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wachten, dan v•e het laa:l;,~;Jj:;~.ha).fj!JlaJ:'èg?wend y•aren • . . • ~--·ï,~ll":è· r--,; ':;-:
k:JVOOTfla'!'l!l'tSte it'~d/Yn hi-e:t'VallicÎS r·\irBi,1J.àj:; ''(1,6 ;met.'!J:êt pog,,P.P,r de,,S,:t~l;',f~ ge,~}-:00kflJ:\ JVapiJJl:'Voorraa~t V80 de s_jo.c;gr,Q&P.,cd)l(U,:j.J;erstf3_:Jl.Uinigl+e;i1Çl. m~~t1~n b_~~::r:'~~ch
ten.op ons a.s.Mngresj'e,waarvan j~pr;;La~nkpn.d}L~iql,l;.;J,n ,if:i.'t, r:-p,rn,"1~f,r:k11J,n~
lez\'_n, zullen. '~e ons i.r.\.ii'll:e~~a?-d m-?J1-3 od.~ 1n?q\ÎZ3k{lli,J.lp ,t~~?P, V\\1?: ~i,l'P_Ï-~r11 :~er9
•·· dE;} ge ·9.p -<il,;'l,- Jf,!-_~aJ;J&~~~).~.,; P?P<L hft, "'~9olde,, ~J?çgro:en~ moP,~e,~. ·~ff~~yn• ~"'r _•• Fr
..r. rt ,J ~, LDP qr ):ie ;fJ t.,e rkf:>J rflcf "'8 n4l"J' ;l._qg van i .d.y , 9:f'ge ~.Cl.fi' e_nu Jai')':P. l':t~PPfèh Ti;!'h .·J n
_ de sjocgroep vers chi,lil,~_nrl11·· c-e!li_J;ra_t 1[.?-n. ~(ld~poet:, P:l1,tw_:i,kkplr~~81~,,in, de; ·~b·
'laatste-drie n~"l"lers vàn Kruipnieuws fr~~eer. aa~ neJ, ~2RP~~ij~-~~~o~e~,
''(Zop 'bij'VCytbqeJè;. het· Drentse cndàl;zock_ ;;;et; a:.s çèntl'Uln Gro:ti'ngen· .;;'n .Î.iêt
onderzoek" der·vechtstreèk met als ·centra :lJ'llsterdam en Utrecht).~ ~ ·,· '-'
Dit jaar zullen ;,e echter in b,èt sj()p:-_yongrös,in het· sjoeltamp en;'i,n dÉ) ,
. Bandskampep weer" <1àmen aan. één of nïèë~dere orl.del"JJernen kU.nn-en'';\~efken,,..:c ·
?:;.'1>/~~P.oer iTersèhÜlende p:r:oblernen:,di'Ü in d.e ·\_2 ~tsteo ·Î1ilmme•rs ván: !~rUipnieuws
.. ,z:t.Jl! bêUcht,idcp van, zeLf, z1,1-ll.en opl?_sser;;,
:, ; • .. ·.·'
;: ·' ' ·.• · ·.
: l)aarhaa:st zuJ,.len ook de afzonderlijke onderzoel!:ingen in' Drenthe· en ·in de
,' VechtSti'èëj{ yoöt~:gezet. woi>a'eri.Het láat ziçL dan oolf aanzien;datna: de'
··. zomei'v~!èàntJe,s Èfen, s t,i'öom copy voor Kruipnieuws lo',j. komt·; zodn t' hët :.zwaar. j;~e:wnt, van' 'Kr'uipn:iéuws :Zeker ih' de. 't?,ê'edé hGlft va'n _dit 'jàar zárl Vallen.
,-Ti-) Vel'0.8Ud.hiel:'mede·,z~1 V(jOlo di:l Z:OJ!le'rVBCantie nog f:llech;ts éÇn'rfU!ll'Tiel"
..;rschijnen.
.
. .
·
"·''
... ~!~ d:it.~nunimer valt de, naQ.ruk st~'rk op. d6. Climaxtheorien .Het{ sttikjEi va~
, Bollke de Jong over dit onderyJerp in het vnrige nur.uner,heeft' een zelfs i~
.ct,~ geschiedenis van de :SJoc-groep ongekende hoeveelh\')id stof do,·en op.:.
wae.ien.
·
.
. .
..
__
_
.:
Het Pro-en Contra kun je in dit. nuriuner lescn;\Ïe r(3dacti_e i's iri' deze
·kw,estie nRtuurlijk onpartijdig.Ik besluit echter,met me volkomen bij
Tjeerd van Andel aan te sluiten,waar hij -er \•.P aandringt alle nie,uwe
ideeën in Kruipnieuv.rs met feitenmateriaal te stauen.Per ·saldo is bij
iedere sjoc-publicatie he-t feitenmateriaal beslissend voor ·elke theo!'ie.
I

Roelof de 'Ni t.
IfET, WEEKEIND IN. DB :i!JINEN._ .

~·~o: en.24 .FpbrU!J,r;l,. zou E/1' e~n.wèèkeind kóm~n<I;n ·Z,wölle;,Ç),p h~t N.J,'.fr~"q?)1:..
.• @'$>§.hadden we dit prachtig afges.proken ;voor a 1; ?P ve:r ZOfl.k V'EJ.I1. 'd,e U~re:(}hteri~ren en· de mens eh Uit Wagènirigen,d,i,e er· neuze pf.ihl)-gs'f;elling~?) Vö()f·,
·
hadden..
·:·· ·, ... .
:.,,, .• .. < . . . . ,.·.·.. " . · ·.. , ·
vrn dagayorl,d:. de ;?2 ~te voorsp_Eilcl,~ het,. W,cerb,ericN; niet' veel mqo:ï,,S,.~Tbcp;'
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trokleen we er z.t.terdagsmorg;ms al op uit~ voorzien van allerlei sjocspul-_
len om te trachten tussen de buien door in de jeugdherberg ·te komen.
Nu wilde het de :Qele ·morgen maar ni~t .droog worden, zodat die .JlJ!ls.terdam-'·,
mers,die de moed haddan om -,.-:eoegtijdig _te arriveren, dan ook v1at je noemt
11 nat '' aankwamen.
·
. :.
··
.
<
. '' ·
.
Onze opgave_ van .40 man hadd~n we ijlings maar gehalveerd;om een uur werd
het echter droog en op het f~'"·_tstè ogenblik hoopten ·we nog dat ook het
midden des lánds,des avonds ·'--rtegenwoordig-d zou zijn,
--Tegen zes uur v:aren de dE:EJlnemers er.Hulde aan de .. Amsterdammers, die br
(het war0n er ong. 10) op kv!::rrnen dagen,Maar al met al was er maar één
vrouw bij. Verder één man u::.·~ Wageningen en.één uit Zaandam •
. D&s avonds was er een bont ·J a·;·')nd, die door een. gecombineerde· groep van
A,J.C. en A-.N.J.V.Bnz,werd verzorgd,
En·nu kwam de clou : deru{
eens in op eon sjocweekeind,nota bene,gaat
men,boewel_men een apart0 1~a~er heeft gekregen met heerlijke verwarming,
een bonte avond bijwonen,
·
Zo gaat het nu :mc,nsen di3 l.Jorgaari voor natu'.lr-historisch brengen op
.die manier hun weekeind door. We moeten echter constateren dat. het toèh erg
. ·gez-ellig was ;het was het gev,one r·elaas ·natuurlijk.,,, •••
_ 'En natuur'lijk.gingen we z~"-1." in alle verslagen staat,na afloop nnar bed;
~·· · ·.·
. •· We sliep::;n ~- :-:::1...,~ ..,,"Jfl.'"n~.die door- omkoperij verkregen waren,Of
h:).er ·nu ook a): uit blijk~ L:~c de "j)cgroep in d5,.)n•ing3fl van de N.J.H.C.:
ook al, een buitonböuni:;je ,is,'-:Get ik niet,maar in ;1-eder ·geV.al liGten we ··,
,de· anderen op {Jtro slapen,
·
,. · ,,.,
...!
D.e volgende morgen (wo werc-·n zowaar nog· vrot g op ooll;,) ,sneE\uwde het bij
tij den~
.
.
_
.
Of we ons nu schaamden ovor ons gedrag .1>1e0t ~k t_J.ië.t,.maar onÇJ.anks de sneeuw
val troleken we er op uit 9 0n wa:ren nog natuur-historisch ookoOndertussen
.sne0uwde het aardig;steeds hovigor werd de wind,st0eds dikker werden de
v~k~n.
·
·
·
TEm 0inde raad zochten we ec.n schuilplaats aan d6 Kruisberg,·die we vonden
·.,, 'ih ·de vo"rm van een le·~gu~•""'lde,raamloze boerd:;rijo
_
:Tb en volgdè de two~dJ stap :1aar de ondergang: ct.:e s.iccgroep danste volks,
J

(.

,ot.t'e"~el d~ bor.!')n';olksd:~n:Jc~n."

.. ,
.
, .• .
. .. ·-·~-"
f:lne:.;uw b;leGf máer "·;aJ.l.Jn en n~odg;c:,do'ng i moes i.;0n "vie de .tét·ugcoc,ht"maai
aal:)v.aa~den;vuurrode lwpp~n bo,ren.ylitte .jass,~n.
.
.
.
. ,,, "-·
·rn .de jeugdl].orberg ter..tgg;;ko:n~on. .hä)cregen _v:e ons,. s,J:0 -'J~v;us.tzijn. WE;: .. ,
-~chaamden oris 'di op o";er onze val,en na èa':.d d ~stmui;' of v·e n·u. oen lezing
~-·georganiSeerd doqr ds. P;•Joc.r:,rs zo)lden__ c;a~··.··:j:'.'Onon,of' d_a:t -n:{ z~lf iEj_~f
,._in elku,ar zquden dra~ü..;'~···_~-·d.oenstemm~g WC: -'}ot, laa~st~ punt beslQ~<l;~!
·rye horlcefdSn weer on h?
~ ohs zelf ovorwonn0n,
·
"
:Aan ondorgo~ekeq·do '(c;l to0n d0 ~á
beurt _8( :< 1' ~inkje ov~r :11 PJ Elt\~·Jn"
11
~roei in. de'"duin•J!. ),J0i01<..'[';1Sch beSC'nOUWd- .te 1 '<C'!c":..n , .. •o1t ·on& :.Wèër
. terup:"brac4t ;..,_~t:.r: Ü:nze 'lieigon" wereld~·
i .
'
'
.?,~: ; "'-.'
- 1~
::Bn. 1.':::..~-rrriEîo.e 'einqigcfe ons i-t.Jgon· eri s,nueuyv weekeincL, , '' ·. ··
~ , ,~~
.,
Utrocht, Wageningen en2;, schitterden door afwezigheid. Broederlijk' liebbètl we
)n·aa'r, be~.~?t'en' )ie\ 'die mopsen maár .t'o cverg~n;ep:('l~er ,met,.,d~t;;!l 1 v;e,r:l:l,t,apq6t
dat w~, .?:e, ~1) het a. s,. s_joccong;resJe w.el,. Z1,:lllen zien.
, :.!~''
., .._:r-r,;i~l',
~- "dfl;ar,bij_ .9)ijl{~n. -~~ f1sn •• , •.•• ,.
.o ·
': ·" t; 1.1 •
·:··.·:
;: -_, ..>·
·· ., ... __ ,.... '<Ta.a'p-'NS:rr·lDi:jk.::cr:· :~ nr
ntr\"IAA~H~Ï.D.:tÏi:TT."''ü-iirrn'nT 0.:~1-.rr_i:ID~,'-~·>'~',.'
,;~: ··:~:'·.~:~i1 ,,.~, Lc.i toch cJ'{

I5è

te_

;

.

.-.

-

~

.I

''

,,

,

•.•••

'·'

•

,,

-

:::De ·nogàl: hEi·ftige r_bactie, die :iiet' "'a'rti'kél ·van :" ....,-'_'c& ·a.e: Jo:niiJ;'~-n. r w: •·/vo'ï:·irge
Kruipnièuws~ over de Clirra:~·l;heórie· veroó-ri."n~tc;··:r{• ..... ···].. J •. ,ó-!gdh'o'ètdz-aà-kt
;, ho'g !Ei8n~·paa_:r': ópn1erkingen over >dit. próble:em~ 'hltr nee'r te "sè'hri•j Jèn~.:ÜÏ:· <illoe
"bi.;gfnnerr" iiè· Ver'lÜaren·, dat ik b'èt~ voO-r 'e_en "deëî ni"e.t · Eöuke'· ·e8n1~ b'en}•vàt he
r}·andereY··-deé'l:- váh"Czijh betoog betreft: ik vo·el me niet competent om er een
J'·oo'î'"deèl'-'6vèr' cte :va\1.-h;rf~MaR-:i? ik"vEii'J:n'oed,"dil.t itildit'Kr:ui:pnieuws ève,.eî''afbre
?-kende• critiek te l~zen ~::al zijn e~ daarom w:l) ik prober6n hier i~ts op·)bouwerrds ~rieei:dte·'sèhrijv~·h.o'D€> hóof:dpuriteb' vàn Böuke~s ·beto0g ·zij'n'' de!> ,>:.t
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De Elken-Bex·kenbossen en Eiken.::Hcr-.~beuken>ossen vc•; Nederhmd zijn

niet no-tuurlijk,
. .•... . . .
·Behclve· een boomclimr:x d:l.:··•·c, :men een kruidenclimax te onderscheiden.·
De ooomclima.x is een Elze~J- of Berkenbos (dat is een bos met als
dominerende soorten Els of' Be:et) ,d\3 kruidenclimax is een kruidlaag
met als dominerende soort hot Pijp~strootje.
·

Om ove;:-o deze dingen. te kunnen sprcken,moeten.we esrst afsp~'eken,dat we

een gezelschap,dat we ondersche .. è.en ne.er een dominant,een verb:ond zullen
noenien ( ëe kruidenclimax zoJ. d::ts een ~·!olinia-"vel'band zijn) ,en dat een
gezelschap,gekenmerkt door.• kenso•.').'ten, b.v.een l'"olinietum heet.Dat ?.ijn
dus heel verschillende zakün.In tien r'clinietum komen Spa8nsche Ruiter
en Klokjesgentiaan voo:·, i:1 een Lo linia-1;erba nd kun je theoretisch van
alles vinden,ma9r Pijpsstrootjo maRkt de hoofdmas~a· van de aanwezige planten ui·c.Ik zcu nu eerst. r'.e 3 onderdelen van Bvuke s be'i:;oog willen doornemen,om darrna op zijn ho::Jfdthema te komen;da t is: men moet wanneer men
de clinax van de planteugezelschappen bestudeert,uit[l:aan van dor.:inerende
coórten en niet van kèns•.orteh. ·'
.'
Ik du.rf dan niet te beoordeien,of onze Biken-Berken en Eiken-HaaglJeukenbossen natuurlijk zijn of niet.Het is een feit,dat al dergeli~ke bossen,
die lk gezien heb,kennelijk aanRelegd waren,Ook moet ik toe~ev~n,dat op
de hei het optreden ven bos ingeleid wordt docr re Berk,wat cp na·cte bodems door de Els gebeurt,Late.r,wanne~r het milieu daalTvoor geschikt ge[ ~orden is,komt de Eik zich in ~et jonge bos vestigen,maar hoe dit zich ·
verder ontwikkelt,heb ik nooit kunnen wearnemen,HE(t kan ;;ijn, dat de Lik
l
4 zijn bescheiden plaats behoud;het kan ook zijn, dat. de Eik sterker en taaier is dan Berk en Els,en deze langzslnerband verdringt.j~e·b laat3te·wordt
aannemel.l.jl{ gemaakt door de resultaten vRn de noll8nani'llyse,maar dat zal
Harm Tjalling Waterbolk wel·uit,Jen zetten.Eeb stemt 11el cot nader;ken.dat
in Frankrijkbij de Pyreneeën :::::lzenbossen voorkomen,d:~e,wat h1.:.n bcomlaag
'1 betref't,u.itsluitend uit Els bestaan,.met een eenz.ar'le Esch of' Hazel.àa-r zo
~ hier eil daaroin de kr:::.idlaag iwmen echter voor: Né1p;elkruid,Eeksen1éruid,
. Hondsc:Jraf ,Boschandcor·n e!:l vorde::o de typische •)Ombinatle van soorc;e:1, die
•I men in onze Eiken-Ha8gbeuiwncoflsen vindt (Zie J .Su.:cJplugas ,Le::J Bols de
·~ Vesgu.es à 1 'Est d·3S Pyl'enée'l) ., De \'l'aag d1.1s ,of de kruldenflora VE'n onze
boss .r: ook onnatuu.rlîjl{ :l.s,hoef~ niet bevGsLip:end bepn·>,:oord te werden.
Blijkbaar kEi1 de krulC~&"f[ vnn hec E-·H,bos voork;rrcen,zonder d8t
er één Eik in de ·buurt ~-s?to::"·"~Jl el' de boomlaE>i~ u:l.i..sl"L.::.conè uit Elzen
bestaPtoEX· :1.3 geen reden .:.m. 3.0.rl te c·Jeme!:l,è,,,t J-•etzelfè:e nlet bet gevEl is
met de E·-B. oossen.?laPr v·;o::• mij i::J de !ciker,--theorie sJ e~hts een hypothese
die ik niet zonder meer wil aannemen.Eerst moet er me3r bewijsmateriaal
verzame.ld wo.rden"
Het 2e punc handel·t. over de deling van c''.e cli!'1AX in +;,··eeën:
1 een boomcli::wx en een k:ru.1.den.~.1 iJ11a:;.;:.
I Het b::JvenstaP.nde pleit hier e:':p;e!:!lijk al voor. De:-oe E--?.bos î-TD.idlan.(S
!, komt onafhe.nkelijk van een be:_nf1.alde booPl&.PG als i{rul(,enc·.!.irr.ë.x voor,Dat
is dan nog beschouwd van het sta:1dpunt v.'\n bepaalèe sool'c.-;;:::t'é.ombinaties en
en ~;:en::'cor';en uit, dus steunew·:e op Frans···t:vlit;.set·s8 o.xiorrn.· a.-wanneer we
uitgaan van dominantie vail een ·c8paalde sou:t•·v,b.v.Pijnest.::--ootje ,è.,an zien
,I we dh; F::.joestrootjesverbP<ld overal optreden on natte ,arme grc:nden,
boomlaag u"' geen boomJ.aar;, 'V~.;ndcol maa:r eens ne·L ons door· de Gagelnolder
1 met
<clja Mol.i.nia gras!.and8i:.,1Engs de wege;1 van Ut::-echt,wa><2 overal langs
[ de wegoer .lC1 het Pijpesté"oot,je :l.n grote pollen de ;. :;de re ::lan·t;e:!. in de
i;i scr;a::t:Jw t;':;~ ~~,of' door~ o:12e b'Jss,en,waar de kruidJ.ae.g ook w~er flo~r het
tl FiJpes.b"ü:J'CJre beheer~r; wor::l~"O.L plons me·c_ on~ dcor do v9ensd1'iJY'l moerassen Vfltl Iwrtenhoet ,waar je verward raPk'S 1n dr, mnssLt s Pluinst.r-uis·' gras;ol' door, de E!.zeribl"ceken,waar datzelfde Pluimstrc.:is»:l•ás cns h8t gaan
.1 bemoeilijktoWe worden dan gedw·:::1ge 1 ,eenheid te Lrenget: in de veelheid
;vaR plantengezelschappen dooP za te onderscheiden ::s.a:;: hun dumine.·.. ·.·<u.
''i En wat is logischel· 0 wanneer wü t>ns me·i.; de cdimax bezig hou.dsn?.
Imme rs d8 dominan-i:; z;;J. r'e g:::'o:·,tste invj~·::;u::. op de bod8'1l ul\:cef'enen en zo
!de vegetatie in een bepaAlde r1~hting,naer een bapaa:d~ ~limax leiden~ -
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'~ e moeten ons dus met die. dominant bezïg hçmden en zien dan,det· zo'n ver.;
1

band los van een boomlE>.ag voor kan komen, We .rwGten dus wel a::mnemen, dat er
inderdaad een kruiden-e~ een poomclimax bestaa:~,onaflmnlrelijk van-elkaar~
Op het derde punt noet ik;-;'Bouke weer aanvallen,naPr dat lwn ik niet
doen,zonèiE-r ook weer zijn hoofdtl::.oma te. laten horen : de d:;:c:.::ü .. ~ .. :;,
Bouke dan be:veer,t in zijn samenyatting,dat de kliuidenclimax hier te:-l!HJ,Àe
het I·:1olinia-verband :ls,hoewel hij in zi in schema als een soort nev;mcl:I.!Uax
een B:<ntgras-verban~ noemt.Bouke- vindt blijkbaar de clLmex op droe;e t;ronde_n, mJ.ncler _·belengriJk den die op natte. In zijn gedachtegang is dat misscrnen logJ.sch,maRr ik heb er toch bez;;:aar tegen.I:mmers,en dat is eigen ...
lijk het motief vsn mijn verhao1,een climaxassociatie is niet alleen een··
gevolg van het in"lerk:m 'iBn bepaAlde pls.nten op de boden.Soul{e z'ogt, èG.~
het ontstann v&n een Elzen-of van een Berkenbos uitsluitend Afhangt van de
plant,die de successie inleidt.Is dat toevellig Holpijp,dan ontstaat er
· een Berkenbos; is het m.ot, dan komt er een Elzenbos, Ik ben volkomen niet
met h0m eens,dDt,uitgaand6 vsn een zelfde primaire l;)Qdr.m,het resultset,vah
de succ0ssie,dus de climax,af zal hartgen van de plcnten,die op die bodem
komen groeien.Maar tenslotte bepanlt de mate van vruchtbaarheid on het
watcrcehalte van die bodem in eerste instentie bij e0n bepa.ald klimaat,
welke plrmt daar kan gar:n rlomineren.In ons klimaDt h<'cbhen 0en bepocld aan '
tal planten de neiging dnartoo.Uiteindelijk zijn het: Els en 3Grk,Pijpe~ '"1
strootjo,Pluimstruisgras,Bochtige smeele en Rood Zwonkgras,misschien ook
~ichenon,Wat er nu gaat dbnin0ran,hangt af van de oorspronkelijke bodem ·
en van dro planten, die hun invloed dacrop uit[;ooefend hebben. zo zal de Els
een vruchtbarc,do Bork een minder vruchtbm•o gror,d preferorenoPi~pestroo
tje houdt van 0ün vochtig arn milieu,Pluimstruisgrf1.s daarentegen van een
vocr.tige ri,i'.~o bodem; do andere drie w:l.llen gr·aap; ::;o nrm on droog nogolijk
groeien. Dat in c:e GFJ p:elpo lder, uit gar• nde vnn eenzu lfde primaire_ br;den:, zo
wel Els al::J Berk kunnen gar.n 'domineren, hangt a:f van de invloed, de> w do
dominanten der tussEJnstadia op de bodem uitgeoe:f,:r_d"On:gekcerd gel~of ik
niet, dat het mognlijk is, dat e;en in aa~"leg vruchtbare bodem en eE-~l onvruchtbal'e bodem zo r1_oor een ilomin&nt beinvloed kunnen worden, dect het eindstadium vnn de beo;rooiing cclijk,is.Ik moet rlns;af'nsluitendg ann E'l.r::.t Tjallings artikel in hot Kruipnieuws van Sc;ptember,ondersche5.den in d<;
Kruidenclin:ax :
op n:-J.tte vruchtbD.ro bodems : een Pluimstru~ sgras-verb;ond.
op natt;e onvruchtb2ro bodo;us: oen Pijpest;rootjes .. ,rerbnnd.
op droge onvruchtbare bodeD.s: eon Rood z·:10nkgras -Bochtige Smeûle of
Lichenen-vE:rbpnd.

in het middr;n latenclo of deze c}.imax-be(';roeiinge: .. l,o da!1l-:e:1 z.: ,in L:,,n de
nrimairo Gifl;on.scho.nnen vnn de bocem of 2.Rn de in>/.~oG.i, d8'srop door ·vorir;;o
.stadia in de SUCCOss-::~e UitgeoefendoDe clim8X is,L;O .bezié;n,dus 0<:;.1 product van bodem en begro·.ling beide,en niet, ;-o~ls Enrm TjRllin~; b<w~v,:rt,
alleon Afhankelijk van do bodem,of,nn2r Bouke s ~aning,van de dominerende nlonten.
H.,çt- is nerkwaardig , dat op droe;e vruchtbare stonden ge0n plant neiging
heeft tot domineren. Dit zou erop kunnen ,-,ij?.en, dat alleen hier do plonten
in volkomen harmonie met ollF·ar levon,en dat op deze.bodem dus slechts de
echte clime.x gevonden nordtcHet :'.s ook zo, dat een plant een zodanige in-:
vloed op de bodem uitoofent,dat zijn oie;en groeiplaats voor hem onmogelijk nordt,z,odat hij zelf het doodvonnis v2n het vorba!l.d,d.::t hij vormt,
on~ertekent.
·
Theoretisch zouden dus de genoemde. climax-verbc!nC__,n zichzelf ten :::·,..nnderichten en de.~.r:nee gE:·en climax moer zijn,zodat als enige V·'!:lt'e climax het
Eiken--Ha9gbeulconbos overblijft.Wanneer Bouke consequent doorredenesrt,
' zou hij tot .deze opvatting moeten komen. Gelukkig doet de bodem ook nog •
een duit in het zakje, zodat' de stand van het grond,--ater bij de nstte climax een voortdurende toevloed van voedsè veroorz<~kt,en in iener geval
een uitlogen van de boc:em belet, zodat d·:::ze gez~ls:~happen zichzelf in stand
kunoen houden.Bij de droge onvruchtb8.re bodem ~s nat niet het gevol. ·-h-
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''redan
b, v.d.e duinhellingen op Terschelling eens nader
. ~chouwen, zien we dat. het daar als tli(ldstadi'u!;l van de. sucèes;lie optreden~
·Ûe Hood-:-Zwènkgras-verband cip den duur overgaát ·in, een Lichenensteppe.
pok op d~ Veluw~ .komt· d13_t voor, nàar verl-uidt,. · . . .
.
..
.
as wanneer door het gaàn ·stuiven. van de' <'l:_uinen,zand aangevosrd· ''Jordt,
omt het zwenkgras we.er -ten tonele.zo wisselen. deze t\"Be ve. rbanden elaar· re gelmatig af.
~
·
·
Nog een· paar opmerkingen over de stru'.".reelclimax: ik vind dGt een moei, ijk te hanteren begrip.De moerasstruwelen în 9nze omgeving blijven zo
~aag,omdat dl') bomen vroeg afsterven bij;· gebrek am lucht voor hun wortels
t:Iowm we het dan een struweel noemen? Als we· daa.rvan spr6ken, zou ik Gagel
~n KruiP'Hilg wil~en noemen,en op de droge gronden' de hei,"allen echte
routige,maar struikachtige planten, Het on~erscheid tussen boomlaag en
ptruikla'lg is blijkbaar zo subjectief .bepailld,dat we- hElt.beter VJGg kunnen laten.
·
·· ,.
.·
l
l"!ijn conclusie is dus: lHten "'e de middenweg bewe.ndelen, en zowel
~e invloed van de bodem als van dö planten zelf op het ontstaan van een
~limaxbngreeiing in o.e.nmerl<;:ing nemen. .,
Vt:r>echt,B Febrl,l::tri 1946
·
G€rtie Jansen.
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wor1t nogal over de climaxproblemen gedebatteerd de lar>tste tijd.En er
al versche.idehe origine}"' betogen.. over gehouden,De laDtste bijdrage
lm de discussie; die van Botike,kan ik echter nif)t erg be"'onderen.i'liet al~en,dat ik het ·niet·eens ben met de. strekking v11n zijn betoog .. dat heeft
tttuurlijk met hewondering niets te maken- ,m?ar ik kan ook niet m•.loten
f.nstige:• critiek te beoefenBn op de hele opz~t,op de manier van na2r vobn brengén.Het 'is ons privilege, dat ·":tj in h.ruipnieuws ketterse dingen
pgen zeggët'i., zonder onze goerle.. naam te vérli0zen, als het niet juist blijkt
~ zijn.Dat priv:tlege geeft ons echter ook de plicht meedagenloos cr:ttisch
staan tegenover eîgen '"erk eti dat van mede--sjoccors, zonder er beleefd
óekjes om te winden.tnders is het gevaar van. dilettantisme en volkomen
Ogegronde spe.cUlatie te groot.!k'vraa'g bij.VO()rbaat excuus voor eventueel
~ krasse termen,wl'armee ik Bouke te lijf ga.Het is niet bedoeld als perponlijke,vijandige,schocilmeesteracht:l,ge critiek,maar als een open poging
ih de N.J.N.sjo.c,in het rechte spoor te houden.
:'
Ik heb n.l. de overtuiging, dat v1e met artikels als dat van Bouke al
1 heel eind het hellend vlak zijn sfgegleden,waar onkunde,speculaties,
fe geen basis hebben,ongeoorloofde generalisering van overigens juiste
J:Jitèn (dat kan ik tenminste niet controlsren) elke arbeid volkomen waarl>loos makèn en -zelfs misle.idend voor goedgelovige lieden.
~t kllnkt waarschijnlijk nogal erg hard.Masr ik wil de zar>k graag zo zegF-n,":ls ik hem :iïe 7 onidat naar inijn overtuiging '"e hier zo~'helemaal op het
erkeerde pad zijn.Ik hoop,dat als ieniand anders ook eens zulke scherpe
f'itiek op miJ uitoefent,H:: er dan ook niet nijd:tg om wordt.
pals al <1.el is gebleken,houd ik dit stuk voor waardeloos in z'n· algemene
~rekking,ook al staan ·er zeker goede dingen in.Eaar nan het geheel nian~ert zoveel, dat het alleen maar verwarring kan stichten,Enkele punten wil
~-proberen te weerlegr;en,~o niet voor .Bouke dnn toch voor nnderen.Let wel,
jver de dingen die hij baseo:i.''t; op zijn' eigen ervaring in Ho1land en Utrecht
~1 ik niets zeggen,de waarnell!ingen zullen zeker juist zijn,allijken mij
conclusies totaal ongeoorloofd.
.
.
1 .Daar is allereerst de. Eik als cultuurplant.Natuurlijk komt daar tegenpraEk tegen en zeker kun je, je daar niet van af maken met de opmerking
r-t de tegènpartij wel zqvéel argumenten zal hebben,dat je.ze zelf maar
phterwege laat.Als je ·.de resultaten vnn een uitgebreide wetenschap wilt
·~tkennen,dan moet dat tenminste op grond van bewijsmateriaal gebeuren.
:itsschien is er de.t "'~Bl,hoewel ik het betwijfel,J•.1aar je kunt in ieder geval
dingen maar niet zo p<Dnoren,omdat ze in je botoog te pas komen.
_ _
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Niet alleen, O.at niema~çi
~p je'_ goede gezicht gelooft, dat is niet be, langrijk,maar je conclu.s'ies 'zijn onbevestigd.
_
_
.
Wil lee. we de Eik e,annemen als door cultuur gebracht, dan moeten we
eerst de tijd vaststellen,waarop' dit gebeurd is,In het late boreaal en
het Atlanticum neemt de. relat.ieve hoeveelheiè. denn,enstu:jlfmeel zeer sterk
af en stijgt_ d~ Eik, die kort ièvorèn begonnen wàEJ_,omstreeks 5000 jaar. v.
Chr.tot 25%. _- _
_
_
·
.
- :
.
:
Dit gebeurt overal, in a1le diagr·e:ir.men,het km dus ·niet .icomen van en'kele locale Eikenbosjes.Dan zou ook het uniforme percentage vreemd _zijn.
Over het jaÀrtal willen we' n1et twisten.Bouke heeft met zijn. opmerking over subrecente Denlagen de gehele- absolute datering in t\~ij.rel willen
trekken. Goed, dat daargelaten, het kan een pa8r duiz-end jaar ver(lchil maken. De relatieve datering echter,n.l.dat deze Eikenfase 'in.eJk diagr~
volgt op een Dennen-Berkenfase, en gevolgd word:;. door een Beukentijd is.
niet te locheneno
Door analyse van veen.'llonsters_ die vastgekleefd zaten aan p":'aehlstorische vondsten, is vastgesteld, dat deze Eikentoename valt in he:t Mesolithicum en het vroege Noolithicumo
·
In de loop van dit Neolithicum is inderdaad de landbouw en de veeteelt
in zwnng gekomen en wel op. verschiJ.lende plaatsen op andere tijden- door
, i)nrnigratle van een bevolking, die beide meebrachtoDe Me-solithische mens
is· jager,visser en nog. nooit is in zijn neèerzetting enig spoor viJ-11,.
land,bouw aangetroffen" 'Vel van Eikels ove~oigens. Vie 1 nu de ui tbrèldihg van
de .Eik samen met die :V8n de' l:ondbouwende bevolking dan konden we verder
praten,·hoewel we ooj{ .d11n wee_r· tegênb·ewij.zen zouden kunnen yinden.Ma8.r dat
is niet zo.J;n '.'vest-:Curopa l's de Eik e:r vroeger dan- zij,in Oost-Eu,r.opa
aanzienlijk later en l•;el is Q.e relátieve tijd van optr.eden zo,dE\t. het
volkomen natuurli'jlè' ·fi:a'ndoet als'een .lang::ilme opmars uit :q·et Zuideti.Het
altijd samen voor_komqn met· Iep en· Linde wijst ook op eet). natuurlij'ke bosvorm. Dat is dus één 'tegenargument.Een tweede is, dat gezien de gt~lt-q\Jl"vorm
van het NeoL'l.thicum en-- zelfs veel later tot in de middel:1euwën, de bos•'::' bouw volko~e!1 ondenkbnar is-.De landbciuw,een soort roofbouwmethode,was al
uiterst primitief.Hèt is onmogelijk dit reet een klinlrenè, argu:nent aan te
tonen in een paar !'egels, je zou er een lFnge verhanQ.eling-- over de cultuur
van de praehistorie·over moeten schrijven,!'ocht j,3 het niet op mijn gezag willen aAnnemen, doe het è.an op dat vat: Prof.,-v-an .Giff~n~ _ ··
·
ZO is het op grol':td van pollenanalyse en praehistorie een volkeimen
zinledige bewering dat de Eil{ cultuurplant isoEvenals het zinledig is te
zeggen dat lagen met alleen Denn<:m- en B"rkt.nstulfmeel subrecent Kunnen
zijn.~Jog nooit heeft iemand zo'n 1~~g gevonden met een laag met Eik oi'.
Beuk erond·er.Do.n pas ls het bewijs geleverdo
..
Bouke' s geringe waardering van de kiemkracht van de Eikel kan ik nie1
delen. Integendeel ,Eikeri.kiernplanten en jonge Eikun zi~n in Drenthe· een
zeer normaal verschijn.~el.~:Iisschien willen ze inderdrwd :~n de Gagelpolder
of zoo niet goed groeien.Dat is echter lnng niet voldoende bewijs.
,;Nemen we de Eik oruit 11 ,s'chrijft Bouke,dah-houden we een parklandschap
.overoRet is onbewijsb'ao.r dat je uit een Quercetum de Eik kunt late.n vallel
z;onder dat. 'de rest zich ingr:.tjpend wijzi'gtoZeker is het niet aan te tonen
dat er dan een parklandschap overblijft.Waarom kunnet de ande;re bomen het
bos niet sluiten?.Ook de poll.enanalyse bewijst :met de methode van nietboompollen, dat er gesloten bos gev1eest moet zijn. Op sommlge gronden zou.
, ik zelf' ook grar-g een parklandschàp willen aarmer.ten,maar ~-'r:'heb het pollenargument nooit kunnen ontzenuweneDat is n~.dii:;:· .He-..., je een gesloten _
bos,dan vindt je veel boom-en weinig kruidenpollen,is het eenoasloos lan'
dan veel kruiden-en weinig boompollen.Na de postglaciale toendra.t:LJd tot
aan de he:Ldei:;ijd toe vinden we echter altijd vrijw~J 't;.itsbitend, poompollen.Hiermé.de valt het· gehele eerste deel van Bouk,e9 betoog, 1;otdat hij van
de boomlaag afstapt~
.
.
.· ·
Over de rest kan ik vrij slecht oordelen,ik heb het echter niet hèlemaal
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'begrepen· en
zijn gebied te weJ.nJ.g om er eE.n oordeel over te vellen.
Vooral de; beschouwing .1>Ver de noodz_aak _de.-...::limax in kruid-struik-en boomclimax te splitsen is me in het gehe.el:,-P.iet...duideli;)k · ge•worden·.
Wel weet' ik zeker dat hij véel-te veel zijn ervarlng in .een bel perkt geb'hed heeft toegepa.st op alldc:;re.l è.ie hij niet kentoMaa:r' eigenlijk
doet het er weinig töegwant als de Eik ni'et we'g _te werken iS ?kan de hele
1 rest niet meer op eventuele climaxen betro:Cl{en worden. Er staan opmorkin-g~n
betogen van een soort in,waa:rover ik me ;;-:.-.-:u nijdig gemaekt heb,
.ik wil er dus vanaf stappen •
Nog eens, naai" mijn persoonlijke mening bren:_;'c deze manier vah werken
;
ons geen stap verder,integendeeloEende.·rgelijk betoo_ g is volgens mij bepaald ~et wetenschappelijk en al ho oven we de wetenschap niet a1 te hoog
1. aan te slaan, (cl.e wetenschap van, de sjocgroap dan natuurlijk), we moeten
to.ch ni.et zwammèn<Zo 'n pennestrijd i~ noodgedwJngen altijd erg polemisch
en daardoor niet geschikt om een sfeer ven overleg te scheppen,Hasr ik
wilde dit toch graag voo1· het forum vart alla sjoccors openlijk weerleggen
I Re_vol\ltionnaire ideeën verkondigen is ons reehtsmr-ar dan alleen als we
ook argumenten· hebben, ze -te staven.
. ,
.
Zonder dat; is het ongeoorloofd en voor ons z.elfs gevar:rlijk •• co • • • •
Tjoe:rd van Andel.
'': f.
ll'ari· het eeGretariaat
........-------~ ........
..:.-,
I:otto : Het eene ool' in,hét andl>e
niet uitJooooooooo
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In de eerste plaat's verwachten we een grote opkc-x:1.s t; zo we 1 de ligging van
. :hot terrein (Ijseldijken) .. als·. de. aangekondigda onderwerpen (Werkgroepen
;
en _Co~issiea) ,moet· ~en :rechtgeaard sjokkor aab. net hart liggen.
baturn :. 24 - 25 en 2·... Mei 1946. . .
Prijs : 1.1.50.
·
Plaats:'Terwolde bij· Deventer.
Hoe er··te komen : Loop Tèrwolde döoi;-,;la'ngà de kerk,do weg naar Epe op.
i·· 500 meter. na de kerk maakt de weg ee"- ·noen:; naar rechts~ sla dan linksàf
het zijpad in. Dit maakt veel bochten; loopt een eind :!angs een sloot aan
de rechterkant van de weg en maakt --ria ongo2ü min, lop.:m 3en bocht van 90°
naar 11nks.H!l.t:>r gaat bovendien oen za.i:ldpad rGCiltsRf en. nc,g een weg rechtdoor.Op deze viersp:rong.ligt onze 't'oo:rclcr'!.j 11 llo Hrug"o
Er ri'jdt van· Deventer·eonJ:nis ·naa:lJ 'J.'er·wolèe,;;.aar her; is ook heel best te
1 .lopen.De bus vertrekt vanaf de i\:::•ink te Da·<Jenter,
(We hopen van harte dat j'~llie uit daze hd.sterrijke beschrijving komen
kunt).
.
Fo_].U'age: voor brood moet je ze'i.f zol'gen,
Programma : Vrijdagauond 8 uur opening.
Zaterdagmorgen mieterse excursie onr':lr;r leiding van onzen
E'é're-voorzi tter;Victor Wos th-~ff"
Zaterda€9J11ddag en avond;ve:rgs.derilö.[:;o..loncbÓsp~·"king punt:
·
De Sjo,~g:rocp en de 3é,ndc lvoo·r- di-t punt komt de
a dn,, Mar tin v o dol-:Ieul<m viT er) •
Zondag:
excursies en vu~trek;

r·
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1. openingo

I

1

·2.mededel1ngen ·en ingekomen stukkene
3• jaarverslag voorzitster Ang.45 - r~ol_ 19h.6o
4• jaarverslag sec:ret.;_;· •,s A1:•tso45··J'ai 19l~6o
5 ~ nabesprekbg u.itingen Augo45 ~-~&e~. 1946 o
6. jaarvçrslag pennoaànin:tstratrice Jug,45-Hei 1946o
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•
7. verslag kasconnnissie.
~L'
Ba verslag redacteur: Jàn.46-Mei 194?··
--·''-"'~·. · : .• •f
9. bespreking Kruipnieuws.
10,_ be.sp:r:eklng finan6ieele ftositie vàn de sjöc~oep.
llu o~De sJocgroep en de Bond '• ·
·
1"2. Voors,tel best.wJ.r:· .,
.
·., ~
····
.Jmschr.: Het. bestuur van :dG N:J.N.:s-Qcioló'gengroep stelt.
• · - - - voor het verenigings,jaar vän de sjocgroep te :··
laten lppen van Mei ·tot ·Mëi mèt als consequen..:
tie 1 dat het cong!'es: altijd 1n Mei gehouden
. .
wordt.
·.. ·
·
1 3, Uitingen \'Oor :C.0-'; lcon:onde verenig;i.ngs jaar. ··
14oplaRts. sjcc.kamp 1947.
· : .
15,v0rklezint; 1-:as0·)r:è:nissie :
·
het bestuur stelt voor: Mevr.Nettie We8thoff-Joncheere
Frans Stafleu::
16 oVe:::'ki.ezing b3stu·cli':
h~,,:.; bestuur stelt vo3r:
vc•o:!'zits:ber: Gertie ansen.
:;'-'z.:::octaris: Wim l:leyer.
'?'lnn .. adm. : Ties Weenink.
:<odacteur: Roelof de Wit;
'I 'f,, RondiTraag
..... i
18 Sluitingo
de secret;::ris: Jaap van Dijk.
- o - o- o-

ö ....

o -,) ·"o ···o- o · •:;, ..... ~· - ·-~ ....) - • - . -o - • - • - • - • - • - • - • - • - • -

a- •- • -.- • ':"'" • -•- •- •.,. •- •-

Betaling contl'lbut~c e:c opgave. sjockamp 1 en congre~.: ·.:.
.. •
Er zi,;n nog h.)ol wat li.ödon die nog niet hun contributie· vóor dè sjocgroep
bett1--J.d hebbeno1'Iil1e>J d.cze snode lieden er aan denken)·dat .ze geen stemrecht op dit; .~ongr:.c:a ::ubben ?''?.Loop dus. als de .haas naar het postkantoor en :r.w::~lc je bc:JJ•ngo··.ro·:"oton.van Hieke Brinkman,Kranenweg ·25 a,GroningenoLlefst per pos+;'II.'.S'lOlo(over 1946 is het bedrag f ..1.-50}. ·
Opgave sjoccongres: a'.n Jaap-;~~-:Dijk,vanHallsb.raat·133 Amsterdam,per om, _gaandeo We maete;:J. besl::.s-t: weten, wie er kömtcBetalen kun je bij aankomst ..

-.-.-.-.-.

..
·· !·d.ros::_ij_:ó_'_!l':.:':!g9_~~ (en verbeteringen van de lijst van 1 December 45.)
Van Andol
·.Van Bok
rillelman
Kok
Wastiaux
tiomburg

Tjaerd
W~.m

Iünie
Ni co
Armand
Chris

fu.:uwe _}jlJÜ'l;L;_
Westra
Hans
de Boer
tnn~
· Peters
Hans
Nieuwe d<":na·,
Harrus eh ---·- '~er !'.l. t
N, J .• H. afd. Gronipgen

Oranjelaan 7
Grindweg 167
Lage der A. 17 a
Geuzenkade 79
Zuiderzeestraat 25
Dijk 2.1

Groningen.
Wageningen.
Groningen.
Amsterdam.
Utrecht.
Olst.

Spc;.rtparkweg 4
Gieterijstraat 50
eerboomstraat 41 b.

Wageningen.
Devtmter.
Rotterdam.

:a Atjestraat 41
Jacobijnenstraat ;.

Am,s"!i-!.damL .~' ·
Groningen •._

ll..ü;i.pg~LJ?;Lo.9..E.:r9.\ill_M~i.-E!ILJuni:

·•
1 en 2 Juni 1946 mieters weekeind te .Tienhovensche kanaaL (hierover·
volgt nog een convo) Je kunt je nu reeds opgeven bij Jaap van Dijk.
22 en 23 JunL ( spec:i.aal voor de Hoordelingen) weëkeind in "Drenthe.
- Je vast opgeven bij Hieke Brinkman.
·
1 tot. en met 8 Juli HBT l'TJN. SOCIOLOGBNKJ.r.1P TE JUNNE.(OVERIJSEL).-8-
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