ik g€en antwoord geven, dat verantwoord is-
Ik houd me daarorn maar aan de geschiedkundige overzichten van hen, die
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al decennia v66r mij over de groei der natuurbeschermingsgedachte ge-
schreven hebben.

Met Dr. Einzberger en den heer Cleynd€rt ne€m ik aan, dat men eerst
van natuurbescherming kan spreken, indien zich een volksovertuiging open-
baart-. Er_is- sprake vin doelbewuste notuurbescherming, indien in"eei land-
streek enkelen uit de bevolking" gedreven door de-wees voor het teloor-
gaan van zekere verschijningr'no-rmin in de natuur of van het natuurschoon
op zich zelf, hetzij in onderlinge samenwerking zelf de beveiliging rot
stand weten te brengen, hetzij de overheid weten- te bewegen m"uitelelen
te nem€n,

De afzonderlijke daad yan €en grootgrondbezitter of vorst reken ik niet
tot doelbewuste natuurbeschermirg, h-oewel het resultaat van zeer wijde
strekking kan zijn. Evemin de in geschrift of in vergaderzaal geuite wens€n.
Het is niet onderzocht of de vele aflzonderlijke natriur- of boibescbermings-
daden geschied zijn om te voldoen aan de hartstocht van e€n vorst"of
tengevolge van grote- ontginningen of van stijgende behoefte aan ontspan-
ning.van een zich uitbreidende stad. wel staat vast,dat de daden van vogel-
en dieren- van natuur- en landschapsbescherming steeds menigvuldiger
geworden_ zijn; 7ij zijn na verloop van tijd uitgegaan uan vereiigingin,
rnet dat doel in het leven geroepen, of van de overheid op aandra-ng"van
particuliere zijde.

.De openbare mening heeft zich geteidelijk ten gunste van natuurbescher-
ming uitgesprgken 1). Aanvankelijk ageerde men ter bewaring van de
natuurhistorisch merkwaardige terreinEn, ter bescherming van 

-oogels 
en

andere dieren, daarna tot behoud van beekjes en heuvels. La-ter bewoiderde
men het bos als zodanig, nog later konden ook duinen en andere woeste
gronden bekoring vinde-n in 'i mensen oog. De waardering van het cultuur-
landschap, welkJin de r 7e en r 8e grootivas, komt in de laatste tientallen
iaren opnieuw op.

De meeste boeren plegen in het aanschouwen van de vruchtbare bouw-
en graslanden gelilksoortige gevoelens van schoonheid te ondervinden, als
de stedelingen bij het zien van bos, heide en duinen; boeren hebben een
hekel aan -liefelijke natuur".

In Nederland stond vanouds natuurschoon gelilk met bossen 2). Het oude
Hollandse weidelandschap wordt door het giote publiek thans'nog weinig
bezocht.

Het was W. H. Riehl, die er in r 853 3) op wees" dat niet slechts bossen,
maar ook elke andere soort woeste gronden, voor 's m€nsen welzijn een
noodzakelijke aanlulling van cultuurgronden zijn. ,,Jahrhunderte lang war

r) HoJstra, blz. to.
z) De Boswet voorzag tot I942 in maatregelen ter bewaring van natuurschoon, uitsluitend gevormd

door bossen en andere houtopstanden.

3) Naturgeschichte iles ileutschen Volkes.
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€s eine Sache des Fortschrittes das Recht des Feldes einseitig zu vertreten I
jetzt aber ist es dagegen auch eine Sache des Fortschrittes das Recht cier
Wildnis zu vertreten neben dem Recht des Ackerlandes".

Alvorens iets over de ontrvikkelingsgang der natuurbeschermings-
beu'eging in Nederland te vermelden, wil ik even stilstaan bil dezelfde
cultuurstroming in enkele andere landen. Ik beperk mij tot enkele landen
r.an Duits taalgebied, Scandinavid, Engeland en de Verenigde Staten. In de
noot 1) moge ik enige literatuur no€men.

Io Duitsland bestonden er al natuurhistorische verenigingen in de r 8e eeuw I
zoals de Naturforschende Gesellschaft in Danzig in 1743 opgericht. Een
eeuw later waren Ceze zeer in aantal toegenomen; sommige telden haar
leclen over het gehele rijk, gelijk de Deutsche Ornithologische Gesell-
schaft, opgericht in r85o.

De verenigingcn, lvelke natuurbescherming in haar statuten schrijven,
krvamen op in de laatste decennia der vorige eeuw; Deutscher Verein zum
Schutz der Vogelwelt, r875; Gesellschaft fiir Heimatkunde und Heimat-
sclrutz in Preussen, 1892; Verein Naturschutzpark r896. De bedreiging
van het Zevengebergte met uithouwing ter mergelwinning deed vele bur-
gers van naburige steden de handen ineenslaan. In r88o werd een ver-
eniging opgericht, welke er in slaagd€ met ingezamelde gelden de be-
cireigde hellingen aan te kopen. Deze daad pleegt men de e€rst€ uiting
vrn natuurbescherming van particuliere zijde te noemen.

Vogelbeschermingsmaatregelen zijn er al in de r 7e €euw. Lippe stelde in
r86z bepalingen vast ter bescherming van alle vogelsoorten, ook van cle
schadelijke. De Rijksvogelwet is van r888. De jachtwetten dateren van het
midden der r9e €euw; Beieren, r85o.

Bosbescherming en banbossen zijn er ten allen tijde geweest. De eerste
Pnisische Boswet kwam in r875: Gesetz betriffend Schutzwaldungenund
Wa ldgenossenschaften.

De wetgevin7 ter natuurbescherming heeft in het begin van deze eeuw
steun aan het werk der verenigingen gegeven. Hessen heeft sinds Igoz
€en monumentenwet, welke ook op natuurmonument€n van toepassing is,
Mecklenburg en nog vier staten kennen sinds omstreeks r92o een natuur-
beschermingswet.

r) G. A, Brouwer, De organisatie van de natuwbescherming in de verschillende lanilen, t93t; J. J. Talsna,

ll'ettelijke bosbescherming, Gem. best. r9z5; Over Duitsland: Kosur, blz. 69, 143; ProJ. Schoenichen,

Ndturschutz im drittem fieicfie, hst. z, r93+f Me*buchJiir Naturdenkmalpfege, r92S; Naturschutz als v6l-

Iische und. internationale KultutouJgabe, t94z; F. Moewes, Gcchichtn des Naturschutzes in llege zum Natur-

schutz, t926t fuoJ. Dr. Hugo Conwentz in zijn reeds genoemde Denkschrift van r9o4,

Over Engeland en Amerika: korte inleidingen van de in hst. Vl besproken boeken, Schoenichen,

Merkbuch; A. H. Toney, State ?arks ond Stote Forests (U.S.A,) r9r5,

De heer Clqndert stond mij ter bewerking alle aantckeningen af, welke hij gemaakt heeft op zijn

reizen in r92f, o.a, naar Duitsland, Engeland, Amerika en Ned.Jndi€. 
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.Prls overheidsdienst voor natuurbescherming is van vcel belang de Staatliclle
stelle fiir Naturdenkmalpflege in preussenir.r'elke in r9o6 d8or den ener-
gieken p..1. Hugo Corwentiin Danzig is opgericht. Ais tuak gold weten_
scnapperuK onderzoek, het opmerkzaam maken van belanghebbende ver-
enigingen op bedreigd natuurschoon en contact met 

"n,l'.r" 
overheids-

diensten. Deze diensl vestigde over de gehele staat bureaux, zodat een
wrjd vertakt lichaam ontstond. Jaarlijks virschenen de Beitrdge zur Natur-
denkmalpflege. De natuurbeschermingsconferenties, waar 

o,,'"nr"r, 
uu.,

rvetenschap en prakti jk elkaar ontmoettEn, zijn vanaf rgog gehouden.
ook andere stat€n stelden een natuurbeschermingsdien"st in: Beieren

in  r9og .

.De 
landrchapsbescherming in de Duitse landen is, afgezien van een enkele

u.iting uit, vroegere €euwen, van latere datum en kan"in de vorgende rege-
lingen - ik noem slechts enkele Pruisische bepalingen uit de adriinistratidve

Iltseying,- gevonden worden. D-e om ajn vertellingen uit de dierenwereld
bekende Hermann Ltins heeft zich vanaf rgrr gekait tegen de uitsluitencie
bescherming van de oernatuur en gewczen 

"i 
a. ,rooEraak het cultuur-

landschap van storende invloeden iril te houden.

De natuurbescherming in oostenrijk is v66r r92s een aangelegenheid der
:!at€n g€weest. In r9r5 kende oostenrijk reeds de Bund-esfa"chstelle fiir
Naturschutz, waarrnede het particuliere oesterreichische Naturschutz-
verband samenwerkte.

zwitserland kent sinds r9o6 de Schweizerische Naturschutz Kommission.
De Bund fiir Naturschutz is van r9o9. Het eerste nationale park in het
Engadin dateert van r9rr.

De overheidszorg in de scandinaviscie landen is voornamelijk te danken
geweest aan de lezingen van den energieken prof. Conwentz.

, 
Z*?!:o zag in r9o9 een natuurbesChermingsvereniging verschijnen, in

hetzeltde jaar werd een natuurbeschermingswet afge-kondisd. Db Noorce
Natuurbeschermingswet van rgro is daarentEg"r, 

""rE"" 
tot s'tand gekomen

d.an de aparte natuurbeschermings'r'ereniging van 1914. Denemarfen kent
sinds r9r7 een natuurbeschermiigswet,"wairop ikin hst. vI nader inga.

, 
In Frankrijk is het verenigingsl-even- voor natuurbescherming in r9"or

pegonnen: Soci6t6.pou1 la pr6t.-ction des paysages de France. Een nrtuur-
beschermingsrn'et (loi Bouquier) dateert vin rloe : tenrinen kunnen als
monument,geklasseerd" worden.

,Wenden lU ons nu tot Engeland dan zien wij een schilderachtig land-
schapr voor het.grootste deel door mensenhand gevormd, ."n urtt-tul b"-

::l"TTilg:"erenigingen 
en nog bijna geen wetgeving tot bescherming van

n€t Iandscl' laPsschoon.
H^et Engelse landschop schijnt voor €en deel zijn parkachti-{ karakter
r 8
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gekregen te hebbcn als reactie op de troosteloze schapenweiden v66r het
iniddin der r7e eeuwl). Een ze-kere Evellyn schreef in 1664, in een ti jd,
toen er tengevolge van oorlogen houtschaarste was, een boekje: Sylva.
In diezelfde tijd zagen de veehouders zich genoodzaakt het in lange, smalle,
kavels verdeelde landschap in ruilverkaveling te brengen. Evellyn hield
zijn landgenoten als vaderlandse plicht voor, bomen te planten en heggen
tussen de landerijen, deels voor de houtteelt, maar evenzeer voor het
landschappelijk aanzien, naar de toen gewaardeerde schilderijen met roman-
tische tafereeltjes.

Het verenigingsleven op het gebied der natuurbescherming kan men laten
aanvang€n met de oprichting van de Commons and Footpaths-Preservation
Society in 1855. In 1889 volgt de Royal Society for the protection of
Birds. De National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty
is van 1895. In rgrz wordt de Society for the Promotion of Nature
Reserves opgericht.

De overheidsmaatlegelen ter bewaring van natuurschoon zijn in Enge-
land, afgezien van enkele tegemoetkomingen aan de National Trust en
pogingei om de lintbebouwing te bestriji'en, eerst in de laatste oorlog
l.J.hiig"r geworden en betreffin de stedebouwkundige zijde.

ln d€ Verenigde Staten is de ontwikkeling; voor zover ik uit twee geschrif-
ten heb kunnen nagaan, geheel anders gegaan. Van een groei van het
verenigingsleven v66r de overheidszorg is geen sprake. De staten zijn
begonnen grote gebieden uit te sluiten van huizenbouw, industridle ont-
wikkeling en andere bodembewerking. Bij de aanleg van het Eriekanaal
omstreeks r8zo langs de uitlopers van het gebergte de Adirondacks drong
men bij de staat New-York aan op bescherming van een stuk grond; zo
ontstond het eerste ,,State Park". Californi€ reserveerde een groot State
Park in 1865 in het Yosemitedal. In r87z volgt de reservering van het
bekende Yellowstonepark in Wyoming als eerste National Park. De Niagara-
watervallen en omgeving vonn€n een staatspark, dat in 1883 is vbil;g
gesteld. In r9o5 is er systeem gebracht in de veiligstelling van grote ge-
bieden als ,;park".

Het verenigingsleven was toen
Reservations dateert van r89r I de
vation Society is van 1895.

nog niet oud. De Trustee of Public
American Scenic and Historic Preser-

Laten wij met de ontwikkelingsgang in den vreemde vergelijken het-
geen Nederlond te zien geeft. Ons land moet nog omstr€eks r875 een grote
rijkdom aan planten, vogels en andere dieren gekend hebben. Het land-
schap is omstreeks rgoo zeer schoon geweest, hoewel de spoorwegmaat-
schappijen dit ner.gens opzettelijk hebben ontzien. Beschermingsmaat-
regelen zijn v56r deze data niet te verwachten.

t) Thomas Sharp, Townplanning, r9+9. 
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Hoewel uitingen 'tan vogelbescherming uit verschillende r9e eeuwse jacht-

wetten blijken (kieviten),-kwam in r88o een speciale wet ter bescherming

van nuttige dieren (voornamelijk vogels). De particuliere vogelbescher-

ming begint  in  1898.
D"e beicherming van bossen om aesthetische redenen -begint 

omstreeks

r9oo, toen o.a. ,lSonsbeek" door Arnhem werd gekocht als wandelbos.

De wettelijke bosbescherming begint - zii het tijdelijk - in r 9 r 7 (Nood-

bosrvet).
De verenigingen tot behoud van natuurschoon komen in de eerste jaren

dezer eeuilof 6"a. Nat. hist. Ver. r9or, ,rNatuurmonumenten" t9og,

Bond Heemschut  r9rr ) .
Met de landschapsbescherming is het zeer treurig gesteld. De eerste zwakke

bli jken nan l.rn,jrc[.raprhesclleiming vormen de ric' lamelerordeningen, vanafi

r9iz; , '-tuolgens de aan het StJatsbosbeheer in t936 - en opnieuw in

r9+o - toege"kende bevoegdheid bezwaren te maken tegen werkverschaf-

fingswerken-, indien deze fiet landschapsbeeld te zeer zullen aantasten. De

beieugeling der l intbebouwing, -og.i i lk door het toenemend aantal.ge-

meenielijki uitbreidingsplonnJn votif tgzr en eerst met het uitbreken

van Ce borlog van b6tekenis geworden, is een zeer belangrijke uiting

van landschapsbescherming te noemen.
De bescherming van obfecten \an notuurwetenschappeliike aard door wette-

lijke middelen is eerst in r94z mogelijk geworden (onteigening, aanwijzing

lan natuurgebieden door de nationale plandienst).
De tandihapsverzorging bli;kt uit hernieuwde zorg voor wegbeplantingen

in de dertige. 1..., ' ,""r,"uit de beplantingen-in de'WieringJrmeer- Doch

eerst na de"Oorlog is zij algemener gew:orden' _wat -qg"_blijken uit de

landschapsverzorgiig bij'ruiTverkavelingen. En dan te bedenken, dat de

grote Tdilsse in"r9J5 ol we.r1) op de wenseli jkheid om overhoekjes en

dergelqke bij wegaanleg te beplanten!
N",lerlu"d kan"zich 

"truut 
-iltt mening niet scharen onder de landen,

waar de natuurbescherming b4tilds heefi post gevat €n uitwerking^heeflt

gehad . Vee I te laat n. l. in de-zo Juist voorbije oorlogsjaren, zijn doeltreffende

iraatregelen genomen. Vooral de tekortkomingen der gemeentebesturen -

een enf.el uit-gezonderd - op het gebied van de stedebouw zijn ernstig.

Het verenil ingsleven is, zoals Fst. I zal aantonen,. intens.geweest, maar

ile beschermiigrlmaatregelen kwamen voor 9e1 goe$ deel als.het kalf ver-

dronken *"r. 
"Al te larig gedroegen het publie[, de boerenbevolking en

cle overheid zich in het iE[gerchikeerde Hollandse landschap, als soldaten

in een meer dan vijftig jaar oude kazerne'
Het is wel jammei, dat het Nederlandse volk, dat- zo graag vooruit-

strevend wil zijn en ook zo nauwkeurigzijnplichten nakomt, in zaken van

werkelilk nationaal belang zozeer achteraan komt.

r )  De Levende Natuur ,  J rnuar i  r9o5.
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