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Hier voor je ligt de jubileumkruipnieuws. Het resultaat van
veel werk. Het bestaat vooral
uit de teksten van lezingen,
die op het jubileum-symposium
van de sjocgroep in de Bilt
<21-11-87) gehouden zijn. Sorry
dat het pas zo laat in de
brievenbus valt, maar eerder
had ik echt geen tijd. Hierbij
wil ik meteen iedereen die
geholpen heeft bedanken. Veel
leesplezier gewenst!

De foto-s in deze kruipnieuws
zijn ook na te bestellen.
Hiervoor moet je de nummers
vermelden van de foto-s die je
wilt en fl,OO per foto en fl,OO
voor de porti overmaken (of
geven). Dit moet voor eind
augustus omdat ik dan de
bestelling naar de fotograaf
wil brengen.
Dus bestellen bij:
Inge Sweers
Droevendaalsesteeg 43
6708 PB Wageningen
girono: 5340992
Vergeet niet een goed eigen
adres te vermelden!
N.B. Degenen die op het Congres
al foto-s besteld hadden,
kunnen dat beter overnieuw
doen.
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1937, de sjocgroep is opgericht. Na de zaka-s verschijnt een
mededelingenblaadje, waar ik een aantal mededelingen uitgehaald
heb. Ten dele omdat het nu nog steeds redelijk klopt, ten dele
omdat er ondertussen toch ook wel wat verandert is (contributie
is nu f5,00 per jaar).

C ·E L
Laten we eerst on_s doet nog even uite·enzetten. Wij willen een werkgroep
vormen, zonder veel gedaas over reglementen en. administratie; een groep, die een
band tussen. ons legt en ons ·elk afzonderlijk daardoor steunt bij het werk. Hoe is
; dit te verwezenlijken?
·
~IDDELEN
We zullen _!'!e~k~nd~n·; · zo mogelijk ka,mpen.,, organiseren, zoals we er al
· één gehad hebben. We ~ullen geregeld Eu~licatie~ u~tgeven 1 waarmee we al bezig
zijn.( de uitgaven van het Utrechts~ kader zijn door ons overgenomen.) Er zal
geregeld een mededelingenblaadJe: voo'r de leden· verschijnen, waarin we elkaar van
ons werk op d; hoogte-houden.-We zullen een bibliotheek in elkaar zetten, hopelijk
ook een sociolo~isch herbarium.
- - - - ~ -----------. ·
.
_2 __C_C!_!'lTRIBUTIEJa, nu de centen. Je snapt 1 dat er1 geld moet zijn v'oor dat
krant je 1 voor convos, formulieren en portokosten. Maar schrik niet een contributie van f 0, 50 per jaar zal w~l geen be·zwaar zijn. Voor het lopende jaar is de
minimumbijdrage f 0,25, maar we stell~n een bed~ag van f 0,50 erg op prijs.
Hiert~j ~omt het verplicht abonnement op de publicaties. Voor dit jaar bedraagt
dit dus .f: o,6e voor 2, 3 en 4(Daar we niet kunnc·n garanderen, dat ieder lid No
1 en 5 ~og ontvangt, .kunnen deze· afzonderlijk besteld worden.) De abonnementsprijs
zal no'oit de f 1 1 - - per j.:ar te .b~yen gaan:.

5iL nken de ~ouwe.->
(Cheli do nt u. m. 'WlAj us)
~
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(u(3J): 4 OPNAMEN MEDEDELINGENBLAADJE. De belangrijkste re sul ~aten van ons ~erk
zijn wel de·opnarnen. Het.zijn als het ware de formules, waar1n we onze s?c~olo- .
gische kennis en ervaringen neerleggen. Zo'n opname kan een hele ve~etatJ.e voor Je
doen leven, je kan er even enthousiast over worden als over een.mooJ.e foto of bijschrijving van een pietje of een plantje; ze vormen de grondslag van het v~rge
lijkend sociologisch werk : een reeks· ,..:>pnamen maakt het mogelijk~ as~~ciatJ.es t~
bepalen.en karaktersoorten uit te vissen. Het zou dus erg prettJ.g ZJ.Jn, als al~e
in de Bond gemaakte opnamen centraal bijeenkwame?· · · ·· · · ·
_
•·· ·
Daarom stelen we ons voor, ze telkens bij gedeelten bn ons mededelingenblaadje t~
publiceren in de vorm van tabellen. Het blaadje zal waarschijnlijk 5x per jaar
verschijnen en telkens 10 bladz. groot zijn. Behalve voor de opnamen kunnen we .
het gebruiken voor vragen en mededelingen van de loden, oproepen voor bepaalde
..
werk nieuwigheden( "onderwatersociologie", wallet jes-.onderzoek, e. d.l ;resultaten
daarvan verslagen van weekenden; literatuurlijstjes en -öesprekingen, bestuursmededelingen en verder, zover er plaats is, artikeltjes, enz, enz.
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Redactie: Johan Schondelaar, Parallel~veg 6; Den Helder. ___________ .:___
Administratie: Jacques Heltzer: ]!/a Smit, Uiterwaarclenstr.406,A•dam-z.

···-------------. --··-···- __........... -·-·---·--·----· ··---·-~..... V o o r w o ·o r d.

... ~----······· ..... ~:-,·-~~~ ..

·~-·:..

.

. -~:"'
-~~-:::.:~~:=-~ .

Ik ben achter m•n -schrjjfmachine gekropen om, in •n "~Tlcek en •n zucht
voor dit eerste kruipnieuws. 'n officieel voorwoordje te plegen. Al b:rook
ik erg sraag met tradities 1 dat voon1oord had ik nou eenmaal nodig om
even de bedoelin8 van dit kruipnieuws te vertellen.En ... •t stáát! Zet
dus asjeblief je snuit e"~ren in •n soort officiele ':plooi!
·
In •n fantastisch tempo (3 dagen) zijn onze :plannen T!erkelijkheid geworden. Dat betekende: stencilgeuren,maohineolie,tekeningen,expressebrieven,copy en stencillak, stromen inkt en zweet en 'n nog onbeschn~lijker ·bende, dan er gewoonlijk ·al bij me heerst.
· . .
~1'n redacteursbaan vat ik zó op,dat •t resultaat erg genoeglijk is.
Dus bee;rijp even goed: Kruipnieuws wordt •n gezellig krantje ,met een
gemoedelijk mengelmoesje van wetenschappelijke artikelen,verslagen,mededelingen,boekbesprekingen,nieuwe ide~en,theorieaen en critiek erop,
practische resultaten en onzin. Dus helemaal niet een zéér officieel
en strèng wetenschappelijk Orgaan. Heden nee! ..•
En wie 1 t er niet mee eens is ,moet het me maar vertellen! :ru?.n briev~nbus is heus groot genoeg en b~ de rommel op m'n tafel (van fantast·~sch grote afmetingen) kan heus nOg Wel wat. .
Dus nu· is 't woord aan jullie ! Net andere woorden, ik ,rerwacht strómen copy,hopen ideetjes; koptekeningen:~llerloi leuke uitvindingen,aozin, boekbes:p!'ekingen . liedjes, artil:ele::1., leert om . àl1es: wat maar enigszins mot sociologie in vr:;rband staat.Dan schaaf en lijm ám kluts ik
dat alles tot dB niouw8 cocktail: KruipniEJuws, le jaargang,no.2.Afgesproken hè?.
·
.
·
Want immers! Pas dan kan ons kruipnionws wordP.n,wat de bedoeling
was: 'n band tussen alle jonge sociologen in ons land.
:Jn als wo dat dan afgesproken hebben schoi ik er uit en krijgt
Victor hGt woord in ons eerste Kruipni0.uws!
-JoepDaar gaat ie!

L'j

et Bakker

V. !,c;::t:1oL I,

vuorclracltl 21 november te de Bilt.

De introductie van de plantensociologie in Nederland.
Nu de Sjocgroep terugblikt op een bestaan van een halve eeuw, ligt het voor
de hand dat we deze herdenking beginnen met een verhaal over de introductie van
de plantensociologie in Nederland. Het zal iedereen wel

duidel~k z~n,

dat die

introductie niet in een vloek en een zucht heeft plaatsgevonden, en dat we die
dus ook niet zomaar aan een bepaald jaar kunnen verbinden. Al is de sjocgroep
opgericht in 1937, we kunnen de introductie in de N.J.N. ook stellen op 1935,
of 1932, en die in Nederland bv. op 1926, maar ook wel al in 1870. Het gaat niet
zozeer om een gebeurtenis als wel om een proces, en wel een proces dat nog
steeds niet afgelopen is.
Om een indruk te geven van dit proces van introductie heeft het zin, in te
gaan op de betekenis en de plaats van de plantensociologie in het geheel van de
biologie, of, als je dat liever hoort, in het geheel van de studie van de
levende natuur.
Plantensociologie is een onderdeel van de geobotanie, dat wil zeggen: van
het onderzoek van planten en plantengezelschappen in hun situatie in de biosfeer, dus, simpel gezegd, zoals ze buiten in het min of meer

vr~e

veld leven.

Dat alleen al .:na!tkt ons vak

verd~cht

b1.j die liBden die denken

we tenschap alleen bedreven kan v.·orden in een laboratorium met een hoop dure
apparatuur. Daardoor komt het, dat er voor de plantensociologie meer waardering
bestaat bij geologen, bodemkundigen, geografen en andere veldwerkers, dan bij de
mensen die van zichzelf denken dat zij de echte biologen zijn.
Zoals elke wetenschap heeft ook de plantensociologie een object van onderzoek, en dat is de vegetatie. Vegetatie definiëren we als: de ruimtelijke massa
van plantenindividuen, in samenhang met de plaats waar ze groeien of gegroeid
hebben, en in een spontaan verband, dat wil zeggen in de rangschikking die ze
grotendeels uit zichzelf hebben aangenomen. Tegenwoordig is het mode om te zeggen dat vegetatie bestaat uit populaties van plantensoorten, maar dat neemt niet
weg, dat die populaties toch weer uit individuen zijn samengesteld. Het bestaan
van vegetatie is een gevolg van de omstandigheid, dat de meeste planten, in elk
geval de terrestrische paddestoelen, mossen en hogere

~lanten,

aan een vaste

plaats gebonden zijn ·en dus in een ruimtelijk verband moeten samenleven. De
meeste dieren doen dat niet; die kunnen zich min of meer vrij bewegen. Daarom
begrijpen zoölogen vaak niet wat

wij

met vegetatie bedoelen; ze zien ons vak dan

ook niet zitten, of ze vinden het een primitief soort oecologie. Weliswaar
komt een soortgelijk verschijnsel als vegetatie ook voor bij dieren, bv. bij koraalriffen en mosselbanken, maar daar denken die zoölogen dan niet aan. Anderzijds
moeten we niet vergeten, dat hogere planten zich wel degelijk ook kunnen verplaatsen, en wel door middel van hun diasporen, dat wil zeggen zaden of vruchten of sporen of andere verbreidingsmiddelen.
Het ervaringsfeit waarop plantensociologisch onderzoek berust, is, dat de
plantenindividuen in vegetatie zijn gerangschikt op een bepaalde,·wetmatige
wijze, zó, dat men de individuen van bepaalde soorten op bepaalde standplaatsen
veelal samen aantreft, de individuen van andere soorten daarentegen op andere
plaatsen. Dit verschijnsel is aan de mensen van de praktijk, zoals boeren, natuurlijk al vele eeuwen lang bekend; men wist het al in de oudheid; maar pas
sinds ruim anderhalve eeuw wordt het wetenschappelijk onderzocht, en eerst in
deze eeuw.heeft dit onderzoek geleid tot een speciale wetenschap met een eigen
methodiek en een reeks van toepassingen in de praktijk •
. Het verschijnsel dat ik zojuist noemde en dat men ook kan uitdrukken door te
zeggen dat vegetatie structuur vertoont in ruimte en tijd, leidt er toe, dat een
bepaalde combinatie van plantensoorten, een plantengezelschap, regelmatig voorkomt in het samenstel van milieufactoren waar die combinatie bij past en waarvan
ze de uitdrukking is, en dat een plantengezelschap dus kenmerkend is voor een
bepaald milieu en daarvan dan ook een indicator is. De wetenschappelijke en
practische betekenis van vegetatie-onderzoek ligt dan ook niet zozeer hierin
dat men plantengezelschappen kan beschrijven en rangschikken zoals je postzegels

verzarnelt en catalogiseert; die betekenis ligt veeleer in deze relatie tussen
vegetatie en milieu. Daaraan is het te danken, dat vegetatie-onderzoek niet
alleen de sleutel is tot de kennis van de opbouw van het landschap in al zijn
verscheidenheid, maar ook, meer dan dat, tot de kennis omtrent het van plaats
tot plaats wisselende samenspel van milieufactoren die dit landschap bepalen:
klimaat,

get~den,

bodem en grondwater, en eveneens de aard en mate van de

eindeloos gevariëerde en in een land als het onze zo belangrijke menselijke invloed. En dat alles geldt niet all8s geldt niet alleen voor het heden, maar ook
vonr de reconstructie van het verleden én voor het voorspellen van de gang van
zaken in de toekomst.
Ik zei daarnet dat de samenhang tussen vegetatie en milieu al in de oudheid
bekend was;

daarb~

denken we dan vooral aan Theophrastus van Eresos, die leefde

van 370 tot 285 v.C. en die we de eerste echtegeobotanicus kunnen noemen. Maar
na Theophrastus heeft het vegetatie-onderzoek 2000 jaar stilgestaan, niet alleen
gedurende de duistere middeleeuwen, maar eigenl~k tot de 19e eeuw toe. Het was
in het jaar 1800 dat de botanicus Floerke voor het eerst een plantengezelschap
beschreef, en wel een van de meest specifieke en

gemakkel~kst

herkenbare: nl.

de vegetatie van sneeuwdalletjes in de Alpen, dat wil zeggen plekken die maar
enkele weken per jaar
wat

11

sneeuwvr~ z~n.

Grappig dat die man nu juist Flörke heette,

bloemetje" lijkt te betekenen.

Tal van grote en beroemde onderzoekers hebben daarna gedurende de 19 e en 20 e
eeuw de vegetatie van de aarde beschreven, op een ~jze die we verkennénd, explorerend of ook wel deductief kunnen noemen. Dat was

eigenl~k

geen bepaalde

methode. Het kwam er op neer dat men datgene dat men zag als geheel beschreef,
zover het oog reikte. Daarbij had men wel

degel~k

aandacht voor de samenhang

tussen vegetatie en milieu, vooral het klimaat, evenals voor de dynamiek van
vegetatie~dus

de verandering in de

t~d,

bv. door successie. Aan die grote onder-

zoekers hebben we dan ook heel veel te danken. De pionier was de onvermoeide
reiziger Alexander von Humboldt, de eerste die de overeenkomst zag tussen de
hoogtegordels van vegetatie langs berghellingen en de breedtegordels van vegetatie in de richting van de Noordpool. Maar we mogen niet Grisebach, Schimper,
von Faber en Rübel vergeten, alle vier onderzoekers die de vegetatie van de hele
aarde beschreven hebben, of de

Oostenr~ker

Kerner von Marilaun en de Amerikaan

Clements, die de nadruk legden op de dynamiek van vegetatie, of de Deen Warming
en de Duitser Gräbner, de grondleggers van de kennis van de vegetatie van
Noordwest-Europa. De laatste grote onderzoeker van dit kaliber en dit type is
Heinrich Walter, die nu

b~na

90 jaar oud is.

In een bepaald stadium van onderzoek voldoet die werkWijze echter niet meer.
Men moet dan overgaan tot een inductieve methode. Dat wil zeggen, dat men steekproeven neemt, samples zoals dat in Engeland heet, dus stukjes vegetatie uit-

kiest en daarin door tellen, meten, schatten of wegen het relatieve aandeel van
de verschillende soorten aan het vegetatiedek bepaalt. We kennen die methode
·natuurl~k

allemaal, want het is de onze; die stukjes vegetatie noemen we proef-

vlakten en de steekproeven noemen we opnamen. De eerste onderzoeker die dit deed
was de Zweed Lennart van Post in 1851; de tweede was een Nederlander, Franciscus
Holkema, van wie in 1970, kort na

z~n

vroege dood, een

voortreffel~ke

publicatie

verscheen, "De plantengroei der Nederlandse Noordzee-eilanden". Daarin gebruikte
h~

een zelf gevonden methode om de abundantie en de bedekking van soorten te

schatten; het werk van von Post was hem onbekend. Bolkerna maakte zich nog niet
bezorgd over homogeniteit en minimum-areaal, over classificatie of over synoecologie; maar het

l~dt

geen twijfel dat hti de pionier was van het vegetatie-onder-

zoek van Nederland.
Het Zweedse werk werd eerst voortgezet door Hult (1881) en Sernander (1894,
1898), en later, in de twintigste eeuw, door de Rus Katz, de Est Lippmaa, de Fin

Cajander, de Zweden du Rietz, Fries, Tengwall en Osvald, en de Noor Nordhagen.
Een Noord-Eurooees gezelschao dus: hun werk leidde tot hetgeen men naderhand
de

"Noordse school" ging noemen. Ik kom daaroo nog terug. Onafhankeliik daarvan

begon het kwantitatieve vegetatie-onderzoek in Midden-Eurooa met de studie van
Stebler en Schröter {1892) van de Zwitserse graslanden. Beide groepen onderzoekers noemden hun vegetatietypen "associaties", en dit gebruik werd gesanctio-

8

neerd door het Internationaal Botanisch Congres te Brussel in 1910 met de
definitie van de term "associatie" als een plantengezelschap met een bepaalde
floristische samenstelling, een bepaalde fysiognomie en een bepaald milieu.
Verschillende leerlingen van Schröter, vooral Brockmann-Jerosch en Rübel,
zetten het onderzoek van de Zwitserse vegetatie voort in het begin van de 20e
eeuw. Tot volle bloei en ontplooiing kwam dit onderzoek echter pas door de activiteit van Josias Braun, geboren in 1884 in Chur, meer bekend als de latere
Braun-Blanquet. Braun was van oorsprong zaadhandelaar en amateur-botanicus, en
hoewel hü leerling en assistent werd van professor Schröter in Zürich, werd hü
door het arrogante professionele wereldje van Zwitserse en OostenrUkse botanici
niet voor

~ol

aangezien. HU vertrok daarom naar FrankrUk, studeerde en prornaveer-

de bU de beroemde botanicus Flahault in Montpellier, trouwde met de Fran]aise
Gabrielle Blanquet en nam de naam Braun-Blanquet aan. TUdelUk keerde hlj naar
Zwitserland terug, maar in 1926 vestigde hlj zich voorgoed in Montpellier, en in
1928 verscheen de eerste druk van zUn standaardwerk ''Pflanzensoziologie", dat
terstond in de gehele wereld een grote invloed uitoefende. Dit boek was dan ook
geenszins het werk van een beginner, maar het meesterwerk van een man van 44 jaar
met een enorme ervaring en kennis. Vooral dank zU de steun en toewijding van zUn
Nederlandse vriend Willem de Leeuw kreeg Braun-Blanquet een basis en financiële
onafhankelUkheid door het voor hem in 1930 opgerichte "Station internationale
géobotanique m.Sdi terranéenne et alpine", afgekort de "S5gma", Haarvan hij tot zijn
dood in 1980 directeur is gebleven. HU was toen 96 jaar oud.
Aan de levensloop van Braun-Blanquet is de naam van zUn methode, de "FransZwitserse school" toe te schrijven; in het Frans spreekt men veeleer van "1' école
zuricho-montpelliéraine", en de Anglo-Amerikanen geven de voorkeur aan "the
Braun-Blanquet approach".
OmstreE!.<s het jaar 1930 waren er zodoende in Europa twee plan tensociologische
richtingen naast elkaar ontstaan, de Noordse en de Frans-Zwitserse. Beiden gebruikten de term "associatie" voor hun fundamentele vegetatie-eenheid, en beiden
konden zich daarvoor terecht beroepen op d3 definitie van het Internationaal
Botanisch Congres. Het verschil tussen beide methoden kan in 't kort als volgt
worden aangegeven. De Noordse methode baseerde zich op de dominantie en constantie van soorten; een associatie was bU hen gekenmerkt door één dominante en
tevens constante soort, ongeacht of die soort ook in andere vegetatietypen voorkwam. Het sterke punt was de gedetailleerde structuur-analyse; elke étage of
vegetatie-laag werd afzonderlUk beschreven, en uit al deze basis-eenheden kon je
het landschap opbouwen als met de blokken van een bouwdoos. Aan classificatie
en synoecologie werd weinig aandacht besteed.
De Frans-Zwitserse methode daarentegen baseert zich op de totale floristische
van de vegetatie en in de eerste plaats op de relatieve trouw van
soorten; diagnostische waarde hebben soorten naarmate ze meer in één bepaald

sa~enstelling

r

vegetatietype voorkomen dan in andere. Secundaire criteria z~n het areaal van
de plantengezelschappen en hun structuur. Aan classificatie, synoecologie en
vegetatie-dynamiek wordt veel aandacht besteed; reeds in de eerste druk van het
handboek van Braun-Blanquet beslaat het onderzoek van de relatie tussen vegetatie
en milieu meer dan de helft van het boek.
Noordse en Frans-Zwitserse onderzoekers vonden elkaar op het Internationaal
Botanisch Congres in Amsterdam in 1936. Braun-Blanquet, de Zweed Du Rietz en de
Noor Nerdhagen sloten daar vriendschap en kwamen tot samenwerking. De term "associatie" werd voortaan gereserveerd voor de Frans-Zwitserse school; de Noorderlingen noemden hun basis-eenheid voortaan "sociatie".
Voor de ontwikkeling van de plantensociologie in Nederland is het nu vooral
kenmerkend geweest, dat die beide richtingen hier actieve vertegenwoordigers
vonden. Dit heeft eerst tot strjjd, maar later tot een heilzame wederzijdse beïnvloeding en integratie geleid, die zich in geen enkel ander land heeft voorgedaan. Het is vooral daaraan te danken, dat Nederland in het vegetatie-onderzoek
lange t~d een vooraanstaande plaats in de wereld heeft ingenomen. Pas in de
laatste jaren is die plaats door het huidige universitaire beleid afgebroken.
De Noordse methode drong in Nederland het eerst door. In 1926 promoveerde
J. T. P. Bijhouwer te Wageningen op zijn werk "Geobotanische studie van de Berger
Duinen", een op de methode van Hult en Sernander gebaseerd onderzoek van de
vegetatie van het overgangsgebied tussen Duindistrict en Waddendistrict. In
1929 volgde D.M.de Vries met zjjn promotie te Utrecht op zjjn dissertatie over
het blauwgrasland van de Krimpenerwaard. Het werk van Bjjhouwer vond weinig navolging, maar dat van de Vries des te meer. De Vries werd de leider van een
groep van jonge onderzoekers die zich de "Noordse School" noemden; de belangrijkste andere leden waren A.Scheygrond, met tljn proefschrift in 1932 te Utrecht
over de veenmos-rietlanden bjj Gouderak, J.W.van Dieren met zjjn beroemde en
klassieke dissertatie "Organogene Dünenbildung, eine geomorphologische Analyse
der westfriesischen Insel Terschelling mit pflanzensoziologischen Methoden" in
1934 te Amsterdam, en W.Feekes met zjjn uitstekende, veel te weinig bekende
Wageningse dissertatie in 1936 over de pioniervegetatie van de Wieringermeerpolder.
De Noordse methode kon het beste gebruikt worden in grofkorrelige vegetatiepatronen met scherpe inwendige grenzen en opgebouwd door enkele dominante soorten. Zulke plantengezelschappen kunnen verwacht worden in pioniervegetatie of in
de zeer dynamische oecosystemen die we later convergent zjjn gaan noemen, zoals
in zeeduinen, kwelders en schorren, verlandende plassen en droogvallende IJselmeerpolders. Aan zulke milieu's was en is in ons land geen gebrek.
De leiding van de groep van Noordse onderzoekers ging al snel over op Wouter
van Dieren. Door de vroege dood van van Dieren in 1935 verloor de groep zjjn
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stuwkracht; alleen D.M.de Vries zette z~n werk jarenlang voort in z~n graslandonderzoek in Wageningen, waar h~ later hoogleraar werd. Het laatste grote werkstuk van de gezamenl~ke onderzoekers van de Noordse school was hun monografie
van het eiland Griend, verschenen in 1950.
Enkele jaren na de aanloop van de Noordse school, omstreeks 1930, begon ook
de Frans-Zwitserse school in ons land aanhangers te vinden. De methode werd hier
voornamel~k ingevoerd door v~f onderzoekers, v~f pioniers dus: dr.W.C.de Leeuw,
prof.dr.Th.Weevers, dr.J.Heimans, dr.G.Kruseman en prof.dr.J.Jeswiet. Omdat de
N.J.N. toen pas tien jaar oud was, is het niet te verwonderen dat daar nog geen
N.J.N.ers b~ wa~en.
Willem Carel de Leeuw was petroleum-chemicus. Na een avontuurl~k leven in
Rusland, waar h~ de revolutie meemaakte, en in Amerika, vestigde hlj zich in
Nederland en nam z~h oude hobby, de veldbotanie, weer op. H~ organiseerde de
flora-kartering, waarvoor h~ het IVON oprichtte; ~ organiseerde het botanische
Zuiderzee-onderzoek, werkte mee aan de voorbereiding van het Internationaal
Botanisch Congres in Amsterdam in 1936, en nam actief deel aan de natuurbescherming. Internationaal werd hij een vriend en ondersteuner van Braun-Blanquet,
voor wie ~ de SIGMA oprichtte, zoals ik al vertelde; na de oorlog werd h~ de
eerste voorzitter van de Internationale Plantensociologische Vereniging. Hij
onderzocht zelf vooral droge graslanden, maar z~n betekenis voor de plantensociologie lag voornamel~k in z~n theoretische kennis en inzicht, z~n uitgebreide
ervaring en z~n organisatie-talent. H~ had een unieke botanische en NOOral
plantensociologische bibliotheek, die h~ later aan mij heeft geschonken.
Professor Weevers was hoogleraar in de plantenfysiologie te Amsterdam, maar
tevens een goede florist, een plantensocioloog van het eerste uur, en een actieve natuurbeschermer. H~ was 23 jaar lang de eerste voorzitter van de naar hem
genoemde staatscommissie, nu de Natuurwetenschappel~ke Commissie van de Natuurbeschermingsraad. Z~n naam leeft ook voort in die van het Biologisch Station
Weevers' Duin in Oostvoorne. Als plantensocioloog was Weevers in de eerste
plaats werkzaam in de duinen, vooral in z~n geliefde Goeree, maar ook in bossen.
Weevers was éen kleine, driftige en ongemakkel~ke man met een scherpe tong,
maar een goede leermeester, eerl~k als goud, en met een zelfkritiek waaraan
velen een vOorbeeld kunnen nemen. H~ was zo verwoed anti-Duits dat hij zich na
de oorlog van de plantensociologie afkeerde, toen Tüxen daarin een dominerende
rol ging spelep; met Tüxen wilde ~ niets te maken hebben. De belangr~kste
leerlingen van Weevers waren dr.G.Kruseman, met Vlieger pionier van het onderzoek van akkervegetaties, en dr.M.J.Adriani, de eerste oud-N.J.l'f.er in de
plantensociologie. Marcus Adriani was tevens een rechtstreekse leerling van
Braun-Blanquet en promoveerde in 1946 op de zoutvegetatie van Z.W.-Nederland en
die van de mediterrane kust b~ Montpellier. Kruseman en Adriani z~n gelukkig
beiden nog in leven.
.
Jacob Heimans, "de zoon van Heimans en Th~sse" zoals h~ zelf wel zeJ., werd
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na de oorlog hoogleraar in de plantkunde en de genetica aan de universiteit van
Amsterdam.

H~

verrichtte zelf geen plantensociologisch onderzoek, maar

een goede theoreticus, een

voortreffel~k

flora. Heimans was een echte,

veelz~dige

h~

was

docent, en een grondige kenner van de
geobotanicus.

H~

legde de nadruk op

het belang van de disseminatie, populair gezegd de zaadverspreiding, voor de
vegetatie; hij introduceerde het begrip "accessibiliteit" en de term "kensoort",
en nam in de bekende flora van Heimans, Heinsius en
sleutel voor plantengezelschappen op.
en Heimans elkaar

persoonl~k

W~

hebben het

Th~sse
alt~d

een determinatie-

betreurd dat Weevers

niet lagen en weinig contact met elkaar hadden.

Tenslotte in-deze reeks Jacob Jeswiet, hoogleraar in de plantensystematiek
en dendrologie aan wat toen de Landbouwhogeschool heette. In
was

h~

z~n

jonge jaren

geobotanicus, met een dissertatie over de oecologie en de levensvormen

van de duinflora, maar nadien maakte

h~

verdienste voor ons vak was, dat

als eerste, de plantensociologie in ons

h~,

naam als geneticus op Java.

Z~n

grote

land invoerde als een wetenschap op universitair niveau, een taak die ik in
1947 in Wageningen mocht overnemen. Jeswiet was ook de eerste die contact opnam
met Reinhold Tüxen, die reeds vóór de oorlog de leider was van de Duitse plantensociologen. Zelf verrichtte Jeswiet

nauwel~ks

vegetatie-onderzoek, maar

h~

was de leermeester van tenminste

v~f

logen

tot de ontwikkeling van ons vak: Bert Meyer

wezenl~k

hebben

b~gedragen

Wageningse bosbouwers die als plantensocio-

Drees, Jan Vlieger, Willem Herbert Diemont, Geert Sissingh en Koos Wolterson.
Van die groep was alleen Bert Meyer Drees een oud-N.J.N.er. Deze

Wa~eningers

vormden met Adriani en Kruseman de tweede generatie van plantensociologen in
Nederland. De nauwe banden die er in ons land

alt~d

tensociologie en natuurbeheer worden

hierdoor geïllustreerd, dat Adri-

duidel~k

ani, Kruseman, Diemont, Vlieger en Sissingh alle

v~f

bestaan hebben tussen plangrote verdiensten hebben

gehad voor natuurbehoud en natuurbeheer in ons land. Van die Wageningse groep
is, voorzover ik weet, alleen mijn goede vriend Jan Vlieger nog in leven en gelukkig goed gezond; ik telefoneerde gisteren nog met hem.
Het ligt voor de hand, dat deze generatie van onderzoekers behoefte voelde
aan een forum, een

mogel~kheid

om regelmatig over hun werk te spreken en daar-

over met elkaar van gedachten te wisselen. Vanouds, en wel al sinds 1845, bestond daarvoor de Nederlandse Botanische Vereniging (sinds de laatste oorlog
de Kon.Ned.Botanische Vereniging), maar die was in die dertiger jaren

enerz~ds

een club van floristen. samendrommend in de Commissie voor de Floristiek, en

anderz~ds

een vakvereniging van

labo~~orium-biologen.

Voor de nieuw opkomende

geobotanische veldstudie was daar onvoldoende plaats en aandacht. Behalve door
plantensociologen werd de geobotanie in die dagen vooral beoefend door

pa~no

logen. de onderzoekers van de geschiedenis van de vegetatie/ toen van het

i

I

Holoceen; later ook van oudere tüdperken. Plantensociologen en palynologen vonden elkaar en wisten het bestuur van de Botanische Vereniging te bewegen tot het

!
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instellen van een "Commissie voor de Phytosociologie en Paleabotanie van het
Holoceen". Deze commissie ging wetenschappelijke bijeenkomsten organiseren, die
al spoedig "Sociologendagen" genoemd werden. De eerste vond plaats op 26 november 1933 te Utrecht met 6 sprekers, o.a. Heimans, Weevers en van Dieren.
Tot 1939 werd er elk jaar één sociologendag georganiseerd; nadien twee per jaar,
met onderbreking in 1944 en 1945. Omdat geleidelijk aan ook de relatie tussen
vegetatie en fauna de aandacht ging trekken en omdat de palynologen verder
terug leerden kijken dan het Holoceen, werd de naam van de Commissie in 1939
gewijzigd in "Commissie voor Bicsociologie en Palaeobotanie". In 1965 werd de
naam opnieuw veranderd, nu in "Commissie voor Vegetatie-Onderzoek", een ruimere
opzet dus, waarin tot uitdrukking kwam dat inmiddels ook de experimentele
autoecologie en de populatie-oecologie in ons land tot bloei waren gekomen.
Vanaf 1966 werd, wegens de steeds grotere belangstelling, het aantal sociologendagen uitgebreid tot drie per jaar. Die bijeenkomsten gedijen nog steeds; we
hebben zojuist.de 126ste sociologendag achter de rug, op 11 november te Yerseke,
gewijd aan het afscheid van Willem Beeftink als plantensocioloog aan het DeltaInstituut voor Hydrobiologisch Onderzoek.
De Sociologendagen hebben een grote betekenis gehad voor de ontwikkeling van
de plantensociologie in ons land. Ze hebben in de aanvang vooral geleid tot
integratie van de onderzoekers van de Noordse met die van de Frans-Zwitserse
school; nadat die eerst als kemphanen tegenover elkaar gestaan hadden, zijn ze
steeds meer gaan samenwerken en elkaar vruchtbaar

ga~n

beïnvloeden tot de bloei

van hetgeen wel de "Hollandse school" genoemd wordt.
Dit brengt ons tot de derde generatie van Nederlandse plantensociologen.
Deze bestond in hoofdzaak uit drie N.J.N.ers: Jan Barkman, die in Leiden studeerde, Jacques Meltzer, autodidact in Amsterdam, en mijzelf, student in Utrecht.
Jan Barkman heeft zich ontwikkeld tot de belangrijkste plantensocioloog van
Nederland en een van de groten van Europa. Zijn proefschrift, "Phytosociology
and ecology of cryptagamie epiphytes", verschenen in 1958, was een meesterwerk
zonder weerga. Jan Barkman, nog steeds volop actief, is de enige mij bekende
plantensocioloog die even goed thuis is in hogere planten als in mossen, lichenen en paddestoelen, en die bovendien zelf met groot élan en resultaat werkzaam
is geweest zowel in de symmorfologie, dat is de analyse van vegetatie-structuur,
als in de synoecologie, de syntaxonomie, de nomenclatuur-studie en het onderzoek van vegetatie-dynamiek.
Ikzelf ben voor de plantensociologie enthousiast gemaakt door mijn oudere
mede-N.J.N.er Frans Tjallingii, die mij liet zien dat er een nieuwe wereld
openging wanneer je de planten niet meer op zichzelf beschouwde, maar ze bestudeerde in hun onderlinge samenhang, wanneer je plantengezélschappen ging
leren zien. Mijn eerste leermeesters waren enerzijds Eert Meyer Drees, die mij de
bossociologie bijbracht in een kamp van de Utrechtse Biologen Vereniging in
llf

Kotten in 1935, anderzüds Willem de Leeuw, die mü duinvegetaties leerde onderzoeken. Ik herinner me nog levendig mün aanvankelüke verwarring over het feit
I
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dat proefvlakten in bossen minstens 100 m2 moesten beslaan, ter'\v\jl in duingraslanden 1 m2 voldoende bleek te zün.
Mün eigen eerste vegetatie-opname maakte ik merkwaardig genoeg niet in
Nederland, maar in het kalkgrasland van Aiwaylle in de Ardennen, tüdens het
N.J.N.-kamp in Remouchamps in 1935. Met Jan Barkman had ik toen nog geen contact, maar wel met Jacques ,'Mel tzer, en dat was uitermate nuttig, omdat Jacques
zich vooral georiënteerd had op de methodiek van de Noordse school. Wü besloten
dan ook samen te werken, hetgeen geleid heeft tot het eerste en nog altüd enige
plantensociologische handboek in Nederland, de rrrnleiding tot de Plantensociologie" door Meltzer en Westhoff in 1942. Voor mijn eigen verdere ontwikkeling was
het van veel belang, dat ik in 1939 een half jaar in Mantpellier werkte onder
leiding van Braun-Blanquet, en dat ik sinds 1937 de plantengroei van de Waddeneilanden zo veelzüdig mogelük ging onderzoeken. Maar in die jaren bestond de
Sjocgroep al, en daar moeten we het nu eerst over hebben.
Het enthousiasme voor de openbaring die de plantensociologie voor mij geweest
was, wilde ik natuurlük overdragen op mijn mede-N.J.N.ers. Dat begon in wat we
toen noemden de kaderbüeenkomsten van district III, die we in 1935 en 1936
hielden in Bilthoven, hier dicht in de buurt. Uit de belangstelling in

~e

zomer-

kampen en voor mijn artikelen in Amoeba bleek echter wel, dat we het ruimer
moesten aanpakken, en zo kwam ik tot de oprichting van een Plantensociologische

•

Werkgroep op 26 juni 1937 in de J. H. "de Karekiet" in Kortenhoef. Omdat Jacques
Meltzer en Frans Tjal toen al oude sokken waren, lieten we in het begin ook
oud-N.J.N.ers als leden in de Sjocgroep toe, maar daaraan maakte het hoofdbestuur terecht een eind.
De sjocgroep had natuurlük in de eerste plaats belang als band tussen de
leden. Hü had en heeft evenwel ook een blüvende betekenis voor de plantensociologie en het natuurbehoud in Nederland, en zelfs daarbuiten, en wel dank zü het
tüdschrift "Kruipnieuws", dat we meteen in 1937 hebben opgericht. Die naam heb
ik zelf bedacht.
Om de betekenis van die ontmoeting tussen de plantensociologie en de N.J.N.
onder<ogen te zien, moeten we even ingaan op de situatie die toen in ons land
bestond. Ik citeer daartoe een deel uit mijn inleiding voor het boek "Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen", een bloemlezing van artikelen uit
Kruipnieuws die in de jaren 1937 tot 1958 verschenen zün.
Om die situatie goed te begrüpen moet men bedenken, dat de tegenwoordig
zozeer ingeburgerde officiële ofwel ambtelüke veldbiologie toen nog nauwelüks
bestond. Veldbiologie, zowel botanie als zoölogie, werd büna uitsluitend beoefend als liefhebberij, hetzü door amateurs, hetzü door professionele biologen
in hun vrüe tüd. Weliswaar verschenen in die periode de als zelfstandig pionierswerk hoog te waarderen dissertaties van mensen als Bühouwer, de Vries,
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van Dieren, Diemont, Scheygrond, Feekes,
IS"

Meye~

Drees en later o.a.

Ad~iani,

Sissingh, Barkman en Westhoff, maar men moet niet vergeten dat een promovendus
al dit werk toen op eigen kosten, in feite in zijn vrije tijd, en onder voor de
hedendaagse welvaartsmens onvoorstelbare opofferingen moest verrichten. Als er
al ergens promotie-onderzoek betaald werd, dan toch zeker geen veldbiologie. Er
was geen Rijksinstituut voor Natuurbeheer, geen Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, geen Instituut voor Oecologisch of Hydrobiologisch Onderzoek,
geen Delta-instituut; er was geen sprake van onderzoekers bij provinciale planologische diensten; die bestonden trouwens niet eens. Aan het Rijksherbarium en
de universiteiten werd de veldbiologie officieel wel beoefend in Indonesië en
Surinam'e, maar niet in Nederland.
De excursies en de kampen van de N.J.N. waren toentertijd dan ook voor de
kennis van landschap, flora, fauna en vegetatie van Nederland relatief van veel
groter belang dan tegenwoordig. Daar kwam dan nog bij, dat de natuur in ons land
toen nog veel rijker, voor jullie zelfs onvoorstelbaar veel rijker was dan tegenwoordig. Het waren vooral de N.J.N.ers die het land, althans grote delen daarvan,
en zijn levende have kenden. Dit geldt heel in het bijzonder voor de Sjocgroep.
Ons tijdschrift "Kruipnieuws" was in de wetenschappelijke wereld een uniek verschijnsel. De titel was een uitdaging aan het establishment, te vergelijken met de
betiteling die de Geuzen zichzelf gaven. Kruipnieuws beantwoordde aan de behoefte
aan een eigen orgaan, ingesteld op de eigen omgangscode en het eigen leefpatroon,
maar daarom nog niet minder serieus bedoeld. Veel onderzoek dat in Kruipnieuws
gepubliceerd werd, is nooit in andere vorm vastgelegd. Van 1951 tot 1959 was
Kruipnieuws zelfs het enige tijdschrift in Nederland waarin plantensociologische
publicaties het licht konden zien; daarnaast bestond een regionale mogelijkheid
tot publicatie in de reeks uitgaven van de Commissie voor de Vecht en het Plassengebied, die ik sinds 1947 op gang bracht. Omdat de vele afleveringen van
Kruipnieuws langzamerhand nagenoeg onvindbaar werden, besloten we tot de uitgave
van de al genoemde bloemlezing, die na veel strubbelingen in 1973 het licht zag,
maar al lang weer uitverkocht is.
De publicaties die van de Sjocgroep uitgingen, bleven trouwens niet beperkt
tot Kruipnieuws. De "Inleiding tot de Plantensociologie" van Jacques Meltzer en
mij heb ik al genoemd. In 1940 verscheen al een overzicht van onze droge gras-

landen, met tablellen, geschreven door Frans Stafleu en mij met een bijdrage van
prof.Heimans. In 1841 kwamen Johan Dijk en ik zelfs al met een gestencild overzicht van de plantengemeenschappen van Nederland, tot ontzetting van de oude
heren, die dat zelf hadden willen doen, maar die de tijd er nog niet rijp voor
vonden. In 1942 verscheen al weer een herziene uitgave van dit overzicht, nu
met medewerking van Herman Passchier, die zelf al een dergelijk overzicht bleek
te hebben vervaardigd. Pas in 1946 vonden wij zelf de tijd rijp voor een

vol~assen,

nu gedrukt overzicht van de vegetatie van ons land, waaraan nu ook Sissingh zijn
medewerking verleende. Het is niet toevallig, dat juist Herman Passchier en
Johan Dijk de derde en vierde voorzitter van de Sjocgroep waren. De tweede was
Hein Schimmel.
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De eerste büdrage van een N.J.N.er aan de Sociologendagen van d8 Botaniscr1e
Vereniging was een voordracht over het kalkblauwgrasland van het schelpkalkeiland van WintersWUk door mü in 1940. Zo kreeg Kotten ook in die kring de eer die
het toekwam.
De vierde generatie van plantensociologen in Nederland was al veel uitgebreider dan de vorige; we zien nu een pyramide van aantallen ontstaan. Ik beperk me nu dan ook tot diegenen die men professionele plantensociologen zou
kunnen noemen, d.w.z. universitair als zodanig opgeleid. Die generatie bestond
in hoofdzaak uit leerlingen van prof.Heimans in Amsterdam, van prof.Lanjouw in
Utrecht, en van D.M.de Vries en mijzelf in Wageningen. De Amsterdammers waren
vooral Wim Margadant, Kees den Hartog, Ger Londo, Eddy van der Maarel, Wim Meyer,
Piet Schroevers, Sam Segal, Roelof de Wit, en Loed Zwillenberg, allemaal N.J.N.ers; de Utrechtenaren, in meerderheid ook N.J.N.ers, waren vooral Jan en Lies
van Donselaar, Jacques de Smidt, Jan Lindeman en Ton Stoffers; van de Wageningers noem ik Wim Beeftink, Ies Zonneveld, Jan Boerboom, Bert Kop, Henk Doing,
Ton Damman, Edgar Stapelveld, Arie Bakker, Pieter Ruige, Frans Maas, Theo de
Boer, George Dirven en Wim van Eek. Bü de Utrechtenaren zou men ook de naam van
Frans Stafleu verwachten, maar die hoort daar in zoverre niet bü, dat hü weliswaar een voortreffelüke plantensocioloog van de vierde generatie was, maar in
dat opzicht geenszins een leerling van Lanjouw. Hij was het jongmaatje van de
eerste lichting van N.J.N.-sjoccers, een leerling van ons allemaal.
Het zo te ver voeren, in te gaan op de lotgevallen en werkzaamheden van deze
en de volgende generaties. Ik wil mijn verhaal besluiten met enkele woorden Gver
de toestand van tegenwoordig.
Na haar introductie in ons land, en wel na de tweede wereldoorlog, heeft de
plantensociologie tientallen jaren lang een grote bloei gekend vanuit verschillende centra, te weten Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Wageningen, Wijster, Yerseke,
en het RIVON, later RIN, dat achtereenvolgens gevestigd was in Bilthoven, Zeist
en Leersum. Om onnaspeurlijke redenen raakte de naam "plantensociologie" daarbij
in discrediet en ging het vak "vegetatiekunde" heten; om even onbegrüpelüke
redenen wilde men in ons land niet aan de in Midden-Europa en Nijmegen gebruikelijke term "geobotanie". Inmiddels is echter ook het vak zelf in discrediet geraakt, althans op onze universiteiten. Inplaats van daarover te treuren kunnen
we ons beter afvragen, in hoeverre deze afgang alleen maar schijnbaar is. Daarover wil ik twee bemoedigende opmerkingen maken.
In de eerste plaats dit. De meesten van jullie zullen wel eens gehoord hebben
van het boek
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Plantengemeenschappen in Nederland", dat ik destijds samen met

Hanneke den Held heb geschreven en dat in 1969 verscheen. Dat boek is nu voor
de tweede maal uitverkocht, het is bovendien verouderd, en het is nodig een
dergelUk werk opnieuw samen te stellen en uit te geven, maar nu met kwantitatieve gegevens, d.w.z. met tabellen, en beschreven vanuit de intussen zo sterk

veranderde en verarmde vegetatie van Nederland. Het is me gelukt daarvoor een
oplossing te vinden; m~n leerling Joop Schaminée zal het project uitvoeren,
het R~ksinstituut voor Natuurbeheer neemt het onder z~n hoede en draagt zorg
voor de uitgave van het werk. Maar nu de financiering; want de t~d is voorb~
dat je zulk werk er gratis even b~ kon doen. Welnu, de reden waarom ik dit een
bemoedigend verhaal noem, is, dat het enthousiasme in de kringen van de overheid
voor dit project steeds toeneemt, dat allerlei ministeries en diensten het belang ervan inzien, en dat het niet l~kt dat de financiering moeil~kheden zal
geven, ondanks de ~skoude wind van bezuiniging. Dit is een nieuwe ontwikkeling,
die ons de wereldvreemdheid van de universiUrlxe machthebbers in een ander licht
doen zien.
Bemoedigend is ook de opkomst van de landschaps-oecologie. Voorzover met die
nog al veel omvattende slogan inderdaad iets wordt bedoeld dat men de oecologie
van het landschap zou kunnen noemen, is dat niets anders dan een nieuw modewoord
voor plantensociologie. Een van de eerste plantensociologische dissertaties in
ons land, die van Wouter van Dieren uit 1934, is een modelvoorbeeld van wat
men nu "landschaps-oecologie" wil noemen. Het is duidelijk waarom men dat doet:
het l~kt wa:t nieuws, en voor iets nieuws geeft de overheid gemakkelijker geld,
want dan l~kt men vooruitstrevend, of grensverleggend, zoals dat in het nieuwe
jargon heet. Oude ~n in nieuwe zakken dus, maar daarom niet getreurd; als
onderzoek en onderricht maar kunnen doorgaan, is het goed. Laten ~ ons intussen
niet gaan schamen, plantensociologen te z~n, en laat de sjocgroep vooral de
sjocgroep bl~en.
Ik wil eindigen met een citaat uit het schertsblaadje "Hoepelnieuws", dest~ds verschenen als een parodie op Kruipnieuws. Daarin dichtte tante Klunzetia
Rozenklungel, een pseudoniem voor een mannetjes-N.J.N.er, het volgende:
"De wetenschap geeft zonder kwellen
Natuurgenot door z~n tabellen."
Met die tabellen wens ik iedereen veel succes.
Bedankt voor jullie aandacht .

....... asri mo nie ,.....:t
(A3ri ntonia. sp)
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aankoop en beheer van terreinen.
Piet Bakker
Vijftig jaar geleden was het
crisistijd. Met overheidssubsidie vond in werkverschaffingsverband de ontginning van
woeste gronden in hoog tempo
plaats (circa 10.000 ha per
jaar, dat is gemiddeld 30 ha
per dag). Onder "woeste gronden" verstond men heidevelden,
vennen, hoogvenen, laagveenplassen en -moerassen, kortom
allerlei terreinen met een
grote botanische rijkdom. In
het plan-Westhoff <1938) waren
alle werkverschaffingsobjekten
opgesomd.
Ir. J.Th. Westhoff,
rijksinspecteur voor de werkverschaffing in Zwolle, gaf in
dit plan een lijst van gronden
die voor ontginning geschikt
waren <circa 100.000 ha, waarvan bijna de helft in Drenthe>,
gronden die ontwaterd konden
worden <vele tienduizenden ha)
en gronden die voor landaanwinning geschikt zouden zijn
<tienduizenden ha aan de Waddenkust in Groningen en Friesland). Door de tweede wereldoorlog kwam er een einde aan
de ontginningswoede.
Hoe stond de natuurbescherming
er 50 jaar geleden voor?
Staatsbosbeheer beheerde circa
10.000 ha staatsnatuurreservaat
(deze gronden waren reeds
eigendom van de staat voordat
ze tot natuurreservaat werden
bestemd>. De elf Provinciale
Landschappen waren opgericht in
de jaren 1927 tot 1936 en
bezaten nog niet veel grond.
Natuurmonumenten had 12.000
leden en 10.000 ha in eigendom
(dus evenveel als er toen
jaarlijks ontgonnen werd). De
particuliere natuurbeschermingsinstanties ontvingen geen
subsidies van de overheid voor

Prof. dr. Th. Weevers was
voorzitter van een commissie
die de direkteur van Staatsbosbeheer adviseerde inzake
het beheer van de terreinen
die onder Staatsbosbeheer
ressorteerden. Uit deze Commissie-Weevers is later de
Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad voortgekomen.
Het
standpunt van Weevers ten
aanzien van het natuurbeheer
was: zo min mogelijk menselijke invloed, non-interventie.
Enkele praktische natuurbeschermers trokken zich
niets van die idee~n aan en
grepen in de natuur in als zij
dat nodig vonden voor de
instandhouding van bepaalde
biotopen.
Jac.P. Thijsse,
P.G. van Tienhoven en J.
Drijver voerden in de terreinen van Natuurmonumenten
een vooral op vogels gericht
beheer.
In die tijd was vaak
verpachting van gras- en
rietlanden aan boeren mogelijk
omdat de landbouw in die tijd
nog tamelijk extensief was.
Met het bosbeheer was Van
Tienhoven zijn tijd ver vooruit.
In het in 1911 aangekochte Hagenau (nu onderdeel
van het Nationaal Park Veluwezoom) voerde Van Tienhoven een
kleinschalig beheer.
Met
behulp van een soort plentersysteem werd de verjonging van
ter plaatse thuishorende
loofboomsoorten bevorderd.
De
officiäle bosbouw voelde in
die tijd niets voor deze
methode.
Tenslotte streefde
Van Tienhoven naar grote
natuurreservaten, , omdat hij
toen al inzag dat veel kleine
terreintjes op den duur niet
houdbaar zouden zijn.
Na de tweede wereldoorlog

werden nieuwe idee~n
over het natuurbeheer ontwikkeld. In augustus 1945 organiseerde de NJN een natuurbeschermingsconferentie in Drachten en in december 1945 hield
de KNNV een biologencongres
over keuze en beheer van natuurreservaten. In Drachten
bracht V. Westhoff nieuwe
idee~n naar voren in een voordracht over Biologische problemen der natuurbescherming. Hij
poneerde dat niet het behoud
van soorten het belangrijkste
is maar instandhouding van
levensgemeenschappen in samenhang met hun milieu, e.e.a. met
inachtneming van geografische
verschillen <verdeling van de
terreinen over het land> en de
houdbaarheid in de toekomst <de
terreinen moeten groot genoeg
zijn om storingen van buitenaf
te kunnen weerstaan). Aktief
ingrijpen door de mens acht
Westhoff in het belang van het
natuurbehoud als het de verscheidenheid van levensgemeenschappen in stand houdt of
bevordert; dit geldt voor het
uitwendig beheer, bij het
inwendig beheer vooral voor
halfnatuurlijke landschappen
<heidevelden, rietlanden,
graslanden e.d.>. Aan het eind
van zijn leven heeft prof.
Weevers de juistheid van deze
nieuwe visie erkend.
In 1947 werd bij Natuurmonumenten een wetenschappelijke
afdeling opgericht met V.
Westhoff als adviseur; bij
Staatsbosbeheer werd in het
zelfde jaar de afdeling Natuurbescherming en Landschap ingesteld. In 1957 werd een belangrijk deel van het onderzoek
ten behoeve van het natuurbehoud overgenomen door het
RIVON, dat in 1969 opging in
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. In de jaren 60 ontwikkelden V. Westhoff en C.G. van
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Leeuwen op het RIVON de oecologische grondslagen van het
natuurbehoud. Nederland bekleedt ten aanzien van keuze
en beheer van natuurreservaten
een vooraanstaande plaats op
wereldniveau. Deze nieuwe
idee~n,
in feite voor een
belangrijk deel toegepaste
vegetatiekunde, werden in de
natuurreservaten van Staatsbosbeheer en de particuliere
instanties ingevoerd. In de
jaren 70 ging de ontwikkeling
door: verdieping van idee~n
over de doelstellingen van het
terreinbeheer <Nota Natuurmonumenten 1976), streven naar
milieuvriendelijker produktie
door geïntegreerde en alternatieve landbouw, streven
naar een hogere graad van
natuurlijkheid <zelfregulatie
van bossen, toepassing van
grote grazers). Door de stormen van 1972 en 1973 zijn de
idee~n over het bosbeheer
sterk beïnvloed <oprichting
van Stichting Kritisch Bosbeheer in 1977). Tot op zekere
hoogte betekende dit een
terugkeer naar de non-interventie-idee~n van Weevers uit
de jaren 30. Rond 1980 worden
door de Werkgroep Kritische
Biologen idee~n gelanceerd
over de zg. nieuwe natuurbescherming. Deze werkgroep wil
geen reservaten, vindt diversiteit niet belangrijk en wil
haar doel bereiken door samenwerking met boeren. De laatste
jaren zien we een steeds
sneller gaande verarming van
flora en vegetatie als gevolg
van voortgaande verdroging en
bemesting in de landbouwgebieden, zure regen (afsterven van
bossen, vergrassing van heidevelden, veralging van stuifzanden), het broeikaseffekt
<klimaatverandering annex
zeespiegelrijzing) en isolatie
van populaties <genetische
verarming, uitsterven). In

1987 wordt op enkele symposia
een toekomstvisie van de natuurbescherming geformuleerd.
Natuurmonumenten schrijft een
prijsvraag uit voor vijf gebieden waarvan terreinen van
Natuurmonumenten de kern vorlnen. Er wordt een visionair
ontwerp gevraagd, waarbij
behoud of herstel van een grote
mate van natuurlijkheid mede
uitgangspunt moet zijn.
In de loop der jaren zien we in
Kruipnieuws meer aut.oecologische en populatiedynamische
onderwerpen verschijnen en
minder beschrijvingen en karteringen van natuurgebieden.
Veel vegetatiekundig onderzoek
is namelijk overgenomen door
beroepskrachten. Het aantal
buitenlandse excursies van de
sjocgroep is toegenomen.
Slechts eenmaal is in de Kruipnieuws een artikel in een
vreemde taal gepubliceerd: R.
TUxen (1955): Die bedeutung des
naturschutzes flir die Naturforschung. In de laatste jaargangen zien we in Kruipnieuws
een interessante discussie over
de Ellenberg-cijfers, diverse
artikelen over kryptogamengezelschappen, over een nieuwe
associatie in met drijfmest
beplante maïsakkers en over
zoutplanten in de berm van
autosnelwegen. Opvallend is
dat in het laatste nummer van
1987 uitsluitend Nederlandse
plantennamen worden gebruikt.

j

Ik hoop dat de sjocgroep in de
komende jaren nog veel mensen
zal kunnen inwijden in de
geheimen van de vegetatie van
Nederland, de vegetatie in
relatie tot de milieufactoren
dJe op haar inwerken: klimaat,
bodem, grondwater, dieren en
mens.

!
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Over vera:nde·ringen in het
aan tal PI anten soor;ten in
Nederland
(Uittreksel van een lezing van
dr. Ruud van der Meijden,
Rijksherbarium, Leiden, op het
symposium t.g.v. het 50-jarig
bestaan van de Sjocgroep der
N. J. N.)

a. Inleiding.
Zoals bekend zijn er in de
laatste 50 jaar grote veranderingen in de flora opgetreden.
Het meest in het oog springend
is daarbij
het grote aantal
soorten dat qua aantallen
uurhokken sterk is achteruit
gegaan. Westhoff c.s. komen op
basis van het totaal aantal
vindplaatsen van de zeldzamere
soorten in Wilde Planten tot
een achteruitgangspercentage
van 70 %.
Het is moeilijker om heel
precieze cijfers te produceren
voor de veranderingen in het
aantal soorten, vooral omdat
het niet altijd goed mogelijk
is om van soorten die slechts
eenmaal in Nederland gevonden
zijn, na te gaan of zij inderdaad "wild" zijn. Zonder op
die kwesties in detail in te
gaan, is een overzicht van de
veranderingen in het aantal
plantesoorten op zijn plaats
bij het 50-jarig bestaan van de
Sj ocgroep.
b. Uitgestorven soorten.
Uiteraard is het moeilijk om
vast te stellen of een bepaalde
soort ook inderdaad uit Nederland verdwenen is. Om zoiets
voor alle zeldzame soorten te
kunnen nagaan, zou eigenlijk

2.2

een goed georganiseerd netwerk
van veldwaarnemers aanwezig
moeten zijn; b.v. zoals dat
bij de vogelaars geregeld is
via hun organisatie SOVON.
Onlangs is een nieuwe
stichting, FLORON genaamd,
opgericht, die zal proberen om
ook onder de plantenmensen een
effectief netwerk te
organiseren; maar tot nu toe
is deze organisatie nog niet
werkelijk van start gegaan bij
gebrek aan geld.
Het effect van het ontbreken
van zo~n flora-organisatie kan
worden geillustreerd aan de
hand van gegevens over uitgestorven planten in de eerder
genoemde serie Wilde Planten.
Daarin wordt aangegeven dat
naar schatting een 60-tal

soorten in Nederland zijn
uitgestorven. Van de met name
genoemde voorbeelden zijn er
intussen 20 teruggevonden! Van
de meeste daarvan mogen we
aannemen dat zij er <nog)
altijd geweest zijn.
Ook de gegevens van de Standaardlijst blijken vrij spoedig achterhaald te worden. In
de Standaardlijst 1983 worden
32 soorten genoemd die reeds
voor 1930 zijn uitgestorven;
na 1983 zijn er daarvan 3
teruggevonden.

j
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Het totale aantal soorten
waarvan nu wordt aangenomen
dat ze zijn uitgestorven
bedraagt 29 voor 1930, en 33
tussen -30 en -83. Van tenminste 9 soorten zijn ook na
1983 geen recente gegevens
meer bekend; van 14 andere
valt eveneens te vrezen dat
zij inmiddels of binnenkort
verdwenen zijn.
c. Nieuwkomers.
Behalve dat er soorten verdwijnen, verschijnen er ook
telkens weer nieuwe soorten
binnen onze landsgrenzen, die
volgens de huidige opvattingen
voldoen aan criteria voor
opname in de Standaardlijst.
<Terzijde moet hier worden
opgemerkt dat stinzenplanten
en andere soorten wier voorkomen in Nederland in eerste
instantie teruggaat op opzettelijke invoer, buiten beschouwing blijven als het om veranderingen in aantallen soorten
gaat).
Tussen 1930 en 1983 zijn er 26
nieuwe soorten in Nederland
ontdekt die zonder meer als
wild kunnen worden beschouwd; 3
daarvan zijn overigens voor
1983 weer verdwenen. In diezelfde periode zijn er daarnaast 21 soorten bijgekomen die
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voor 1930 alleen adventief of
verwilderd voorkwamen, maar
die sindsdien duidelijk zijn
ingeburgerd. Buiten
beschouwing blijven de 24
soorten die tussen 1930 en
1983 nieuw zijn
onderscheiden, want die taxa
waren er voor 1930 ook al, al
werden ze toen niet als
zodanig herkend.Voor de
volledigheid kan ook worden
vermeld dat er 12 soorten zijn
waarvan voor 1983 werd
aangenomen dat ze als "wild"
konden worden beschouwd, maar
die thans niet meer als
zodanig worden opgevat.
Na 1983 werden er opnieuw 17
soorten gevonden die voldoen
aan de Standaardlijst-criteria; 10 ervan zijn
vermoedelijk ingeburgerde
adventieven; 7 zijn
vermoedelijk echt wild.
d. Vergelijking.
Algemeen wordt het ~o aangevoeld, dat ingeburgerde
soorten <31) die
oorspronkelijk als adventief
zijn binnengekomen, minder
waardevol zijn dan soorten die
a.h.w. op eigen kracht de
grenzen zijn gepasseerd.
De meeste van de overige
nieuwe soorten (33) hebben een
hoge
"natuurbeschermingswaarde".
Voor de uitgestorven soorten
tussen -30 en -83 heeft ongeveer de helft een vergelijkbaar hoge NB-waarde.
De voor 1930 uitgestorven
soorten moeten bij een juiste
vergelijking tussen uitgestorven en nieuw gekomen
soorten buiten beschouwing
blijven.
Het aantal uitgestorven soorten en die welke vermoedelijk

uitgestorven zijn bedraagt 42
<+ 14>, het aantal nieuwkomers
33 <+ 31 ingeburgerde). Van
een duidelijk verschil in
natuurbeschermingswaarde
tussen de uitgestorven en de
nieuwe soorten is geen sprake.
Ook is er geen opvallend
verschil tussen het aantal
vindplaatsen dat de uitgestorven soorten bezet hebben, en
dat van de nieuwe soorten.

e. Conclusie.
De conclusie moet dan luiden
dat de totale wilde flora van
Nederland in de afgelopen 50
jaar qua soortenaantal ongeveer gelijk is geblevenj dit
in scherpe tegenstelling tot
de sterke achteruitgang van de
flora voor wat betreft het
aantal vindplaatsen van die
soorten.

lucht y,e·ron trei.n:i9;ng ·.
ONDERZOEK NAAR DE RELATIE
TUSSEN EPIFYTISCHE KORSTMOSSEN
EN LUCHTVERONTREINIGING IN
NEDERLAND
H.F. van Dabben
Hoewel het effekt van luchtverontreiniging op epifytische
korstmossen reeds in 1866 voor
ket eerst werd beschreven,
wordt er pas sinds het midden
van deze eeuw in Nederland
onderzoek aan verricht.
Barkman <1958>, die overigens
in de eerste plaats geinteresseerd was in de sociologie van
epifyten, wijdde een deel van
zijn dissertatie aan het effekt
van luchtverontreiniging. Er
bleek in Nederland een
duidelijk patroon van epifytenrijkdom te zijn, met arme
gebieden in en om de grote
steden <de "epifytenwoestijnenu), en een rijker gebied in
het noorden van het land.
In 1969 werd - op initiatief
van het Instituut voor Stad en
Landschap in Rotterdam - het
begin gemaakt met een herinventarisatie van de epifytenrijkdom in ons land, met als
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doel vast te stellen of de
destijds door Barkman vastgestelde epifytenwoestijnen
zich uitgebreid hadden. In de
oorsproknkelijke opzet zou de
hele inventarisatie door
sjokkers uitgevoerd wordenj er
werd hiertoe een werkgroep met
de veelzeggende naam "WHEN"
ingesteld <Werkgroep Herkartering Ep~fytenwoestijnen in
Nederland, maar tevens de
vraag: When (if ever) will
this project be finished?).
Deze inventarisatie zou zich
beperken tot een selektie van
38 goed herkenbare soorten met
verschillende gevoeligheid
voor luchtverontreiniging. In
deze vorm is het projekt
echter nooit goed van de grond
gekomen. Hierin kwam pas
verandering toen in 1971 Take
de Wit als coördinator bij het
RIN werd aangesteld. Onder
haar leiding werd de inventarisatie met grote voortvarendheid aangepakt, deels
door vrijwilligers en deels
door tijdelijke betaalde
krachten. Omdat het inventariseren van een selektie van
soorten gemakkelijk tot fouten
leidt werd besloten alle
soorten in het onderzoek te

Het aantal soorten dat sinds
1900 is vooruitgegaan is zeer
klein. Vooruitgang kon alleen
met zekerheid worden vastgesteld voor Lecanora conizaeoides, een extreem zuurminnende soort die na 1980
overigens op veel plaatsen
weer is achteruitgegaan als
gevolg van de toenemende
ammoniak-emissie.

: it

Een ander ontwikkeling na het
WHEN-onderzoek was het opzetten
van een meetnet voor epifytische korstmossen. Het idee
hierachter was dat epifytische
korstmossen gebruikt zouden
·kunnen worden als een eenvoudige maat voor het biologisch effekt van luchtverontreiniging <dus niet voor de
luchtverontreiniging zelf! deze
wordt langs fysisch-chemische
weg gemeten, o.a. door het
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit). Hiertoe werd een netwerk
van traneeeten met vaste
"proef"bomen over Nederland
uitgezet. Oorspronkelijk werd
de groeisnelheid van Par~elia
sulcata als maat gebruikt.
Hoewel deze inderdaad blijkt
te reageren op de zwaveldioxide-concentratie werd
later -vooral uit praktische
overwegingen- besloten het
aantal soorten korstmossen op
rijdjes van 10 bomen als maat
te gebruiken. Het meetnet
vormt thans een onderdeel van
het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Om een betere aansluiting roet de fysisch-chemimische
metingen te verkrijgen worden
naast het transeeten-net ook
acht gebiedjes van circa 30
uurhokken in de directe
omgeving van z.g. macrostations
<waar zeer uitgebreide metingen
plaatsvinden) jaarlijks
geïnventariseerd. Voor
resultaten en meer details
wordt verwezen naar Bremer
<1983) en de jaarlijkse

Rapporten van het Landelijk
Meetnet Luchtkwaliteit <vanaf
1986).
Een geheel nieuwe ontwikkeling
op luchtverontreinigingsgebied
is de sterke toename van de
ammoniak-emissie gedurende de
laatste 10 jaar. Het effect
hiervan op epifytische
korstmossen werd het eerst
vastgesteld bij een herinventarisatie van de provincie
Utrecht in 1984. Het bleek dat
de -nitrofiele- soorten
(vooral de Physcia-s en
Xanthoria-s) sterk voor
uitgegaan waren in vergelijking met de WHEN-i.nventarisatie. Dit was één van de
redenen om in een aantal
gebieden een nauwkeurige
herhaling van de WHEN-inventarisatie uit te voeren,
waarbij de destijds bekeken
bomen opnieuw werden onderzocht. Dit gebeurde o.a. in
delen van Zuid-Holland (waar
de puntendichtheid va~ WHEN
groter was dan elders in het
land) en in Oost-Brabant. Het
blijkt dat veel soorten
vooruit zijn gegaan, maar de
uitrafiele meer dan de andere
soorten. De algemene vooruitgang moet waarschijnlijk
worden toegeschreven aan de
daling van de zwaveldioxideconcentratie die sinds het
begin van de 70-er jaren
plaatsvindt, en de vooruitgang
van de uitrafiele soorten aan
de stijging van de ammoniakconcentratie. Bij een
gedetailleerd onderzoek in de
Peel bleek overigens dat de
uitrafiele soorten meer
reageren op de verhoging van
de pH <zuurgraad) van de
schors door ammoniak dan op de
extra aanvoer van stikstof.
Omdat zwaveldioxide de
zuurgraad van de schors
verlaagt zijn de effekten van
de dalende zwaveldioxide-

betrekken. De inventarisatie
omvatte uiteindelijk ca. 6000
punten van elk ca. 10 bomen en
werd grotendeels in 1972 en
1973 uitgevoerd. De resultaten
werden gepubliceerd door De Wit
<1976>. Een vergelijking met
Barkman-s werk is moeilijk door
het verschil in werkwijze. Een
aantal soorten was zeker
achteruit gegaan en wederom
bleek er een duidelijk patroon
van epifytenrijkdom over
Nederland te bestaan. De
weinige metingen van luchtverontreiniging die toen beschikbaar waren wezen op een effect
van zwaveldioxide. De oorzaak
van de gevoeligheid van
epifytische korstmossen voor
luchtverontreiniging bleef
echter onduidelijk; ook
begassingsonderzoek kon hier
niet veel licht op werpen.
Na het WHEN-onderzoek leek een
interessante vraag die naar
het verloop van de achteruitgang in de tijd. Herbaria -in
Nederland vooral het Rijksherbarium- bevatten veel
informa.tie over de korstmosflora en -vegetatie in het
verleden, hoewel er ook
beperkingen zijn: het materiaal
is slechts uit bepaalde delen
van het land afkomstig, vaak
voorzien van gebrekkige
standplaatsgegevens, en de
verz~melaars <bijna altijd
amateurs) namen veelal
-selectief- de spectaculaire of
zeldzame soorten mee. Een nader
onderzoek dat werd verricht aan
het materiaal dat door J.H.
Wakker <1859-1927> in de buurt
van -s-Hertogenbosch was
verzameld toonde echter de
grote waarde van historische
gegevens aan <van Dabben 1983).
Van de 115 soorten die omstreeks 1900 in dit gebied
verzameld waren werden er in
1974 slechts 45 teruggevonden;
er werden 11 nieuwe soorten

aangetroffen. Deze achteruitgang komt vrijwel volledig op
rekening van de luchtverontreiniging.
De persoonlijke voorkeur van
de verzamelaar voor bepaalde
soorten kon ten dele ondervangen worden door ook te kijken
naar de "begeleidende"
soorten: dit zijn soorten die
toevallig in een collectie
zijn meegekomen omdat zij zich
op hetzelfde stukje schors
bevinden. Omdat de collecties
dankzij de begeleidende
soorten uit meer dan één soort
bestaan <soms meer dan 10!)
kan men ze behandelen als
vegetatieopnamen en zo meer
informatie verkrijgen over de
ecologie van de soorten die
door hun gevoeligheid voor
luchtverontreiniging thans
verdwenen zijn. Het blijkt dat
de gevoelige soorten niet
zozeer een overeenkomst
hebben in morfologie (b.v.
korst- of bladvormig> of
taxonomische positie, maar
vooral in ,oecologie: de
verdwenen, "gevoelige" soorten
hadden een voorkeur voor
bijzondere milieu-s als dunne
takjes, zeer oude bomen of
harde, gladde schors. Soorten
die vroeger overal voorkwamen
komen nu neestal nog voor,
maar met een voorkeur voor
bomen met van nature neutrale
schors. Bomen met van nature
zure schors <eiken en beuken)
zijn door de luchtverontreiniging nu zo zuur geworden dat
de meeste soorten er niet meer
op kunnen groeien. Hieruit
blijkt dat het verdwijnen van
epifyten door luchtverontreiniging niet gezien moet worden
als een eenvoudige -vergiftiging-, maar eerder als een
ongeschikt worden van het
milieu voor bepaalde soorten
door een verlaging van de pH
<zuurgraad) van de schors.

concentratie en die van de
stijgende ammoniak-concentratie
niet volledig van elkaar te
r.,:;cheiden. Voor meer details,
zie van Dabben (1987).
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Texel,23 October 1937·
Wijs: De Opperstureman.

1) Je ziet op Zondag van die rare mensen,
Die al dat mooie dennenbos de hele dag ~erwensen;
Uaar zien ze in 1 t duin een :plekje gras,
~{
Dan zijn ze geweldig in htm sas.
~t,V,1'&"~t~ ~
ze gaan er dan vast een opname :plegen,
---·!t-;; ',I ~
~n liggen desnoods een uur in de regen.
u "'
--- ~~ .: if
'r
Elk dennetje wordt uitgerukt,
) .
...--"·:;t··i-~~
·
...
~
..
De kruidlaag die wordt platgedrukt.
bls.
..''t;;
1
2) Tenslotte stonden nog slechts enk le sprietjes, -~~:,q.#.~;:~.~
]at waren maar van die indringers,en van die epiphiet~e~~·
ie waren het aankijken toch niet waard,
~;;;;~9f:.,~
..Jn dus blee~ hun leven ma~r gespaard.
,.. :" f_L~,~~~·'
ze hadden nle~ eens een ClJfer gekregen,
-~;:':J/l.'t:~~~f,',i!.~..... t<ó
E~ waren dus ln het leven gebleven!
§..-·.·:~·.-:·
HIJ had er maar eenmaal gerold,)bdls.
·
'
Toen was d 1 associatie gemold!
Toelichtin~: Het is natuurlijk erg leuk, als 1 n opname "Uitkomt". Sommigë-söëio.LÖgen laten daarom de "indringers" maar liever uit de lijst
weg; die bederven het ideaal. Epiphietjes z~n planten,die op boomstronken enz. groeien· (mossen), en die tellen natuurlijk. helemaal
niet mee!
~
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Herman Passchier, met gebundelde kopi~n van mededelingenblaadjes
sjocgroep (1937-1943).

