· Beste Sjokker,

'

i hij van ons allemaal. is,' en dat iedere

! sjokkar

er zijn ervaringen in mag mee.:.
Dit jaar viere::1 ·we 'het vijfjarig i delen. En daarom: nu het. lente is en
, ._,.·bestaan van Kruipnieuws en .ter ere 1 de zomer nadert met zijn lange lichte
-Van dit heugelijke feit Vel·schlj::t dit;: dagen en zijn uitbundige rijkdom aan
jubileumn=mer. V:(if jaar lang is K:i-uip- i kleuren en bloemen, ga naar buiten en
nieuws de band geweest die alle sjok- j geef de wondere samenleving van bomen
kers verenigde, vijf jaar lang heeft 1 en planten al je aandacht. En laat ons
hij alle moeilijklieden, die de tijdsom I dan meegenieten van al het mooie, dat
standigheden meebrachten, overwonnen j jè dan leert zien, door er n:over te
en dat niet -alleen: ·Kruipnieuws is \ schrijven in Kruipnieuws. ·
dikker geworden (hoor je \'tel, met wat ! •
Leve Kruipnieuws!
een plof hij iT, je bus· valt'?) en voor.;. i ··
al. beter,Meer en meer beseffen we, dat j
Gertie.

I

Vanwege de toegenomen dikte y.a.n Az:chief Xruipnieuwa: nog altijd: entKruipnieuws en de gestegen onkosten is i breken en no's 1, 4 en 5 van jaargang
het nodig ·gebleken, dat de sj.~kgroep 1 1938 .-en boven.dien · Hoepelnieuws. Wie
een lening van f 120.- aangaat, lopen- I wil deze· nog afstaan. No. 2 van jaarde over twee jaar. In verband hiermee i gang 1938 hebben we dubbel, dus dat
is liet lidmaatschap van de groep van j kunnen we ruilen.
f 0, 75 óp f 1, 75 gebracht. Wie zijn i
·/
contributie nog niet volda~~ heeft, j
Zaterdag en Zondag 10 ~n ll Juni•
:itort dus f 1, 75, wie reeds f o, 75 ·ba- ! houden we een weekend in Vçorst bij
taalde stort f 1,-- op girorekening [ Apeldoorn. Van Zutfen ga je de at:raat508779 ten name van Gertie Jansen, i weg naar Apeldoorn op.Een eindjè voor. Tollenstraat 102, Rotterdam~ Dit ·moet ! bij het dorp Voorst staat aan de rech. gebeuren vóór·· 1 Juli 1944. Wie -..r66r! terkant ·een bord "Zwembad de Zwarte ·
die. datum zijn contributie/ niet be- 1 Vijver" • Vlak hierv ..,or ligt de bcerdetaald' heeft, wordt als lid geschrapt, \rij. Prijs ±. f 0,5?• Neem 3x eten ~ee
ontvangt geen Kruipnieuws meer
en ; en allerlei excursJ.espullen.Westerl:mheeft geen toegang tot het zomerkam:pje ! gen en Oosterlingen. hier kun jullie
·
· ' elkaar ontmoeten. Geef je op bij An~é
Vanaf Maart · 1944 is Gertie · Jans'Sr. i de Wilde, Kromhout 49, Dordrecht, zovoorzitster
de Sociologengroe:p, , dat we· ongeveer weten, wie er komen~··
terwijl André de Wilde, Kromhout 49. !
Zaterdag en Zondag·l7 .en 18 Jrun
Dordrecht, admin:Ï.strateur.:..:pèr..ninêuee~~ I
is er· een weekend voor de Noordf>rlin..,.
ter is.· ,.,._._,.
gen waarmver nog nadere gegevens komèn.
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Het ·is voor mij wel- heel plezierfg een~artikeltje te ~ogeh schrijven
over dit zo subtiele onderwerp·. Zeg ik
·iets ten kwade Tan de sjocgroep; floep
dan dOe ik mijn Bandsmombakkes voor,
put ik mij te zeer uit in-_ overigens
verklaarbare- loftuigingeh, geen nood:
ben ik secretaris van de ajocgroep ja
of nee ••••....•.•••

\

Subtiel onderwerp: ~Jn
hemel;
kennen jullie Pim Martene nog? Herinneren jullie je n~g"de goedkope balletjes", die net zo kleefden als v~
sjeccers? Dan zat je als
ajoccer
met rode kàken, dan priemde een steek
van intense verontwaardiging door je
zachte
gemeenschappen - gemoed, dan
zweet je .................. .
Er was een tijd~dat het U.B. voor
een belangrijk deel uit ajoccers beatond.De lieden, die dat betrof, werd
dat dikwijls zeer hn;;,lijk genomen. l~et
of ze er iets aan konden doe~, dat ze
~n C.B.-er ~n sjocoer waren. Maar toch
wijzen de herronneringen aan deze knorrepotsdagen wel op reèle moeilijkheden
die gerezen zijn. En geen wonder. Het
was iets heel nieuws, deze verticale
ontwikkeling in de Bond~ Wel had men
in de jaren tussen 20 en 30 correspondentiegroepen gekend van geologen en
entomologen, maar die gingen niet zb
ver, dat ze eigen weekenden, ja zelfs
een eigen kampje organiseerden. En dat
deed deze sociologengroep wel. Is het
wonder, dat alle mogelijke niet sjoccers alarm maakten,en de grote woorden
'"'hondje in de Bond" in de mond namen?!
Je had die oude congressen moeten meemaken. Er ging er niet áán voorbij,
waar niet op sappige wijze schimpscheuten naar het hoofd der argeloce sjocwichtjes werd geslingerd, en "ik _mnet
eerlijk z~Jn: dikwijls waren die bezwarende termen verdiend. Verscheiden
leden van de sjocgroep gingen zich ale
"belangrijker" of "beter" NJN-ers beschouwen, en zodra je dat doet, ben je
beslist een slecht NJN-er. Bezie dat
feit nu eens even van de k~•t v.d.Bond
àn van die der sjocgroep, dan ontwaar
je een-bijzonder interessante puzzle:
die lieden, die zich "beter" da,chten,

wà.ren slecht, en de lie4en, die ~leo~·&/ ·
wàren, _dachten zich "beter". Geen won-:- Icder dan ook, dat steeds opnieuw ge,..,:
schillen rezen.
r:::
Nu moeten we· de_ critici der sj-oe:;;; 1·
groep in twee categori"éen verdelen;nl.
in die der goedwillende, reële lieden,,
en die der opposi ti a-charlatans,
die;.
zelfs het ver~chil tussen werkgroep en1
kader niet wilden !mappen. De eerste!·
wezen -volkomen terecht- op het gevaar!
dat met name de sjocgroep met zich~-,
droeg: door -Jlet
noodzakelijkerwijs i
houden van dgen, gemeenschappelijke :·
uitingen, onttrekt zij vele waardevol-!
le lieden a~~ afdeling en/of district. I
Verder achtten zij het alweer met re-\
den zeer wel mogelijk' dat dergelijke I·
t\itingen de kliekgeest der sjoccers!
zouden bevorderen, wat voor de Bond
bijzonder ~7àlijk zou zijn. De criticasters leuterden \'lat ever" doek_ ze op"
en "wat hebben we aan klevende zuur- ,._
tjes"·, etc. Waren die lieden ioms dol:... L
vermakelijk, veel betekenis hadden zij /J
voor een qplossen der gerezen moeilijk- !,
heden niet. Maar wel vestigden zij de ;
aandacht op: Wat hebben we aan de ::
werkgroepen, speciaal zo'n selecte_als ~
de sjocgroep? 11 Immers, door het onder- I.
werp, dat wij bestuderen, z~Jn we nu '
eenmaal specifieker d~~- andere werkgroepen, J die toen bestonden.(Over dit
laatste jaar spreek ik nu niet) In ons
leefde toch het verlangen naar onder:i!iOek van oorzaak en gevolg,en dat ele- i
ment ontbrak in de andere werkgroepen, !1
zodat we een typisch buitenbeentje vrer- i·
ren.
En het moet gezegd worden, dat er
jaren ge·.veest zijn, die de 'Bond van (.
sjoc-groep-djde bepaald windeieren:iJi ,.
de vorm van verleende sub si &ie' s ge- };'
legd hebben• Denk eens aan 1942, toen i~
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af- eri. uitgeleefd schenen.

Ma.ar op

{i.

dit moment kunnen we een krachtig, positief geluid laten horen op de vraag:
"Wat heeft de Bond aan een goed-functionerende werkgroep,als de sjoogroep?
En met een antwoord op die vraag, ra.:.. ') -_
ken we i~ nauw verb~'ld met de toekomst (\ van Bond en werkgroepen. Het luidt:
Een werkgroep hoort een"vakverenig!ng" ~·\\

i_'\'.

3
in de 1.-J ,N ,-,.oaatschappij te zijn. Als
zodanig staat zij IN de afdelingen,
maar zij r.eikt verder, n.l. over afdelingen en districten heen, naar de
Bondseer.heid. Zij versterkt hierdoor
het gevoel v&' ~én Bond te zijn, en
laat dat bijzonder duidelijk blijken
w&"l.'leer zij tetraJr.ken wordt in de hist
·organisatie dèr ka.illpen; maar ook vTa."l.neer zij in de afdelingen kaders sticht
die zich door een centraal lichaam
verbor:.den weten, lae.t zij de hele Bond

van haar werk profiteren In het .'begin
stadium zowel als in de huidige van de
sjocgroep is en wordt haar activiteit
ten bate van de Bond aangewend, en dat
is .ons cadeau aa."l de bi=er.kort 25-ja-·
rige HJN-moed.er.
NJH-móeder--------25 jaar, sjocdochter
.' •••.•· ••• 7,5 jaar. Dat ze nog la."lg géspaard moegen blijven is de ir~ige
wel1s van hun liefhebbende
Wim Klinkenberg
Janu'ari 1944.

UIT DE PRAEHISTORIE VAN HET KRUIPEI-L
E~n

ter eere V8.!1
vijf&e jaargang

jubileu:!:llUilli.uer

de afsluiting yan de
va."l l:et Krni::;:nie,.:·,vs?
•.
M2.ar de Siciologengroep is toch
'opgericht in de zome:i:' van 1937, d.at is
6-i je.ar {"P.leden? En is toen :r.iet in
November VE-1'1 dat jaar l1~;t; eerst Krui~
nieuws ver•sohe~en, het ee~ige da~ geredig8e:rd •:rerd door onzen on;rerg8telijken Joep (thans gemeente·-a:.1btene.ar
e:n. eerzaaill · hi~·:isväà.e:r J0h~ K.Sche:r:d$;.·
laar) ...• ? De.n zijn vre l'lU iocb. aa.tl het
eind van on%e zesde ja~~g~~g?
Tja, .12ot :'.s r'ooi t efm sterke ke.nt
van de N.J .n. ge·wees-t, hBt gebet.~:r-de
vast te lc;ggen en zich .12et verleden te
ger:i!'~eren. Ik .12erd.enl~ een bondssecre-·
taris, die al z'n overge:)rfde en eigen
oude ro<nmel, e.rchieven, brieven er. Amoeba's in een flinke kist stopte, die
hij dichtspijkerè.e en pr:cs aan z'n opvolger overdroeg, toen deze weer moest
aftred8!1.De laatste moest d".ls een jaar
zonder archief werken e:~. dat ging neel
best.
Zoozijn we in de bonte ·•7i.ilsË1lii}g
van :redacteuren en va."l. :perioden ve,n
schijn(J.ood en enthoueiasme ook de tel
van onze jaarge.ngen kllijtgs:::aakt, ;r'ede
dar.k zij de talrij~e vergissingen van
onzen onvolprezen Ja."l. K. Dat mag niet
hinè.eren. ·xae.:rom zo-c;.à.en we niet ee1-;.s
een jubile~ vieren? ~u de sjocgroep
tijden van ongekende bloei en "weten:...
scha:;>p8lijkhsid" schijnt ts bele,-en,
en er in Kr,_..,_i})r..ieuvrs zelf 2. wiskunclige·
formules zullen gaan prijkEm, die oude
soJr.ken als :nij de harel1 te berge <'toen
rijzen, nu is er alle am·.leidir~.g oo
eens terug te zien op l:et romantische
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Yerlederl: die tijd, dat het Sociologenlied ontstond, dat Kruipnieuws nog
gesierd werd door een kopteekening en
tal van f:i:'aaie illustraties, die tijd
van de weekeEds op Texel en de bloenwisterij "Lophocoleatr.
Voornamelijk wil ik het echter
hebben over de prael:üstorie: hoe is d.e
pla."ltensociologie in ons land en in de
N.J.N, door-gedrongen?
-Reeds in 1926 •.;e:::-s.chewim tn ons
lanà'· t':'ree sociologische
publicaties,
n.l. "Het Plantendek van de krimpenerwaard I" (een theoretische studie over
begrippen en methodiek de Scandinavische school) Vl:l."l D.~vl,de Vries en "Geo- ·
botanische studie van de Berger duinen
een niet volgens een bepaalde school
geschrevei'l dissertatie van Bijbomrer.
Deze.studies vond0n nog weinig weerklank, vooral buiton de kring der V~{
geleerd.en. Eerst in 1929 k-:mm weer een
belangrijke bijdra.ge, de "Scandinaviscl:e" dissertatie var. de Vries over
het Holiniet= en Agrostideturn caninae

van de krimp9nerwaárd.
·
Innid.dels was in 1.928 het, standaardv1erk "Pflanzensozi_ologie" van dr.
J .:Brau:'l-Eanq_uet verschenen,, dat
er
zeer toe heeft bijgedragen, de begrippen en methoden der Fransch·--Z'Iri tsorsche school in Europa ::neer bekend.heid
te geven. De eerste wserkla."lk in ons
ls.nd was het "Vocabulair der P1an'öc2-sociologie", in .1931 door D:r. W.C. de
Leeuw vertaald nae.::: de Fra.nsche uitgave; in 1932 schreef dr. de Leeuw zijn
"Vegetatie var:t i1et Sticht" in 11 Natura" ·
In Noord':'esi:-Dui tschland mae.kte BraunBlanq_uet in deze jaren vooral 'school
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bij dr, R. Tlixen, die allereerst de
bosct-associaties en cli11axgebied.en onderzocht en eer~t later de geheele vegetatie ,?yste:•1atisch inventarise'e:r-de.
Uiteraard had dit weer invloed op de
boschbouw ,- ook in ons land. De eerste
associatie in Fransch-Zwitzersche zin,
die hier beschreven 'llerd, Yras het Eiken-Haagbeukenbosch van de Slangenburg
(Terborg) door Prof, Jeswiet in 1931.
Onder diens leerlingen waren er al
spoediG, die zich tot de plantensociologie aangetrokken voelden; in 1932
verscheen J. Vliegers verslag va."l een
excursie naar H. ur. Dui tschland. Ook
prof.Weevers te A~sterdam interosseerde zich voor à.e :?rensch-?.:'lli tsersche
'school (over d.0 i i u ra -;an Epen in "Na
tura" en over boschrelicten in de Gelderscha vallei in het Kruïdl:.• Arc:hief,
beide in 1933) on ~aakte school o~J
Adria."li, die zich op zoutplantengezelschappen toelegde. A.cJriani en Ve!'!ema
waren nardr. de Leeuw de· eerste lJed,orlandsche sociologen, die het "Station
internationale de géobotaniaue méà.i ter
rru1éer.21e et alpine" van dr. Bra:.)r.-3lanquet te Bontpellier bezochten, om 1 daar
door den "Meeste:>ë"zelf te v:orien ingewijd. Later werden zij gevolgd door
'Tlieger, Diemont, Sissing;1 en onàfn'geteekende (1935-1939). Dr. de Leeuw
schreef in 1934 weer in "N.atura" nu over de vegetatie va."l Voorns.
Ondertusscben hadde'" d.e Sca;-.dinaviërs niet stilge;ceten. Dr. de Yries
gaf in 1932 een "grondslag va.>J. een Kederlandsche
planten - sociografische
naan;geving", welke natuurlijk lijj.nrecht
tegenover het vocabulair va.'l dr. ·de
Leeuw stond, en schreef verder o.a. over graslandonderzoek en over zoutninnende plantengezelschappen(l933-1934).
.A. Scheygrond pronoveerde op".het plantendek van de Krimpenerwaard"(l93l) en
J .W.van Dieren in 1934 op zijn "0rga.;1ogene DUnenbildung". Vooral van Dieren
had ook veel invloed buiten vruc-kringen, niet in het r.linst doordat hij als
"docent" optrad in het Leidersl~at:p
voor _ Natuurstudie
op Terschelling
(1934), waar hij door zijn enthousiasme velen vertrouwd maakte met de sociologische denkwijze. Een virmige pennestrijd ontspon zich in het ';'iakblad
voor Biologen", en op den "Eersten He-

derlandsellen Dag voor phy::!;O$ociol.ógie;
en palasobotanie va."l het holoceen" in
1933 stonden .de beide scholen nog
scherp tegenover el!caar. De dood van
Vw_ Dieren, kort daarna, was een zware
slag voor het pl~~tensociologisch onderzoek in ons land. De beschrijvende
richting ( "associatie-folrJcerij"), hoe
onontbeerlijk ook als grondslag, kv1am
nu \-:el wat e·anzi jdig op de voorgrond,
ter. koste van 'le oecologie (vooral mi·croklimatologie), phaenologie en het
onderzoek der historische factoren.
Over de verdere ont.:rikkeling der
plantei1sociolog::.sche wetenschap in ons
land moot ik hier kort zijn, de.ar omstreeks dezen tijd de sociologie in de
N .J .:;:: • begon · doo:r- te dringen en het
ons ir. de eerste plaats om deze entwik
keling thans te è.oen is. Ik kan vo 1staan :::et op te J:)8Tken, dat de kloof
tusschen de beide scholen geleidelijk
gsdempt Ymrd ( vooral sinds de -verzoeni::~-.tJ:e reso1 utie va...'1 l:et Internatione.al
Botanisch Cong_·ss te .àmstel'ds.m in 1936)
en da~ de aan;.1angers van beide richtinge:< zich vareenigden in een 11 Plantensociologisch9 '-:ericgro-ep" •. "De be·schrï jvir.g en inventarisatie van onze
plantengezelscl:aJèpen in I'ransch-Zwi tsersche zin •.,ord het ee:r-st aange?akt
door ;,:eyer Drees ,wiens dissertatie "de
Bosvegetatie van de Achterhoek en enkele aangrer,zende gsbied.en" (1936) ook
in de N. J .H. voel belangstelling vl8kte.
Daarna v?erden de alG~eronkruidgezel
schappen, het Nw"locyperion, de Phragmitetalia uitvoerig beschreven, e~ een
aantal andere associaties genoemd in
kleinere studi~s. (Ameland, Blokzijl,
Wieringer~eer, Groningen en Drente,Eibergen,Zeeln-rsch-Vlaal~deren, Uook, Wi:~
terswijk, Gouda, lJaard.er~eer, Beerze,
Goeree, duinbosschen, e.a.). Zeer stimuleerend werkten het "Apercu" van
Vlieger (een overzicht der Nederlandscha klassen, orden, verbonden en associaties) in 1S36 en de 11 1Jijbel" van
Ttuen ( 1937). Uitgebreide publicaties
zijn nog in voorbereiding of ter perse,
Niet zulke onderzoekingen
zelf
konè.en het doel zijn van de N.J.N, Wel
echter was voor de Bond va.11 veel be-~, :>snis de
"sociologische blik",. de
aandacht en het begrip voor de wetmatige opbouw -;an het plantendek en z{jn
bepaaldheid door het milieu; het er-
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varen.van het landschap als een zinvo1
geheel, tot st~~i gekomen door de wissel>Terking van klimaat, ·bodem, pla..~
tengezelschap:pen en mensch. Dit kP.:U
leiden tot een wezenl~jke verruiming
van ons inzicht in de natuur.Het mali:en
van opnamen ka..~ hierbij van veel waar~
de zijn. Ook al zullen slechts weinigen ertoe komen,deze opnamen in tabellen te verwerken -.het wetenschappelijke doel -, . juist l:et opnemen z::;lf.
leert ons, het pla..~tendek met een
scherpe blik te analyseeren,éi.wingt ons
de pla..~ten te kennen oo~ in niet bloeiende toesta.."d' als kiemplantje,
als dorre stengel; het leert ons tal
van bijzor.derbs'J.<:::. zien, die ons anders zoua.en. ontgaan. 0:,;> tvree dingen
mag hie:r nog wel eens cle aaudacht worden

gevestigd~

Te~

eerste, dat een op-

name in alle rus-t; en zondar overhaasting, en met vol:èedige coneetratio moet
worden gc~a&ct, dat zij liever tien
kwartier dan tien minuten moet duren,
en dat de in Ameri'.caoccEach ta:npe gemaakte ovnat:e-series van. som:::.ige N .J .~
ers vol~le..ge:;;. ·.~:;ia.rdeloos z1. Jl1; ten
tvrèod'e·; dat o}?!la~8n, d.ic· riist inet; __äeh
wetenschap~elijk doel ..,.\·3:rde~
vervaar-

digd ook niet voor een wetenschappslijk
doel moegen worden georui~t of ins~~
zonden. Als so=igo vak·-sociolo.gon (en
vooral floristen) met v;antrom.-on of
minachtins op d.o opna:ne m&corij van N.
J .N.ers neezie~'1, heboen deze lle.atst.en
dit aan zichzelf te wijten en vrel in
hoofdzaak aan de genoemde tVTee fo~ten.
De eersten, die t-et oelru1g van de
plantensociologie voor de Bond in~a
gen en haar daarin introduceerden, waren Frans Tjallingii en Jacques Meltzer, onafhankelijk van elkaar. Fra..~s
was bevriend met ~eyer Drees en raakte
zoodoende in de Fransch--Zwitsersche
kring, ma&{te bovendien de excursies
van

Van

Dieren

me~,

vdf?:"s inzichten

hij vol geestdrift uitdroeg in de
Bandskampen op Schouwen (1934). Hij
was toen ree~s over de leeftijdsgrens
heen; door zijn lezing8n en excursies
oefende .hij echter :r.og veel invloed
uit.
o.a, op ondergeteekende, die een
i
I da..~oare leerling was. iäjn eerste op"I
leiding kreeg ik . in Juni 1935 in het
j kamp van de Utrechtscha biolog~n in
Ko·~ten, waar Iiiiyer Drees o:o.s inwijdde
in de· geheimen dor boschsociologie. In

die. onvergetelijke t~.jd leerden we de
prachtige vertrouwde Kottenscha bossehen met nieuwe ocgen zien! Het weelderige, groo~sche Bekendelle, het statige, schemerdonkere Te Lintum, het
sierlijke bloeiende KBssink en
de
"schatkamers van de Rat=sche beek" openbaarden ons op onovertroffen wijze
het wezen van een plantengemeenschap,
wier individuen in al hun schakeeringen den verschijningsvorm zijn vanéén
"idee", de associatie, in dit geval
het Eiken-Raagbeukenbosch.
Onmiddellijk ~arden de nieuwgewo~~en· inzichten uitgedragen in het
Piru{sterkamp van District II in Kotten
in de Bandskampen 19.35 ~tê E:ottàn~·~ >:elf.
Remouchamps; later in het kader in Utrecht, in 1936 in het Leiderskamp in
Kotten• ws.ar nieu·:re inspiratie werd
opgedaan voo~ de Bandskampen (Kotten,
Denekamp); en tenslotte L~ het Pinksterkamp van District II in Mook(l937)
Doo~ een serie al~ikelen in Amosba ("Plantongezelschappen en het Nederla:.'lds che :Bosch"). ( 1935-1936 )werd. eek
de aandacht ven niet persoonlijk bereilde }f.J .N. ers op> de plantehsocidlogie ·gevestigdoOnze Moak-uitgave en het
Kottenboek getuigen van het enthousiasme en het vele, dat door samenwerking bereikt werd, oo~ :r.at~urlijk van
onze onbszo":x:enhe!.d. en van d.e fouten,
gemaakt ito. jeugd.ige over::toed. ':Jij hadden geen "TUxen", geen "Inleiding'' ,
geen "Overzicht", bijna gee;:1 litteratuur, en op Fra..~s Tjal na geen oude
sokken, die we konden raadplegen; het
contact met de "heeren van de wetenschap" vind.t een N.J .N.er niet zoo gemrud<elijk; dit moge een aa..~tal jeugdzonden verontschuldigen. Veel steun
hadd.en we van het
voortreffelijke
boekje van Schwickerat~ (Die Vegetation des Landkrcises Aachên, 1933) en
van de L~ 1936 verschenen dissertatie
van 1,1eyer Drees; beide
werden door
tientallen N.J .H. ers gekocht, gespeld
verslonden, voorgelezen,
toegepast,
uitgeleend en getocht ••••••••••
In de loon van 1936 werd ook het
duinlandschap m~or in de sociologische
belangstelling betrol::k:en. Waar waren
de wisselwerldng van zand, wind> water
en plantengroei, de betseksnis van het ·
relief, de wetten der successie, de
invloed v~~ mensch en dier beter te
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bestudeeren dan in dit rijkgeschakeerd
en fijn genuanceerd mozaiek van gezelschappen, dat eeuwig vera:1à.ert en in
die verandering'zichzelf ~el~k blijft?
Onafhankelijk van de hierboven geschetste "penetratie" d.er Frá.nsch-Zwi tsersche .school leidde Jacaues Meltzer in
de duinen het .Amstec:dam;che plantensociologische kader volgens een eigen
methodiek, die tot de Scandinavische
school gereka~d moest worden, doch d~e
r.ij later toch voor de opvatting van
Braun-Bl~~quet
verwisseld heeft. In
district '"·ocrd - Holland, vooral . in
Haarlem en den Eeld.er, cnt7re<'lkte daar,..
enteger: ee:"1 Fransch-Zw~tssrsch gerichte belangstslUilg daik zij kawpen -en
gesc!1rift13:c. . ex:. ·voo:.;:ttl cle.nl-:: ~~ Wim }.iargadant, düm ik voor· de goecle zaalc bad
weten te

:,~il 1 ~i.u~n-.,

Dï tv1ce:i:sel1:

hie:rva.11

vlas het or"vs:r)?;eteJ.ij!~e Paasks::rp Va.J.~ C:.e
districten Ili en VI j.n ê.e Zevensprong
in Pett-em in 1937, · ·.vae;.;: dr. W.C.de
Is eeuw e.:.J.kele eYveLJ..rsies 1Gi·1(le .Een t:vLtvoerig artikel n:ple.r,t sq;·e~.elschappen. :i:::.
de duinen" ir: llarel en i~"erkol hE.Cl. à.e
deelnemers vooraf opge'.-rar•md,v;e:t gezien
de ijzige paa,sc1lv;ü:è. in de Pett'ar ·tluinen wel noodig was,,Met hocveel v::"'JUgde
kropen w·e roncl over h~lt ontluikend tapijt van D'.Ünsten·etje::J-g9mcensclw.p· en
Duinschapegras-Walstroo,g:emeez:schap 1 in
de eer·ste plaats terr:ille •ta.r.. het :rilde mioroklü:1aat, in de t\v<lsde plaats
om de kleine voorjaarsbloeiertjes e11
-vselbelove~de kè_ 9 n:pls.ntjes te •...• tellen zou ik b;jna zegger:, en riet in p.et
minst om de ge'<lelligheid •••• ·.,:Dr. d.e
Leeuw sjouv:de , onvermoeid van de eane
plek naar de andere, beftig zwaaie:::d
en met zijn stok prikka'ld ale het niet
klopte en er te veel ind.ri::Eers ·in .!--.et
Toxtuleto-Phleetum aangctroffen.werden
om dan weer, als hij een zuiv~r asso~
ciatie. individu· opgespoord had, iil zijn
enthousiasiT!e reeksen latijnsche name::1
af te roepen, die Joe:p llaastig en getrouwelijk. in b.e:i>;ende klar.ken omzette,
Ongeleid paste we het ge}lOcrde toe in
de verbrande Pa.~, waar de Ko:-üjne:rJ:.:eutelassociatie oftewel het "TortuletoPhleetum -stellarietos'un med~ae ]iailidae" in Kromo's brein opdook. Het ·kan_
niet ontkend worden, ·dat de. sociologen.
zich in dit kamp aro1 'kliekvorming
echu1dig maakten,doch zij hsbben later
werkelijk geprobeerd htL'1 leve~ te be-

teren.
~Ta dit kamp en het reeds genoemde
Pinksterkamp in Mook vatten Ren Alta
en ondergeteekende het plan op, een
pla.'ltensociologische werkgroep van N.J
N.ers te stichten, De belangstelling
was zoo levendig, de aanvrag~" om litteratuur en inlichtingen waren zoo
veelvuldig, de verzoeken tot het orcaniseeren van speciale excursies zoo
dringend,dat het alleszins gemotiveerd
leek de naar oociologi.e dorstende bijeen te
brengen. '!ieüüg kan je immers als aspirant - socioloog op je eigen houtje
·oereiken; het werken tezamen met meer
ervareLen is althar,s in het begin zeer
gewenscht.
Op 8 JQ~i-1937 versuheen dru1 ook
de histo~·ische convocatie Hnamens het
Utrechcsc:;he kader", die een acntal "en-.
thousiaste pla~tensociologen of hen,
die het brilpen te worden" ui·~n::>odigd.en
tot een weekend in l~ortenhoef op 26 en
27 JunL De opl~omst overtrof de _verwac.htingei1;'bijna 30 Ir ,J .N. ers bestormden de J .JI. de Karekiet an dartelden
rond in "het Eol'', het rietland zorg·,)u].dig vert:cappend.• --"l)ád&r- geanimeerd-e:
à.iscussie mak.'::ten vre enkele opnamen,
vraarva.J.'l slechts een 1:'8..."1. de K:::a.bbescheer--Kikke:::best-associatie
bewaard
is gebleven; het seriewerk van latere
jaren, -;;aarbij de éJ:cursieleider ean
dozijn opnamen uit zijn ~ouw schudde
onder het oe'!!Onderend gegeap der zwijgel:de menigte, was ons toen gelu..lddg
nog v:reemd (die periode schijnt nu
W1'1er voorbij te zijn). De oprichtingsvergadering verliep tamelijk ongeregeld en notulen zijn er ook niet van
be"'aàrd gebleven, :naar ik ka.n toch wel
zeggen dat men zich v~1 de normen"van
de N.J.H. niet zoo heel veel aantrok,'
blijkens het aar.nemen der bepaling, dat
ook oud-N.J~Ners a~tief lid van de sociologengroep konden worden(dit schaften vre echter al s:poedig ·,veer af). Er
werd besloten -;.reekends en kampen te
houden, een mededeelingsnblaadje op te
richten, publicaties uit te geven een
bibliotheek:.te verzamelen, in de groots plaatsen het vor~en van sociologische kaders, theorie-avonden en excursies t€L bevo:rileren, en zelfs· een sociologisch herbarium samen te stellen<
V&n al die pl~en is alleen het laatste· bij een · plan gebleve.."l, de rest is
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boven verwachting tot werkel~kheid geT
andere heerlijkheden maa.r te zwij gen.;
- fOrden! Onder de choc-werd een bestuur
rijkelijk vloeide hierbij het ed.ale
~erkozen; Han Alta secretaris, Jacques
frambozensap. :Bijna was ·er ook bloed
!.fel tser administrateur., -~Jules van Oosgevloeid,,."(Men zie verder het origitrem penningneester en endergeteekende
neele artikel).
~oorzitter. Jules trad al spoediè af
In lJovember verscheen dit eerste
en werd opgevolgd door An Haak, ter- nummer van Kruipnieuyrs, ongedatee:r-d. 0
-rdjl als redacteur K. Schandelaar in
doch fraai geillustreerd, waarin be:~et bestuur weTd opgenomen.
halve het genoemde verslag en het sjoc"
De zomerkampen bracr.ten esn pauze
lied een verhç;ndeling over "Padd.estoein het v1erk van de sjocgroep, doch een
lensooiologie, een JO.rtikel over het
hoogtepunt in de sociologie. Terschel"1r!uu:rpeperetum" (lc:r-ing'lormige,
door
~ing,.werd na van Dieren door de socioueeuwon beinvloede beg:::'oeiingen in een
logen herontdekt, Cnvergstelijk zullen
Texels"he duinvallei)e.1 een zee;r onbeY,oor velen.ie excursies zijn naar Koehoorlijke bladvulli!lg 0pge!:a::1en '.7arel'l.
Xol·t daa.rna. lieten een tiental leden
~elwieck en Boschplaat 1 wac"r Ri ta specialiste bl.-,ek in het Ol~;è_c2~:kon van
:tièh int:r-oinc0sren op dmSociolo-_gG:n;~eldzame "kaTaktersoor.lvei~u, en d.:i e dank
d.ag in Utrsc:-..t: het ··~7aS een vreemde
zij de overvloedige fourageer~ng door . se:'lsa tie voor de heer en ve.n de Botaniden excursieleid.er ee:;~st tegen of na
sche vereeniging, toen daar voor het
taptoe terugkeerden •••••••••
eerst een o:ptocl1t van anorel{s on bloc;
De herfst bracht het
à.ubtele
te beenen binnentrok. L!iter is è.a.t al~eekend 30 - 31 October te Petten
en
lemaal gswoon gewo:-don; <i'l N. J .N. ers
j:.unteren, ge·;~ijd aa."l de "pado.estoelor;he1J'oen geleerc', zich ncrmaal te kieeden
~Sociologie"
zulks op aen reeds uit
en de :'leeren zijn a?..n he~ gewend. ge1935 dateerende instig!latie vs,n Jen K. raekto
F.ieraa."l -Yooraf gihg een "v66r.7E-ekend",
In December versoheen Tüxen 11 s
'bp. -23,,.en .24 O_c:tobor .bij. B.i ta op ~e~e.l ~
"Pfl,a:nzengesellsc}Jafte,:1
~Iord\7est dit diende vol gans. ds convo om ons in
d.eutschlands", die de zelfwe:ckza.amheid
!ie pa.ddenstoelensociolocie in te we:r-krill onzer leden ten zee:'ste stiouleerde.
maar bovendien hoopten vier corrupteEr waren lieden di:J bij gebrek La:e.n
;Lingen :1ier eens gezellig sa;r.~en uit +.e
geld het geheele Ào~~ overtypten en
-'zijn, In de verwachtü:g, clat toch nie-a.."'lderen met de d.oorslagen gelcl-..kig
inand voor een weekend naar Texel zou
ffiaa2{:to::. Dat ni8t i.Ad.Gre eter in staat
~illen reizen, hadden zij de dceln~e
vras, deze rijstebJ:.ij'Je::-g- te verteren,
~oor ieder opengesteld., I:-rrr·
:Y.:aad
blijkt tot OlJ den huidigen dag., ••••••
De winter vç;n 1937 op :è938 bracht
strafte zichzelf; Frans Stafleu, toen
een va."! geest~.rift de.mp,md jong broekee:t: kox-te ir..zi:iki.ng: Har:, Joe? en ondergeteekende zaten voor exa.mens, Jac-·
'je,dat al meer opnamen gemaakt had dan
ques had de leeftijdss-rens b'lreild,, In
_ik er in mijn leven maken zal, wou mee
,en daar was niets tegel1 te doen. Rot
Februari tre.l derhalve hot bestuur e:f
om ve:rva.'1gsn te -::1o:r;d3n door Eein Schi:n
,weekend was er niet minder ,&eslaagd om
mel, voorz:Ltter; 'B'red Hoskzema, secre-In het eerste nummer van ruipnieuws
te.:ci.s; ·;:ïr._ k.a2"'ge.da1:.t, rea:a..~t3'..lr; Ja.n'werd er een ~itvoerig verslag va."l genie :Bou;n:r.e.n, udm·c po~.. •Jli t testuur
~geven, watJ.ruit kon blijken, dat 1o70 se'rieus paddestoelenopnamen :i.n het "<lenblaakte v<:<.n t;ees·cdrift en tot do zo::1er
kampen van 1938 volg::,en vil'll' Kruip'nebosch", op d.uinroosjeshelling, in
,;buntgrasvallei en aan heln:duinen ;:>leeg
nicuwo··x-nu.;:::;ners ::net belt::\ng:rijke j~oud
~den. Ook ontstond op deze excursie het
on drj e \7eeke!ld.s çop el ka=. Ik :::oe st
echter die periode ID-;:t mijn studeerka'"Sociologe:üied", dat de redactie elmer doorbrenge:1 ik geef er dan ook de
, 'ders in dit feestnummer nog vrel eens
voorkeur ann, mijn long story uit het
wil af'druklcen, Om ver<ier dat ~rcüp
'·nieuws te c:i.teeren; aller?.erst
'Je:-d
gr·j_j s verledall met deze bestuurswis se~·
li~g af te sluiten. Moge het je duià.e"een feestmaal a'l.l1gericlYt waarvoor het
:gevogelte der familie Jonker het leven
lijk zijn geworden dat onze S jocg:::oep
niet haa-L" onts-Caa.ll danlet ann. d.e een of
had moeten laten ( vegete.ri'?rs gel i even
B.l1<Ïe:::e particuliere gril, maar dat zij
hiér hun oogen te sluiten) om van de

•
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even organisch gegroeid is als het Eien dat zij reeds een
dame met eerbi~dwaardige traditie ge-

noemd k~~ worden.

Het --sociologen lied werd gedeeltelijk gemaakt door Jules vmr Oostrem
tijdens het Pinksterkano van D I I I en
IV in Mook 1 Mei '37, e~ voltooid door
Rita Jonker~ W~es Reynen, Joh~~ Schen~

delaar, Fl."ans Sta:f!leu en Victor West.e
hoff, op het le officiele weekend wn
de sjokgroep op Tessel 23 en 24 October l937(zie jg.l.no.Lvan Kruipnieuws)

kenheagbeukenbos~h

VICTOR WESTROFF.

HET

SOCIOLOGENLIED
wijs: De oppersturem~~
("Komt, makkers, komt •••••• ")

J<J ziet op ?ióndag ven die rare w.ensen,
Die al dat mooie dermenbos de hele dag verwensen
Maar zien ze in_ 't duin een plekje gras,
'
Dan zijn ze ge\7eldig in hun sas,
Ze gaa-n er dan gaU\7 een cpname plegen
En liggen 4esnoods een ~ur L~ de regen.
Elk dem1etje wo.rdt uitgerukt
--) j)- -- ' ---, ~---"'D<: kruidlaag die wo1·dt platgsdrukt) 1~~:

Tenslotte stonden nog slechts erJ:ele sprietjes
Dat ware~. naar van die indringe:rs en van die
·
epiphietjes,
Die waren het amik:ijken toch niet waard
En dus was hun leven maar gespa.ard.
Ze hadden niet eens een cijfer gekregen,
En waren dus in het leven gebleven.
·
Bij had er maa.r eer~aal gerold,)
bis
Toen was d 1 associatie gemold
)
·n+---... ••••o•••--'-"'''''''''......__._,,._.. ,,, ... ,,,,,,,,_.- o N o o o o o .. ooo .... oo~"''''''''''''''"'''' .. -.., ..

UIT :DE KRUIPPERIODE VAN HET KRUIPEN
Op het wintercongres te Harderwijk
in 1937, waar de werl:groepen in de Koninklijk goed te keUl'en statuten van
de bond werè,en copgeno:nen, -::erden een
paar koppen bij elkaar gestoken, o~:< de
sjoogroep na de voorspoedige geboorte
en het roemruchte bestaan in het eerste jaar, goed op poten te ho~
Plannen werden op een daropvolg '!::::de
K.o. - vergadering uitgebroed, met rus

gevolg een rondschrijven aan alierlei
min of meer bela.ngr.,jke sjo1<-.kers, was.rvan het hoofd luid:le: Aan alle of:hoiele- en niet- officiele, vermeende en
niet- vermeende bestuursleden van de
sociologengroep, en ZlJ, die in ·de
·waan verkeren, hiertoe te behoren.
Commentaar overbod:Lg, Ieder die
wat geis~ had voor het groeien van de
sjoc - groep, kon binnen deze "&J.asti-

9 sche" omschrijving vallen. De secretaris van het nieuwe bestuur, dat per
rondschrijven benoemd werd, heeft toen
zijn grootste activiteit tentoongesteld door de daarin aangekondigde datum voor het weekend te Noordwijkerhout
te lastig te vinden voor z'n plaatsgenoten, waadtdoor het verzet uerd. .op 12
en 13 Maart 1938. Het weri 7Corbereid,
door een uitvoerig Kruipnieuwsnummer,
dat mank ging aan de slecJ::t doorgekomen kop tekel'ing, gegapt V!l-'1 het eerste nummer. Eet bevatte een duinsociologisch artikel dat de duinv<>getatie
in korte trekken schetste, een artikel
over tred- plantengezelschapp~n, vervolgens een oproep van E~,ib over h8t
. inzenden van gegevens OI!ltrent moscen,
)waar verder niet veel van.ge1:omen is,
e\ en tenslotte
een beschouvnng over él.e
.: konijnentijgervalassociatie in
zeer
gekuiste t<oJr!:len (dit is werkelij~: niet
: ironisch bedoeld!), die hoogstens a}.s
-~ facies bestawsrecht werd toegekend.
De hu.mo:!:' werd echter naar de ad· vertentiekolo=en vexwezen. Vlak voor
het persklaarrr,sken van dat nu=er was
Huib in Aerdenhout,hoorde van een· Yerloving va..'1 een socioloog-oud-N.J.N.er
die we met een artistiek uitgevoerde
rooskrans vereerden,· (n.l. val Pluimstaart en Ete.gemos), we vonden de zeldzame Peperbus, en li:illb wilde baslist
naar Thijsse' s Hof. .!1 één !:liddag had
::hij die gesloten g.angetroffen; toen '::e
er nog eens samen heengingen en het
het weer op slot vámden, zijn we e:r
maar clandestien ingeklo=en, Nadat we
de mossen er zo goed !:logeltk genoteerd
hadden, maakten we een ererondje door
' de tuin. 7at ons noodlottig werd; we"lt
de tuinman zag ons, en w~J he·m.'!Tij
groetten hem heel vriendelijk en gini gen door, Hij moest even van z~Jn ver' bazing bekomen en liep ons toen !la,
waarop wij, steeäs vr!.enielijk, hem
maar tegemoet gingen. Hij was bui ten
zichzelf, want zooiets had hij
nog
: nooit meegemaakt. 1'aarvoor het hek er
· dan was?J~, om er overheen te klimlcen,
dachten wij prompt. Achteraf liep het
·; met een sisser af, omdat \7e ons zoet
opgaven als, lià van Thijsse 1 s Hof .Maar
we moesten onze ergenis toch luchten,
.: en verwerkten die in de advertentie:de
modeltuin, die alle 24 uren van de dag
en bovendien 's !lachts geopend was! On-

..

dertussen willen we niets kwaads van
Thijsse's Hof zeggen. Integendeel: iedereen dme kan, moet deze nuttige instelling steunen, hu de Rijkssubsidie
ingetrokl(en is. In zekere zin wordt
zelfs experimentele plantensociologie
bedreven.
j
Het weekend in, Noordwijkerhout
\ was een grote manifestatie van de la1 venakracht van de sjoc-groep.Verschil\ lende ouwe sokken waren aanwezig, an
1
de resultaten waren boven verwachting.
, O.a. de herontdeking van get mos IDzy\ tidium rugosum, dat er bijna honderd
, jaar vroeger verzameld, en sind8ûien
niet meer opgemerkt was, boewel het in
d.io streek (nog steed,s?) overvloedig
, staat. Eet vcilgo~,de J:b."Uipni.Enwsnummer.
\(het 2o inl93S, maar gs!:lalcsha.lve tot
! dezelfde- Jaargang gerekend als het al' Iereerste no. ,van Nov. 1937, zodat het
no. 3 werd) getuigde lrl.èrvan. Een enthousiast verslag van het weekend zulde het grootste ,'éJ.üel· van dit nummer;
allerlei }c;esties naar aa..'1leidinor van
de eJ,cursies <öT.'. besprekingen· ·va::J.:)JJ;.
! weekend weré'.e:1 aangesneden, o.a. een
i· samén,voegj_ng van COI'"'J!lephorion eb Broi mion, die 'geh:iel.e':B'rans-Zwitserse N.J.N
' sociologen het wij ze hoofd
.. deden
schudden, onlangs echter door een leerling V!l-"1 0en beroemd bui tenlands sovioloog van dezelfde richting doorgevoerd werd, maar daar deze tvree ruzie
k:r8gen, door de laatste toch niet meer
erkend werd.
Het volge!lde .iruipnieuws no. dus
:no; 4, \7a,s gewijd aan het weeleend in
Nieuwkoop,dat op 14 en 15 Mei gehouden
werd. Hierin gaf het artikel over Verlanding in ons veen een aantal water\ associaties aan, en vrijdele een aantal
j beschouwingen aan de factoren, die hen
) beinvloede.n. Het weekend zelf was aanmerkelijk I!lind.er, wat ste=ing en pres:taties betreft, dan Noordwijkerhout.
Een van de reà.e::1en was è.e voorzitters
verandering.Rein Schimmel wilde aftreden, omdat Zl Jn gezondheidstoestand
het bezoel{en van weekends niet toeliet
wat voor à.e groep heel ja=er was. Hij
was eer. van de enthousiaste wegbereiders van de plantensociologie in de N •
J.N., en had b.v. z'n ervaringen van
de IJselvallei in een leuk gestenaild
, boekje neergelegd, Zijn aftreden was
; aa..'1gekond:ö.gd, !:laar· een opvolger nog

l

- 10 niet aangewezen, al had het bestuur wel
plannen. Of er toen in ·Niecmkoop andere a.ànire.nten zijn gekomen weet ik
. niet, ·maar het 'weeleend leed aarl een
tweeslachtigheid; wat in dit ono7erzichtelijk·gebied, waar het vooral op
de bootjes a~ffam, van groot nadeel
was. Verder liet de terreiû:emlis te
wensen over.De voorzitterskwestie werd
toen niet opgelost; later werd Han Alta bij enkele candidaatstelling voorzitter.
Het weekend in Doorn, dat· in het
5de no, aac"lgekondigd werd, maar waarvoor door te laat verschi~nen een extra convo nodig was, slaagde uitnuntend, 'lp het aan ~al deelnëo~:crs 1:a, dat
zo klein was, dat <le jeugdherbarg-pipa
flink verbolgen was, daar hij op 20
m~"l gereken&
had. De excursies waren
prachtig genoeg: 1 s avonds via bos en
hei naar .iiaarn, de afgraving; 1 s zondags naar de Grebbeberg; met prachtBromion, sleedoo1~st9dis 1 Pijpbloe~,
enz.
Dat 5de nun~er bevatte een uitvoerig artikel van Han Al ta ove:J; ZuidLimburg, an ee:1- over Jeneke.r.:p var, J'.1les
van Oastrom er. Frans Staf~eu. In beide
artikels k\>amen opnru:en van Bror.netjes
bos voor; we.t was loi;ischer, dan dat
de redacteur ze verenigde in áán tabel
Dat hij er eigenmachtig 99-\1, opa:1e· van
Drente bij stopte, kan natuurlijk becritiseerd worden1 de gelegenheid was
echter te mooi.
:Daarna volgde een l:evige plantensociologische uitbarsting in het N.J.
· N~kamp Kotten II 1 38. Victor kwam daar
binnenvallen en werd door een :mede gevormde sociologenkliek met e.'1thousiasme ontvangen. De kliek was toen niet
meer uit ell-:aar te slaan, en ging elke
dag op excursie naar de Ratwnse beek,
•strandde onderweg steeds weer op ruckers, karres?oren en veentjes, naar
kwam er de laatste dag dan toch,-naarna
als spontane vreugdedar.s de "Sfumros"
werd uitgevoerd. De bonte avond besloot dit met de opvoering van de
rechtbank in het land Sociopit;.,- -waar
de "Punus silvestris 1 Den...'1eboom",voorgesteld door een wuiva~de dennetak om
Hall Alta, er ve.'1 beschlûdigd werd, de
vredige vQ eds elreike Eike:r.-Haagbeu..'k:enbossen in het land door ba:r'baarse inà.ringerij te hebben verstoord. Zijn

verdediging kon de rechter er .met
tme b:rengen van het afgesproken plan
af te wij:cen, zodat het arme"Pinus
silvestris, Denneboom" ter dood veroordeeld werd.
Dit kamp had een staartje op Terschelling, \'raar Vic en ik in het kamp
van de "Jtrechtse J3iologen Vereniging
de Frans-Zwitserse methode uitvoerig
in praktijk brachten, bijgestae.'1 doo~
physiologen met pH- en andere metingen
Hier werd de kiem gelegd voor de latere uitbreiding _tot de bi~sociologie,
door de aa.îlenwerldng net ..l:auk MörserBruins.
Ha deze :enthousiast>a zomerkaurpen
·,verd op 17 e:1 18 September een weekend
i~ Ernst-Epe gehouden,
dat het goede
doel had, ook d.e Oosterlingen i::l de
gelegenheid te stellen,een bijeea'wn:.st
va.'1 de sjocgroep mee te maken, en dat
zeer geslaagd was. ''lisselse venen, met
vochtige associaties (::-.atuurlijk werd
vooral naar karrasporen gekeken); de
IJselvallei ~et pracht Brc~ion en moel'asassociaties in de wielen. Op de terugtocht over de Vel uwe vielen we ent:wusiast nesr op Veenleverrecbs:z;ode: van
enkele vierkante meters, en werden we
verrast door enn kudde •;rilde zwijnen,
die vlak voor onze fietsen de weg overstak.
Ook werd dat jaar het contact
naat ouiten voortgezet. Op de sociologendag in herfst 1938 1 verscheen weer
een groot ae.'1tal N.J .lq. ers thans door
ons speciaal uitgenodigd, elkaar het
eerste moment verbaasd aanstarend, of
soms nauwelijks. herkennend, wegens de
vermoruning als ''hee::- 11 ;:bussen de middag
maakten zij gebruik van de gastv~heid
va."l de ':71.g, de woning van Frans en Vic
dus centrum van jonge plantensociolog-: -van h<ft iJlantênsociologie·:. nUiriiJÎe·r
vm Hatura, werd een hele stapel overdrullilcen door de sjoc-groep verkregen
en versp:r·eid. In het Leiderskamp voor
Natuurstudie te Mook wel·d door een aan
tal N. J ,iJ. ers de pla.YJtensociologie intens beoefend, ouder a~;voering van
Frans Tjal, Victor en mezelf,
Maar dit ~as dan ook de .laatste
Gxuk-bezochte uiti~~ va.YJ dit tij4per~.
Er verscheen geen ZÁ~ipnieuws
m?er,
omdat ik biologie ging stuàeren, wat
al m'n tijd in beililag nam; or werd neg
een v1éekend gebouden in .Assumburg,waar

..
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de Jeugdherbergpipa weer zuur keek ohldat het beloofde a~tal bij lange na
niet verschenen was (er was hem echter
gemeld, dat het aantal kon variaren
van 5 tot 20!) en toch de haard aan
moest. We amuseerden ons er kostelijk
bij het vlammende haardvuur; we riepen
Rita tot koningin uit, die Han tot
hofnar benoe!llde, waarvan Rare Koli!d.nklijke Dikheid de zure vruchten moeàt
plukken. De excursie leverde de ontsluiting van het Krengenbos als excuràieterrein VOQr !ie N.J.N., een Essenhakhoutbos in de polder bij de duinrand ten z. van Gastrioum, dat zeer de
moeite waard is, niet in het minst
door de soórtem·ijkç mosflora (Homalia
en Radula), F.iermede werd dit Kruiptijdperk beeinà.igd, Ja:'lT.ie Bouwman was
de stille kracht, die in deze tijd het
ondankbare administratieye werk zorgvuldig verric~tte.
Daarna werd door het bestuur r.:ieir>meer gepresteerd, en dreigde de sociologengroep voorgoed in te slapen,Deels
waren studieredenen hierYan de oorzaak
deels een critischer houding tegenover

1 de sociologie van enkele bestuursleden
l die de geestelijke voogdij van Victor
i ontgroeiden, en de theoretische grondi slagen, als!llede atidere plantensociolol gische methoden wilden onderzoeken, of
\die uit 1'J';J.H. oogpunt een grote hekel
(hadden gelcregen aan het klieken en aan
i de mode van sommige excursieleiders, om
i. in s.nel treinvaart ·opnamen te maken en
\ een groot aantal Latijnse associatie.,.
! namen op te spuit en, gegapt uit Ttlxens
·"bijbel". (Eet kaaad straft zich zelf:
iJ. deze mensen hebben later zelf de waardeloosàeid hierv~~ in moeten zien,
, daarbij soms zelfs het kind met het
\ waswater weggegooid!). De ontwikkeling
·kon niet gestuit worden: een nieuw bestuur werii., na tegenstand achter de
schermen,gevormd, Dit or,;a.."liseerde al; vast het weekend in Noordwijkerbout,
i v1aar de officiele bestuursoverdracht
i plaats vond, Het pakte de zaken krach; tig aan, al deden de onveranderd optimistische berichten op de duur dere{en
aan de overheidemededelingen in bepàal
de tijdperken.
Wim D. Margàdant
Wagen;i.ngen •.

WAT BIEDEÏ1 VIJF JAARGANGEN KRUIPNIEUWS?
le Jaargang •
1.
No. 1.
Korte inleiding over paddenstoelensooiolbgie door Victor Westhoff.
De waarde van paddenstoelen als
kensoorten. In welk geval de in symbiose levende paddenstoel welk kenso~rt
·kan zijn. Duidelijk artikel met veel
voorbeelden, dat de kern va.."l de planten sociologie raakt.
Sociologenlied.
Onze tocht naar. Texel door F.J.M.R.V.
Paddsstoelen op Texel en hltn betrekkingen tot dennenbosse.; en natuurlijke duinvegetatie 1 a
Het Muurpeperetum door Rita Jonker.
Dichte begroeiing van Muurpeper
in gordels om meertje in uitgestorve~
duinpan op Texel en waardoor deze ontstonden.
• .:l.

No. 2 •.
Duingezelschapskunde door Victor
Westhoff en Wim Margadant.
Verschillende gezelsch~ppen van

I

de kalkrijkeduinen bij Noord•rijkerhout,
.die men tegenkomt vanaf het strand tot
de binnenduinen.
·
Treàp~.f'.!lt<>ng0zelschappen . door Jules van Oostrem en Frans Stafleu.
Het gezelschap v~~ Engels-Raaigras en Grote Weegbree.
Verspreiding van onze mossen door
Huib de Mir&"lda /
De waarde van mossen als kensoorten. Oecologie van mossen.
Opbouwende invloed van konijn op
associatievorming door Johan Dijk.
Invloed van konijneruceutels op
Tiuinsterretjesgezelschap. Facies vro1
Blee:Cgelemuur.
Ho. 3. April 1938.
Verslag va.."l het weekend in Noordwijkerhout door Wim n!a.rgadant.
Veg~tatie's
van kalkarme binnenduinen en kalkrijke duinen bij Noordwijkerhout. Systematische plaats, oecologie en successie hiervan.

•
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No. 4.
Verlanding in ons veen door Victor WesthQff en Wim Margadant,
AssQciaties 'van het Fonteinkl'uiden-vo:-bond in veenplassen en sloten.
1\,t. . 'S V, R-.., ,'c{ ..Wf '
'
.
ire Jaargang.
No. 1. October 1939.
Over Karrasporen en geitenpaadjes
door Victor Westhoff.
Zeer belangrijke en uitvoerige
behandeling 'Tan het Dwergbiezen-verbond en zijn associ~ties.
No, 2. No'~"·ibe:- 1939.
Dwingeloo door Frans Staflau en
Jules van Oost:-oill,
Associaties var. voedselarme heideplassen, haagvenen, vochtige en droge heiden va11 de D.'lingelose heide.

•.
1

'

No. 3. Eebruari 1940 •.
Djokcongres te Gard,1ren door Johan Dijk.
Verslag over het eerste winter".
congrasje van de Sociologengroep.
Garderen in de sneeuw door~ictor
W.e.s1;ht;~ff.

Levensvo:-r.:en va..'1 plariten in de
winter. Lichenen vegetatie 1 s op bomen.
No. 4. Mei 1940.
Duinvormiag en de verandering van
standplaatsfactoren door Jacques Malt-·
zer.
Duidelijke uiteenzetting
over
.standplaatsfactoren in het kalkrijke
duin. Overzicht van duingezelschappen,
hun invloed op de duinvorming en hun
oecologie.
No.

5.

Augustus 1940,
Qverpeinzingen van een copyzoeker
door erman Passchier.
bverzicht over de werkzaamheden
van de Sociologengrcap v:m 1940.
Plantengemeenschappen
bij
de
Slufter door Johan Dijk,
Natuu~getrouw beeld van de opeenvolging va..'1 vegetatie 1 s in de Slufter
op Texel in verband met de standplaats
factoren. Gemeenschappen van
zoute
bodem.
IIIe Jaargang.
No. 1. October 1940.
Plantengemeenschappen in de

omga~

ving van Doorn door Victo~ Westhoff.
Beknopt overzicht van de geologische wording van de Utrechtse heuvelrug, Mesotrophe en oligotiophe verlanding in de spoorsloot tussen Maarsbergen en 1marn. Associatie's op fluvioglaciaal,gestuwd p·raeglaciaal en laagterras bij Doorn,
No. 2. December 1940.
Kotten door Johan Dijk,
Verslag over het eerste zomerkarnpje van de SÓciologengroep.
Voorbij de
wegen door Gerri t
Harmsen en Herman Passc!üer,
Floristische analyse va:n de gezelschappen van Erlgels Raaigras en Grote
weegbree le deel.
No. 3. Februari 1941,
Vo~rb~ de wege~_door Gerrit Har~
sen en Hermru1 Passcnler,
Het Lruipertjes gezelschap en de
gemeenschap van Zilver:1os en Liggende
veturmr.
Besneeuwde baarden en boerenkool
door Lichenosoof,
'.iinte:cse excursie V&'1 de Sociologengroep in Gardaren. Opnamen van Lichenenvegetaties op bo:1en.
No. 4. Maart 1941.
Cronijck uit het opn~~eloze tijdperk. door Jules van Costrom en Frans
Stafleu.
Scherts - artikel over vegetaties
van het IJseldal bij Gorssel.
Lijst van .Hmllandse namen voor
Lichenen.
Reeds eerder bekende volkshamen
en namen.door leden van de Sociologengroep voorgesteld.
No. 5. Mei 1941,
Ons Haagse weekend door ~ van
Oosten.
Beknopt overzicht van de associ&ties van jonge en oude duinen in de
omgeving V&'1 den Ha~g.
')..
rre Jaargang.
No. 1/. October 1941. Jansbergnummer.
Blantengemeenschappen van de Jans
berg.
A. Eikenberken
en Eikenhaagbeukenbossen door Joha..'1 Dijk,

;

'

/,

B. Het Alnion door Gerrit Bermsen en
Johan Dijk.
·
__
c. Het brolliletjesbos door lierman Passchier,
Belangrijke beschrijving van de
bosvegetaties van de J ansberg bij 1~ook
Re sul te.ten van het zomerkan;pj e van de
sociologengroep in Milsbeek.
No.

;i._;, Àpril

1942.
Muurbegroeiing door Eerman Paseohier en Gerrit Earmsen.
Floristische en Decalogische besohouwing over mos -' en pha..'lerogamen
vegetatie's van muren.
Lj
.
No, jt. Juni 1942.
Ret.Hengelose weekend door ~~~s
sturm •.
Eikenhaagbeukenbossen bij Eengele
in Gelderland,
De alekers door Johan Dijk en HerIllll.n Passohier •
.Akke:ronlcruisgemeenschapl)en

Mook.
kel.
No.

bij

Sociologisch systematisch aeti-

fi·IS'November

. '

1942.
Denekamp I door Rans Sturm.
Beschrijving van Plantengordels
langs het kanaal Almelo-Nordhorn, (tab.el van Eiken-beukenbossen van Denekamp II).

V'de Jaaxgang
No. 1. April 1943,
Denekamp II. Het Eikenberkenbos
door Wim Klinkenberg.
Beschrijving van Eikenberkenbos. sen in de Omgeving van Denekamp.(tabel
in IV'e jaargang no. 4,)
· Verlanding door Hans Strum.
Methodiek voor het onderzoeken
van de verlanding in veensloten.

No. 2. en

3.,S~ptember 1943,Logtnummer.
De resultaten van het zomerkampje
van de sociologengroep in de Logt bij
Oisterwijk.
Van het Noorden begint de Victorie door Hans Sturm,
Overzicht van de werkzaamheden en
de heropbloei van de Sociologengroep
in de eerste helft_ van 1943.
Het Winkelven door Els Stofkoper
en Anneke Nijland.
De gemeenschap van Veelstengelige

waterbies en de overbegroeiing van het
Winkelven bij Oisterwijk.
Hoe een sjoccer zich bezig hield
met het :î:lolinion en tabellen ma.akte
door ~'lom Ininkenberg.
Bela..~guer~end
uitvoerig artikel
over het roemruchte Filipendeletun.
Vergelijking tussen Denekamp en de
Logt. Poging tot floristische definiering van het Filipendelet~. Successie
en reg~!~;~~ng,
~v..t<tte
MD-~n~on
associatie
ban de Beerze broeklanden door Chris
Homburg, Eenk Lak en Hans Sturm.
Uit,roerige beschouwing ovQr het
Pijpestrootjesverbond en zijn subassociatiegroe];)en. Rat
waternavelrijke
blauwgrasland
als
overgangsstadium
tussen verbond van kleine zeggen en
Pijpestrootjesverbond•
No 4 en 5. December 1943.
De Duinr~~dbossen bij Dergen door
Rans van Ooyen.
Bel~1grijk
beschrijvend artikel
over de bossen van de binnenduinra.'ld
van kalkrijke en Lalkarma duinen bij
Bergen. Waterhuishouding va."l de binnen
d~_inrand,

Nogmaals het Fiiipenduletum door
Bouke de Jong.
Regionale verbreiding van drie
oecologisch verschillende varian·:te.n
van het Filipenduletum. Het Filipenduletum als natuurlijke oorspronkelijke
begroeiing va.'1 moerasvenen.
Iets over het cijfer I door Piet
den Dulk •
Metho(:.iek bij het schatten van de
dekking. 7/iskund.ig afgeleid hulpmiddel
Zeer instructief~
Een verhelderende · opmerking bij
het artikel over een tweede molinion
associatie va.'1 de 3ee~ze broekla..'lden
door He~~ Lok en Eans Sturn.
, Het waterr,avelrijke blau~giaslar.d
als overga.'lgsstadium .tussen Bosrusgemeenschap en blauwgrasland ontwikkelt
zich reeds tot een Sparken-Wilgenbroek
Orde der Fr.rag mi tetalia 1942 door Eei::S
St urm.
Schematisch ,uittreksel uit:. de· sooiolo.:.
gisch systematische publicatie
van
dhr.-A. Boer over de riet orde in N.K.
A. 1942.
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HET MOLINIETUM, Str:BASSOCIATIE VAN PARNASSlA PALUSTRIS

IN

DE1TEKA1Il?

In de vorige Kr..1.ipnieuwsen is .de ! ze ·droge periode de bodem doordrenkt
subassociatie met EYdrocotyle V&~ het l met water, zodat algemeen werd aangeMtlinfetum, ·~t we.t·ernavelrijke Blauw-· nomen dat hier een der oorsprongen van
grasland, uitè~.e Logt besproken. In I de beek moest liggen. Een profiel van
diezelfde week hebben de Denekampers ' de bodem hebban wij ~iet ge~a.akt, maar
op htm excursies naar de Lems.elermà.t.en toch vermoed ik, dat de hllilluslaag ·met
. ker.nis ktw..nen ma.'!.cen met het parnassia.- de beekafzetting vrij dik zal· zijn.
rijke· blamvgraslauJ.,dat daar bui tenge- .
In. dit gebied n-q., · ligt· onze parwoon, goed. ontwikkeld is .Deze associa- J nassiaweide,. die zeer uitgestrekt is.
·\, tie is bekend van de Weust(!4ie Kotten- i P.eeds bij de alltree ··.banen we ons een
boek) en is over he~ · algemeen zeer 1 pad door een · groot rietveld en staro1,
schaars in ons leni te.vinden.
j na. hier en daar esn sappige braam geAllereerst d.f1-"1 eèn kJD'!'te ui teen-- ! plukt te hebben, op een open terrein
. ·zetting o-ver de ligging tlilssen Rossum ! dat door struikgewas omgeven is. Dit
en Weerselo: m--~.g.i..~voor d.e 1-ca.mpon bij 1 open ·t-errein nu ; blijkt ook al vol te
Deneka,mp een ge1iefó. gebied voor eo;1. ! zitten met kiempla."ltjes van ·boom en
halve-dag-fiets-:-excursie. · 1~iet ieder ! struik. Lopen we zo'n bosje door, dan
is .... echter iu staat de bewuste stukken ! vinden we weer zo'n open terrein en
te vinden ei.'l dit ia wel de yoornaa.nis-'çe ! deze stukken blijken overal te vinden
reden van hu:.'l . belmdheid in beper-kt e j te zijn' na iedere "doordririging11
kring. tri t de geologische. lcaa.rt b;lijkt l h~t struikgewas .i Het struikgewas ~e;lf
dat de streek op het le.a.gterras ligt, l is een typisch·~J.iceto- ~angul rlum
en van Rossu:::1 tot :Weewselo langzaam ~n l (sparken wilgenbroek) en het open terNoo:ri-Westeli~ke +ichting afhelt .. :De l rein is ons blauwgrasland..
Wearselerbeek vind-:; in dit ~er:r·ein zijn j.
Terwijl nu de hele omgeving all, .
.oorsprong en stroomt e"~nmeens in Wes- ! steeds meer gecultiveerd wordt, .liggen
telijke xichting door d.e Lemselermaten i deze maten als .een oase in de door de.
heen. Eet gehied ligt vrij vlal-c en oor-. ! slokou steeds meer veroverde streken.
apronkelijk 'z1itllen de nweiden" die l Rat w~Qrd maten of made,o:f te wel miezich·· op de beekafzetting bevonà.en,nog j de betekent hooilF-~.nd en oorspronkelijk
wel de moei te van het me.aien geloOnd. l zal dit terrein dan ook wel '\l"ele .jaren
he'bb:en. Overal vinden we greppels, die l gehooid- zijn. Wat dè oorzaalcis gekennelijk dienden, or:1 na hevige ·regen- ·l weest,· dat de mens dit terrein links
val he·t water af te -.roeren naar verà.e- i heeft laten ·liggen, weet ik niet', wel..re slot$n. .Als je nu met' d.é excursie 1 licht was' cle opslag van het struikge..;;
midden in het ge'bierl bent, en er st~at i was te s·terk of de op'brsngst te gering
alleen in de greppelS, die hoogstens ~ en de 'kennis van de >ooeren toen niet
30 cm diep zijn, een beetje -;;atèr, dan :, toereikènd,· om het tërrein verder te
valt . het wel n;.oeilijk, om je voor te: ba.~ eenutgte·e·.····•.·n .d.i'f!:r.g·e z~ltrhul.~k~-.rw. remtl.?nn.~.g? Ma.hiarer ma··nt
. stellen, dat hier 's winters het water
. 91
~
•
6
de oppervlakt-3 hereikt,wa.t toch j,nd.er- !. daat blijkt al,dat er nu n~et me~r gedaad zo is. Je staat hier nu temidden
maa.id wordt. Trouwens, al lonen sommivan een steeds stel'ker opslaand. struik- I ge·. ge deel ten nog wel,. hoe dit hooi weg
gewas, waartussen gelcl;:kig nog veel ote kri;)gen. Er zijn nog stt'lkken •genoeg
pen :plelr..ken, begroeid met de schi ttedie wel gemaaid worden, maar die ligrende plar~tengroei vro1 de associatie.
g~n verderop en zijn door d~.bemesting
Aan d.e blauwgraslanden g: enst een n~ij
vruchtbaar geworden, terwijl eeri e;nder
drassig .Alnetum, dat' aa;."l. 1 t. eind. va.."l
gedeelte va11 de Lemselermaten al entdit artikel iets uitvoeriger besproken . gon.."l.en wordt. (in de omgeving van de
wordt. B;iar stroomt een beèkje do-or en begraafplaats).:'" Dit laatste werd door
ter weex·szijd.en ervan ..,..-as zelfs ·in dé- l een exci.U'sie t{jdens· Deneks.mp I··waar-
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genomen. De totale oppervlakte van de
Lemselermate is ruim 1 km2.
Gelukkig bevatten grote stukken ,
nog de prachtige pl~~tengroei van het
bla.uwgrasland. Eigenlijk is het · een
wonder, dat zo'n plantengroei i:tl ons
land nog .te vinden is, want denk je
eens in: een waarlijk uitgestrekt gebied,vol met muggenorchis, die op sommige plekken hele stukken gewoon rose
kleurt, trouw begeleid door de andere
differentierende soort: moeraswes.penorchis, die hem in hoeve.elheid nog
verre ove:ctreft. En het is bijna. onmogelijk, om in het begin van Juli,.de
excursie door deze "weidenn te leiden,
zonder de tere planten te vertrappen.
Noodgedwongen werd dit . dan ook ma.a.r
gedaan. en de gebroken e·xempla.ren wer- ·
èien naar de tentoonstellingstafel getra.nsportee~d, als een bewijs van o~
vervloedi gheid..
Nu moeten we dit woord"weide" met
een kO!trreltrj e ZOUt nemen, Wa.."lt, bezie
.maar eens de QVnamen: de grassen, zijn
behalve dan~)Jtestrootje en trilgras
slexhts d~~etJestwitbol, zwenkgras en
smeele v~Daa.r waar de twee genoemde orchideeën staan, zijn ze nog
het best ontwikkeld. Verder zijn er in
de
begroeiing
"hogeren· gedeelten
(struiklaag, opnam~~ 1 en 4) en 1~·
gedeelten, wa~-van opns~en 2 en 3 voor
-beelden Z~Jn. Het is een gebied mei;
horsten en slenkenvorming door het p~
pestootje. Ook zijn er, zoals
al
bleek, grote gedeelt.en met bosvorming,
maar daarover straks.
Bekijken we eerst de plantengroei
nauwkeuriger, dan spingen we
van
vreugde in de lucht.als we het vet:ólad
ontdekken, naast de nog t.eerdere Pirola., die juist op dit ogenblik prachtig
staat te bloeien.En vooral in Denekamp
II, waar vele enthousiastelingen van
het sjokkamp uit de Logt gearriveerd
waren, werd dan ook eens mGt zo'n stel
en andere evenzeer enthousiaste sjokkers een speciale middag·besteed~ om
opnamen te mruten. En pas toen zagen we
dat de grond niet schaars, maar rijkelijk voorzien was met Parnassia, dte
echter, doordat ze nog niet bloeide,
amper opviel. ,
Behalve het Molinietu~ zelf,treffen we op veel plekken struikgewas aan
van lt m en hoger, soms lager, ja soms

al miniatuurbossen,• die al direkt met
de naam: Saliceto-Jranguletum bestempeld kunnen worden, ook zonder dat we
er opanem van maken. · De neiging tot
bosvorming is trouwens toch al overal
merkhaar, want er is letterlijk geen
m2 of we treffen er ruimschoots kiemplantjes van geoorde wilg' beuk, els~
gagel, vuilboom, braam ens. aan. Was.
dit niet het gaval en ontbrake~ de
stukken met dophei en·stekelbrem(die
behoorlijk ontwikkeld ~~n),·dan zou er
zelfs nu nog wel een goede oogst vandaan gehaald kU-'1.."1en worden, al. lèvert
het transport ook moeilijkheden op.
De oorsprong van het M&linietum
zullen we ook hier mnder een van de
associaties van het·Caricion fuscae
moeten zoeken, getuige het" voorkomen
van de vele kle~ne zeggensoorten, als:
blauwe,gele,zeegroene, gewone en vloozegge, maar voor ee:il nauwkeuriger bepaling v~~ z~nherkomst geeft het Molinieturn zelf geen enkele aanwijzing;
het is mogelijk, dat de stukken begroeid met uitsluitend riet, wellicht
een aanduiding zijn, dat het Phragmition goed ontwiklreld is geweest. Het
Molinietum gaat op zijn beurt over in
het Alnion en wel in het Saliceto~Jraa
guletum, zoars we reeds zag~n. In deze
laatste associatie treden hier de volgende struiken op: els, vuilboo~, gagel, eik, geoorde wilg~ braam en berk.
In de Logt wordt deze opslag door de
geregelde jaarlijkse maaiing in bèdwang
gehouden. Voor dit gebied geldt dit
niet en zo zal, wanneer hier niet door
de mens ingegrepen wordt, het bos zich·
steeds verder ontwikkelen. We hebben
hier dus te maken met een terminale
phase V~"l het Molinietum.
Bekijken we· nu de tabel, dan vallen allereerst een tweetal planten op,
die TU.Xen ( R. Tüx~n, Die Pflanzengesellschaften Nord-1J\Test Oeutschlands
1937 ) voor deze phase in het geheel
niet vermeldt. (Terwijl Tüxen deze vegetatie een subassociatie noemt, blijf.
ik voorzichtigheidshalve nog maar van
een phase spraken, zolang in ons land
geen officiele mededelingen hierovér
verschenen zijn)e Van die twee speelt
vooral de vloozegge een.belangrijke rol
in deze associatie. Aet "overzicht"
noemt deze zegg~ onder de kensoorten en dit is al een bewijs, dat er in

·\
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1 brem toch laag bij de grond

~ijn, moeten we de moslaag maa.r meteen wat nauw
f keuriger bekijken en dan blijkt het
i vooral glanzend platmos te zjjn, dat er
! het leet:wena.a.ndeel in neemt,beh~lve in
Lopname 2, wa.ar sikkelmo_s alles opeist
j ( 5,..5 ). Over het algemeen is deze laag
! goed ontwikkeld .en wa.a.r we ook neuzen
! al kruipende over de grond, bijna. neri gens is een stuk te vinden, wa.a.r een
Lmosje ontbreekt. Een 11 ta.l soo~ten ol ver d,e 4 opnamen verdeeld is la.ng geen
l slecht resultaat. Vrijwel overal in de
i omgeving van Denekamp is het)..a.gnum
1 slechts sporadisch te vinden.,-k~ de
i bodem.gestel~eid wel de oorzaak van
! ~al zijn. ( e bodem is voedselrijk en
j er zijn geen plekken, waar het regenj water. blijft stá.a.n). Het voorkomen van
l veel boompjesmos in opname 4, een·-~yr
l name aan ·de rand van een hoog elzenbos
! pleit al voor een verdere successie in
! .de richting van het Alnion{boompjesmos
j is een echt .Unionmos).Ret aangrenzend
j)llnetum is van veel oudere datum.da.n
i de andere bostypen en ·vormt · als het
j wa.re ·een afgesloten geheel ten opziohi te van het overige terrei1.~., wa.a.r onze
j gezelschappen in voorkom~. De bodem
! is echt drassig en kenmerkt zich door
l .het ·voork:omen van veel kleine valerii aan, grot.e valeriaan, wederik, soms
val.
l sleutelbloemen,veel viooltjes, holpijp
. In o:priame 3 krijgen dÓphei en j brandnetel El enz., zodat de voorlopige
tormentil vrij hoge cij:f'er-e,terwijl e- 1 conclusi~ luidde, dat dit een fra.gmenve:neens à.~ stekelbrem voorkomt (2.2, 1 tair drassig Eiken-Haagbeukenbos moest
2.2.,+1). ,eze indringers zijn cp soim- i zijn. Tijdgebrek was de oorzaak• dat
mi ge plekkèn al heel wa.t mans, en deze i 11a.n ·dit laatste bos geen nauwkeurige
indringing(?) ·moeten we goed. in de ga.- ! analyse gemaakt kon worden, iets dat
ten houden .. Vooral bij het opslaan van' ! me nog spijt .In opname l is in d.e mos~e struiken kunnen d.eze planten .wsl !laag van 4. soortenk .Slechts Opgenomen
ee...."l·S het einde v~ dè associatlbe be- ! de mededeling: 2:eer gering,daa.r ze on...apoeà.igsn, .Het ieder jaar co:::tJ::o=.e:-:en I geveer gelijk voorkwamen, en het zeer
op d~zelfde plaats .zo~ vool' ee:.:l en a.n- l lastig was om juiste cijfers te geven.
der heel nuttig zijn,want de mogelijk- l
In . de kruidlaag is van de Ve::T/ir!l
heid, ·dat het pijpestrcr~ich r..:i.<Tt laat l bandskensoorten vooral de blauwe knoop
verdringen,maa.r de betre:f:t'énde plante~.j vrij algemeen. Van d~ differentierende
verdringt, is niet uitgesloten! Het i soorten komt vooral de moeraswespenervoorkomen van -drie verschillende· as- ; chis in alle opnamen goed voor; terpeeten was de oorzaak, dat de _proef- loops ·moet ik ~og opmerken; dat het
. vlakten voor een Molinionol)na.me soms j aantal kiempla.n,tJes van deze soort e. te kléil:l genomen mo.esten worden, iets l n~rm ~ootBwa~, hetgeen ~ok al.. ~ela.ng
we.t in dit geval niet zo erg is, daa.r l r1.jk 1.~.
ez1.en we de .ne.le.l1Jst van
.nu juist prachtig monogene opnamen te i begelel.dE!jrS ve:der!. dan bliJkt meteen
voorschijn komen.
1 al, de veelvuld1.ghe1d van soorten (53
Nu we door de dophei en stekel.". ~hogere planten, 12 m~ssen.), een reden

ons land wel degelijk op deze plant ie
gelet. Denekamp ligt vlak bij West
Duitsland en het ·komt ·me dus wel 'Vleemd
voor, dat deze plant in de pha.ae al<laar! blijkbaar ontbreekt. Wat de twede
plant betreft ,Pirola rotundif·olia.,. yan
."'haar voorkomen in de verschillende as.. socia.ties weet men nog heel weinig. In
de duinflora is :ze meer bekend en aidaar reeds uitvoerig beschreven. -Dat
het wintergroen hiet niet toevallig
verzeild is geraakt, maar wellicht in
de associatie een rol speelt, mag wel
uit zijn voorkomen afgeleid worden en
uit het feit, dat het hier sohi tterend
bloeit, dat het het er best J.1ii.'tv kan
houden, is zeker. Ret is jamme~~en ·zo
fraai ont'I(Tikkeld · in.dividu van deze
l)hase zo uiterst zeldzaam is,en· daarom
zal een en ander nog wel onopgelost
blijven, ot slechts geconstateerd k~nen worden. Dit laatste is echter het
begin van alle inzicht en daarom mogen
.we· dergelijke feiten volstrekt niet, over het hoofd zien. Wie heeft Pirola
in het .Molinietwn aangetroffau, behalve
dan in de Lemselermaten? Kwam -de plant
nu. juist voor daar, waar de bosvorming
in volle gang is, dan ~ou nog vermoed
kunnen worden, dat ze in het bos hoorde, ·wat .reeds meer geifonstatee:rd _werd;
maar dat is nu juist hier niet het ga-

i

!

- 17waarom dit Milinietum als goed ontwikkeld mag worden beschouwd.
Het spreekt vanzelf, dat dit 'a~
tikeltje over het Milinietum van de
Lemselerme.ten lag niet volledig is. In
een N.J.N. kamp kun je nu eenmaal niet
steeds een excursie maken naar hetzelf~
de terrein, ook niet als de planténgroei het wel verdient. -Daarom kan d~t
Verklarin~

rtikel slechts een kleine bijdrage
zijn voor onze kennis van het Milinion
in het alge:neen, en met spanning wa.ch•
ten we dan ook op de komende mededelingen over dit verbond,want er is nog
heel wat op te lossen
Jaap van

Dij~.

bi.J.' =-=-:;•=-=-=de onnamen

=-=-=-=-=~=-=

Opn.l.-;.. Lemselermaten, 12 Juli '~ 43
Mooi blaugrasland. Wij ktL~en er drie
lagèn ,in onde~soheiclen:le ::oge struiklaag lm, 2e kruidlaag 0,1 - 1 , , 3-e
moslaa~,
goed ontwikkeld. Deze opname
· is opzettelijk groot genomen,in tegenstelling met de volgende, die klein
zijn gehouden,omdat ze elk een bepaald
type in het terrein weergeven.Zo heeft
opname 2 een lage en minder ~hte
kruislaag tegen· een elzenbms aan. Uit
de struiklaag kan opgemaakt worden,dat
het terréin overgaat in een bostype,
waarin els, berk, gagel en vuilboom overheersen.. Waarschijnlijk wordt dit
een .Saliceto-Fra.nguletum.
Opn.2~20 Juli 1 43. Lemselerma.te. KJ"ei- 1
ne opname, daar deze plek minder dicht

r

begroeid is; en de grassen hier slecht
ontwikkeld zijna·De opname wordt door
lage opslag van els en grauwe wilg
(0,50m.) afgesloten van de rest van het
Milinietum.L"'Uidlaag 70%, moslaag 100%
De moslaag bevat alleen sikkelmos.
Opn. 3.20 Juli '43a Lemselermate. Veel
invloeden van dophei, tromentil, stekelbrem. Kruislaag 95%, moslaag 80%.
Vooral deze opname is belangrijk om te
wete~, waar op
de duur de sucG a:m.ie
toe leidt. Moslae.g goed ontwikkeld.
Opn. 4.20Juli 1 43. ~amesélermateo
Tegen· hoog· opgaand elzenbes aan. Kruidlaag lOC%, moslaag 80%. Moslaag uit~t
mooi ontwikkeld. In deze opname staan
~eel vochtminnende planten.Pijpestrootje vormt hier veel bul ten; die opgeVuld
zijn met boompjesmos.
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Verder komen 1x voor: in opn. 2 grote veldbies (+.2). ge1derse roos .(+.1), in
o~n•. 1 riet (+.1), in oph. 3 fioringras (+.2), in opn, 4 penningkruid (+.1),
watermunt (1.1); in. opn. 5 br~~el (1.1), in opn. 6 lies~as (3.4) en pitrus
(+,2), in opn~ 9 bosan'doorn (1.4.), rêuzenzwenkgras {2.3), zevenblad (2.3),
framboos (+.2;, rivinsviooltJe (1.1), 1 stijlige me~doorn(l.l), bereklauw
(+.2) en kleef'.t<:ruid (1.2).
·
B:tschrijving van de proefvlakt en·:" opn. · 1. · Mook. Bronnetjesbos Hellekuil.
Grondwater aan de opp. opn. 2 i-d:em. opn. 3. De Lutte ten z. van Straatweg
Oldenzaal-:Bentheim. Ged.· gekapt .. Gro.zidw. aan de opp. opn. 4, De Lutte ·$ls
opn. 3, iets verder stroomafwaarts. opn. 5. Oldenzaal, weg naar de Lutte,
Licht hellend naar N.b. opn8 6. De Lutte. Dal in Querceto carp. filipa~dule··
tosum. opn. 7. De Lutte. Uitgestrekt brongebied, doorsneden met talloze
beekje·s. opn. 8. De Lutte. Beekdal met bronnen. opn. 9. Austieberg. Hellend
naar N.W.
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Behalve deze mossen kw~en nog 1 x voor in opn. ·3. fijn laddermos (1.2),
in opn. 4. noompjesmoe (3.3) en groot laddermos (1.2), en ~n opn. l in
zeer geringe hoeveelheid: purpersteeltje, parapluutjesmos, beekmos en

mnium puvictatum.
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DE TWENTSE BRONNETJESBOSSEN ·EN DIE VAN MOOK
=-=-=-=-=-=~~=-=-=-~=-=-=-~=-=-~=-~=-=

·'

Wanneer we de plantengroei-bij de
bronnen bekijken., dan zien we·, dat :in
de meeste gevallen zo"n brongebied begroeid is met een bos, en wel een wlzenbos. Dit gezelschapmis ·in 1936 het
eerst beschreven door eyer ]rees als

gemaakt.
·
Waarschijnlijk is dus de reuzenpaardestaart gebonden aan brongebièden
vrijwel zeker js dit het geval met
paarbladig goudveil en bittere veldkers. Deze beide soorten vond ik nooit

een subas.sociatie van het .Alne:!;um glutinosae, :a.amelijk het alnetum glutinesae cardaminetosum. ook wel bronnetjes
bos genoemd. Eet eerste wat ons opvalt
wanner we onze bijgaande tabel · lrekijken is, dat de kensoortèn va."l het ~-llnion en het iUoetwn uite:L·lna·te schaars
optreden, ui tge.zonderd de Els' die
steeds de boom- of s t:r.u.iklaa.g vormt.
Alleen Hop en Wilg komen vaker dan één
maal voor, e.lle andere
kensoo"!'ten
slechts één keer,of in het geheel niet
Letten we .nu. op de differentierende
soorten, dan blijkt, dat ·bittere veldkers in de meeste opnamen voorkomt;
verder komen paarbla~ig goudveil.kruipand zenegroen en gerinpeld starremos
in 4 van de 9 opnamen voo~·,1·: ·~.ljdaarzegge in 3, reuzenpaardestaart in 2 en
heksenkruid in 1 opname. Bosklaverzuwing, moerasstreepzaad en bosa."lemoon
trof ik niet aan;de laatste waarschljnlijk nie·~, wegens de late tijd va."'l het
jaar, waarin ik de op:aame maakte. wisselbladig goudveil heb ik niet onder
de differentierende soorten opgenomen·,
daar deze volgens mij daarroor niet in
aanmerking komt.De goudveilsoort staat
• · Tw en t e name 1·~J"k~ o ok in
J.n
.. _ het g.:>wone
Elzenbos~
Er is hier zelfs ergens een
heel goed ontwikkeld typisch Elzenbos
waarvan d.e bodem i~ het voorjaar geel
•iet vroi,... E.à:';;:': G-Ottdveil; · late:r:J.;tn. het
jaar zijn daar de kensoorten als Bitterzoet en hop .meer a_spectvormend.
De iieuzenpaarö.enst?.a:r.·t vindt zijn
optimale ontwi..'ldceling wel in het bronnetjesbos. We vind.en deze soort dan
ook vrijwel nooit in een ander soort
bos. Eoewel ik deze soort alleen in à.e
opname uit MOok heb, is ér in Twente
ook een bronnetjesbos met de rauzenpaardenstaart.]it bos ka."l de vergelijking met het Mookse, ook wat soortenrijkdom betreft, zeker doorstaan.,. Van
dit bos heb ik echter nog geen opnamen

:,[' ,:·. buiten een brongebied.Ze onderscheiden
het bronnetjesbos dus zeer goed van
het tJ~ische elzenbos. In het bos is
paarbladig goudveil meestal wel goed
ontwikkelt e.,."l brengt het ook wel tot
[ bloeien. . ;Dit is niet het geval met de
1 bi tte.re veldkers;
die brengt het in
het bos slechts tot bladvorming; be; hoorlijk ontwikkelde stengels, laat
staan· bloeiende exempla:!;en, heb -ik er
1 nooit in gezien.
Hiervoor. zal het bos
[ dus wel te donke:tJ zijn.
J
Onder de· begeleidende soorten zjjri
j enkele Eiken-Haagbeukenbosplanten bijv.
; gele dovenetel en reuzenzwenkgraseter! wijl enkele soorten uit het Eikenhaagl beukenbos, die zich in het bronnetjes! bos zeer goed thuis voelen, onderde
1 differentierende soorten zijn opganai men,bijv. heksenkruid en bosanemoon
!
i Deze planten kunnen gemakl{elijk in het
bronnetjesbos komen, daar dit brhs vrij! wal steeds gr~nst aam het sp:traéarijke
Eiken-Haagbeukenbos. Zodra het eigen1 lijke brongebied ophoudt, begint dit
l bos .. Het bronnetjesbos is dan ook zeker
verw~t hieraan.
!
Wan.."leer we van een bronnetjesbos
een opname maken, moeten we steéds
, zorgen, de kleine beekjes, die door de
proefvlakte stromen, buiten onze cpnai men te
houden. De vegetatie in deze
beekjes mag zeker niet tot het bronna1 tjes bos ·gerekend worden, wa."lt we hebben :hier met een geheel ander gezelschap. te maken, en wel met fragmenten
van het Ca,rda.mineto-Momtión.kensoorten
i van dit verbond zijn paarbladig goudl veil, bittere veldkers en watermontia.
i De beide eerstgenoemde soorten komen
j in de brongebieden ook in de beekjes
i voor,
meestal wortelend in de kant.
! Watermontia vond ik in deze beekjes in
l het brongebied zelf niet; daarentegen
i wel verder stroomafwaarts, waar het
i beekje gewoon door de weiden stroomdee
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Hier waren echter de twee eerstg~noe~-,f ben beni~uwd, hoe dit terreintje zich
de ssorten niet aanwezig. Dit klopt ! dit jaar zal ontwD~elan~ Te~lotte
trouwens, want U: nam aa..."'l, dat deze fltog iets over het stadiUm., d.a.t a.ê.l1 het
twee soorten_aa.n bronnen gebonden wa- i e~genlijke bronnetjesbos ~oorafgaat.
ren.Waarschijnlijk is het in het bron- ,1 Dit is 'een we~landje, dat we het best .
netjesbos te donkei' door de watermon- 1 kunnen betitelen · a.ls bronnetjeswei. _
tia.We zullen dit verbond dus het best 1 Dergelijke weitjea zij~ op
enkele
ktu1nen bestuderen in een brongebied, j plaatsen in de Lutte te vinden. Een
dat geen cos draagt, Dergelijke bron- i zeer .. goed voorbeeld vinden we op de.
gebieden zijn echter uitsrst zeldzaam, j .Alistiberg. De bosopslag wordt hier
ook in Twente.
1 verhinderd door jaarlijkse bamaaiing
We willen nu eens trachten na te l van het· terrein. · Deze associatie is
gaan, welke sucoessié er v~rloopt in ! voor ons land nog ni.et beschreven; ook
zo'n brongebied. Stel, dat er ergens 1 in Ttbeen is hij niet te Vinden. Waarplotseling een· nieuwe bron· ontstaat, l schijnlijlt behoort dit gezelschap tot
terwijl dat ter:rain nog geen ·planten- j het Arrhenatherion. In het voorjaar
groei draagt. Welke gezelschappen zul- l ziet zo'n wei geel van de Dotterbloalen achtereenvolgens optred~:"l.~ totdat . l men en het goudveil, later in de lente
de sub-climax, het bror.netj esbos is be- is de bittere veldkers. me.er· aspootva!!'reikt? Dit is een zeer lastige vraag 1 mend, terwijl ~ de· zomer, voor de
Iets, wat hiertoe een aanwijzing kan maaitijd de grassen de boventoon voegeven,is het volgenie. V&"'l het bronge- ren. In het beekje, dat steeds door
bied và.n opname 3,was een deal van .het
een dergelijke wei stroomt vind.t dan
Elzenbos geka:9t en op sommige plaatsen het · Cardamineto-montion zijn optimale
was de kruidenvegetatie 'Tijwel geheel
ontwikkeling.
vernietigd. Wat stonden er nu op dit
ll.et blijkt wel, dàt brongebieden
open stuk? Tot ~Jn grote. verbazing nog onvoldoende bestudeerd zijn. Ik
vond ik daar een veld borstelbies(Is~ heb hier slechts enkele geziehtspunten
lapis seta.cea) zoals ik nog nooit gegeopend, misschien is er iets van
zien· had. Eet was een oppervlakte van
jUist, misschien ::ook ri.iet. Hoé het o:ok·
minstens 10 m2 · die bedent. '\"las met één ~-~ij, va.st sh.-at wel, dat hd.erm~e het
dicht 't-apijt van borstelbies - facies
làatst'e woord over de vegetatie iva.n dë
brontien nos: r.iet gesproken is •.
van het een of' a.ndér gezelschap uit
het Nanooyperion, dat als pionferz..ssoEnschede 24· Jan ·1 44
cia.tie optxeedt? 1) Misschien ·is dit
zo, maar· zeker is het.geenszins. Ik
.. .:
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