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VOORBI.J DE WEGEN"(Yervolg).

Bij minder stt.erke betreding zien' we enkele verschillen me.t de t.ot nu .toe besproken extreme gevallen. Tell' ··ver.~
cJ.uidel.ijking diene de volgende tabel(verkort):
Bedek:dng:
go;s 90~ 90%. · 100% 40%
Grote 7leegbree
1.1
2.2
1.2
x.l
1-.2
Straat.gras
2.3 . 2.3
4.3
Schijfkamille
1.2
Kruipe~tje
1.2
x.l
Raket
x.l
x .. l
1.1
.l.2
•t.2
Engels raaigras
2.3
2.2
1.2
Varkensgras
2.3
3-.2
4.4
2.3
Herderstasje
1.2
1.1
x.l
2.2
Witte Klaver
2.3
2.3
1.3
We zien, dat in deze tabel het Herder~tasje hogere
presentie-cijfers heeft dan bij sterkere betreàing. Het
voelt zich hier dus blijkbaar· bete·r thuis. Ook het Kruipertje treedt ·in enkele gevallen op. Terwijl in de eerste
tabel Raket slechts in é~n opname voorkwam, en in één
exemplaar,zien we hem hier veel mee·r op_treden. De Raket is
dan ook met het Kruipertje een kensoort van de Krui~ertjes
gemeenschap, die we hier even kort willen bespre,.ken. Deze
gemeenschap vjnden we langs hekken, afrasteringen, en.z.
Vaak gebeurt het bijv, dat e1' langs fietspaden bij grç:te
steden een strook loopt, die een·begroeiing draagt van ·
grote Weegbree en Engels Raaigras, maar o~ plaatsen, waar
een paal(la.ntaarnpaal bijv.) staat, vormt zich·dan(om deze
paa.l) een dichte Kruipertjesbegroeiing. Beide gemeenschap-
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pen·vormen echter overg&~gen met e1ka2r, en vooral de Kruipertjes gemeenschap is .dikwijls fraf}nentair ont,:viJr,.keld~ De
kensoorten van de laatste zijn: ·Kruipertje, Raket, Ijle
I5ravik(?), ·Kleine Ooîevàarsbek(?).
Nu willen '.7e het tenslotte nog hebben over de begroeiing tussen de straEctstenen van sterk betreden straten en
wegen. :Oe belangrijkste factor is hier de breedte van de
voegi:m .. tüs;sen de._str8.atstenen onderling. Eerst volgt er
weer een: ·tabel, ·en asn de hand hiervan ·zullen \Ve deze be-·
groeiiing bespreken.
Grote Weegbree
1 .. 1
x.l
2.2
1.2
x.1
x.l
9
Straatgras
· 2~2
X
2.2
2.2
2.2
·~
Engels Raaigras
1.2
:x:. 2
Schijfkamille
x.l
Herderstasje
x .. l ·x.1
x.l
x.l
x.l
Varkensgras'
f:i L2 x.l x.l 2.2 ::.1
Paardebloem
i:I
x.l
:{.1
Zilvermos
1.2
x.2
2.:3
2.3
x.3
1.2 1~ ·
Liggende Vetmuur
2.2
2.2
1.2
2.2
x.3
1.2 S~Deze begroeiingDoeten we opvatt.en als behorend tot
het Nanocypêrion, en bestaat uit eenmengsel van J3ryetoSaginetum em Plantagineto-Lolietum. De laatste komt voor
in bredere voegen. We vinden hier nauwelijks 3 cm. gTote
exemplaren van het straatgras, in wijdere voegen ook grote Weegbree, varkensgras, enz. Heel vaak vinden we slechts
roz~tjes van Herderstasje, dat echternooit bloeistengels
ontwikkelt. Tenzij de voegen 5 cm. of meer zijn, ontbreekt
het Engels Raaigras. Dit is wel één van de belangrijkste
verschillen met de tredplantenbe~Toeiing, zoals die in het
begin genoemd werden. \Vaar de voegen ongeveer 1 cin. breed
zijn, zijn deze volgegroeid met zllvermos(en soms ook nog
andere, moeilijk te deämineren mos'jes), waartussen de
stervormige rozetjes van Liggende Vetmuur zich vestigen.
Dit is dan het Bryeto-Saginetum, waarvan de genoemde soorten kensoort zijn. De mosjes nemen in dit gezelschap een
belangrijke ~laats in.
Gerrit Harmsen.
Herman Passchier.
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.Aa:n Herman.
Ook voor Korstmossen(of liever Lichenen) was er in
Garderen belangstelling. Op onze wendelingen en fietsom~
zwervingen hebben we zelfs twee opnamen gemaakt.
·
Opnrunen'van Korstmossengezelsch~ppen. Heel eigenwijs
(we kenden o.a. geen va:n allen met zekerheid de licheentjes)
kl;Lnkt dat, em heel brutaal •••• :Maai' och, we waren op een
sjokcongres, en dus ·.7erden er opna~"1en gemaakt, al was het
ma2-r om de grote voldoening van het ;;e-er warm ·.:orden van
de vingers en voeten nà het gebeuren.
:De eerste opnane vrerd door è.rie lichem.'.pen gedicteerd;
_Boven in een beuk, hangend aan te zuoJ:J:e takl:en riepen zij
de deb:tgi.erige sjokmenigte tot de '.7interse ·7erkelijkheid
van vérstijfde vingers en.gilden:
Garderen, 4 Januari 1941. BeuJc, rijkelijk vertakt,
(basis 30 cm. doorsnede), proefvlakt:J 1,00 X 0,15 m2, ·
4-5-nl boven sjokgroep, No. geëxponeerd, dus koud en ruig.
:SaaTdlaag 10-20 r[S
Baardmos in t';vee soorten 2.2 Usnea barbata coll.
Pletmos
x.2 Evel~i~ prunastri.
Opperhuid 80 %
.àzuurmos
4.4 Parmel~a saxatilis.
Stofschorsmos·
x .. 2 Pa. physodes var. labrosa
Sikkelsterretje
2.3 :pi cranÓ':reisia cirrhat a.
Ge·;;roon Schorsmos
x.2 Pa. ph~3odes.
11
Vergietschorsmos
x.2. 11
·
x.2
:Pa.
Olijfwas
oli ve"cea coll •.
Lederhuid 20 %
Sneeuv7mos
x.4 Pertuearia amara.
Groen Stofmos
2.• 4 Leprc.ria chlorina. '
Groenwiertjee
2.4 •••••• •.... • .
.
Even was de sjokgeest ove~' de g:eondmassa vaardig' geworden, doch reeds vóór de laatste cijfercombinatie uit
de zuivere hoogten van de lichenologica benedënwaarts ge. daverd was, trappelde·ze(de massa) vm~ kou en praatzucht.
Dat ~as voor die dag al natuurstudie genoeg.

.

4.
Op de dag11 des Heeren 11 • trokleen -.-,:e naar de Kloosterkuil
der wulpse monniken: Het Sollense ~at. Het bestuuT droeg
rt elkaa.rrr' doch de rest reed op eigen ~:.rielen. ~::e ra:J.kten in
een paradijs van baarden, Runen, Hiëroglypen en van sociaal
maatschappelijke uitspattingen en beschouwli:ngen.
De nog. niet op gesprek gekomen lichesjokkers -,7isten
zich te concentre:ren rond een boom. Een beuk met een Korstmossenkleed van specifiek Garderanse gratie en. distinctie.
Even ïJaS de grote 0 menu verslÇ~.,g~n?. door het vinden van( -:mnt
het was alleen d~oà;r gevonden) Runennos en decimeters lange
baarden,. al ~.-:aren deze ongekamd.
Voornoemde lic.henç_l')811. benutten dit terugèJ.ri.n:·Gn van de
uitspattingsdrang tot het dicteren van:
Sollense Gat, 5 Januari 194l.:Seuk,.±_ lOm, hoog, :H .-zijde 2,00 X 0,25 m2.
:Baardlaag 10 %
Hoornig Baardmos
Usnea ceratina.
Gewoon :Baardmos
2.2. Usnea dasy;poga.
Gekamd Baardmos
Usnea florida.
Pletmos
Evernia prunastri.
Opperhuid 50 ~0
Boerekoolmos.
2.3 Platysma glauca.
Azuurmos
3.3. Farmelia saxatilis.
Ge-rmon S cho:r;-smos
X;,3
Pa. ;physodes.
Stofschorsmos.
2.3 Pa.· ;physodes var. labrosa..
Lederhuid 20 Jf
Sneem-;mos
2.3 Pertusaria amara.
Runenmos
x. 3 een Gra;phidaceae.
Groen Stofmos
rest Lepraria chlorina.
Het bekoorde enkelen met speurende blikken meer runen
te vihden(trachtten zij uit de stand der runen hun sjokkerstoekomst te lezen?) opgezweept dool~ het expu:!_se en het
zeldzame; het bekoorde anderen zich als licheen-satra.pen
te ontplooien, zeer tot verontwaardiging van 11 men:r. Iloch
ook een satraap kan dubbel praten ••••••
"Men') na met deze natuurbeschermende woorden hun H .J .n.
ers.-" eredon te hebben afgereageerd( een diefstal van gGestelijke waar·den :overigens; de woorden) ';'J'Îerp zich, d.oo:r een

j
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.collectieve springvervoering gegrepen en bezeten, o:p .een .
"dansen en springen, soldaatjes bemilmen"
Daarna steeg de Sjokgeest vreer tot hoogten van weleer:
:Ba~dceveen en rijsttafel, Rolde en boe:::'ekool, egoïsme, col~
lecti visme en meerdere specifieke ·sjokschakels vormden de
werkgroe:pketen •• ~ ••••••••
3esneeuwde :Baarden en :Boerekool •••••••• ~.
KOl't' verslag

van de Jaarvergadering van &~ Sociologengroep o:p
Zate-rdag 4 Januari 1941 te Garderen.
· Niet aanwezig: Gerri t Harmsen, die bericht van verhindering zond.
·
1. Opening door den Voorzitter ora ·8.30u.
2. Ingeko:wen stukken van J)orus :Duyker, Rita Jonker, en den
"kolenboer 11
3. Verslag secretaris. Onder dank,- zonder wijziging goedge4. Verslag Penningmeester. idem.
(keurd.
5. :&e.,groting Penningmeè"Jster. idem.
6. Verslag Redacteurs(Rerman ...., Guus) idem.
7. :&esp:;::eking voorstel tot intens i vering van ons werk.
Doel• van dit voorstel we.s een sociologisch werkstuk te
maken binnen één jaar, tot voorvvaarde te stellen voor het
lidma2.tschap. Langdurige discussie, onderbroken door een
verru...1dcelijke !fiaart en een ontzettend lekkage in de K.C.
kamer. Het voorstel ·,verd daarna ingetrokken. Besloten
werd tenslotte, te trachten een zo~ruLige oplossing te vinden dat het lidmaatschap van de ~;rerkgroe:p geen hinderpaal
wordt voor het meer algemene, actieve Bondsleven.(In het
volgende nummer win Krui:pnieuv1s zullen de veelomvattende
:plannen· en de daarmee in verband staeillde herzien~wer~Tij
ze, één en ander als gevolg van bovenstaand besluit, door
het bestuur bekend gemaakt worden.).
8. Reglement voor- en vastgesteld.
9. 10. Beleid i·nzake YU"Ui:pniem?s, 11 De Droge Graslanden" 1 en
"Plantensociologie" goedgekeurd.
(v-ervolg bldz. s).
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N.J.N. Sociblogengroe;p,

Financiëel Jaarverslag 19,39/40.

Inkomsten
Uitgaven:
Clilntribut:j.,es en Dona
..:ldministratie Secreta
tiesj 36.7!ïl,
ris j 14.05
.i.bcrmemmten Ui tgaven.f 16.80 Administratie rei -Penn f 10.07
Saldo Sept' 37-'Sept
-22.10 Administratie ~'l.dmin:istr j 10.05
Subsidie N,J.H,.'3r4GJ 15.-- Kruipnieuws 1
f 6.80
Don. Kruipnws 1(v;:r )f 1.-- Kruipnieuws 2
j
4.75
Kruipnieuwsócsoo e:x:PL)f 1.08 Kruipnieuws 3/convo
f 5.50
Kiemplantentabel
j
0.60 Kruipnieu';iS 4
f 6.15
Hoep,elnieuws(saldo) f
0.30 Kruipnieuws 5/convo
f 7.20
De dXoge Graslanden f 19.40 Convo Hoord':'J"ijkerhout f
2.-Saldo Noorfu7.ijkerhoutf 0.30 Convo Havelte
f 1.43
Saldo Havelte
• f .0.80 Convo Gareteren
j
1.-Congres 'Garderen
f 43,25 Convo Voorjaars 'JIA39krocls f 1.--;.
Zomerkamp Kotten
f 19.50 Convo Zomer7eekends
f 1.--;Totaal
[176.88 Congres Garderen
f 31.65
-------De a.roge.Graslanden
f 32.50
Hoepe1nie1.r:.rs
f 0.75
Onkosten Giro
j
1.20
Onkosten \veekend BakktJ.m f
0.45
REti iu:tie KamJgeld Kotten f 19 .5.5
Leiderskaart N.J.H.C. f
1 .. 05
Abonnement De Tre1d:er f
0.25
KasbOek Penningmèesterj 0.50
Papier en enve1op~e-P)j" · 3. 42
Drulcverkstroken
· f. o. 25
Batig Saldo Boekjaar
'39/40
f 14.06
Totaal
fl76.BS
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Uitgebracht op dè 2e Jäarvergadering te Garderen, 4 Januari 1941.
(w.g.) Johan Dijk, Voorzitter,
(w.g.) Herman:·Psschier, Penningmeester.·
Goedbevonden door de Kaspontrolecommissie 14 Januari 1941
(w.g.) J,N,deJoncheere., (w.g.) Han .Alta.
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N.J .IJ. qociologengroep.
Inkomsten~

Saldo 19~ 9/1940
Contrib~en Donaties
Subsidie N"J .N.
Plantensociologie
Tm taal

j

Eegroting 1940/1941.
Uitgaven:

14~06'Kruipnieuws

j'60.-- Plantensociologie

j 10o--

Adm~

Secre-Penn

f 86-..-- Adm. ReéLacteur
fl70Q06 .Adm • .A.d.ràinistr- - - - Onvoorzien
Saldo
Totaal

f 25.--·
f 90.-f 15.-f 4.-j 12.-j 10.-j 14.06·
/170.06

Uitgebracht op de 2e Jaarvergadering te Garderen 4 Jan,l941
(w.g.) Johan :Oijk,Voorzitter(w.g.)Herman Psschier Penn.
Mededelingen:
Voorzi tt.er~ Johan :Oijk,lir, Cornelisstraat 44 rd,Haarlem~
Secr,f:?~nn:Herman Passchier,G.v • .à.mstellaan 17,Zeist,
Giro 369010
Redacteur: Guus Roskam,.ddmiralengracht 257-III .à.'dam-W
ádministrateur:Gerrit Harmsen,Haarlenm1erdijk 28 hs.A'dam-C
Vert .H.•I? .-N .J .N. :Mart Steenland,Plantage 2, Leiden.

.- .
'
--------------------------------------------------------Plantensociologie·.
"

De eerste druk van onze uitgave was één week na het· uitko men ervan al uitverkocht! Een tweede druk is nu verschenen,
waard,oor de verzending niet IDEler Op zich zal laten wacht-en.
Na ontvangst van j 0.90 op Giro 369010 wordt dit boekwerk
je per omgaande f:"anco thuisgestuurd.
Nieuwe Leden:
Opm. In het volgende nummer van Kruipnieuws verschijnt een
volledig en gehee.l bijgewerkte ledenlijst ( donateurslijst).
Mies Klimp
Hans van Ham
Henk Zwart

Roerner-Visscherstraat 12
Verl. Hoogravenseweg 280
Wegelerstraat 23

'
Allonaar
Utrecht .
Enschedé

Hartenseweg 6

Eennek om.

Wijziging:
Johan Hubbeling

8.

l

!

11. Beleid inzake weekends, kampjes,e.d.goedgekeurd.
12. Weekends vastgesteld te.: Gorsse;t. 30/31 Maart.
· Den· Raag, 27/28 April.
, Havelte, 7/8 Juni. ·
Nieu~koop, 21/2~ ~~i.
Sjökkanipje te Mook, .ria de Bondskarp.pen.
Jaarvergadering te Gardere~ in 1942
13. Uitgaven l94l:Plantensociologie•
Verder wordt in ovel"\Yeging genomeh.;';.Rerdruk van ''De Droge
Graslanden" (Herzien en aangevuld), Plantensociologie II :·
(bevattend een lijst van kensoorten van in Nederlanët voorkomeri<l~ associaties), r .}n uitgave over de akker gezelschap ... ·
pen.en een nieuwe Mook.uitgave, waarin de resultaten van
ons daar te houden kampje ·ne·ergelegd z:ullen worden. '
14. Beleid bestuur goedgekeurd.
15. Nieuw Bestuur: Johan Dijk
Voorzitter~ ...
Herman Passchier
Secr.-Penn.
Guus Roskafu
Redacteur.
Ge~rit Harmsen
Administrateur.
.
Nat. -Rist. Secret. van de N.J.N.
16. Vertegenwoordiger in de K.C. van de N.J.N .• ~Johan Dijk
17. Kascommissie voo;r- 1941;. Nettie de Jonoheere Drie bergen.
Han Al ta
Bilthoven~
18. Commissaris van materi~el: Hetty Keyer
. .i.nisterdam-.
(Zé heeft in beheer~ 1 pannespons en l mud steenkolen.) .
19~ Rondvraag.Victol' deelt mede dàt het leiderskamp voor
~atuurstudie gehouden zal worden 1-8 Aygustus,tussen
Fochteloo en Havelteo
20. Sluiting door dem voorzitter om 2.30u~ 'S nachtso
De Secretaris:Herman Passchier~
Wat men vergat ••••••••••••
Bij de reinigingsactie is het huisje te Garderen werden
de volgende dingen ontdekt:
1 strozak, 1 p3.ar gymnastiekschoenen; 1 paar blauwe sokken,
en 1( één)g:rijze sok.
·
·.
hiervoor, en ook voor verloren, niet-gevonden voorwerpen·
zich te vervoegen bij Hetty Meyer, Stadionweg 60. A'dam-Z-II
o
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