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Terugblik.
In tegenstelling tot de beide eerste nummere lJan deze jaargang, die ieder nogal eenzijdig georiënteerd war J0 1 in dit nummer zeer veelzijdig van opzet en aamenstelling.,
StukjEIS o .. a over Twente~ Schouwen en Huvelte, eon boakbeapreking, een vergaderagenda~ •••
je _ziet dus 7 elck wat wils.
- -·

_, r

Een enkel woo~d nog over de ga;:g van zaken in de a joegroep momenteel. Reeds in. 1t
vorlge nummer van Kruipn~euw_s werd 1 t gunStige vorschijnse~ ttan een voortdurende toavloed
van nieuwe copy gesignaleerd. Ten overvloede bewees het v.oortreffelijke geslaagde we"ekend in de Lutte op- 3-4·3 Mei nog hoe springlevend de a joegroep momenteel is .. Twee j~ar ·
geleden moest op_ het Bondscangres in Drachten een zware etrijd vo_o,. _ het he!'lQud van d&.
. ajoegroep als N.~.N.-werkgroop gev_oerd "'"•dan. Als wij over' de áchtor. on;,· Üggenda p,erioda eona terugblikken, dan blijkt toch wef· duici&lijk lioe _belangrijk •t ia• ·dat desttjds
de OIOgelijkheid tot het blijven voortbest..O.n Yll.l\ dl> wel1<9"'oepen toiet afgoialoten _w..~d. , /.
laton we zorgen dat ona zomerkupje in Havelte, W!lllt'
teven& de ja.arvergadarir>.
~·· houden, het hoogt"l'unt van hat ajooj4llr' ._.dtJ

we,.

Acelof.-

~ ~N_Hg ~-!!. !l~~ !1:! !!A~~-:..
. Zoals_ op de vargadering van de wer1<gl'oep cp het Congres in Oe venter ia besloten,
zal het sj->khcp dit Já!ir in Havelte geh<>lf.•n worden. Het lijkt eij IIU niet gek in een
paar artikeltjes alvast julÜe ·aandacht te vragvn voor een aantal probleMen, waa,....o wlj_.
--~%~-kei"' in·· aanraking zulfen komen.
·· ·
H~velt.e ligt aan do rMd van een niet zeer _h09e heuvelrug,' d& zg. Bis_sc~opsberg, -.. -• ·
tU$sen -het. '*tl van. de ~!li~erstroc.m en dat ~van de Wapserveense A. Oe h0ugten zijn vanoud~
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-~b4deH I1Mit h<oidovoldon, bouwl«<1den ""onkole boatolioten, tg._a_lo_r_u_b_b_e_n; ~~teer aan
do rand lig!l"n de zandverstuivingen en veentjeo. Dit...,al zullen we ona ,..t een b<l,...._ld
aapeet van de boa- en l>eidegezoloohappen b!>zig houden.
,
Zoala "" weten "'orclt thlll\e vrijwel al9Qftoft aange00111an, dat de hooggelegG11 heidegf-.,.,._
®n ooraprOlll<eHjk alle een boavegetatie godragen hobban, die doo.- all~rlei "*'•elijl<•
invloeden \• gronde is gegaan. Voor de 6isac:hopsborg ligt dl t ook wel zeer voor de hand.
Tal van n<V~M '#an dorpen,. akkers. en wegen zijn direct. in vMband te brengen aot het v~
gero woord: de uit<Jlln\1 -slte in Havelte, Uffolte, WHtolte, Hesaèlto, Susoelto, Ettelte
is afk010st!g van -holte • holt; de naa01 Holtinga spreekt wel voor zich zelf 1 gedoult.n
van de Uffol teroa heten Halholto en Slooen holten; een karreopoor door de heide heet de
HoltlftJ9 en er WQ vroeger in Havelte •en hoeve Op ten Holte!
Ooctt Mast deze teal~undige feito11 zijn yoor ons vooral van b\tlang de plattten&Ooiologiocho gagcwena. Wij zullen dil ze nu bli!epreken en da.arbi j vool"ill aandacht schenkel\ aan !frde t•lrijke vondsten van twapl8.11teri als dalkruid en bosbes }rl de heide, die na.Wur!~jk
·,.:wijzen op vroeger bos op die plaatsen .. Doch hoe lang is dat gelerlen_}Hoe lang houden d•z•
boeplanten hot nog \l~l in de heide~ Hierover aanstonds meer~
lonle !Jezcgd bevinden z:lch op de Bisschopsbel"g, speciaal aan de rand van dQ es1en,
eon aantal woudrelic.ten, lage hakhoutbosjeu, dicht en ondoordringbae.r 1 die elke 10 jaar
gokl>j)t ..orden on derhdve bij lange na niet het natuurlijke uiterlijk vertonen. Do bota.;
nhthe aamM1>tellin9 is echter in de loop der tijd weinig veranderd\ de gozolsoh-n
vertonen gElen .spoor var\ dcgenal"&tie of verarming .. In zov~rre mogen de in dote atrubben
gavoftden 9ozelsohappen ken..,rkond geacht worden voor de oudtijdo veel uitg•atrekt...-e
-~on. Well<o zijn dit
SlooMa op é6n plaat~; aan de rand van de Schieros, ter hoogte von loet Ka-rzand beovindt lieh een hcekjo, dat wij mogen rekenen tot hot Muur'Y'ijk Elken-Hf>agba\ll<.m>oo: onder
un diehW •ildornh van hazelaar, sleedoorn, hond3r<roc, Meidoorn, kardin>.al.....ta, wilclo!
app.al en vlier groeien daar boa&neMOOfl, gier•tgraa, dolle kervel, gr :-vtbl ..,e.~.&Ur 1 enz... ·
Da\ 'olt not ~ndoornrijk Ei~en-tte.o.gb. .kanboo hior vroeqer plaatsolijk yoorl<w .., zien 'Wij :
buit""g<o""on fraai in het. ouoo gehwlttje HolUnge, Do heggen eA wallen lanp de .....
weqgetjoo dragen een weeld.!rigo vegetatie van wilde keraen, h.a:.oh.arlJ, al.e ... orne, bolde
aoorton ""idoorn, kurl<iep011, ja zelfa groeien daar ,..,."., en eben, bOlMil dif> wij op de
hoge houvelr119 in het goheul niet zouden ve,..ohten~ Blijkbaar bevindt zich hier do kei•
1 - """iddell ijk onder de oppervlol<to.
~Moestal echter la de gron~raino bodei t mot een zandpakket van ongeve9<' lM dik en
d8n vind€n wij het zg. Viooltjesrijk Eiken-Berkenbos, dq\ in ona gebled prachtig ont\fr'ikkeld is .. Op een tiental plaatsen tt'effen wij m.iR of meer uitgestrekte resten van dit gezel5chap aan. Bijzonder interessant is het voorkomen van 00 zeldza~~~e !n~l..!a.1hyr~s (Lathyrus montanua) op liefst 6 plaatsen ... Elders in one land is deze plant, zelfs in optimaal
ontwikkelde associaten van het. Viooltjesrijk E-B-bos zeer zeldzaa~n. In Drente vonden wij
de plant verder alloen nog in do Anloir strubben.
Als voorbeeld geef ik hier do volgende opn....,, door tlenk Zwart en mij g.,.aokt in de
Bf'ceboo achter de Uffeltoros (12 Aug.l945). Opp. 100 rfl tot.bed. ll)()j(. Moelaag ootbrookt •
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-~Struiklaag 8011, !: m.
zomereik (Quorcws robwr) 4
vuilbo011 (Frangula Alnuo) 2.
lijsterbeo (Sorbus aucupada) +
'

kMiperfoelie (tonloet'a per}."~ +
Hoge kruidlaag 1~, 111.
adelaarsvaren (Euptaris agu!l,) 2
vuilboo" (F rangul&)
Bra.., (Robus sp.)
+
!treM ( sarothamnus scopariua)
+

Rivits viooltje {Viola rivinia•.a)
rui~ veldbies (luzulapiloèa)
aolo~onsZOlfji>l (Po1ygonatU1R multi-

+.2
1.2

floru~)
l,.l
·knollathyrus (Lathyru& montanu&)
1.2
reukgras (AnthoxanthUlll oei.)
2.2
· liggend walatro (Galium saxatilo) 1.2
grootbloo/lllllUur (Stellaris Holostea)1.1
holmkruid (Sorophularia nodo .. (
+.1
rankende helmb1<>~ (Corydali~.) +.2

braa~ (Robus •P·l

+. L
+.1
Blanke a~~~ani<>t
hengal (Malampyr""' prate<1ael
+.l
kliMop (hedera helix)·
2.2
vuilboom (Frangula) k
+.1
lelietje dor dalen (Conv.c~llaria) 1.1
eik (Quorcuo) k
+.1
bosklavorzuring (Oxalis acetosella) 3,3
lijstarbos ( ~<.>rbus)k
dalkruid (Majan themum bif,) 1.1
brem (SarothaMus soep.)
1.1
kamperfoelie S .:micera p{.rtal) 1.1
struisgras (Agrostis canina)
+.2
veel wortelstokken van bosan.cmoon (Anemone nemorosa),.
Door het voor-komen van lelietjes van dalen, ruige voldbies, bosanemoon.t bosklaverzuring, Riv:\} 1s viooltje en reukgras onderscheidt dE:Ize vogctatie zich van het gewone Zomereiken-Berkenbos, dat eveneens vvol voorkomt, nl. ovoral waar de keileem dieper ligt of
ontbreekt.
Wanneer de strubben op 91;:1" hellin~ liggen 1 i;lijki het hoogste gadeêlte in de t"egel
de rijkste vegetatie~ te.:drage'tÎ~ ··HiéruÜ zou volger\ dat de keilsom op deze plaatsen ook
.het dich~st· onder de oppervlakte lig~-· In de vele vergravingen die de Duitsers bij de
aanleg van eon vliegveld op de heide- hebben·· aangericht kon de z-a conclusie vollec!ig b.west~igd worden~ Elders in. Drente, bij A.nlo 1 Eext~ Zoijen, Langalo enz. d~don we s6~!rtgelijke
waarnemingen. Al a climax hOort op· de' Bis..sQ!J.~borg thuis eGn mozaiek van d& gsnomnde pla:~
tengezelschappan, het voorkom&n van elk:lEH'Van is afhankelijk van de lokale bodemomstan--

'I" Kruidlaag 1~, 20c~> hoog.
liii> zachte witbol (Holous ~ollis) 4.4

tdigheden.
~
Wij verlaten het struikgewas en begeven ons naar de heide, waar ons onmiddellijk de
grote rijkdom áán wolverlei en gevlP.kte_orct)j,s,.opvalt. Beide planten zijn kenmarkenq voor
de Orchideeënrijke struikheide,. die wij mogen be~chouwen als door den tnf:>ns ontetane .subc·lime.xv~9~i~tic op ~roge leemhoudende gronden. Toch is de ''oedsalrijkdom van de bodem niet
de enige factor, die naast do menselijke invlo{;:d het voorkomt:on van dit gGzelschap bepaalt ..
Het blijkt n.l. dat juist die terreinen,. die enkele jar~n geledsn afgabrand zijn, de
meest typische aasoeiaten bevatten, tGrwijl veel oudera hcidevoge!<·,:·:::.:Jo waar meestal bovendien een dikke moslaag ontwikkeld is,. Vele soorten misser.
Als goed voorbeeld van een dergelijke ~egetati~ geef ik hieronder een Opname die
Wim Klink ... n .ik in 1945 maakten bij het Hunshuis op de Bisschopsborg ..
Ha volte, 21-&·'45, 150 .m. ~a~ .O.~unehvis •. Opp. 30
afgebrand.
.

.?. 1

tots.lo bad. lOOI', ca. 2 jr. geledon

.

-4Kruidlaas OC'll, tot in.
struikheidol (Calluna vulgaria) 3.-Î
pijp98trootje (Molinia coerulea) 2.2

stekelbr.,. (~ni&ta anglica)
pilzQgge (Carex pilulifara)

dopheido (Erica totratix)
3.4
gt:lvlckta orchis Orchis mac:ulata} 2.1
wolverlei (Arnica montana)
;-.1
gulden roede (SoH.dago virgaunea)+.l
ligg. vleugeltjesbloem ( Polygala

warkruid (Cuscuta epithyum)
+.2
rood zwenkgras {Festuoa rubra)
1.2
bochtige ~moela {Oeschampsia fl.) 1.2
tandjesgras (Sieglingia decumb.) +o 1
Moslaag 30%

eerpyllifoHa)
+.1
tormentil (Potantilla erecta)
2. 2
cypresWol fsk lauw( lyaopodium camplanatûm sap. chamaecypar. )'
struis~ras

(Agrostis sp.)

1.1
+.1

.t:.•

+.1

+-1

kus~Jnmos ( Leucobryum glaucum)

2.3

rendiermos {Clado'nia impexa)
klauwtjesmos{Hypnum cuprcssi f.)

2.2
1.,2

rood bekermos (Cladonia coc~i f.)
gaffeltandmos (Dicranum sp.)

+ .. 2

+.2

InJeressant is ,de cypreswolfsklauw, di.e op een dri~tal plaatsen in ons gebied voorkomt:. Oe pl_ant is in Drenta zeldzaam, doch wof.dt wellicht vaak over het hoofd gezien. Je
vindt hpm somd ·zo maar midden in een uitgestrekt heideveld, m.eestal in het gewone struik: ..
heigûzelschap. Aardig is ook het warkruid, dat op korte heiç(e algemeen

is~

Soms vindt

men zelfs de welriekende nachtorchis!
Het :rijn de besproken vegetaties, die ons op de Gissehopsberg vaak zullen bezig houden.
Ze zijn ke.rak~eristiek voor het grondmorainelandschap, dat uiteraard in Drente voor ons
land zijn r~~ooiste ontwikkel·ing vindt .. En zoals de sociologen in het Westen van het land
met opnameboek en plantenbus het plassengebied te lijf gaan, zo zijn het de bossen en heideveldon die ons Noorderlingen tot nadere studie prikkelenJ Over de vele heidaveentjes
mot prachtige veenmos- en zeggengezelschappen een volgend maal, dit ter geruststelling
van hen" die menen dat je in Drente geen natte voeten kunt halen bij het maken van opnamen ......
Nu nog het een en ander over de talrijke groeiplaatsen van bosplanten in de heide.
Man zal zich over het vele voorkomen van rode of blauwe bosbes misschien niet zo verwon--·
deren, deze planten zijn betr..Jkkelijk weinig veeleisend. Anders is dat met dalkrUid, dat
ook op verschillende plaatsen gevonden· werd, waar de :i.aatste 100 jaar zeker geen enke:l.1
boom meer gestaan heeft. Nu trof ik vorig j::ta"r ter hoogte van het kleine hunebed een wel
zeer bijzondere vegetatie aan! grassen (bochtige~ smcole, reukgras en struisgras) domineerden, verder groeide er wat struik- en d:)phei, en daartussen veel bosane.aoon 1 da'lkr'uid1
blalfl'<'e bosbes_, Rivin 1 s viooltje~ kruipenj ::enegroen1 !; n o 1 1 at h y r u s 1 kleine bev.ernel, fraai hertshooi en verder wolverlei 1 gevlekte orchis, boskartelblad 1 campanula en
vleugeltjesbloom! Ous zowel de elementen van de bodemflora van het Viool tjesdjk EikenSerkonbos als van de orchideeënrijke struikheL Het is onmogelijk dat al deze bosplanten

hior untkic;:-;~ zijn na hot ontstaan van de heide 1 het moeten relicten zijn van een bc,svegeiatie .. Wann~er zoundie echter verdwenen zijn] Sinds mensenheug~nis heeft er hier nooit
een b.:_~om of struik gestaan. Op een stafkaart van 1840 is ter plaatse geen bos aanwezig.
Het probleem scheen dus onoplosbaar, tctdat ik onlangs in het werk van Prof. van Giffen
over de hunebedden een passage las, waarin een reisbeschrijving uit 1735 werd aangehaald
van Andries Schcunmaker en Cornelis Pronk. Beide heren bezochten ock hBt hunebed van Havel-

te en ze zeggen er"van dat de steenh<Jpen gelegd_ waren temidden van

aikenstrui~en..

Pronk

-shoeft ze zol fs ge tokend en de tekeningen zijn ons bewaard gebleven... Duidelijk zien Wij
hh:rop het struikgewas! Het ligt nu sterk voor da hand aan te nemen, dat het bos in deze
crngevîng tussen 1735 en 1840 vGrdwenen is on de C<)nclusie danruit is dus, dat bosa.nemo~.m,
dalkruid, knollathyrus en de andere bosplanten zich hier gedurende meer dan 100 jaar
hobben

W(:tcn

te handhaven in dG heide,

Wé!.:lr"op

vo~.-rtdurend

schapen graasden en die

gereg~ld

afgabrand werd!

Tevens blijkt uit dit alles, dat n<Jg tot ver in historische tijd hot natuurlijke bos
do.::r c!cn mens verkleind en gedegr-adeerd werd, en wanneer we dan denkan ac.n al die namen,

•

dio op -h~~lt eindigen, en aan ~e vale bowîjzan
voor prae-historischo bewoning in deze
streken vanaf het Neolithicum, Can is dG concluslEl zeker gcrechtv:lardigd dolt oudtijds do
gehele Bisschopsborg bedokt is gm•·"~tJ\Jt met oen aaneeng~.:::slotcn ~Jerwoud. Dat de zandige
gronden minder weerstand boden aan de degradatie spreekt WGl

va~ zei f, evenals hot feit,

Cat we thans juist op c4ie plaatsen, waar een urchideaënrijke struikheide groeit, da herbebossingstendans het c!uidel: jkst is waar te nemen.

Al l.laze dingen zullen wij in ons zomerkamp zien ,en volop kunn\ln bestudi:r'enl
Groningen, Febr. 1947.
H. Tj.Waterbolk.

-------------------------------------------

Diegenen van de sociologen, die gQwend zijn in h~;:t Utrechts-Hollandse plasseng~bied
te werken, zullen hier nat Jurlijk ::ok bij voorkeur, die terreinen opzoeken, die het meE':lst
met hun aiqgon g~bied over(:t:n:1-ommcn. Wat zijn nu de v_l'1rlandingsgozelschappen die \lilij in
1
de Drentse veentjes a:;ntreffen •.
laat ik beginn~n met te zeggen, dat ik mij zelf hiermcie nooit intensief heb bezig
gehouden. Haar als ik denk aan het grote enthousiasme, waarmedo bere ~r-:: -Sturmia.~zoekers

van de Amsterdamse school, zoals Arioe Visser, in 1945 in de Cariceta lasiocarpa~ van de
11
11
grote veertplas Kolonie rondtuinden, dan gc"loof ik zeker, dat er voor dc..rgelijka l'llt:nse:n
ook hior veel te zion is. Overigens is Sturmi& van Havt:l te nog onbekend, zodat er
onzen geachte-n redacteur nog eon grote taak is weggel\:!gd!

(~0
--

VOO:"

~lij maakten indvrtijd (Aug.l945) de volgende opnamo, goed ovvreenstemmend met 'et
Caricetum lasicarpae, zoals dat in het Overzicht beschreven wordt·:
11
Veenplas do Kolonie" bij Ho.~i: ..... ;.a~ Opp .. 50 m2, totale bed .. lOOi!$.

!3ov·~-'2.:.."i:~:~

30!J, tot 50cm h '09~
draadzegge
(Carex 1asiocarpa} 3.,5
pijpestroetje (Molinia coerulea} L.Z
we· de rik (lysimachia vu1garis}
+~ 1°
wateraardbei {Comarum palustrc} +.1

molkeppe
(Pe:ucadanum palustre }+ -1
holpijp {Equisetum limosum)
+.1
waterdrieblad (Menganthes trif .. } +.1
struisgras (Agrostis canina)
L 1
veenpluis

Q.t:_ijven~--~

100)6, met enkele verhcvenhcdon ...

Sphagnum cuspidatum
Sphagnum cL pa1ustre
Sphagnum auriculatum

5 .. 5
1..2
+,2

Drepanocladus aduncus

+~ 2

Klein blaasjaskruid (Utricularie minor}
Waternavel {Hydr.ocotyle vulg" } +.1°
Klein zonnedauw ( Or"o::.era intermedia) +.1

fE.riophorum augusU f. )+ .. l

Ook een minder z:urc

v~riant

van dit got:t:lschap vinden wij bij Havelte, nu met.

2.1

-6con facies van dt:l rondü zegge. (Carex diandra), en wel in hut Lok, een dichtgroeiende plas
in het moorasvoe:ngvbied, dus niet qp het e.igorûijke dilivium4
'Walke plaats beide veget2.ties in de ,s'Jccessie innemen moge het sjokkamp uitmaken!
Voor mijn gevoel is echter het belangrijkste voor het bestuderen van de oligotrofe successie een kl0in vc..entjo in h~t \1/ittoltcrveld. Hot is het meest gaaf en ongeschonden van
alle Drentse veont jes die ik ken.
In het ct:ntrum bevindt zich open water, meer naar de rand een zone van snavolzegge,
wntordri.eblad, wateraardbei en een soort eg~:olskop. Dan krijgen we uitgestrekte volden met
oen ongomcvn fraai Sphagnt:;tu;n met Sphagnum magollanicum, papillosum, rubellum, en molluscum en ve:dcr veel undromedaJ veenbes, snave:lbics, vet.=nbies 1 zOnnedauw. Deze ve:gctatie
gunt tenslotte WEJer over in een Ericotum. Uitgestrekte Vûldeo met het vochtige struik~·
heidegezelschap omzomen vorder do plas.
Terwijl de meeste DrentSe vcentje.s sterk heinvloed wordGn door den m_cns dia er turf
graaft of afval in stortJ is dit veentja volkom~n ongestoord. Zien we hit::r dus de vcrlan'ding v~o een h~;iideplos in zijn meest natuurlijke voi~m, in de talrijke andere ve8ntjcs
{de Stippcrt, het Oldc"'V~S>ne, de Platte, de Ooeze, Boay's vecntje: de Armgaten, Brande-

•

veen, de Kolonie,. Witteveen, Schierplas) trt::ffon we overal min of meer fraaie varianten
of frngmenten :1r:.n van deze gang van zak sn.
Balanqrijk is ook hat Wittevecn .. Ongeveer 25 j<1ar geleden w::;rd hierin een grote
vijver gegraven, m(!t hot gevolg, dat nl het w<::.ter uit de g...;hele plas hierin loeq li& ": en
vêrd..1.mptc:, .wa.1rdoor tenslotte niet alleen de vijver, m2·:r.ook het hele veentje volkomen
uitdroogde •. Than·s grë!.nft men hier vud turf 1 do..:h op enkele pl:::o.tsen is dü oude veenoppervlak te nog aanwuzig. Hierop groeit een Gaart vochtig s_truikheige:zelschap, met nog veel
andromtlda.
Zauls w1j weten is er in de brons- on ijzertijd r:.en droge periode geweGst waarin de
veenvorming tonslotte geheel ophield (het subboreaal, 1400 v.Chr.-300 na Chr .. ) Oe veentjes dr"ogdui\ d(~rmate uit, dat men er zelfs in ging wanen, zoals door Prof. van Giffen
duidelijk aangateend is. Het is duidelijk, dat de vegetati-e die wij er thl'lns vindun vrijwel gel ijksoortig zal zijn aan die uit h~t subboreaaL Wij kunnon dcrh~l-·e de prae-historie een go<:Jde dienst bewijzen door con n.:.~uwkeurige beschrijving van dit vegetati~typd"!
Niet alleen oligotrofe Vt:&ntjes zijn er bij Havelte, wanneer wij ons begeven naa,.
hc;t stroomgebied van de Be_i lerstroomJ of nog iets verder, na.1r het plassengebied va-n MiOverijssel, kunnon w~ do fr<'wiste eutrofe verlandingsscries zien die wij ma2r- willen .. Men
hure een punt~r in Wann~:!pcrvcen of G~ç,.thoorn en kan dan de prac:;tigste Pob:d :-: - (met·
Char<:tcecën), Phragmi tion- 1 Magnocaricion- en Alnionvegetaties bewonderen. (Joch ik vermoed, d:-~t wij on.s in het holdegebied voldoende zullen kunnen bezig hpuden[
Groningen, Fob.l947..

-------------------------

H.1 j.Wat.erbolk..

fl!!n!_e_f!g!:_o;:i_o.e. ~~o~w~n::_O~i:;:a!a_!!d.:.
To~m

ik September '45 op SchouWen was heb ik daar oon aantal opnamen gem~akt, die
wel· waard z.ijn eens nader bekeken ta worden. Het. eiland was meer~ dan C:oen jaar met .zout
water geinundeerd geweest en in die tijd hadden zich verschillende zoutminnende planten.

•
A

~

<

•
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-7op d~.: hogei· gelegen percelen bouwland gevestigd.. Eigenlijk waren zo een groot aantal slikken ontstaan met hun karakteristieke begroeiing, die natuurlijk pas ten dele aanwe.dg was
1
gt'!zien de kortG ontwikkelir.gsduuro Bovendien waren enige, we.t meer tegen zout bestendige
soot·tE,n uit dl3 ocrspronkelijko begroeiing van hat eiland op deze plaatsen bijeongcbracht..
Ander•e tcLvlucht:J00rden.v:JC:r deze laatste groep war-on do dijken die het eiland omringen
on doorsnijden ... Oe l<w0l.:lc-rs die we bu:.tendijks vindën i·.adden nal.~url.i_~k hun oude begroei-ing Ueh...,udon en jui~t hierdoor was ve.~gelijkon goed mogelij:..: . .
In t2.bel 1 zijn bijccngebrachtcéGn opnz:n'"' vo.n een kweldor (opn .. 9) twee opnamen van
1
bouwland cndl:r Kcrkwc1"\'G: op Schouwen, dat ge~nundeerd Was geweest (I on 2) en eonzelfde
type opname van het ivts hoge;r g~leg~m eilandgodcel te Duive.land onder Nieuwerkerk (10}.
Ongeveer twee n:.aanrlon v.~vrdaL de cpnamon 1, 2 en 10 gemaakt worden wo.s hot bouwland
droeg komen te st.:1an en dus hadden ziGh er· al weer enige gevluchte S)0rtcn gevestigd ..
Opname ï lag 0p t:€n vr.ij lc.ag geC:eel.i..r:.: 011 had een ,_;gaL~ zeekraalbogroeiing". Opno2 was i..;khoger gdcgen cp hetz~lf:':: porceel bouwland. Dpn .. 10 had een ander uiturlijk dan I en 2 ..
Het practisch ontbreken van zcekra3.l viel het moest op .. Hier , : :Hwrste d() zul te., Het
aantal tcruggokcc:--dc vluchtelingen Wo:?.~ hier gr·-ter dan in do op~en I en 2 dwrdat de1
ze opr.:-me gema.ak 1.. is op oen pcrc~tl dat enige hundorden m~tors van een ~laperdijk was
gelelj.en. Oe vergelijkende opname 9 is op een vrij hoog gelGgcm kwcldergectee:ltc. gemaakt,
dat vrijwel niet mEer"· 'mdcr water kwam .. In de Opn.I, 2 on 10 was detarminatie vaak
lijk dç.cr het beginstadium van ~mtwikkeling van sommigeo pla.oten ..

moei·

In tabel 2 zijn 4 ~)f..,rlamen verenigd, die tosamen een transec~ Vf)f"men over dá zeezijde van (ttcn >'!:_ ;'.<. aan de Oc.sterscholde~ Opname 7 kwam bij vl . .•.ed juist ondtJr water en had
h ierdol....r .:pvallend minder dekking dan de 3 an ~~era .·pnamen .. Oe situatieschets ver-duidelijkt het geval "·'9 en i: 1zins ..
Nummer •Jpname

datum
oppervlakte

!~
2
10
zilverschoon
'11/9 8/9/45 8/9 12/9
echte kamille
9m2 3am2 7m2
sm2
greppelrus
9

~=~~~".~:~~-~--------~-"~~--~~--~()%--

(t

zoekfaal
zilte schijnspurrie

2.2
3.3

zeeschijnspurrie
klein schorrenkruid
<.: piesbladmelde

2.2 +.1 +.1
L2 2.. 3 2.2 2.3

zulte

+.2

riet
breedbl. weegbree

varkensgras

2.2
+.1

1.20 2.2

2.3

3,4

+.1

vogelmuur
Poa spec~

+.. 1

gras spec.

1.1

kruldistel (K)
melkdistel (k)
Kruipboterbloem

+.1

I.!'

1.1

rode gn.nzevoet

)(,3

1.1

wàterpunge
Engeis raaigras

+.1

+.1

L2

L2
L2
L2

zeegroene g11nzevoet

+.1
+.2

zce.vlotgras
obione

+ .. 1

+.2

z~eweegbree

+· 1

strandzoutgras
+.1
+.2

Ll0

gemoen kruiskruid

perzikkruid
ZINar"i.;e nachtschade
mo~anzcvoet

L2° 1.2 L2"

+.1

+.2

' ; ~ carex spec.

4.5 4.4 +.2
1.1

1.1
+.1

+ol
-4·".1

2 .. 3

+-.1
2

hertshoornw~egbree

+,

lamsoor

+.,2

•

~--<~

'"
- ä~

Datum

11/9/145.

zilte schijnspurrie
vijfvingerkruid
akkermelkdistel
peen
kruisdistel
k lErefkruid

hoornbloem
duizendblad

5

Nummer

Opp. in m2
Dekking ·in

~

Hellin9

biastarwgras
obione
spieab1ad•elda

7
2x3 3x3 1x3 0.4x3
100 100 100 2~
00
45° 45° 25°
6

5.5 5.5 5.5 1.2
+.1 3.4 1.2
+.2

1.2

paarso dovanetc::l
wikke spcc ..

fijne goudstraal
smalbl. woQgbree
p.'lardebloem
vogelmuur
gGle composiet rozet
smalblad .. rolklaver

-

1.2

1.2

2.4
+.1 +.!<
1.2

-

+.1

1.2
1.1
1.2
+.1
+.1 +-1 +,1
+.1
+.1
+.1 +-1k 1.1
+.1
1.1

-

+.1

-

In do z811Q van opn.6 kwam ook nog zeealsem voor, uvon buiten de opname.
Herman

J~rtse.

--oooxxOxxooo-

Tot do mooiste herinneringen aan

1t

sjocweakend in de Lutte behoren onze e;KCur.siea

na:tr 00 bronnetjcsbosaen, dia op slochta enkolt kilometers van on:te kampboerdertj ta vinden waren. Lagll C;'lvick, Blo~menb~Gk, Yeldkcr&b.eck, l11tke Bavel, het zijn z:o langzamerhand bekende k lnnken geworden voor de deelnemers aan de zomerkampen in Denekamp. Ma<lr ia
zo'n bronnotjt;.&ba"' in de zomer al mooi, hoe prachtig is 't dan wel niet in 't voorjaar!
Hale velden met bloeiende Oott"'rs, afgewisseld dJor grotc~po~len prachtig .... bloeiend speenkruid, de iets drogere plekken wit gekleurd door Bosanemoon en Bosklaver-zuring, en de beek
omzoo~ OOor t t ter~ Goudvei 1 met de typische groen-gele bloempjes ......... ziedaar het
bronnetjesbos, zoals het zich begin Mei aan ons. voord.>et. Jammer was alleE:~n, dat er regelmatig gekapt wordt in d~ze boss"n, daard·wr ,:,ntstaat bijna n cit een hccg~gaMd
elzenbron-bQs, zcals Jat bijv .. op enkelt bevoorrechte plokjes in Z.Limburg O<Jg V"'~orkomt
(Elzen van 25m!) Hot h~cgste en meest vngerepte bvs ~.het br,·:-~netjesbos bij lu!'k~ Sa-

l '~

vel, dat was werkelijk indrukwekkent1 met z 1 n zes van Ootterbloemen on z'n 20 m.. hoge ellen .. Het bronnetjesbos langs de Bloemenbeek was daarentegen behoorlijk uitgco\Jnd,. nog erger
was 1 t gesteld Met het bos bij de Lag'e Cavick, waa..-van een deel zonder meer gekapt wasOppassen, dat do boor daar geen wailand van otaakt, zoals bij de Austibcrg gebeurd ia!
D~ hieronder geplaatste opname-tabel goeft een mooi be.ald van dit uiterst karakteristieke bostype, dat wc volgens de soc. systematiek m~t oen lange, maar wel duideli:;Jce
naam, Ale!" \11111 glt\ tnosae oardaminetosun~~ (d .. i. de Veldc;ersrijka "Sub--assoeiat~ van 't
Elzenbr0(.1<) noemen. Oe door h~t Overzicht opgQgeve-4l deffwrMtiere!ldc S.')ortsn zijn •et
een 0, de ass.ociatickensoorteft 11te:t eQrt A aan;st loi !.

&!

'

-~--~- ---

.

- ---

- 9Hierbij moE.lt li:cl'l:t.er tussen twee haakjes ev~n opger~erkt worden, dat deze (vaak ta~
1 ijk veeleiscndo) associatiekensoorten 1 t type van de associatie boperken tot onkelo
plckk<ln in ons land {eendenkooien N.W.Overijsel o.a.} en dat 't zeker niet zo is, dat uit
~e elzenhakhoutbosjes iO do Vechtstreek bijv. (die floristisch vaak lang niet gek zijn,
getuige tt voorkomen van Keverorchis in dergelijke bossen op •t Naardermeer en in· ~orten
hoef} noodzakelijkerwijze bij uitblijven van menstlijko invloed een Al.;_.\um glutinosno
typicum in de beperkte zin zou ontstaan. Moestal blijkt in 1 t Westen uiteindelijk de Els
verdrongen te worden door de Berk, waarbij ook de aanvankelijk w~elderige bodemflora
wordt teruggebracht tot rankela acidiphi~le sOorten (Naardermeur, bossen in Stichts Ankevecn). Een belangrijk criterium bij de onder-scheiding van de mot)rasbossen zal dan ook M .. i.

blijken l:e zijn het al of niét stand houden van de Els ..
He-t zal nu duidelijk zijn, dat 1-tet Br-onnetjesbo!ll sociologisch o.a. daai'"OII interessant
is, orwdat we het kunnen opvatten als aen natuurlijk Elzenbos, dat bij constant blijvon
van d& zeer typische milieufactoren ( voortOJr~nde aanvoor van zuurstofrijk en tarRalijk
voedseltijk wat~r) als de subclimax beschouwd mag worden. Jui3t omdat •en flink-uit~
groeid Elzenbos in ons lnnd zo zeldzaam is, moest er- toch eigenlijk voottaan niet •eter
gekapt wordon in do weinige, nog over9ebleven bronnetjeeboasen!
Een enkel woord nog over de vorspreiding van de beroe=dc bt'onnetjcsbo:splantena Paaren Wissolblndig ~udvail en Bittat'o Veld<ers .. Henk Zwart heeft er indortîjdl reeds op gew~zen (2e nummer, 6c jaargang), dat Wisselbladig Goudveil niet spe.eifiek voor het Br()f)netjosbos genoemd mag worden: 'nj vermeldde hem van een K~~~ glutinosao typieum. Ons
viel dit ook sterk op, zo vonden we Wissolbladïg goudveil o .. a. in een Andoornrijk EilcenhaagbotJ<onbos op een niet zeer vochtig0 standplaats (l.ie ar-tikel Herman Janse! Het seizoenaspect van h.ot Efkenhaagbeukenbos.} Hat Paarbladig _Goudveil prefer5erde daarentegen
kennelijk vc~::l meer de brangebieden, evenals de Bittere Veldke.r.s trouwens.
Het viel ons ochter tevens op, dat langs de gehele beek op gunstige plekj&s d& drie
gGnoemde planten hier en daar aan te treffen waren .. Zo maakten we aan dli' benodenloop van
dG Bloemenbee" een mieterse opname van dQ nagenoeg loodrcchtê beekwand, een prachtige
vindplaats van het zaldzal'41 1 op Marchantia lijkende Kogelmoa {Conocephalus conicus). Op
d&ze be~kwand stonden de drie rtbronnetjesbosplanten" broederlijk samen met diverse Ei../
~:k enhaagbeukenbos~soortEn en eflkele ui tslui tond vochtminnendo, maar- overigens in di ffor~n.
te planten; voor socio-systematici is deze opname dan ·ok .een aardig kluifje. De1:e leverml'srijke beekwandjes zijn tot nu toe nG-g ntloi t soeioL:gisch onderzocht; terwijl er toch
zeker vrij constante cvmbinaties uit te halen zijn .. z~~ is 1 t K(:gûlmos bijv .. een zeer typische, oecologisch Ve:cloisendc s.Jurt, die - onze waarnemingen in Z-Limburg wij%9n 't
eveneens uit - hoogstwaarschijnlijk gebonden is aan stromond water. In 1 t Sondsjubclbock
zal Henk Zwart hier nog wel nader op ·terug komen.
Oe onderstaande cpnamen kunnen, tezamen mot deze beschrijving, a leehts een flauwe
indruk geven van onze ~uiaterrijkç bo&excul"sies op •t weekend in ~ lutte. Werkelijk, het
&X"pcriment van het 11 vorro· ajocweekend" ia waard herha:lld te worden!
Roelof .- Wit •

{J:
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Benodcnlo~p

Bloamenbeek nabij de boerderij

hellinghook 80°.

Beschadc•wd. 'Opp.(2:.·<

11 de

Austfl..,~

~) m2 •

na~r

Beakra:nd 1

N.. gei:;xp.::onecrd,

~~~-~-~~·1__lq~ ~
Wijfjusvaren

+ 2

Athyrium

St0.kelvarc-n

L2

Dryopteri

f>1~tcre

~

~--femina

Voldzuri'lg

."_~

sp ·:la sa

VJijè~.arz(:._gge

+ 2

blc\;m

1 2
Paarb; G-::vSveil 1 2

C~ry~osplcni~m
Ch,~ysospleni•.Jm

alter:.!.
op;:>os.

W.itbol
Monr3S\~<..J

·;L·o

+. 1

Aegopod::.um Podagraria

Vergeet.-

Oos_ancm·'-""

1~ 3

,\n0mvne nem<:r0sa

;.~?~~~::~.. ?.~~

Spcc,nkl'uid

+.,2

Ficnria verna

KCJ01 ;;I ':S

Kru.ipbotarblocm +_2 Ranunculus rep-.:r.s

lvi:)oraccpiraca

+., 1

tv'lu.skuskruid

+~-1° Adoxa Mcsschai..cllina

3oomlt.~:~.~ I.J ·1?
Zwarta Els A

~

~~lf •.,r··

:!'"

Stcllaria holestea
Scrophalaria spec ..

III

l~

50~

2

2

Zwarte Elo (A)<.,, 1.2
+.2
1.2
Zwarte Aalbes (AJ 1.1.

Frambooa

Kamprrfoelie

Berk
Es
Vuilboom

+

SaLi...:·~_spec.

Ribes nigrum

+.2
+.1
+.2
+.2
+.1

Hop (A)">. ~

A~n,~s glutinosa
Sarbus aucupar"ia

+~ 1

-

+

-

Frangula alnus
Hum_~~us

lur_:, us..
Salix 'cinerea.

+

Corylus

Grij2e Wilg
Hazelaar

9o%
Moerasspiraea
1.2
2.2
Dotter
Speenkruid
1.3
·Bittere Veld' ... '.:1 1.2
Paarbl.Goudveil(D) 2.2
Kruic'l~.

!'II)IOS(

Sla.apm;)s

L2

Fijn l&d:!erm..:;s 1 2

Goudv.
(d)

Bosbies
BrandbGtel
Pinksterbloem
Groot springzaad
(A)

Mannagras
Stekelvaren
+.,l Filipendula Ulmaria Vuleriana

-

Chrysosplanium
0ppos.

-1 1

Pdlia epiph.;·J. !a

,t..

Brachythccium spcc.
Eurhynchium St:kesii

;...-·~

L1

-

Chrysospleniut

1.2
1.2
-

Scirpus silval
Urtica dioeca
Gardamine pra·
Impa.tiens
noli-tangere

~ltera,

1.1 +.1
1.2 2,2
1.2 +.l
il.l
+.2
1.2

-

Anemone nemer.

-

Iris

Pseudac~

+~1

+•1 Cirsium pal~?}
+ .. 1
4: .. 1 Galium p.al ~
MoerasvGrgeet-m.nie:t+~l
l.l Myosotis pal.
Beemdgras
2"2 1.2 1 .. 1 Poa sp~c.
Biezekr:oppeu
2~2
.-. Juncus conglon

A~'J·.-allana

3.3 Cal tha pa lustre
+ .. 1 Ficaria verna.
3~:· Car'd<:!mine amara.

spr.:.:

Ca.~: ..:...::--~ U11dulata

80% 70;<.
3.3
2.3
+.2
1.2
3.2

~s

Conocephr.lus ccJnicus.

Rubus I deaus.
Bosanemoon
Gele lis
lonicera perieL
Bctula pubeseenS
Kale Jon!'. r
Ff'axinus excels-ior. Moeraswalstro

-

elatio;~ ..

Primula

3~4

p,~ 1] 1~.

Vers~r<:!idbl

-

3

·

lb J-~~ 1s 11.na tu:.,;
Galium p.s.lus ~r·c

m~ j:1.iG-t-..-

Alnus glutinosa

lil% 30%

: ijsterbes
Wilg

.:a

r·c.'.~

2
+. 2

Filipendula Ulmaria

II

C0.rex

+ 1
Y

Zcvc!nblnd

Gr .._,tblç.ümmuur L2
Ho.Lrnkruid
+~ 1

Rumex. ac:·

Sl2.nke · Sh utel-

VcldKcr.s2"3 Carde".mine amara

V.'is{lclbLld,ig
Goudvc j 1

1

3~3

1.2

1.2

Riet
Rietgras

Wijdaarzegge {[0).
Klimop

- Glyceria flui1
+.2 Oryopteris au~

+ .. 2

1.2
h2

-

VaLriana off.

+42

Phalarin::o ·1

-

dinace a
Carex remota
Hedera helix.

Phragm:~.--

I

-

!Muskuekruid

te~:. ~.·:doorn
Hondsdraf
Borstelbies

!

+.3

+.2 - +.2
-. +.2
-

toslaag
10% ( 5% 10%
takelslaapmos 1.2- 1.2 2.2

4~-

, Pallii
1.2
Platmos
1.2
Gew~ Sterremos ·1.. 2
Glechoma hederacea
F'ijn laddermos
Isolepis setacea
Sterremos
Brachythecium rutabul.
Adoxa Moschatellina

Staohys silvatica

+.2
+.2

Pallia epiphylla.
Plagiotheo .. spec ..

Mnium hornum.
Eurhynchium Stok ..
1.. 2 Mnium affine.

+.2
+ .. 2

!
{Met +.l kwamen nog voor'

'iln o name I: Lidrus (Equis~ lim.) 1 Kattestaar"t (Lythrum Sal.), !<leefkruid{Galium aparine} t Moerasbasterdwederik {Ep.il..pal.) 1 Kruip3nde Bo·~ ·,rbloem (Ranunculus rapens), Wilgenroosje
(Epil.ang.), Gele Dovenetel (Lamium Gal.).
- ~n opnamen: Engelwortel {Angelica silv.), Harig Wilgenroosje (EpilJ~! .. ·d,,) IJ i
,;
(~ nopname IIIz Watermunt (Meatha aq.}, M~eras~edorik {lysimachia th~~}, Wolfspoot {Ly~o
pus cur.), Montia {Montia spec .. }1 Holpijp {Equis. Lim)
De opnamen werden allen gema.-:..kt ·op 4 Mei 1947 ..
~
Opname I: Bos bij de Lage Cavick .. Opp .. (10 ·X 3) m2, weerszijdon be<:~kje .. Struiklaag sterk
J
uitgedund.
6pname II: Bronbos van de Bloemenb<:!ek. Ster.k gedund .. Opp .. 20 erf
Opname III: Bos bij lutke Bavel. Opp. 100 nf?. Zeer soppig terrein.

l

I

---oooxxxOOxxxooo-HET SEI OENASPECT VAN HET EIKEN-HAAGBEUKENBOS.

In de lente is de natuur op haar mooist. Vooral de boseen tor.a!>

t.

dan een overdadige

weelde van bloeiende planten .. •s Zomers echter valt. ons niet dadelijk op \I/at er precies
groeit. Dan lvop je gauw ergens '.loorbij. Op een excursie tijdens het weekend in de Lutte
was ik in de gelegenheid twee prachtige eiken... hangbeukenbossen, die ik vorig jaar' Augustus gezien had, weer eens te bekijken. Het verschil was fl"appant! laten we eei"St het mooiste bos, n1lsscttlen wel hot zuiverste eiken-haagbeukenbos van ons land 1 bij de kop nemen,
n.,L het bos bij Smudde onder losser. Vorig jaar had ik een rijtje planten gen. teerd die
daar grL:eiden. D1.t waren o.a .. bc;sklaverzuring, boswE:derik, b~..·saardbei, gr•.:.:tblcemmuur, gedovenetel, sleutelbloem, bvspaardestaart en heelkruid. Nu in het voerjaar zag het b~s
~er volkL:men anders uit. Het was één grote gele bloomenzee van gew'.. ne sleutelblcem. In de

(r.~e

;.tr ..

zomer was helemaal niet cpgevallen dat die er in Z(;t n overdadige h~..eveolheid stcnd. Do
bLemEJn t•:c.nden het nu. Bosanemoon, vorig jaar zome~" allang afgestorven stvnd er nu in zo
grote getale, dat de bladen vanh:;·~lkruid, op de plaats waar het pertinent stond, niet te
vinden waren, d er de gelijkenis der twee bladvLrmen. Oaare_ntegen was van gele d\)VenetQ}
nog niet veel te vinden. In een c.pname, die wa er maakten kreeg hij slechts 1 ... 2. Hoe ontzettend grvot het verschil in bedekking van gele de. venetel in vovr jaar en zumer is, tunen
wel de navolgende twoe opnamen van de Hoge Venterink, onder Oldenzaal. Tussen de grote
velden spcenkrtJid en 0.:' alis Vûnden we 5 Mei hier en daar wat gele dcvenetel, terwijl vorig jaar Augustus de pruefvlakte één groot homogeen veld Lamiu,,J
was,. waar hier en daar
klaverz~ring, groot bl emmuur en~'- bi..swederik uit stak. Die beswederik ia_...

. een vreemd
gevaL Zowel bij Smodde als ~:p de Hoge Ventarink venden we hem nu n~·g niet .. Dit k,..mt waar-

. Soflijnlijk duordat de jonge planten zeer onopvallend zijn. Het in het v..or jaar dominerende

- 12spoenkruid vonden We in Aug. •45 aHeen maar als knulletjes. l'.ls we niet gegraven hadden,
hadden we het niot eens gevonden! Hetzel fdo geldt bijna voor de. gl'udvcil 1 die 5 Mei, doordat hij bl .eide, in de proefvl~kte dujdèlijk ·)pviel, maar ..vvrig jÇtar zc:me.;."' alleen in de
be'el<:bedding gevonden werd. Het wissolvalligo van de kiemplanten van bcmen tonen doze
beide opnamen duidelijk. Enkele soorten hebben zich niet of niet g,1cd kunnen handhaven,

torwijl twijgjes, die v._rig jaar misschien tussen de dcvenetcl. verbo..rgen waren gewaest,
nu

tevv~·rSchijn

waren gekomon.
kun~en

In het k_rt

wo dus zoggen dat in het voorjaar het

Eiken-h~·agbeukenbC's

zich

als een bloeiende soortenrijke vegetatie t'oordoet 1 terwijl de uiterlijke verschijningsVOf'lll in de zomer een plantenrijke massa is.
Herman Janse.
Hoge Venterir•k, bos tussen Oldenzaal en J__osser. Beekdal, 2e perceel van de Oostelijke
grens~ Eiken -haagboukonbos waardot'lr de beek stroomt. Oppervlakte 20 x 10 m2o
Opnafle

J47006

datunt
5-5 '47
Boom! Gag
krocoslui tL~g J.O)!'
bedekking
20 m,

20%

zomereik

4

Struiklaas-Bm, 4CX<
Hazelaar
3
zoc,:;e kers
lfl.
lijstorbes
k !i mop

brandnetel

21-8' 46

g:-o cpringzaad+.lk 1.1 Impatiens :1 .. t.
boswederik
1.2 Lysimachia nem.
bosandoorn +.i 1.1 Stach)is sil,·
framboos
+.• 1 - 1.1 rubus ldaeus.

10~

100%
5

Quoreus roburo

100%
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·.Uit is de tltel vt..~ een pt\.<; v~:"OL~'tUW.)n gedichtenbundel-: Men zal zich afvragen wat de

leze;"s 'van Kruipnieuws hier~e te make." ftebbên 1 ·d<u;:h wanneer ik zeg, dat twee gedic.hteR

t

'·

'r

-13uit deze btffldel tot titel hebben "Centaurieto-SaginetUII« en "Alnetutl• en dat do schrijver
Y.Weathoff is, i& m-an wellicht mlnder verwonderd.. Volgens de er i tillUS vanuhet Parool" is
Victor behal'We dichter ook bioloog, doch vele~ van ons zullen hem alloen in de laatste kwaliteit kennen.
De beide genoemde titels doén vermoeden, dat Victor zijn inspiratie o.a. vindt in
het landschap, zoals hij dat door zijn söeîologische bril bek ijkt. Over z 1 n dichterlijke
kwaliteiten wil ik geen oordeel vellen - ik ben dienaangaande volkomen inc:ompetent - doch
zijn werk heeft mij iets gezegd, en niet alleen, omdat ik in lllevend Barnsteenu een paar
11 sociologischc 11 gedichten aantrof, overigens wellicht de eerste ooit geproducaordo
Laton we eens even st i !staan bij

11 Centaurieto-Saginetura 11 •

O:i.. t is een pioniergez~l--•

schap van de waddeneilanden - we zullen er wel meer ovor horen in Vic"tor 1s dissertatie
([\Ver Tef1:),helling - dat ontstaat in jonge duinpannen, ~o gauw die door een duinenrij voorgoed afgesloten zijn van de zee!
11 Uw ziel is een kleine natuurlijke tuin,
in 1 t stuivende zeezand g~;:boren,
ontrukt aan het strand, waar het weifelend duin
nog naw..,~J.ijks de vlakte komt storen.
De cid: f lende helmen beschermen haar mui,
zij ligt d?arin dromend besloten;
_hot zweepende zand in de stormende bui
striemt niet haa'"' ontluikende lotenn.
Dan wordt de schoonhoid boschreven van de beide pionierplanten knopigvetmuur en duizendguldenkruid, die het e~rste jaar al bloeien, terwijl de kiemen voor andere planten
gelegd worden~

.1\Ht bloeien de bronsgroene sterren, te fijn

1

om het vochtige zand te verbergen.
Als perzikenrood wil oen blozen zijn
van wonderlijk rankere dwergen:
Centaurium, duizendvuud guldener kruid,

-

c

met rozige bloemstengels wenkend.

De wind die hen wiegt is een tuiver geluid,

terloops naar h_un

t~derheid

zwenkend.

Toch breken al 1 t schuchtere ~pinraggen kleed,
het maagdelijk zand overweven,

grof-sappige planten, een bloedrode kreet
van komend hartst ...~chtelijk leven".
Nu volgt een prachtig beeld van het winterhalf jaar:
11
Het donk ere dreunen, er nauw meer geh~h::rd,
Z'olo'elt aan in de scheem' rende dagen:
de winteren zee dringt er tcmelv0s voert,
vaagt leeg waar uw tuinen eons lagenn.
Oe lente komt en dan bloeit het laven op, veel weelderiger dan in het voorafgaande ·
jaar! het Scheeneturn en de andere gezelschappen der duinvalleien ontstaan.

- 14~e blind,
laat honderden kiemen ontgroeien,
en sneller ontspint zich het leven, in tint
van glanzende Sc:help~n verbloeiend.
In bor1~ orchidee&\ en wuivender bies,
ontvouwt zich ·hart_stocht'lijker streven'!
dan rijpt er uw ziel en vorogeet haar verlies:
der" .tee kan zij niet meer zich geven. n
Ia i" dit gedicht nu niet prachtig weergegeven,_wat we in meer wetenschappelijke
terllffin noemen, de dynamiek van dit pioniergezelschap]
"Alnet~ 11 is weer geheel anders; hierin ""ordt meer de nadruk gelegd op de wat be-o
nauwende afo-er-, diu e.r in het Elzenbroek heerst, al vergeet Victor ook hier het ontstaan
niet: .
"ttie zal uw aard verklaren:
geen woud en geen moeras,
waa~ tot voor dert.~ jare"

"Oooh affenv,. meizand, te blank en

a

nog open water' was.

Terwijl do belal\ljrijkste planten even afzonderlijk genoemd worden, wordt de kruiÓo!o
laag alteon. ietwat spottend samengevat! per slot bevat deze laag een ontz6ttend groot
aantal aoort.)n, ·die geen van alle kensoorten genoemd mogen worden en waaraan je je bovendien nog ergert vanwege de gemene bramen ••.•• ~
"Do wei felende Winde
Het kruid st :at h~,;ot te dampen,
klil!lt in het weke hout,
en ~op-lianen b;..~den
de elzen in hun goud.

zo welig als zijn namen;
wie er zich vast wil klampen
ontmoet toornige bramen.n

In het Ge en 7e couplet blijkt w~er duidelijk, dat Victor eigenlijk maar een beetje
de pest heeft aan het Alnetum, wat ik overigens helemaal niet met hem eens ben. Kennelijk
houdt hij moer van het vrije duinlandschap. Zelfs de vogels in het Elzenbroek komen er

docht af:
Vijandig el1' gesloten
"Scylla uw zwarte drasse
blijft uw ·verw.lrd gebied.
grond, Charybdis uw muggen.
De vogels, toegeschoten,
Wij sluipen er en plassen
kwett 1 ren een tergend lied .. rt
met diep gebogen ruggen.
Qat ik wat 111eer aandacht besteed heb aan deze beide gedichten, betekent niet dat
dQ andere het le2:en niet waard (!ouden zijn. Zij, die Te·· _.helling met zijn pra~htige
Sosplaat kennen, lullen iets van de luister ervan terugvi,nden in de gedich~en van Victcr. "Eldorado" geeft de sfeer van het eiland prachtig weer in eenvcudige taal. Het gedicht is zeker ~én van de mooiste uit de bundel .. Men behoeft helemaal niet steeds opna..
men te maken om zich sociolo ·9 te mogen noemon. Het gaat om de kijk op de cpb.:uw van het
landschap, die je h-t socioluog stempelt .. Wanneer je je die eigen gemaakt hebt - en ik
geef tou dat practisch soch·,}r.;gisch werk daartoe n:·cdzakelijk is - dan ben je bet steeds,
ook als je alleen maar uwandelt 11 in de natuur .. Victor is socioloog in hart en nieren en
dat voel je dan ock steeds in die van zijn gedichten, die zich met het landschap bezig
hcuden, ook zonder dat d~ gezelschappen met zoveel Wl·l·rd&n genoel'ltd worden. lees bv .. eens
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- 1!1het

volgen~

godulto van "BcSplaat•.
"Bij eb ontwaakt een $0hu<lht~ leven<
biesta.- wc.rst'l~nd ..et hot zand

&n strakk-e Ulakraal, sluiers W~Jvend,
lichtgroen, ver" aan den wa.ddenkant ..
SUlls oçhrale velden hal•Ph)-teo,
wegdeirMf"l(kllder- ee:uwt gen wind;
d,.iftig zich reppend bont. pit~ten,
vertrouwden van tt atlantî$d\ kind. n
.Prachtig i& oc-k «Herinnering aan de Peel" .. Hoe vindt mQn b.v. dit beeld van het
SphagnetU<n:

1

Om die groene sponzen .spinnen
purporfijne veênbeeranken,
teder rode bleeman winnend,
in gesJote-n zur-e pollen
dwergQyclamen, brolilr, slank-er."
op zijn diepe sappen teert ..
Graag zou ik nog meer citeren, &.,eh Kruipnieuw& is daarveer de plaats nili!t. Ten&lutt.r
wil ik vvc.·r do volledigheid nog even er np wijzen, dat Victor onder 11 InquietUfft est co!"
nostru11« ook een aantal gedichten heaft samengevat, die zich meer met allerl&i menselijke
pr-ublelffetf bezig houden... Op mij pars0unlijk hebban -echter de prachtige beelden uit onze n.a
tuur de meeste indruk ga.eaakt, voc..ral, wanneer die in for"ae, eenvoudige taal gehouden zij·
Soma gaat Victor mij wat te var met zijn beelden, zo b.v. \Wanneer hij het fteeft over het
Uzaohte elfenlachen in de zilveren sohot""s van de berk, dat koeler is dan de tot~ernaohte~
en blanker dan het ".".gonlicht. • \He .,.,.....,1 ieh begrijpt van do betokonis die de plante
sociologie bn 1lotttt kan lorijgen V·:« i* gehsl& levorubeocnouwing0 ug niet nalatoo "Lovend ba,-nat®l\ 0 te l$zonl
Tjalltng Waterb~l
stz:eng-end zuigt de Z'Cin het bolle
veentD')S 1 dal zich avepel Wtoert,
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