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Natuurmonumenten In Nederland, een keus uit wat
behouden bleef.
Formaat: 22 x 24 cm; 127 pagina's; 37 zwart-wit foto's; 29 kleurenfoto's.
Redactie: C. Coops, F. W. Maas, A. Scheygrond. Met
bijdragen van medewerkers en vrienden van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten In Nederland. Uitgegeven In 1977 door Lultlngh Laren
N.H.
Weer een boek over natuur in Nederland. Ditmaal
speciaal gewijd aan terreinen van de grootste particuliere organisatie voor natuurbescherming In Nederland: De "Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland".
Dit mooi uitgevoerde boek Is nu eens niet door
"Natuurmonumenten" zelf uitgegeven, zoals bijvoorbeeld de, ook financieel, voor de vereniging zo succesvolle trilogie "Wilde Planten". Alle rechten zijn
voorbehouden aan de uitgever en dus ook de verdiensten. Maar waarom eigenlijk niet? Het vak van
uitgevers Is, te voldoen aan een vraag, op een dusdanige manier dat de vrager en hij zelf aan zijn trekken komen, waaVbIJ we dan nog gaarne willen dat de
Cultuur er mee wordt gediend, dat wil zeggen dat
niet alleen de pure commercie maatgevend is voor
inhoud en vorm van het gebodene. De uitgave van
dit boek toont aan dat "Natuurmonumenten In Nederland" een onderwerp Is waarin een uitgever
brood ziet. Dat Is verheugend, want het bewijst dat er
zóveel belangstelling is voor dit onderwerp. Behoud
van natuur is namelijk alleen mogelijk als brede lagen van de bevolking daar voor voelen, de mensen
dus die de uitgever van dit boek op het oog heeft.
Het boek verscheen bi] het afscheid van de voorzitter van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten Mr. H. W. Bloemers.
De tekst begint dan ook met een door Gorter geschreven hoofdstuk: "Groei en bloei onder vier voorzitters" waar de vier voorzitters van de Vereniging
sinds 1906: Oudemans, Van Tienhoven, Van Steyn
en Bloemers, zijn geschetst, alsmede de groei en
bloei van de Vereniging in de perloden waarin zij de
scepter zwaaiden. Dan volgen 29 beschrijvingen van
natuurmonumenten of groepen van natuurmonumenten, voorafgegaan door een hoofdstuk over enkele aspecten van de ontwikkeling van ons landschap onder Invloed van natuur en mens. Daarin
wordt uiteengezet dat het verhaal van ons landschap
er niet alleen een Is van natuurlijke historie en geologie, maar ook van cultuur en sociale geschiedenis.
Vooral ook over dat laatste kan men veel In onze zo-

genaamde "Natuur" monumenten vinden. De gebiedsbeschrljvlngen beslaan leder vier bladzijden
waarvan er één geheel door een mooie goed verzorgde kleurenfoto wordt Ingenomen. In de drie
bladzijden tekst zijn nog één of twee kleinere zwartwit foto's opgenomen en een situatiekaartje, aangevende de plaats in Nederland. Dat laatste lijkt wat
overbodig, omdat de situatie reeds, en zelfs nauwkeuriger, in het begin van het boek op een veel grotere schaal Is weer gegeven. Een gedetaileerder
plaatsaanduiding, bijvoorbeeld zoals dat voor de
grotere natuurmonumenten in het "Handboek" van
de vereniging voorkomt zou zinniger geweest zijn.
Maar dat laatste is voor de liefhebbers uiteraard
eenvoudig aan te schaffen.
In dat Handboek kunnen de beschrijvingen
slechts summier zijn. In het hier geboden boek vindt
men nu uitvoeriger (In ca. 2000 woorden) een overzicht van historie en Inhoud van de verschillende reservaten, elk geschreven dooreen van de beste kenners ervan. Bij het doornemen valt op dat de schrijvers vrijwel alle beheerders en/of vak-ecologen zijn,
die naast de schoonheid van het gebied de wordingsgeschiedenis en de huidige beheersproblemen
aanstippen en dat toch zonder al te technisch te worden. Dit moet de bezoeker met wat diepere belangstelling voor het hoe en waarom In het landschap zeker aanspreken.
Het lijkt mij dan ook een van de belangrijkste verdiensten van dit boek dat het niet alleen de rijkdommen van de terreinen noemt, maar daarbij ook begrip wekt voor het werk van de natuurbeheerder en
voor alle moeiten en kosten die daarmee samenhangen. Dat alles in een typografisch voortreffelijke afwerking en toch in een In het veld, thuis en zelfs in
bed handzaam formaat. Uitvoering en Inhoud rechtvaardigen de prijs van ƒ 32,90, waarvan, volgens de
folder ook nog een deel wordt afgestaan aan "Natuurmonumenten". Overigens kunnen leden van
deze Vereniging het voor minder aanschaffen
{ƒ 25,90). Men kan zich in de boekwinkel alsnog als
lid opgeven en zo dus naast al het goeds van de Vereniging voor Natuurmonumenten ook nog zeven gulden opstrijken
Gaarne aanbevolen.
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