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VAN OORSPRONG ( deel 3 ) 

Marcel Vossestein 

Aan de hand van het notulenboek van de voorloper van het IVN-Eemland 
blikken we terug op het ontstaan van de natuurbeschermingsactiviteiten in 
Eemland. In krachtige pennenstreken staat het oo het schutblad' 

rlolu.len.ooeh der f/atuurwacnt i/e ereeniqinc, 
" O U I " . Ç 

In een zwierig handschri f t is het opgetekend: het ontstaan van het actief 
beschermen van de natuur. Uit eerbied hieronder ook ditmaal de letterli jke 
weergave van de eerste bestuursdaden in oorlogsti jd. Deze aflevering een 
samenkomst, gevolgd door een bestuursvergadering in oorlogst i jd. De 
breedsprakige verslagen van de eerste secretaris met z'n zwier ig 
handschrift moeten w e missen. De spellingcontrole van onze moderne 
tekstverwerkers hebben weinig waardering voor z'n schri j fwi jze, vooral voor 
de leesbaarheid. Ook in dat opzicht vormen de notulen een t i jdsdocument. 
Via het compactere handschrif t van de nieuwe secretaris maken w e kennis 
met de Soester natuur onder oorlogsomstandigheden. 

Notulen der Bestuursvergadering op Maandag 10 Februari 1941 in Hotel 
Trier des n.m. 3 uur. 

Aanwezig de H.H. Wielenga, Rowe. 
Verhinderd de Hr Bosch v. Drakestein. 
Niet verschenen de Hr. Insinger. 

Tot zijn spijt moet de Voorzi t ter, Ds. D.K. Wielenga deze vergadering 
verdagen en word t besloten de volgende Bestuursvergadering te houden op 
Woensdag 2 Apri l 1941 in Hotel Trier des n.m. 3 uur. 

http://rlolu.len.ooeh
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Notulen der Bestuursvergadering op Woensdag 2 april 1941 in Hotel Trier 
des. N.m. 3 uur. 

Aanwezig de H.H. D.K. Wielenga (voorzitter) , Insinger en Rowe. 
Niet verschenen de Hr. Bosch v. Drakestein. 

De Voorzit ter Ds. Wielenga, opent te 3.15 de vergadering. Hij deelt 
allereerst mede dat hij to t zijn spijt de Hr. Lahr van woonplaats is veranderd 
en dus zijn funct ie als Secretaris niet langer kon waarnemen. Gelukkig is 
echter voor deze vacature een nieuw lid gevonden die zich bereid verklaard 
heeft deze funct ie op zich te nemen en wel de Heer B.J. Vellenga. 
De Voorzit ter brengt verslag uit van de Algemene Vergadering van de n 
Bond tegen Verontreiniging van Natuur en Stad gehouden op 1 Maart j . l . in 
Hotel Terminus te Utrecht alwaar de Voorzitter en Leider aanwezig waren. 
De Voorzit ter heeft uit leg gegeven hoe het misverstand heeft plaats gehad 
waardoor de N.W. Eemland in 1940 zijn werkzaamheden niet heeft kunnen 
uitoefenen en werd erkend dat de fout wel degelijk bij den Bond heeft 
gelegen. De Voorzi t ter der Bond, Dr. Joh. H. Van Burkem, verzocht de Hr. 
Wielenga zijn excuus te wi l len aanvaarden en sprak de hoop uit dat de N.W. 
Eemland in 1941 met dezelfde toewijzing haar werkzaamheden zou 
voortzetten als de jaren daarvoor. 
De Hr. Insinger oppert het vermoeden dat er dit jaar weinig gepatrouil leerd 
zal kunnen worden , daar zeer veel terrein door de bezett ing als verboden is 
verklaard en stelt voor dat het Bestuur zich eerst met den Ortscommandant 
in verbinding zal stellen en een aanvraag to t toestemming voor de 
werkzaamheden to t hem richten. 
Ook meent de Hr. Insinger dat het nu beter zal zijn dit jaar wel degelijk een 
Koningklijke goedkeuring aan te vragen voor onze N.W daar de vereeniging 
dan zelfstandiger zal kunnen werken en niet afhankeli jk is van den Bond, 
ook veronderstelt hij dat het misschien dan ook het ariër-vraagstuk onder 
oog gezien moet worden . Ook wordt verondersteld meer contakt te 
verkri jgen met de Hr. Schenkenbung van Mierop. Daar de Hoofdleider de Hr. 
Bürdet ti jdelijk in het buitenland is, wordt deze funct ie voorlopig 
waargenomen door de Hr. Westeroüen van Meeteren. Genoemde Heer zou 
het zeer op prijs stellen in de gelegenheid te worden gesteld meerdere 
bijzonderheden van de N.W. Eemland te vernemen betreffende de 
werkzaamheden en tevens zooveel mogelijk kennis te maken met onze 
Natuurwachters. De Voorzit ter stelt voor de Waarnemend Hoofdleider voor 
de eerst volgende Algemene Vergadering uit te nodigen. 
Ook zullen zoo spoedig mogelijk de Reglementen voor de Natuurwacht 
gedrukt worden en we l in zakformaat. 
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De Benoeming van een Secretaris zal dan op de volgende Algemene 
Vergadering plaatsvinden. 
Besloten word t op Donderdag 15 mei des n.m. 3 uur in Hotel Trier een 
Algemene Vergadering voor de N.W. Eemland te houden en dit zo spoedig 
mogeli jk bekend te maken, nadat de Voorzi t ter eenige inlichtingen heeft 
ingewonnen over werkmogel i jkheid, Kon. Bewill iging en de Voorzitter ten 
4 , 3 0 n.m. de vergadering. 

Voorzi t ter: de Secretaris: 
D.K. Wielenga. P.J.Vellenga. 

De volgende aflevering word t in lengte het drievoudige. Men blikt in de 
Algemene Vergadering gedetailleerd en uitgebreid terug op het eerste 
oorlogsjaar. Het geeft een goede indruk van de beperkingen, die de 
bezett ing to t gevolg had voor het werk van de Natuurwacht Eemland. Met 
lede ogen moet men het een en ander aanzien. Moedig probeert men de 
werkzaamheden op de omstandigheden aan te passen. Ook het ledental en 
de f inanciën zijn niet zonder zorgen. 


