Colofon
Kruipnieuws is het tijdschrift van de plantenH etsociologische
werkgroep (Sjoc) van de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Hierin verschijnen onder
andere verslagen van activiteiten en onderzoeken.
De Sjoc is een van de zeven werkgroepen van de NJN. De
NJN is een vereniging voor en door jongeren van 12 tot en
met 25 jaar die geïnteresseerd zijn in de natuur. Er zijn
afdelingen verspreid over Nederland die in de weekeinden
excursies organiseren naar natuurgebieden in de omgeving.
Tijdens de schoolvakanties of lange weekeinden kan je op
kamp. In de zomer zijn er zomerkampen in Nederland en in
het buitenland.
Kijk voor meer informatie over de NJN op w w w . n i n . n l !
Of voor meer informatie over de Sjoc op www.Sioc.nin.nl.
Lid w o r d e n van de Sjoc: voor NJN-leden bedraagt het
lidmaatschap € 4 , 0 0 . Neem daarvoor contact op met Marleen
de Kool: rhm.dekool@gmail.com
Als d o n a t e u r van de Sjoc kan je ook het Kruipnieuws
ontvangen. Dit kan voor €10,00, neem daarvoor ook contact
op met Marleen de Kool
A d r e s w i j z i g i n g e n kan je doorgeven aan de
penningmeester: Marleen de Kool
De voorkant is gemaakt door Tessel Grijp.
Jubileum-editie
Dit is een speciale editie van het Kruipnieuws ter ere van het
75-jarige bestaan van de SJOC. Deze is apart te bestellen,
voor 5 euro. Neem contact op met Nine de Pater,
nine@njn.nl.

InditKruipnieuws
Woordje redaccen
Voorzitterswoordje
Voorzitterswoordje van oud-voorzitter
Lelijkste plantje van Elske, Nine, Ingeborg en Marinka
Geschiedenis
Liedjes
Foto's
NH: Wat is vegetatiekunde?
Profielwerkstuk: Kalkgraslanden in de Viroin
Alsje goed kijkt zie je dat alles eetbaar is
Oude sok vertelt: Wiek & Wim en Peter-Jan keizer
Sjoc lid vertelt: Elske en Tim
Verslag PaKa Zuid-Limburg
Kruipwoordpuzzel
Activiteiten
Exta informatie

WOORDJE REDACCEN
jullie ligt een bijzonder Kruipniews. Hij is niet alleen een stuk
V oor
dikker dan normaal, maar ook de inhoud is anders dan we
gewend zijn. Dat is niet zonder reden. De SJOC bestaat dit jaar 75
jaar en dat maakt ons de oudste werkgroep binnen de NJN. Daarom
wijden we dit nummer aan de Sjoc. Het wordt een tocht door 75 jaar
planten, kampen, excursies, roerige tijden, rustige jaren, tijden
waarin de het bestaan van de Sjoc in gevaar was, maar ook
hoogtijdagen waarin we uitgroeiden tot een werkgroep met meer
dan 200 leden. De tijden, zijn veranderd: de Sjoc is iets kleiner
geworden, maar wat volgens ons nooit zal veranderen is de
typerende Sjoc-sfeer wat jullie volgens mij gewoon moeten beleven
op ZoKa (Zuid-Limburg) of bij een van de vele activiteiten zoals
binnenkort het FlowerFestival. De Sjoc is een geweldige werkgroep,
dat bewijst ook het enthousiasme waarmee jullie hebben geholpen
om dit Kruipnieuws tot stand te laten komen. Hopelijk genieten jullie
van dit Kruipnieuws waar iets minder NH en wat meer Sjoc-cultuur
in staat. Tot op het jubileum!
Groetjes Marinka, Nine en Jeldou

VOORZITTERSWOORDJE
Door: Max Simmelink
ik anderhalf jaar geleden voorzitter
Toen
van de Sjoc werd, wist ik bijna niets
over de geschiedenis van de Sjoc. Ik wist
wel dat zij zich in een grijs verleden
bezighield
met
plantensociologie
(=vegetatiekunde). In Wageningen, waar
ik bos- en natuurbeheer studeer, had ik
enkele interessante vakken hierover
gevolgd. Bovendien was er net een nieuwe
"Veldgids Plantengemeenschappen van
Nederland" verschenen. Het leek me
daarom leuk om bij de Sjoc eens aandacht
te besteden aan plantengemeenschappen. Daarom organiseerde ik
in april 2011 een "Kaderpaaskamp Plantengemeenschappen ZuidLimburg". Ik had Joop Schaminée uitgenodigd (de bekendste expert
op het gebied van vegetatiekunde in Nederland, maar geen oude
sok). Gelukkig wilde hij graag een lezing en een excursie geven.
Joop Schaminée vertelde uitgebreid over de geschiedenis van de
vegetatiekunde. Hij benadrukte tot onze verbazing ook de rol die de
Sjocgroep hierin had, en hij vertelde uitgebreide verhalen en
anekdotes over Victor Westhoff (de oprichter van de Sjocgroep).
Hierdoor werd ik nieuwsgierig naar de geschiedenis van de
Sjocgroep.
In de zomer las ik het boek "De NJN, een gemeenschap van
individualisten; De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie" van Marga Coesèl (een expert in de geschiedenis van
de biologie, maar geen oude sok). Dit boek uit 1997 is zeker de
moeite waard voor iedereen met enige interesse in de geschiedenis
van de NJN. Het is verkrijgbaar via www.jeugdbondsuitgeverij.nl, en
in dit Kruipnieuws zal er met (Coesèl, 1997) naar verwezen worden.
Ook hier werd de belangrijke rol van de Sjocgroep in het onderzoek
naar en de bescherming van de vegetatie benadrukt. Toen ik in dat
boek las dat de Sjocgroep in 1937 was opgericht, ontdekte ik dat zij
in 2012 75 jaar zou worden. Ik schrok er wel van, de organisatie
van een jubileum leek mij nogal zwaar. Anderzijds leek het me wel
erg leuk om meer over de geschiedenis te leren en in contact te
komen met oude sokken.

Na een rondvraag bij een aantal donateurs bleek er enthousiasme te
zijn voor een reünie, dus hebben we met het Sjocbestuur besloten
de uitdaging aan te gaan.
De organisatie van het jubileum was leuk doordat een aantal oude
sokken (vooral Dieuwke Brand (de Heer), Bart van Tooren, Fred
Bos, Joop Smittenberg, Bert Lotz en Judica Lookman) graag advies
en hulp gaven, en de bestuursleden enthousiast meehielpen.
Het kostte wel moeite om het jubileum bij oude sokken aan te
kondigen. We hebben op initiatief van Dieuwke Brand een oudledenlijst gemaakt, met behulp van oude ledenlijsten en oude
nummers van Eenbes en Kruipnieuws. Eric Gerding, een oude sok
die geen lid was van de Sjoc, heeft ons bij veel namen
adresgegevens uit zijn oude sokkenlijst kunnen leveren. Lang niet
alle oud-leden staan op de lijst, maar wel het overgrote deel van de
oude sokken die actief waren. Daarnaast mochten we het jubileum
aankondigen bij natuurorganisaties waarvan veel oud-Sjoccers lid
zijn: PKN, KNNV, BLWG, FLORON en NMV.
Kortom, dankzij de enthousiaste hulp van veel huidige en oudSjoccers zal het jubileum hopelijk een groot succes worden.

VOORZITTERSWOORDJE VANOUD
VOORZITTER
Door: Renske Hoekstra

L ieve Sjoc'ers,
Van jullie oud-voorzitter een
voorzitterswoordje vanwege ons (of
eigenlijk: jullie) 75-jarige bestaan
Ê JÊ
• È
dit jaar. Allemaal van harte gefeliciteerd met het jubileum van deze
toffe werkgroep! Door Nine werd ik gevraagd om als oud-voorzitter
van de Sjoc en oude sok een stukje voor het Kruipnieuws te
schrijven. Bij een verjaardag horen herinneringen, en al zijn de
mijne niet zó verschrikkelijk oud, het is leuk om ze op te halen.
Mijn intrede in de plantenkennis staat me nog goed bij. Mijn eerste
keer op zoka: ik 15, Bram Q (waarschijnlijk voor de meesten van

jullie ook nog wel bekend), in mijn ogen oud en wijs, laat mij
voorlezen uit de Heukels' Flora. Hij complimenteert me omdat ik de
moeilijke woorden goed voorlees. Ik sta verbaasd over zijn kennis hij weet zelfs op welk bladzijdenummer ik moet zijn! Ik raak ervan
overtuigd dat hij wel een héél bijzondere gave moet hebben. Toen ik
eenmaal op Sjockamp was geweest bleek dit wel mee te vallen: veel
van de doorgewinterde Sjoccers konden dit ook. Ik bleek zelf niet in
de wieg gelegd voor ultrasterke plantenkennis, hoewel ik nog wel
enige pogingen heb gewaagd met een sprietencursus en een
plantenfamiliecursus. Toch voelde ik me erg thuis op Sjoc-kamp.
Rond het kampvuur liedjes zingen met gitaarmuziek, in de zon
plantjes determineren en de mooiste plekjes in de omgeving
ontdekken. Door die gezelligheid ben ik bij de Sjoc gebleven en heb
ik er veel toffe, leerzame kampen meegemaakt en een heel leuk
bestuur geleid met het mooiste werkgroepsblaadje dat er bestaat. Ik
vind het ontzettend gaaf dat de Sjoc zich in deze tijden van minder
NJN-leden en steeds meer digitalisatie zo goed staande houdt en ik
hoop dan ook dat dat nog vele jaren mag duren.
Als kersverse oude sok wens ik de Sjoc van de NJNeen hele
gelukkige verjaardag en nog heel veel fijne, actieve, leerzame en
gezellige jaren toe!
Veel groetjes, Renske (Hoekstra, voorzitter Sjoc 2008-2009-2010)

HET LELIJKSTEPLANTJEVAN... ELSKE
Door: Elske Kloen
valt nog niet mee, een stukje schrijven over het allerlelijkste
D atplantje
dat ik ooit gezien heb. Als je er wat langer over nadenkt
heeft eigenlijk elk plantje zo z'n charmes. Ik heb het bijvoorbeeld
niet zo op brandnetels, maar als ik die wat beter bekijk vind ik ze
toch wel leuk, met dat gekartelde blad en de slierterige groene
bloempjes. Sommige mossen zijn ook niet om aan te zien, maar dat
ligt volgens mij vooral aan het formaat - als een plantje kleiner is
dan de zandkorrels die er op liggen haak ik toch af.
Nee, dan zevenblad {Aegopodium podagria). Als 'ie nog jong is gaat
het nog wel. Het lijkt dan een vrolijk plantje, in een mooie frisgroene
kleur en steeds met zeven blaadjes. Maar later in het seizoen toont
zevenblad zijn ware aard. Hele stukken grond veranderen in een zee

van dezelfde blaadjes. Die zijn dan ook niet vrolijk meer, maar
hebben een stemmige kleur donkergroen gekregen. Andere plantjes
zie je niet meer, want het
zevenblad vangt al het licht
op met zijn parapluvormige
gestalte.
Weg
is
de
afwisseling waar ik als
Sjoccer zo blij van word.
Er is wel een lichtpuntje:
zevenblad smaakt prima.
zevenbladsla, pesto of door
de stamppot:
het kan
allemaal. En als je een plant
opeet maakt zijn uiterlijk ook
niet uit. Dus: if you can't
beat it, eat it!

7 5 SjOC-JAREN
INLEIDING GESCHIEDENIS VAN DE SJOC
Door: Max Simmelink
e geschiedenis van Sjoc(groep) is verassend interessant! Ik ben
normaal niet bijzonder geïnteresseerd in geschiedenis, maar het
verleden van de Sjoc fascineert mij zodanig dat ik er lappen tekst
over heb geschreven. Waarom is die geschiedenis dan zo boeiend?

D

De Sjoc is de oudste werkgroep van de NJN. Omdat zij al zo lang
bestaat is er heel wat veranderd. Tegelijkertijd is het grappig om te
zien dat sommige dilemma's de Sjoc iedere paar jaar weer
bezighouden.
De Sjoc heeft tot in de jaren '90 jaar veel interessant onderzoek
gedaan, dat vooral in de eerste twintig jaar van groot belang was
voor de wetenschap. Het is fascinerend dat deze jongeren (de
leeftijdsgrens was 23 jaar!) tot zoveel in staat waren! Het gaat
hierbij vooral om platensociologisch (=vegetatiekundig) onderzoek.
Ik wil graag benadrukken dat de Sjocgroep echt uniek was en nog
altijd is! Voor zover ik weet bestonden er elders nooit werkgroepen
voor jongeren die zich op vegetatiekundig onderzoek richtten. De
plantenwerkgroepen van de christelijke jeugdbonden (thans de JNM)
konden ook niet aan het niveau van de Sjocgroep tippen.
Het laatste decennium heeft de Sjoc zich nauwelijks nog bezig
gehouden met vegetatiekunde, maar desondanks blijft het

uitzonderlijk dat jongeren in een speciale werkgroep planten
bestuderen. Ik ken geen andere plantenwerkgroep voor jongeren in
binnen- en buitenland die zo goed draait als de Sjoc.
Ten slotte was en is de Sjoc altijd een gezellige, enthousiaste groep
mensen. Wie zelf goede herinneringen aan zijn lidmaatschap bij de
Sjoc heeft, zal wellicht benieuwd zijn naar het wel en wee van de
werkgroep in andere tijden.
Veel vragen zullen worden beantwoord. Waar komt de naam Sjoc
vandaan, of waarom heet "Kruipnieuws" eigenlijk Kruipnieuws? (Veel
NJN'ers die geen lid zijn denken trouwens dat ons blad Kruidnieuws
heet.) Wat is nu eigenlijk plantensociologie, waarom was het lange
tijd populair en hoe komt het dat de Sjoc er mee gestopt is? Het is
leuk om dat te ontdekken, dus lees dit nummer goed door!
Ik wil graag de volgende mensen bedanken voor hun hulp:
- Tessel Grijp, met wie ik een dag naar het IISG ben geweest;
- een aantal oude sokken, in het bijzonder Loekie van Tweel-Groot,
die mij hielpen om de slecht gedocumenteerde recente geschiedenis
te reconstrueren;
- Marga Coesèl, voor het schrijven van haar boek, dat mij
noodzakelijke achtergrondkennis over de NJN leverde.
Verspreid door dit Kruipnieuws staan verschillende hoofdstukken
over het verleden van de Sjoc.

Tijdsbalk
met
belangrijke

Geschiedenis Sjoc(groep)
•*>
"*

1935: aandachtvoor plantensociologie indeNJN
1937 oprichting Sociologengroep, eerste nummer Kruipnieuws
1940: naamSjokgroep duiktop
1942 korte samenwerking metWerkgroep Biosociologie NNV
1945: hoofdbestuur besluitwerkgroepen omte zettenin
commissies,alleende Sjocgroep magblijvenbestaan, maarer
komtookeen Botanische commissie (tot 1957)

— ca 1958: Sjocgroep verliest aansluitingtopvegetatiekunde,
crisisperiode totca 1961
— 1969: samenwerking Sjocgroep- PWG- HoLaPla,Driedistel
— 1972:fusie Sjocgroep - HoLaPla(t/m 1975),Eenbes,
leeftijdsgrens van23naar 25,PQ'sopVlieland (tot 2000)
— 1978:leeftijdsgrens weer23
— 1985:Kruipnieuws-Wintergroen(t/m 1988)
v

1987 jubileum 50jaar: pika ensymposium.Sjoc nogerg actief

— 1992/1993 Sjoc istijdelijk minder actief, leeftijdsgrens weer25
— 1998-2000: activiteit Sjoc daaltsterk
— 2001-2003: nieuwenthousiasme,verdwijnen vegetatiekunde
— 2006-2007:veeljonge enthousiaste leden
— 2012: Sjoc 75jaar en nogsteeds actief
De gebeurtenissen binnen de Sjoc. Deze worden allen toegelicht in verschillende
artikelen over de geschiedenis in dit nummer.

OPRICHTING VANDESOCIOLOGENGROEP
pioniers op het gebied van plantensociologie binnen de NJN
D ewaren
Bert Meyer Drees, Frans Tjallingii en Jacques Meltzer.
Dankzij hen groeide de aandacht voor vegetatiekunde vanaf 1935
binnen de bond. In 1937 werd de "Sociologengroep" (later
Sjocgroep) opgericht, als eerste werkgroep van de NJN. Hierbij
waren Victor Westhoff, Han Alta en Jacques Meltzer de leidende
figuren. Op www.sjoc.njn.nl/geschiedenis kun je meer lezen over de
aanloop naar de oprichting, afkomstig uit "Geboorte en eerste
stappen van de Sjoc", geschreven door Victor Westhoff in 1998 in
Amoeba. Uit dat interessante artikel blijkt "dat onze Sjocgroep niet
haar ontstaan dankt aan de een of andere particuliere gril, maar dat

zijevenorganischgegroeidisalshetEikenhaagbeukenbosch"(citaat
vanVictorWesthoff).
D e oprichtingvond plaatsop 26/27juni1937inJeugdherberq de
KarekietteKortenhoef.
Hierondereenstukjeoverdeoprichting,verschenen inhetartikel
"Uit de Praehistorie van het kruipen" van Victor Westhoff uit
Kruipnieuws6-2,juni1944.D e historischeconvocatie'dieindat
stukjeg e n o e m d wordthebbenw eteruggevondeninhetarchief.W e
hebbenhetgescandenhetisintezienopdewebsite.
Uithet jubileumnummervani944t
"Naditkamp (hetpaaskamp inPettan)«nhetreads genoemd«
pinksterkamp inroookvattenHanAlts,en ondergetekende het
Planop.een plantesociologischewerkgroepvanM.J.N.-er«te
stichten.Debelangstellingwaszoo levendig, de aanvragen
om literatuur sn inlichtiflen waren zoo veelvuldig, de
verzoeken tothetorganiseren van speciale excursies zoo
dringend, dat het alleszins gemotiveerd leek de naar
sociologiedorstendebijeentebrengen.Weinigkanje immers
alsaspirant-socioloog op je eigen houtje bereiken: Het
werkentezamenmetmeerervarenen isalthans in het begin
zeergewenscht.
Op 8juni 1937verscheendanookde historische convocatie
"namenshetUtrechtschekader",die eenaantal "enthousiaste
plantesociologen of hen. die het hopen te worden
uitnoodigden toteenweekend inKortenhoef OP26en27Juni.
Seopkomst overtrof deverwachtingen; bijna 30 N.J.N.-ers
bestormdendej.h.deKarekieten dartelden rond in "het
hol",het rietland zorgvuldigvertrappend.Onder geanimeerde
discussiemaaktenweenkeleopnamen,waarvanslechtseenvan
deKrabbeecheer-Kikkerbeet associatiesbewaard iegebeleven;
hetseriewerkvan laterejaren, waarbij de excursieleider
een dozijn opnamen uit zijn mouw schudde onder het
bewonderend gegaap der zwijgende menigte, was ons teen
gelukkig nogvreemd (die periode schijnt nuweervoorbij te
zijn). De oprichtings vergadering verliep tamelijk
ongeregeld ennotulenzijnerooknietvanbewaard gebleven.
maar ikkentochwelzeggendatmenzichvande normen van
deN.J.M,nietzooheelveel aantrok,blijkenshet aannemen
derbepaling,dat ook oud N.J.N.-ers actief lid was de
sociologengroepkondenworden (dit schaften we echter al
3Poedigweer af).Erwerdbesloten weekends en kampen te
houden,eenmededelingenblaadjeopte richten, publicaties
uittegeven eenbibliotheek te verzamelen, in de grote
Plaatsen het vormen van sociologische kaders, theorieavonden en excursies te bevorderen. en zelfs een
sociologisch hebariu»samen testellen.Van al die plannen
isalleenhet laatstebijeen plan gebleven, de rest is
bovenverwachting totwerkelijkheid geworden !Onder iesjoc
—

--•
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ZINGEN OP ZOKA: SJOOLIEDJES VAN
VROEGERENNU
Door: Nicky Lustenhouwer
ie in de NJN aan Sjoc'ers denkt, denkt aan zingen, en dit was
vroeger niet anders! Wat is er dan ook leuker dan het
bezingen van plantjes, kampavonturen en je mede-Sjoc'ers?
Op mijn oproep voor liedjes van Sjoc-kampen stroomde mijn
mailbox vol. Ik heb dan ook een selectie moeten maken, maar je
kunt alle liedjes vinden op Sjoc.njn.nl! Als je zelf nog leuke liedjes
hebt die je zou willen toevoegen op de website, stuur ze dan naar
Max.simmelink@wur.nl.
Veel dank aan iedereen die liedjes heeft gestuurd!

W

Onze muzikale excursie begint in 1937, het jaar van de oprichting
van de SJOC. Max herinnerde mij eraan dat we een officieel
"Sociologenlied" hebben! Jules van Oostrom begon met het maken
van het lied op een pika in Mook in 1937 (ca. 1 maand voordat de
SJOC werd opgericht). Op een Sjockamp op Texel eind oktober werd
het lied afgemaakt. Het verscheen kort daarna in het eerste nummer
van Kruipnieuws :

Texel,2J October 19}?'
TQB: DeOpperstureman.
1)JezietopZondagvendieraremensen,
Diealdatraooiedennenbosdeheledagverwensen;
Maar zienzein'tduineenplekje gras,
Dan zijnzegeweldig inhunsas.
Zegaanerdanvasteenopname plegen,
Snliggendesnoodseenuurinderegen.
Sik dennetjewordtuitgerukt,
.b i
Dekruidlaagdiewordt platgedrukt. '
.,£*•
2)Tenslotte stondennogslechts enk'Iesprietjes, •%Üs$pzz&
Datwarenmaarvandieindringers,envandieeplphiethes;..
Diewarenhetaankijkentochnietwaard,
/SS^**,
3 D dusbleefhunlevenmaargespaard.
«"SÄ«
Zehaddenniet eenseencijfergekregen,
--^w^*Enwarendusinhetlevengebleven!
HUhadermaar eenmaalgerold,)t,t8.
Toenwasd'associatlegemold!
Toelichting:Hetisnatuurlijkerg leuk,als 'nopname "uitkoa;t".Som£ïgë~söcïöl5gen latendaaromde"indringers"maar lieveruitdeIjst
weg;diebedervenhetideaal.Epiphietjes zijn,planten,dieopboomstronken enz.groeien (mossen),endietellen'natuurljjkhelemaal
niet mee!
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Tien jaar later schreef Victor Westhoff een heus epos ter
gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de Sjoc. Je kunt het hele
epos vinden op de Sjoc website; dit is het refrein, dat ook in andere
jubileum-Kruipnieuws en heeft gestaan (met dank aan Max):

R s freini
Wijs* De wulp zingt inzijn waternest (aio).
Het sjokken is Ren vreemd bedrijf
Je ligt «r>.aropjeluie lijf
Je proeft watyrusonkauwt watmos
En fintascortordan op los.
De regen klettert opjoboek, 't geeft niks,jeschrijft,
De bagger dringt totinjebroek, maar toch, je blijft,
En nooit vergeet jamoer die tijdvolsjok onnattigheid.
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W A T IS V E G E T A T I E K U N D E ?

Door: Max Simmelink

V

egetaties

De vegetatiekunde (= plantensociologie) houdt zich bezig met het
bestuderen van vegetaties. Met een vegetatie wordt een
verzameling planten bedoeld die grotendeels spontaan op een
bepaalde plek groeit. Een eentonige akker met alleen aardappels
beschouwen vegetatiekundigen niet als een vegetatie, maar een
akker waarop veel onkruiden groeien wel, aangezien die zich
spontaan hebben gevestigd. Bomen zijn in Nederland vaak
aangeplant, maar vanwege de ondergroei van kruiden en mossen
zijn ook geplante bossen vegetaties.
Vegetatiekundigen willen begrijpen waarom bepaalde plantensoorten
samen voorkomen op een specifieke plek in het landschap. Welke
soorten op een bepaalde plaats kunnen groeien wordt bepaald door
milieuomstandigheden. Voorbeelden zijn bodemvocht, klimaat,
voedselrijkdom en zuurgraad van de bodem. Verder hebben dieren
en mensen een grote invloed op de vegetatie. Door hun gedrag of
gericht beheer bevoordelen ze bewust of onbewust bepaalde
plantensoorten. Ten slotte is de concurrentie tussen plantensoorten
erg belangrijk: op veel plekken waar de milieuomstandigheden niet
al te extreem zijn kunnen erg veel soorten groeien, maar slechts
enkelen winnen de strijd om ruimte, water, licht en voedingsstoffen.
Soms werken bepaalde plantensoorten ook samen (symbiose).
Veldonderzoek: vegetatieopnamen
Wanneer vegetatiekundigen (wetenschappers die vegetaties
bestuderen) onderzoek doen om te achterhalen waarom bepaalde
planten ergens groeien, maken ze meestal vegetatieopnamen. Bij
een vegetatieopname schrijf je precies op welke plantensoorten er
voorkomen in een vierkant (of een andere handige vorm). Dat
vierkant noem je een proefvlak.
Het is erg belangrijk dat je het proefvlak op een redelijk homogene
plek legt, dat wil zeggen een plaats zonder opvallende overgangen
in de structuur of soortensamenstelling van de vegetatie. Zo'n
opvallend overgang wijst er namelijk op dat er verschillende
vegetaties in het proefvlak voorkomen. Dat komt meestal doordat
de milieuomstandigheden sterk verschillen binnen het proefvlak,
14

bijvoorbeeld een overgang van nat naar droog. Als je echter wil
verklaren waarom het ene vegetatietype er groeit, moeit je niet ook
gegevens over een ander vegetatietype opnemen. Je kunt dan
bijvoorbeeld beter één proefvlak op het natte deel leggen, en een
ander proefvlak op het droge.
Het proefvlak moet groot genoeg zijn om representatief te zijn voor
de vegetatie. Als je een proefvlak van 1 m2 in een bos legt, zul je
meestal geen enkele boom in je proefvlak aantreffen, terwijl bomen
juist zo kenmerkend zijn voor een bos. Maar je moet ook geen
proefvlak van een hectare (10.000 m2) leggen, want dan is de kans
erg klein dat het proefvlak homogeen is en kost het maken van de
opname veel te veel tijd en moeite. Voor bossen is daarom 100-500
m2 gebruikelijk. In open vegetaties, zoals heiden en graslanden,
heb je aan 1-50 m2 genoeg om de meeste kenmerkende soorten in
je proefvlak te vinden.
Bij het proefvlak schrijf je per vegetatielaag (vaak boomlaag,
struiklaag, kruidlaag en moslaag) op welke soorten er voorkomen en
hoeveel procent van het proefvlak iedere soort bedekt. De som van
alle bedekkingen mag meer dan 100% zijn, omdat er vaak meerdere
lagen blad boven elkaar hangen. Bij soorten die slechts een erg klein
oppervlak bedekken noteert men vaak hoeveel individuen er
ongeveer zijn. Er bestaan verschillende schalen om bedekking en
aantal handig in categorieën in te delen. De bekendste is de
gecombineerde schaal van Braun-Blanquet, zie het artikel "Verslag
vegetatiekundige excursie Amelisweerd".
Vegetatieopnamen maken is een middel om meer kennis te
verkrijgen
over
de
vegetatie, maar het is
geen doel op zich. In
oude nummers van
Kruipnieuws worden wel
eens
excursieleiders
bekritiseerd die er een
sport van maken zo veel
mogelijk opnamen te
maken binnen korte tijd,
om
daarmee
excursiedeelnemers te
imponeren. Net als bij
het 'soorten jagen' kan
men dus ook bij het
opnamen
maken
doorschieten.
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Permanente kwadraten
Permanente kwadraten (PQ's) zijn vegetatieopnamen die eens in de
zoveel jaar op precies dezelfde plek gedaan worden om de
ontwikkeling van de vegetatie te kunnen volgen. Zo kan men de
natuurlijke successie nauwkeurig beschrijven. De Sjocgroep heeft
vroeger ook regelmatig PQ's bijgehouden. Op Vlieland zijn PQ's
bijgehouden van 1972 tot 2000! Dat gebeurde om de paar jaar. Het
laatste verslag in Kruipnieuws verscheen in 1996, de opnamen van
2000 lijken niet bewaard te zijn gebleven. Daarnaast waren er ook
wel eens voor kortere tijd PQ's elders, bijvoorbeeld in de Eifel van
1990 tot 2000.
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Door verlanding in laagveengebieden ontwikkelen plassen zich op den duur tot bossen als
de mens niet ingrijpt. Dat is een voorbeeld van natuurlijke successie. Deze tekeningen
verschenen op de voorpagina van Kruipnieuws 24-2,1962. De Sjocgroep heeft zich in de
eerste decennia vaak met verlanding beziggehouden, o.a. in Kortenhoef en de
Weerribben.

Milieuvariabelen
Soms worden er in ieder proefvlak ook milieuvariabelen gemeten.
Enkele variabelen kunnen direct in het veld worden gemeten, soms
allen met hulp van speciale apparatuur. Voorbeelden zijn de
grondwaterstand, de hoeveelheid licht die tot de bodem doordingt of
de dikte van de humuslaag. Andere variabelen, zoals de
voedselrijkdom en de zuurgraad van de bodem, kan men het beste
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meten door bodemmonsters te nemen en deze in een laboratorium
te analyseren. Milieuvariabelen kunnen echter binnen het proefvlak
en door het jaar heen sterk schommelen. Dat kan men oplossen
door meerdere monster per proefvlak te nemen en meermaals per
jaar terug te komen. Maar dat kost veel tijd en moeite.
Gelukkig bestaat er een goed alternatief. Een plantensoort staat niet
zomaar
ergens, maar kan alleen overleven als de
milieuomstandigheden geschikt zijn. Ecologen hebben dat precies
onderzocht en voor de meeste plantensoorten in Europa voor
verschillende milieuvariabelen indicatiewaarden gemaakt. Het
bekendste voorbeeld van indicatiewaarden zijn Ellenbergwaarden
(gemaakt door de ecoloog Ellenberg). Deze geven per
milieuvariabele op een schaal van 1 tot 9 aan welke eisen de plant
stelt. Ellenbergwaarden bestaan onder andere voor zuurgraad (pH
van de bodem), productiviteit (de hoeveelheid nutriënten in de
bodem), temperatuur, bodemvocht, saliniteit (zoutgehalte van de
bodem) en licht. Een voorbeeld aan de hand van de
Ellenbergwaarden voor bodemvocht: Muurpeper (Sedum acre) groeit
op droge plekken en heeft 2 als waarde, terwijl bij Watermunt
{Mentha aquatica) de waarde 9 aanduidt dat de soort alleen op natte
plekken overleeft. De kans dat je beide soorten in een homogeen
proefvlak aantreft is dus vrijwel nul.
Door voor alle planten in een proefvlak de Ellenbergwaarden te
bepalen en het gemiddelde uit te rekenen krijg je meestal een
betrouwbare indicatie voor de waarde van de milieuvariabele. Dit
kan zelfs een beter beeld geven dan echte metingen, omdat planten
er het hele jaar staan en het gehele proefvlak bedekken; alle
schommelingen van de milieuvariabelen over plaats en tijd hebben
dus invloed. Je kunt dus aan de hand van de plantensoorten in een
proefvlak met behulp van Ellenwergwaarden verklaren waarom die
plantensoorten er voorkomen. Dat is in feite een cirkelredenering,
maar uit onderzoek blijkt dat het desondanks een goede methode is.
Als je nauwkeurig te werk wilt gaan kun je beter zowel
milieuvariabelen meten als Ellenbergwaarden gebruiken, dat is het
meest betrouwbaar.
In het artikel 'Profielwerkstuk: Kalkgraslanden in de Viroin' kun je
een voorbeeld zien van w a t j e met Ellenbergwaarden kunt doen.
Plantengemeenschappen
Hoewel iedere plantensoort weer andere milieueisen heeft, blijken er
in de natuur toch min of meer vaste combinaties van plantensoorten
(vegetatietypen / plantengemeenschappen) te zijn. Iedereen die wel
eens in de natuur komt kan dat beamen. Een leek is in staat om
vegetatietypen zoals heide, grasland, loofbos, naaldbos en moeras
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te onderscheiden. Ook met statistiek kan men aantonen dat
bepaalde combinaties van plantensoorten bijzonder vaak
voorkomen, terwijl men slechts zelden overgangen tussen deze
vegetatietypen aantreft. In cultuurlandschappen, die gevormd zijn
door de mens, is dat nog sterker het geval dan in de natuur. Mensen
hanteren namelijk harde grenzen tussen verschillende vormen van
landgebruik, zoals akkerland en grasland.
Sommige plantensoorten komen slechts in één plantengemeenschap
voor, en zijn dus kenmerkend voor die gemeenschap. Desondanks
kunnen ze ook binnen die plantengemeenschap erg zeldzaam zijn.
Deze soorten noemt men kensoorten. Constante soorten komen
meestal voor in de betreffende plantengemeenschap, maar ook in
andere plantengemeenschappen. Je kunt een gemeenschap dus niet
met uitsluitend constante soorten op naam brengen. Een
differentiërende
soort komt eveneens voor in andere
gemeenschappen, maar niet in bepaalde gemeenschappen waarmee
de betreffende gemeenschap verward kan worden, en is wel
bruikbaar bij het op naam brengen.
Het is dus mogelijk om de vegetatie in te delen in verschillende
typen, die ook wel plantengemeenschappen genoemd worden. Het is
echter een kwestie van smaak hoe gedetailleerd je die indeling
maakt. Er bestaat voor plantengemeenschappen een hiërarchisch
systeem van globale naar gedetailleerde indelingen, dat ik met
voorbeelden van de indeling van heidevegetaties zal toelichten.
Recente indelingen in plantengemeenschappen zijn met behulp van
statistische computerprogramma's gemaakt, maar oudere indelingen
zijn gebaseerd op een combinatie van veldervaring en
onderzoeksresultaten.
De meest globale indeling is in klassen, daarvan onderscheiden we
er 43 in Nederland. De Latijnse namen van klassen bestaan meestal
uit twee constante en / of kenmerkende soorten en eindigen
standaard op -etea. Heidevelden, voor de leek misschien één pot
nat, kan men al indelen in twee afzonderlijke klassen. Natte
heidevelden worden tot de 'klasse van de hoogveenbulten en natte
heiden' gerekend. Hier is Dopheide {Erica tetralix) meestal
dominant. Droge heidevelden behoren tot de 'klasse van de droge
heiden'. De Latijnse naam, Calluno-ulicetea, is samengesteld uit de
genusnamen van de dominante constante soort Struikheide (Calluna
vulgaris) en de zeldzame Gaspeldoorn {Ulex europaeus).
Een iets gedetailleerdere indeling is in orden, in Latijn eindigend op alia. Vaak verschilt de indeling in orden niet van de indeling in
klassen, bijvoorbeeld bij de droge heiden (de orde heet Callunoulicetalia). Daarom worden de orden niet vaak gebruikt.
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Wel belangrijk is de nog preciezere indeling in verbonden (Latijn: ion). Onze droge heiden worden onderverdeeld in twee verbonden.
De heidebegroeiingen die voorkomen in de kalkarme duinen worden
tot het Kraaihei-verbond gerekend. De binnenlandse droge heiden
hebben een andere soortensamenstelling, en behoren tot het
Verbond van Struikhei en Kruipbrem'. De Latijnse naam CallunoGenistion pilosae is weer samengesteld uit de namen van die twee
soorten. Van de zeldzame kensoort Kruipbrem (Genista pilosa) is
ook de soortnaam pilosa opgenomen, om verwarring met andere
bremsoorten te voorkomen.
De meest gedetailleerde indeling die veel gebruikt wordt is in
associaties (Latijn: -etum), daarvan onderscheiden we er 228 in
Nederland. Het Calluno-Genistion pilosae kan worden onderverdeeld
in twee associaties. De algemeenste, de 'associatie van Struikhei en
Stekelbrem' komt voor op de droogste droge heiden. De Latijnse
naam is Genisto anlicae-Callunetum (Stekelbrem heet Genista
anglica in het Latijn). Op iets vochtigere plaatsen tref je vaak Rode
bosbes (Vaccinium vitis-idaea) en Blauwe bosbes (Vaccinium
myrtillus) aan. Dat vegetatietype noemt men 'associatie van
Struikhei en Bosbes' (Vaccinio-Callunetum). Sommige associatie
worden zelfs onderverdeel in sub-associaties (uitgang -etosum),
maar deze worden meestal alleen lokaal gebruikt. De indeling in
associaties komt wel grotendeels overeen tussen verschillende
landen. Wel kan het nodig zijn de indeling na verloop van tijd te
wijzigen, omdat plantengemeenschappen kunnen verdwijnen en
nieuwe kunnen ontstaan.
Sommige vegetatietypen kan men niet tot op de associatie
nauwkeurig benoemen, omdat ze geen kensoorten op
associatieniveau hebben (maar bijvoorbeeld wel op klasseniveau).
Dat zijn vaak door de mens sterk verstoorde vegetaties met weinig
soorten. Om ze toch een naam te geven zijn er romp- of
derivaatgemeenschappen bedacht, vaak genoemd naar de
dominante soort in die vegetatie (die echter geen kensoort is).Voor
de droge heiden is de rompgemeenschap van Brem (Cytisus
scoparius) een voorbeeld, een soortenarme vegetatie van heide en
bremstruweel.
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Foto van een Pools voorbeeld van de associatie van struikhei en stekelbrem van
Wikipedia (auteur Krzysztof Ziarnek).

Wat heb je er nu aan om heidevelden in zo veel verschillende
plantengemeenschappen in te delen? Iedere associatie heeft weer
eigen soorten en een eigen ecologie. Bovendien zijn de associaties in
het veld vaak goed herkenbaar (voor de zekerheid kan men beter
vegetatieopnamen maken en de soortenlijst goed vergelijken met de
beschreven soortensamenstellingen van de associaties). Daarom zijn
de plantengemeenschappen een efficiënte manier om met één naam
aan te geven wat voor type vegetatie je hebt, en hierover te
communiceren met wetenschappers uit allerlei landen. Zo kun je ook
gemakkelijk onderzoek aan hetzelfde type vegetatie uit andere
regio's vinden en de kennis gebruiken voor nieuw onderzoek of
beheer. Plantengemeenschappen zijn een goed uitgangspunt voor
het maken van beheerplannen: per gemeenschap kun je aan de
hand van wetenschappelijk onderzoek en je eigen veldervaring
bepalen welk beheer nodig is om de plantensoorten te behouden.
Om een gebied nauwkeurig in plantengemeenschappen in te delen
moet je wel een vegetatiekartering doen, waarbij je met behulp van
vegetatieopnamen in kaart brengt hoe de verschillende
vegetatietypen verspreid liggen over je terrein.
Het onderscheiden van plantengemeenschappen is echter geen doel
op zich, het is een middel om kennis over de vegetatie goed te
structureren. Wie zich te eenzijdig bezig houdt met de indeling in
plantengemeenschappen maakt zich volgens een oud nummer van
Kruipnieuws schuldig aan 'associatiefokkerij'. De grenzen tussen
associaties variëren in de natuur van abrupt tot geleidelijk, een
perfecte indeling is dus onmogelijk. Hieronder een parodie uit
Kruipnieuws 2-4 (1940), die de soms overdreven wens naar perfecte
associaties mooi weergeeft.
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Onderzoeksresultaten
Wanneer je opnamen hebt gemaakt kun je deze invoeren in een
speciaal computerprogramma (Turboveg) of in Excel. Je kunt de
opnamen in een nette tabel zetten met soorten verticaal en
opnamen horizontaal. In het 'Verslag vegetatiekundige excursie
Amelisweerd' kun je voorbeelden van tabellen vinden, maar die
bevatten slechts één opname per tabel. Als je meerdere opnamen
hebt kun je de tabel mooi structureren door soorten die vaak samen
voorkomen onder elkaar te zetten en opnamen die op elkaar lijken
naast elkaar. Door goed naar de tabel te kijken en statistische
computerprogramma's te gebruiken kun je verschillende
vegetatietypen
onderscheiden.
Door
ook
de
gemeten
milieuvariabelen
en/of
Ellenbergwaardenmet
een
computerprogramma (zoals Canoco) te analyseren, kun je
ontdekken bij welke milieuomstandigheden vegetatietypen en
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individuele soorten voorkomen. Het kan ook zonder computer, maar
dat kost veel meer tijd en moeite.
Uiteindelijk kun je door vegetatiekundig onderzoek verklaren
waarom de vegetatie verschilt over tijd en ruimte.
Vegetatiekunde en de Sjoc
Over dit thema valt in verschillende artikelen over de geschiedenis
van de Sjoc(groep) meer te lezen. Hier wil ik kort uiteenzetten wat
de leuke en minder leuke kanten van vegetatiekundig onderzoek
voor de huidige Sjoc zijn.
Ik begin met een citaat van Victor Westhoff: "Niet zulke
onderzoekingen zelf konden het doel zijn van de N.J.N. Wel echter
was voor de Bond van veel betekenis de "sociologische blik", de
aandacht en het begrip voor de wetmatige opbouw van het
plantendek en zijn bepaaldheid door het milieu; het ervaren van het
landschap als een zinvol geheel, tot stand gekomen door de
wisselwerking van klimaat, bodem, plantengezelschappen en
mensch. Dit kan leiden tot een wezenlijke verruiming van ons inzicht
in de natuur. Het maken van opnamen kan hierbij van veel waarde
zijn. Ook al zullen slechts weinigen ertoe komen, deze opnamen in
tabellen te verwerken - het wetenschappelijke doel - , juist het
opnemen zelf leert ons, het plantendek met een scherpe blik te
analyseren, dwingt ons de planten te kennen ook in niet-bloeiende
toestand, als kiemplantje, als dorre stengel; het leert ons tal van
bijzonderheden zien, die ons anders zouden ontgaan." ("U'it de
Praehistorie van het kruipen', Kruipnieuws 6-2, juni 1944).
Zelf vind ik ook dat vegetatiekundig onderzoek een meerwaarde
heeft boven enkel naar plantensoorten kijken; je leert beter
determineren, je kijkt scherper naar de vegetatie en door analyses
te doen kun je ontdekken waarom bepaalde soorten op een
bepaalde plaats groeien. Daarom zou het leuk zijn als de Sjoc weer
wat vaker onderzoek zou doen.
Geduld, concentratie en doorzettingsvermogen zijn wel vereist voor
het maken van vegetatieopnamen. Ook een goede soortenkennis is
nodig. Ten slotte moet onderzoek worden voorbereid en de
resultaten worden uitgewerkt. Tegenwoordig zijn er erg weinig
jongeren die daar zin in hebben en de benodigde tijd en capaciteiten
hebben. Het zou daarom niet goed zijn om de Sjoc te forceren om
zoals vroeger veel hoogstaand onderzoek te doen. Het blijft
belangrijk om gezellige, ontspannen excursies te doen. Veel
kampdeelnemers zien op kamp gaan immers als vakantie om bij te
komen van het school/studiejaar. En jonge leden moeten
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enthousiast gemaakt worden met laagdrempelige excursies, waarbij
ze de beginselen van het determineren kunnen leren.
Maar als genoeg leden er rijp voor zijn, dan is vegetatiekundig
onderzoek een leuke en leerzame bezigheid. Gelukkig zijn er genoeg
experts (zowel oude sokken als experts die nooit lid waren) die
bereid zijn om de Sjoc hiermee op weg te helpen.
Voor de wetenschap is er natuurlijk veel minder te ontdekken als in
de beginjaren van de Sjocgroep, toen de vegetatiekunde nog in haar
kinderschoenen stond. Of we zouden naar verre landen moeten
reizen waar deze tak van de biologie haar intrede nog niet heeft
gedaan. Desondanks blijft het voor de wetenschap altijd nuttig om
onderzoek naar vegetatie te doen, als is het maar om vast te leggen
hoe deze in de loop der tijd verandert.
Bronnen:
- Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland. Joop Schaminée, Karlè Sykora,
Nina Smits, Marcel Horsthuis. KNNV uitgeverij, Zeist 2010.
Reader van het vak NCP-30306 (Field Course Vegetation Sciense and Systems
Ecology; versie 2011), dat jaarlijks in juni aan Wageningen Universiteit wordt
gegeven. Auteurs vermoedelijk Karlè Sykora, André Schaffers.

23

A L S

J E G O E D

K I J K T

Z I E J E D A T

A L L E S . . .

EETBAARIS.#
Door: Ingeborg Klarenberg
et zou toch geweldig zijn als je gewoon een blokje om loopt en
H tijdens
het wandelen je maaltijd verzamelt. Wat blaadjes lookzonder-look, jonge beuken- en berkenblaadjes, en daar een salade
van, gecombineerd met stokbrood (uit de winkel, of zelfgemaakt)
met zelfgemaakte kruiden-bloemenboter (met hondsdraf, daslook,
paardenbloem, duizenblad en zevenblad). Dit klinkt als een
sprookje, maar het is niet onmogelijk. Niet voor de arme student of
de tegendraadse tiener, niet voor de geitenwollen sok en ook niet
voor de hippe yup. Meer weten, kijk op www.plukdestad.nl.
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7 5 SjOC-JAREN
HET EERSTEDECENNIUM:EENROERIGTIJDPERK
Door: Max Simmelink
de Sjocgroep al vanaf de oprichting populair was en het
H oewel
ledenaantal geleidelijk toenam, verliepen de eerste jaren niet
zonder inzinkingen. Driemaal was het einde nabij voor de Sjocgroep.
In de tussenliggende periodes ging het vaak prima en werd er veel
belangrijk onderzoek gedaan.
De eerste inzinking was van eind 1938 tot eind 1939. Terwijl in de
periode november 1937 tot juli 1938 vijf nummers van Kruipnieuws
waren verschenen, verscheen het volgende nummer pas weer in
oktober 1939. "Daarna (na de herfst van 1938, red.) werd door het
bestuur niets meer gepresteerd en dreigde de sociologengroep
voorgoed in te slapen. Deels waren studieredenen hiervan de
oorzaak deels een critischer houding tegenover de sociologie van
enkele bestuursleden die de geestelijke voogdij van Victor
ontgroeiden ..., of die uit N.J.N oogpunt een grote hekel hadden
gekregen aan het klieken en aan de mode van sommige
excursieleiders, om in sneltreinvaart opnamen te maken en een
groot aantal Latijnse associatienamen op te spuiten, gegapt uit
Tüxens 'bijbel'." (Wim D. Margadant, Uit de Kruipperiode van het
kruipen, Kruipnieuws 6-2, juni 1944).
Sjoksfeer en kliekgeest
In 1939 was er weer een daadkrachtig bestuur, dat de "stervend
gewaande sociologengroep" weer tot leven bracht. In 1940 ging het
prima met de Sjocgroep. Er waren veel enthousiaste mensen met
kennis. De Sjocgroep telde al zo'n 70 leden en 10 donateurs. Victor
Westhoff was eind 1939 oude sok geworden en tot 'erevoorzitter'
benoemd.
Voor het eerst wordt er lyrisch over de 'sjoksfeer' geschreven (door
Johan Dijk in Kruipnieuws 3-2, december 1940): "Schrijven echter
wil ik over de fijne stemming, de bijzondere 'sjoksfeer', die ons
samenzijn beheerste. Die 'voelbaar' was op excursie, en 's avonds,
als het plegen van Sjok niet meer de tweede band vormde, die ons
tezamen bond. Het was aanwezig bij het avondwandelen, deed mee
aan de volksdans, dronk sjok, en luisterde die Zondagavond onder
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Wil z'n luifel naar de edele liederen, uit persoonlijke bundels.
Ongevraagd mengde hij zich in de ernst onzer debatten, en bij het
einde deelde hij in de weemoed, waarmee wij aan de Jankagracht
Sjoklied en Bakmars zongen in 't sterrelicht, gedempt door wolken,
en gefilterd door de dennen van het Kampterrein .." De Sjocgroep
was een echte kliek geworden, er werd zelfs een eigen vlag
ontworpen.
Niet-Sjoccers waren niet allemaal enthousiast over deze hechte club.
In januari 1944 schreef Wim Klinkenberg (zelf actief Sjoccer) in het
artikel "De Sjokgroep en de Bond" (Kruipnieuws 6-2): "Is het
wonder, dat alle mogelijke niet Sjoccers alarm maakten, en de grote
woorden 'bondje in de Bond' in de mond namen?! Je had die oude
congressen moeten meemaken. Er ging er niet één voorbij, waar
niet op sappige wijze schimpscheuten naar het hoofd der argeloze
Sjocwichtjes werd geslingerd, en ik moet eerlijk zijn: dikwijls waren
die bezwarende termen verdiend. Verscheiden leden van de
Sjocgroep gingen zich als 'belangrijker' of 'beter' NJN-ers
beschouwen, en zodra je dat doet, ben je beslist een slecht NJN-er."
De Sjocgroep droeg een gevaar met zich mee: "door het
noodzakelijkerwijs houden van eigen, gemeenschappelijke uitingen,
onttrekt zij vele waardevolle leden aan afdeling en/of district." Ook
de kliekgeest der Sjoccers werd door velen als hinderlijk beschouwd.
In 1941 kwam er vanuit afdeling Den Haag zelfs een voorstel om de
Sjocgroep en andere recent ontstane werkgroepen af te schaffen,
maar dat werd afgewezen. In 1941 begon de Sjocgroep met het
stichten van kaders in de afdelingen, hetgeen wel als positief werd
beschouwd.
In 1942 was er weer een inzinking die het voortbestaan bedreigde.
Er kwam echter steun en samenwerking met de nieuwe Werkgroep
voor Biosociologie van de N.N.V. (thans KNNV), waarvan Victor
Westhoff voorzitter was en veel oudleden lid werden. Deze werkgroep keek
niet alleen naar de vegetatie, maar naar
MÉÉk.
de hele levensgemeenschap. Het plan
was om het Kruipnieuws te gaan delen,
maar er kwam slechts één gezamenlijk
nummer uit, daarna gingen beiden
verder in een eigen blad. De Sjocgroep
lijkt dus kort onder voogdij te zijn
geraakt, maar ging • daarna weer
zelfstandig verder. Vanaf de zomer van
1943 was er weer veel enthousiasme.
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Invloed van de oorlog
De oorlog belemmerde de activiteiten, zo moest men voedselbonnen
meebrengen op kamp en konden kampen vaak niet doorgaan, vooral
aan het eind van de oorlog. Desondanks bleef de Sjocgroep
functioneren. In de zware periode juni 1944 tot september 1945 is
Kruipnieuws niet verschenen.
Binnen de Sjocgroep waren er zowel verzetsstrijders als
sympathisanten van de Duitsers. Johan Dijk, Sjocvoorzitter van
september 1939 tot eind 1941, lijkt tot de laatste groep te hebben
behoord. Hij zou aanvankelijk eind 1940 bondsvoorzitter van de NJN
worden. Omdat er werd getwijfeld aan zijn democratische
gezindheid, koos men toch voor een andere kandidaat (Coesèl,
1997). Johan Dijk noemt in Kruipnieuws het jaar 1940 "het eerste
jaar der revolutie" en 1941 "'t tweede jaar der vernieuwing". Dat
wekt de indruk dat hij inderdaad positief tegen de bezetting
aankeek.
In 1943 werd Hans Sturm voorzitter. Hij deed verzetswerk, en
moest daarom in maart 1944 onderduiken. Daarom nam Gertie
Dansen het voorzitterschap van hem over, ze was de eerste
vrouwelijke voorzitter. In september 1945 verscheen bovenaan de
eerste pagina van Kruipnieuws 6-3 een kort bericht: "In Maart van
dit jaar werd Hans Sturm gefusilleerd. Wij kunnen niet begrijpen,
dat we Hans nooit weer zullen zien. Hij was zo door en door levend,
en zo'n goede vriend. We danken Hans, voor alles wat hij voor ons
persoonlijk en voor de sjokgroep geweest is en we zullen proberen
op
waardige
wijze
zijn
werk
voort
te
zetten."
B . J . F . S0CICI0G5i:n!-:05P
Zeist, 7 September 1940.
Beste l u i ,
Aangezien de J.H. in Oo:v'e,rneBselen gesloten i s , kan ons
weetend daar n i e t doorgaan. Inpluats da,a-van houden we nu op 14 en
15 September oen weegend b i j Derk-J&n (B.J.Velthuis, Iïaeret ? 47 1
in ZnoUerkerspel). Je volgt vanuit Zwolle de wen naar Koppel; na
de brug c*er de Vacht linksaf ; dan r e ö h t s ; vervolgens weer linksaf ;
daarna de derde boerderij r e c h t s .
T>e jongens kuit en slapen in de hooiberg; de meisjes kamperen op het grasvbld voor het h u l s , b i j sleofert weer op de deel iEhet
s t r o . ' s Avonds sjok met Ejok! '.1 ! Brood nee voor 3 keer.
Vergeet n i e t het strookje van de oonvo, zowel voor Zwollerkerspol a l s voor Blaricum, t e sturen naar Hermar. fassonier, waar met
ingang van heden tevens het Beoretariaat Gevestigd i s .
•Tot b i j Derk-Jan en in Blariouml!
HET HKSSBTOR.
Vanwege de oorlog was het soms moeilijk een kampplaats te vinden. In die tijd sliepen
jongens en meisjes nog gescheiden.
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Opnieuw dreigt de bond met opheffing
In 1945 werd na de bevrijding een zomercongres van de NJN
gehouden. Het hoofdbestuur wilde de werkgroepen opheffen. Deze
bestudeerden te intensief een bepaalde soortgroep, en alleen
mensen met voldoende kennis mochten lid worden. Werkgroepen
zouden worden vervangen door commissies, die voor iedereen
toegankelijke activiteiten moesten organiseren (ook voor mensen
met weinig soortenkennis). Deze zouden verantwoordelijkheid
dragen tegenover de hele bond, in plaats van alleen tegenover de
eigen leden, zoals werkgroepen. Er waren echter veel belangrijke
NJN'ers die grote waarde hechtten aan het voortbestaan van de
Sjocgroep. Uiteindelijk mocht de Sjocgroep als enige werkgroep
blijven bestaan. Maar er kwam ook een nieuwe Botanische
Commissie (later Plantencommissie), die het blad Daar bot iets ging
uitgeven (Coesèl, 1997).
De bestuursleden van de Sjocgroep zagen ook voordelen in het
bestaan van die commissie. De helft van de maar liefst 200 leden
(zij met weinig kennis) werd automatisch overgeplaatst naar de
Botanische commissie. (Al snel mocht trouwens iedereen lid worden
van de Sjocgroep.) Het commissieblad was bedoeld voor makkelijke
stukken, Kruipnieuws voor stukken op hoog niveau. Men hoopte ook
dat de drukkosten voor Kruipnieuws hierdoor zouden dalen. Later
werd er in Kruipnieuws echter altijd negatief over de
Plantencommissie geschreven. In 1946 werd er geklaagd dat de
Sjocgroep minder bekend was geworden en in isolement was
geraakt. Maar het aantal leden en het enthousiasme nam al snel
weer toe. Dit was het begin van een succesvol en stabiel tijdperk.
Overigens is de Plantencommissie in 1957 weer opgeheven, vanaf
toen was de Sjocgroep weer de enige groep binnen de NJN die zich
op planten richtte. Vanaf de tweede helft van de jaren '50
ontstonden er ook weer andere werkgroepen. Discussies over de
verhoudingen tussen werkgroepen en afdelingen/districten kwamen
ook later voor, maar bedreigden nooit meer het voortbestaan van de
werkgroepen. Ook in de jaren '80 waren de verhoudingen nog
gespannen. In 1984 probeerde het Sjocbestuur meer contact met
afdelingen te leggen, o.a. door er veel excursies leiden. De goede
bedoelingen werden echter door weinig NJN'ers opgemerkt. Bij veel
NJN'ers leefde het vooroordeel dat werkgroepen geen interesse in
afdelingen hadden.
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ZINGENOPZOKA
Door: Nicky Lustenhouwer

T

erschelling I I , 1966

Een sprong in de geschiedenis, naar 1966. Dit begin van het
"Karrespoorlied" hebben we gekregen van de ouwe sokken Wim en
Wiek de Kleine en Heinjo During, die het soms nog steeds zingen!
Wijs: "wie gaat er mee naar Ameland varen,'s morgens vroeg al ihin
de dauw... "
Wie gaat er mee door 't karrespoor kruipen,
's Morgens vroeg al in de dauw,
Fijn aan die kleine bloemetjes ruiken,
O, wat gaat de tijd dan gauw
Scirpus setaceus en Cicendia
Ah, Centunculus en Radiola
Oh, wat zijn die bloemetjes fijn
Ik wou dat ik altijd op Skylge kon zijn.

Skylge I, 2004
Enterecht! Want naar Skylge gaan we natuurlijk nog steeds. Dit zijn
twee wekliedjes die ik heb gekregen van Leonie - misschien wel de
meest geschreven liedjes, en lekker opstaan natuurlijk : ) :
Wijs: De haan is dood (Tessel
& Leonie)
De meeuw is dood de meeuw is
dood
De meeuw is dood de meeuw is
dood
Hij zit nu in stukjes in de pap in
de pap
Hij zit nu in de pap in de pap
Ieuw,
ieuw, ieuw, ieuw, ieuw, ieuw, ie
uw
Ieuw,
ieuw, ieuw, ieuw, ieuw, ieuw, ie
uw

Wijs: de Eglantier (Jorijn,
Tessel & Janne)
Ik vertel u over deze ramp,
Wehebben het over een
zomerkamp
Waardit kamp onder lijdt
Is de grote plantjesstrijd
Dus komt nu allen uit uw bed
Want er is een familie ontdekt
Want er was nog nooit een
beter kamp
Dan het kamp van deze ramp
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In een Amalia (dat heette al zo vóór de prinses was geboren) gaan
alle kampdeelnemers dood, een favoriet concept op de bonte avond.
Deze is op de wijs van de Dodenrit, met dank aan Marleen.
REFREIN: kuiltje hier, kuiltje daar
ja je ziet ze veel dit jaar
kuiltje hier, kuiltje daar
veel abortussen dit jaar
1. we rijden op de fiets, al over het abortuspad
het heeft nogal geregend, dus het is allemaal nat
het is nog wel een stukje voor we bij het einde zijn
we zijn nog fris en fruitig dus we vinden het wel fijn
2. we nog op het pad waarover ik zoeven zong
we zijn met njners ook al zijn we nog wat jong
de Boschplaat is een zeer onoverzichtelijk terrein
waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn
3. het regent pijpestelen op dit glibberige pad
de modder onder onze wielen maakt het erg glad
de allerkleinste klunsjes verliezen hun evenwicht
ze vallen van hun fietsen af en verdwijnen uit het zicht
4. we lopen met het restant de zoute kwelder in
het is misschien wat zompig maar dit is pas het begin
er is een diepe, brede slenk die 't lopen moeilijk maakt
we trekken onze kleren uit en zijn allemaal naakt.
5. het water wordt steeds dieper en het reikt tot onze nek
de allergrootste klunzen raken vast in deze drek
we laten ze maar zitten want ze stonken nogal hard
ze schreeuwen nog een laatste gil, maar nu geen tijd voor smart
6. intussen gaat zich iets
bewegen in de achtergrond
iets donkers en iets talrijks en
dat lijkt me ongezond
ze zijn nog vrij ver achter ons,
wezien ze echter wel
het is een hele massa en ze
vliegen nogal snel

7. maar jammer dat de dazen ons nu hebben ingehaald
men ziet de flinke eetlust die hen uit de ogen straalt
diegene die als laatste fietsen, hebben flinke pech
de dazen hebben honger en ze zuigen hen dus weg . de laatste
twee gaan zwemen bij het Amelanderduin
het laatste wat van haar gezien werd, is haar natte kruin
ik klim er snel weer uit voordat de zee mij ook verslindt
mijn ketting is kapot voordat de terugweg weer begint
9. ik wil nu terug gaan lopen maar de weg naar West is lang
ik ook nog twee plantjes voor het mooie kampbehang
de meeuwen hebben al het brood, dus dat is vette pech
de Boschplaat is een mooi gebied maar net iets te ver weg!

OUDESOKVERTELT
Door: Wiek en Wim de Kleine

De Sjocgroep in drie woorden, vroegenjullie .... nou: hoi hoi hoi!
Wij zijn oude sokken van de NJN , actief geweest van 1964 tot 1972
ongeveer. Wim werd lid in Arnhem, daarna in Emmen. Wiek werd
lid van Utrecht Noord in 1966. Wim werd lid door een actie op zijn
Gymnasium van de NJN en ik door een enthousiast familielid, die
tijdens zijn logeerpartij bij ons vrolijk uit zijn Beerput zat te zingen.
Zo'n club zagen wij ( tweelingzus Riemke en ik ) wel zitten, beter
dat die maffe sportclubjes....
We zaten meteen in allerlei besturen, Wim als NS en ik als
redacteur van allerlei krantjes, De Mestkever ( van Utrecht Noord,
nog prijs mee gewonnen als leukste convo, op stenciltjes gedraaid,
ik ruik de geur van de correctievloeistof nog....) en de Meerkol, van
district 3. Wim werd lid van de Sjocgroep in 1966 en ik een jaar
later, onafhankelijk van elkaar natuurlijk.Ik kende de Sjocgroep door
Heinjo During, die in 1966 het vriendje van zus Riemke was.
Waarom de Sjocgroep?
We waren zeer aangetrokken door de planten, omdat die creaturen
tenminste vast blijven staan in de grond! Die maffe vogels en
vlindertjes en insecten vliegen steeds weg, wat onrustig ! Laat die
vogelaars maar vliegen, wij houden onze neus bij de grond..
32

Ik was op de lagere school al geïnteresseerd geraakt in het tekenen
van planten en paddestoelen, door een natuurminnende
onderwijzeres. Hulde voor de Jaq. P. Thijsse-achtige onderwijsmensen! Ik was als kind van plan om boswachter te worden, maar ik
werd landschapsarchitect....
Watis leuk aan vegetatiekunde!
De relatie tussen landschap, grondsoort , waterhuishouding en
plantengroei krijg je goed door, bij de Sjocgroep. En je komt nog
eens in gebiedjes waar niet iedereen komt, door de kennissenkring
der leden.
De Sjocgroep was in die tijd een hechte vriendengroep, reuze
fanatiek in sommige plantengemeenschappen. We waren dol op
kalkgraslanden, dus togen we naar Zuid Limburg , de Eiffel en het
Teutenburgerwoud.
En door Heinjo waren we ook reuze gefocust op het nanocyperion,
de karrespoorvegetatie. Zowel op de waddeneilanden, als in de
duinen en in dat Teutenburgerwoud wqaren we helemaal bezig met
de karresporen. Opnames maken en permanente quadraten
bijhouden. Daarbij de gevleugelde woorden : maak geen opname als
daartoe geen reden is. Dan keken we elkaar aan en riepen: Is hier
een reden? We dachten WEL !!! En ook de bekende uitspraak : wat
zeldzaam is moet zeldzaam
^M m
blijven, en dan vloog zo'n
arm Dwervlasje door de
lucht....
Een vrolijk moment herinner
ik me van het kamp in het
Teutenburgerwoud
(
Lengerich) : we hadden de
opnames nog niet helemaal
klaar. En een opname in een
Jtr*~
karrespoor is maar 30 x 20
cm. of nog kleiner. Dus toen
hebben we de stukjes
karrespoor uitgestoken uit
de grond en meegenomen
om in de trein terug naar Nederland te determineren. . De
conducteur kwam eraan snuiven, want die begreep niet wat voor
rare plaggen nu weer op het plankje voor het raam stonden ! En we
hebben ze later in Utrecht in de tuin gezet, de Scirpus cetaceus

r
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groeide vrolijk door... Alleen werd er gedelibereerd of je het plagje
nu met een Dinkytoy of met een deegroller moest bewerken.!
Jullie vroegen of de Sjocgroep ons leven heeft beïnvloed.
Nou, dat mag je wel zeggen! Wim en ik kwamen elkaar tegen in het
Fochteloërveen, op een kaderweekend. Het was het TT Weekend in
Assen, maar wisten wij veel, we vonden het wel en rare boel in het
centrum van Assen ! Er ging geen bus meer richting Norg, de
kampboerderij was aan de Norgervaart bij het Esveen.
Maar het kwam helemaal goed, en dankzij de Sjocgroep zijn we
binnenkort 40 jaar getrouwd.!
En veel van onze oude Sjocvrienden zijn nog steeds onze goede
maatjes, laatst hebben we nog met Fred Bos Roggelies
teruggeplant in het Drentse AA gebied. En vorig jaar de
pensionering van Heinjo During gevierd, met veel oude Sjoccers.
Zo zie je, de club is nog alive! En aan jullie om dat zo te houden!

7 5 SjOC-JAREN
BETEKENIS VAN DE SJOCGROEP VOOR WETENSCHAP EN
NATUURBESCHERMING
DOOR: MAX SIMMELINK

et bestaan van de Sjocgroep was, zeker in de eerste twintig
Hjaar,
van grote waarde voor het onderzoek aan wilde planten en
vegetatie in Nederland. Hieronder enkele citaten uit Coesèl (1997).
"In de Sjokgroep zaten briljante jonge onderzoekers die een
stuwende kracht uitoefenden op de ontwikkeling van de
plantensociologie in Nederland en met hun publicaties in
Kruipnieuws... grote bekendheid en aanzien verwierven, ondanks het
onaanzienlijke uiterlijk van het blaadje ...Voor verschillende leden
van de Sjokgroep vormde het plantensociologische onderzoek in de
NJN-tijd de aanzet tot hun latere loopbaan. ... De Sjokgroep ... is
altijd een va de best draaiende werkgroepen geweest en
Kruipnieuws was van grote en onmiskenbare betekenis voor de
ontwikkeling van de vegetatiekunde in Nederland en had ook grote
invloed op het natuurbeheer".
Enige nuancering biedt het volgende citaat van Victor Westhoff uit
1947 (Kruipnieuws 9-1): "Wetenschap is geen N.J.N, werk; de
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betekenis van de plantensociologie voor de N.J.N.-er ligt in de eerste
plaats in een sterker beleven van de schoonheid en de harmonie in
de natuur en in het verkrijgen van een wat diepgaandere visie op de
bouw van het landschap, voorts in het meer vertrouwd raken met de
planten zelf en met hun kenmerken en eigenaardigheden in alle
jaargetijden. Voor het door Wim Meyer en mij als ideaal geziene
synoecologische onderzoek is naar mijn mening in de N.J.N, geen
plaats."
Wetenschappelijke relevantie van Kruipnieuws
Omdat de plantensociologie in Nederland nog een jonge wetenschap
was, viel er veel te ontdekken. Er werd toen ook nog veel minder
wetenschappelijk onderzoek gedaan dan tegenwoordig. Doordat de
Sjocgroep degelijk onderzoek verrichtte heeft zij bijgedragen aan
het leggen van de basis van de Nederlandse vegetatiekunde.
Omdat de natuurkwaliteit in Nederland in de 20e eeuw hard
achteruit is gegaan, zijn de oude artikelen uit Kruipnieuws een
belangrijke bron van informatie over de oorspronkelijke
samenstelling van de vegetatie. Die informatie kan bijvoorbeeld van
pas komen wanneer men een natuurgebied wil herstellen naar zijn
vroegere, soortenrijke toestand. Men weet dan op welke soorten
men kan hopen. Vervolgens kan men maatregelen bedenken die de
voor die soorten benodigde milieuomstandigheden creëren
In de periode 1951-1959 was Kruipnieuws zelfs het enige tijdschrift
in Nederland waarin plantensociologische artikelen konden worden
gepubliceerd (ook daarvoor waren er weinig andere opties).
Botanische
vakbladen
hadden
weinig
waardering
voor
plantensociologie. Hierdoor werd Kruipnieuws een soort vakblad

Plantengroei
inenkele Nfteriandse landschappen

voor vegetatiekunde. Ook oude
sokken en een enkele keer zelfs
experts die nooit lid waren
geweest schreven stukken voor
Kruipnieuws .
In 1955 ontstond het idee van
een heruitgave van de eerste
jaargangen van Kruipnieuws .
Hier is jarenlang hard (en soms
wat minder hard) aan gewerkt,
totdat het boekwerk in 1973
eindelijk af was. Het boek heeft
de titel "Plantengroei in enkele
Nederlandse
landschappen;
twintig jaar
vegetatiekundig
onderzoek door leden van de
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Buws1937-1958

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, bloemlezing uit
Kruipnieuws 1937-1958, met een inleiding door Prof. Dr.
V.Westhoff.", eindredactie Joop C. Smittenberg. Het boek bevat alle
kwaliteitsartikelen uit deze bloeiperiode van de Sjocgroep,
gecorrigeerd door Victor Westhoff en anderen. Dit is volgens een
aantal vegetatiekundigen van de WUR (waaronder overigens
opvallend weinig oud-Sjoccers) een veel geciteerd werk. Toen ik
laatst op Eddy Weeda's werkkamer was, lag het boek midden op zijn
bureau. Het wordt dus nog steeds gebruikt.
Invloed op natuurbeheer
De Sjocgroep heeft zelfs de theorie en praktijk van natuurbeheer in
Nederland beïnvloed. Voor de oorlog werden natuurgebieden alleen
beschermd tegen de mens, verder werd er niet aan beheer gedaan.
Na de oorlog werden geleidelijk steeds meer natuurgebieden
beheerd, om bepaalde vegetatietypen te behouden. Deze waren in
het verleden ontstaan doordat mensen de natuur gebruikten,
bijvoorbeeld om vee te weiden, hooi te oogsten en plaggen te
steken. Omdat dit traditionele beheer al eeuwenlang plaatsvond
hadden zich veel soorten planten en dieren in deze vegetaties
gevestigd. Door deze natuurgebieden te beschermen tegen de mens
groeiden ze echter dicht met bos, waardoor alle kenmerkende
soorten verdwenen. In gebieden die nog op traditionele wijze
werden beheerd (omdat ze door natuurorganisaties aan boeren
werden verpacht voor extra inkomsten) bleef de biodiversiteit echter
hoog. Om van traditioneel landgebruik afhankelijke soorten te
behouden is daarom natuurbeheer ontstaan. Dat beheer kwam in de
praktijk vaak neer op voorzetting of nabootsing van het traditionele
landgebruik. Die beheerde natuurgebieden worden wel eens
halfnatuur genoemd, vanwege de menselijke invloed.
Deze omslag in denken, van niet ingrijpen naar actief beheren, is
deels voortgekomen uit de Sjocgroep. Sjoccers kwamen veel in het
veld, hadden goede soortenkennis en onderzochten de ontwikkeling
van de vegetatie nauwkeurig. Zij ontdekten hoe door natuurlijke
successie wateren verlanden en open natuurgebieden dichtgroeien
met bomen. Veel leden vonden desondanks dat men niet mocht
ingrijpen in de natuur. Maar een groep oud-leden en leden van de
NJN, vooral Sjoccers, ontwikkelde de overtuiging dat beheer nodig
was voor het behoud van veel vegetatietypen. Deze visie ontstond
vanaf de laatste oorlogsjaren onder leiding van Victor Westhoff.
"Deze NJNers brachten hun ideeën naar voren bij de rest van de
jeugdbond, de NNV (thans KNNV, red.), Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en in de kringen van vakbiologen, met als gevolg
dat de oude opvattingen over natuurbehoud en natuurbeheer
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begonnen te wankelen. ... Mede door het werk van de oud-NJNers
neemt Nederland nu een vooraanstaande plaats in op het gebied van
de wetenschappelijke benadering van het natuurbehoud." (Coesèl,
1997).
Natuurbescherming
Soms hielp het onderzoek van de Sjocgroep om aan te tonen hoe
waardevol een natuurgebied was, opdat het niet werd omgezet in
landbouw. Piet Kuiper mailde: "We hebben in 1958 een heel
Kruipnieuws nummer gewijd aan verlandingsvegetaties in NWOverijsel, de Weerribben zou ontgonnen worden, maar mede door
het initiatief van de Sjocgroep, Jaap van Dijk (oud-lid) en Victor
Westhoff is die ontginning niet doorgegaan." De Weerribben is
tegenwoordig één van de meest waardevolle laagveengebieden, dus
het behoud daarvan was erg belangrijk.
Sinds 1943 bestond er in de NJN een Natuurbeschermingscommissie
(tot in de jaren '90 was er vaak nu eens een commissie, dan weer
een werkgroep die zich met natuurbescherming bezighield). Deze
hield zich directer dan de Sjocgroep bezig met acties om
natuurgebieden te behouden. Het valt wel op dat veel leden van die
commissie afkomstig waren uit de Sjocgroep (Coesèl, 1997). In de
periode 1955-1960 was de samenwerking vrij intensief, er
verschenen in die jaren minstens drie nummers van Kruipnieuws in
samenwerking met de Natuurbeschermingscommissie.

Kruipende Sjoccers, jaren '60 (Coesèl, 1997)
Achteruitgang van de invloed van de Sjoc
Vanaf het eind van de jaren '50 nam het belang van de Sjocgroep
voor de wetenschap af. Volgens het bestuur van 1962 had de
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Sjocgroep de voorgaande jaren een crisisperiode doorgemaakt,
doordat zij de topwetenschap op het gebied van de vegetatiekunde
niet meer kon bijbenen. Zo was in 1957 het 'Rijksinstituut voor
Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud'
(RIVON) opgericht, met een afdeling Botanie waarvan Victor
Westhoff het hoofd was. Het RIVON ging veel professioneler te werk
dan de Sjocgroep.
Het Sjocgroepbestuur van 1962 schreef in Kruipnieuws 24-2: "Er is
een tijd geweest, dat er voor Nederland baanbrekend werk werd
verricht door de sjokgroepmensen. Publikaties als "dè Inleiding" en
"het Overzicht", die tegenwoordig klassiek heten, verschenen en
werden verbeterd; publikaties in Kruipnieuws trokken de aandacht
en velen die tegenwoordig tot de groten in de plantensociologie
gerekend worden, begonnen in de sjokgroep naam te krijgen. Maar
deze grote pioniers groeiden tenslotte als "boomlaag" boven de
werkgroep uit. Aanvankelijk lieten de hoge kruinen nog flink wat
licht door, en groeiden er in de beschutting heel wat nieuwe
bekwame sjokkers op. Lange tijd, van direkt na de oorlog tot een
vijftal jaren geleden ontstond zo een bijzonder vruchtbare
wisselwerking tussen de sjokgroep en zijn "boomlaag", maar
langzamerhand groeide het woud dicht en traden voor de werkgroep
bedenkelijke klimaxverschijnselen op. Veel sjokkers zagen door de
bomen geen bos, en door het bos geen licht meer. En daar was niet
veel kruid tegen gewassen."
Bram Mabelis en Albert Hoekstra schreven in Kruipnieuws 2 4 - 1 :"We
moeten echter beseffen, dat onze aktiviteiten in de eerste plaats
oefening voor onszelf zijn. Maar soms ook voor de wetenschap en
zeker voor de natuurbescherming kan ons onderzoek belangrijk zijn,
... De gerichtheid van Kruipnieuws dient ons inziens te veranderen.
Wilde
Kruipnieuws
vroeger
mede
aan
biologen
e.d.
plantensociologische informatie verschaffen en deze biologen een
indruk geven van het niveau van de wetenschappelijke bedrijvigheid
binnen de Sjocgroep, nu dient het primair een medium van de leden
voor de leden en een inlichtingenbron voor leden te zijn."
Hoewel de Sjocgroep sindsdien niet meer aan de top van de
wetenschap stond, heeft zij nog veel degelijk en waardevol
onderzoek verricht tot in de jaren '80, en in mindere mate in de
jaren '90. De functie van kraamkamer voor experts op het gebied
van planten en vegetatie bleef bestaan. Nog steeds zijn veel experts
die professioneel werk doen of vrijwilliger zijn bij organisaties als
PKN, BLWG, NMV en FLORON oud-leden van de Sjocgroep.
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Mossen, korstmossen en paddenstoelen
Bij onderzoek en Nederlandse naamgeving van mossen en
korstmossen hebben Sjocleden overigens ook een belangrijke rol
gespeeld. Voor mossen begon dat al in 1935/1936, voordat de
Sjocgroep werd opgericht. Voor korstmossen lijkt vooral sinds eind
jaren zeventig veel aandacht te zijn geweest, maar ook in 1941
stond er in Kruipnieuws al een lijstje met Nederlandse namen voor
korstmossen, deels volksnamen en deels NJN namen. Verscheidene
keren werd er zelfs aan gedacht een aparte mossenwerkgroep op te
richten (zoals in 1965, 1996 en in 2011 een Mossen- en
Korstmossenwerkgroep, samen met de JNM), maar dat is tot nu toe
nooit succesvol geweest.
Paddenstoelen
stonden van begin af
aan min of meer in
de belangstelling, er
werd ook regelmatig
bediscussieerd of zij
een
rol
konden
spelen
in
de
vegetatiekunde.
Vanaf het eind van
de jaren '70 lijkt er
wat meer aandacht
voor te zijn geweest.
In de jaren '90
stonden ze ook sterk
in de belangstelling.

SjOC-LIDVERTELT
Door: Elske Kloen

J ij en de Sjoc in 3 woorden?
Gezellig naar buiten!
Hoe kwam je bij de Sjoc?
Ik ging op een mossenexcursie, en toen ik dat leuk vond op
mossenkamp, en toen ik dat leuk vond dacht ik 'laat ik maar Sjoc'er
worden!'
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Wat vind je leuk aan planten of
vegetatiekunde ?
Je hoeft niet te wachten op
fatsoenlijk weer (al wordt het
daar wel leuker van) en plantjes
zien er altijd anders uit.

Watvindjij de ultiemeSjocsfeer?
Lunchen op ongeveer 50 meter van je fiets, alsje er twee uur over
hebt gedaan om daar te komen en al 25 mossen gedetermineerd
hebt.
Wat isjouw leukste Sjoc-moment of -herinnering?
De nogal verregende laatste dag van bomenkamp, toen we het op
een gegeven moment nat en koud opgaven en gezellig binnen
gingen kletsen en spelletjes doen.

ZINGENOPZOKA
Door: Nicky Lustenhouwer

E 'fel I, 2006
Dit liedje van Eifel I is uiteindelijk het huidige "Sjodied" geworden,
alhoewel we nu dus weten dat er ook een Sociologenlied uit 1937
bestaat! Het oorspronkelijke liedje had een iets andere tekst en was
een bonte avondstukje van Tessel, Froukje, Elise, Evita en mijzelf.
(Op de website kun je de noten vinden)
Wijs: Walkman.
Met mijn flora in mijn handen en mijn loepje om mijn nek
Ben ik op zoek naar plantjes ze verklaren me voor gek
Ik heb niemand daar bij nodig, plantjes staan vooraan
Helaas zag ik die kilometers brandnetels niet staan.
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REFREIN: Want ik had niets in de gaten, ik zag een plantje staan
Kijk me nu eens Sjoccend door het leven gaan
Of het nu op het spoor staat, een berg of naast de fiets
Ik ren naar ieder plantje en verder zie ik niets.
Wereden van de helling en we gingen snel vooruit
Ik remde voor een plantje en de rest die gleed toen uit
Er lagen lichaamsdelen van een man of tien
Maar ik had mijn scoor van die dag weer gezien! REFREIN
Ophet randje van de afgrond zag ik mooie plantjes staan
Het leek wel wolverlei dus ik ging er achteraan
Dat is toch echt een scoor, zoalsje zelden ziet
Tweedimesionaal als een hamster zag ik de afgrond niet. REFREIN
Terug uit het ziekenhuis reed ik langs 't spoor
Ertussen stonden plantjes dus ik draaide meteen door
Eendonderend geraas - de trein reed me van kant
M'n coma is niet erg nu kan ik leven als een plant! REFREIN

7 5 SjOC-JAREN
SAMENWERKING MET
ANDEREJEUGDBONDEN

PLANTENWERKGROEPEN

VAN

Door: Max Simmelink
Dit artikel is ingekort, de
uitgebreide versie is te vinden op
www.sioc.nin.nl/qeschiedenis.
| " \ e periode 1962-1989 valt op
'-^doordat de Sjocgroep prima
draaide, en korte inzinkingen niet
bedreigend waren. Wel was er Sjokgroep-weekend, Botshol,juni 1964(Coesèl,1997)

vaak sprake van een kleine
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actieve kern van zo' 10-15 personen met veel kennis. De Sjocgroep
was meestal een hechte groep mensen. Jarenlang, voor het laatst in
1974, waren er zelfs Sjockampen tijdens Kerst!
De opvallendste veranderingen in deze periode zijn de verschillende
samenwerkingsverbanden met plantenwerkgroepen van andere
jeugdbonden.
In de periode 1969-1971 was er samenwerking met de
plantenwerkgroepen van O N (PWG) en KJN (Holapla: Hogere en
Lagere Planten). Men fuseerde niet, omdat het niveau van
onderzoek te zeer verschilde; bij de Sjocgroep was dit het hoogst,
bij de CJN het laagst. Wel organiseerde men sommige kampen
samen en kwam er een gezamenlijk blad voor mededelingen en
simpele artikelen, de Driedistel.
De PWG besloot niet verder te gaan met de samenwerking, terwijl
Sjocgroep en Holapla begin 1972 fuseerden. De officiële naam werd
'Vegetatiekundige Werkgroep van KJN en NJN'. Aanvankelijk
bestonden er twee afkortingen: VegWeg en SjokHola (uitspraak:
chocola?). Toch bleek op den duur de naam Sjocgroep weer de
gebruikelijke afkortingen te zijn
geworden.
Het
mededelingenblaadje
Driedistel
werd symbolisch vervangen door
de Eenbes. Bij de KJN mochten
leden tot 25 jaar lid blijven, bij de
NJN tot 23 jaar. Voor de
Sjocgroep werd daarom de
leeftijdsgrens verhoogd naar 25
jaar.
driedistel

In 1975 besloten KJN en CJN te fuseren tot de ACJN. Dat leidde tot
een 'defusie' van de Vegetatiekundige Werkgroep; de KJN'ers, die
toch niet zo actief meer waren in de wekgroep, sloten zich aan bij de
PWG van de CJN. De Eenbes bleef echter het mededelingenblad van
de Sjocgroep (tot 2003). De leeftijdsgrens in de Sjoc werd pas in
1978 weer verlaagd naar 23 jaar. Vanaf 1993 was de leeftijdsgrens
in de hele NJN,dus ook in de Sjocgroep, 25 jaar.
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Vanaf 1984 was er weer veel contact met de PWG en werden er
weer combikampen georganiseerd. Er werd besloten om de
tijdschriften Kruipnieuws en Wintergroen per ingang van 1985 te
laten fuseren tot het tijdschrift Kruipnieuws-Wintergroen. De
redactie werd steeds gedaan door één NJN'er en één ACJN'er. In
1988 functioneerde de PWG (op
de redacteur na) slecht, waarna
de samenwerking werd beëindigd.
De ACJN wijzigde zijn naam in
1989 in JNM. Sindsdien was er
nauwelijks contact tussen Sjoc en
PWG. Sinds 2011 organiseren we
soms combikampen, dat bevalt
goed. Van fusie lijkt momenteel
geen sprake. De PWG heeft geen
eigen blad meer en wil ook niet
deelnemen
aan
Kruipnieuws.
Verder vindt een aantal PWG'ers
de Sjoc te fanatiek, ze willen
daarom
kampen
blijven
organiseren die niet bij de Sjoc
worden aangekondigd.
Het valt op dat de Sjoc in haar lange geschiedenis regelmatig heeft
samengewerkt. Deze samenwerkingsverbanden duurden altijd
hoogstens enkele jaren, waarna de Sjoc weer geheel zelfstandig
werd. De Sjocgroep was meestal actiever en deed onderzoek op
hoger niveau dan de andere werkgroepen, integratie tussen de leden
verliep slecht.
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ZINGEN OPZOKA
Door: Nicky Lustenhouwer

T wente I, 2008
Het Olympische Splitpenlied was een lied van olympische proporties
over alle deelnemers, om de laatste splitpen te verdienen in het NHspel. Door Noortje, Rutmer en Lauren, met dank aan Lauren. Dit is
een verkorte versie van het liedje voor de hele tekst kan je op de
Sjocwebsite kijken.
1: Wij zijn vriendinnen (kinderen voor kinderen)
Voorzitter Maartje, met jou beginnen wij.
Wantjij moet veel reg'len, voor hen en voor mij.
Wewilden nog zeggen, echt ga vooral zo door!
Wezongen dit liedje, speciaal voorjou in koor.
REFREIN: Wezijn op Twente, hier bij de boerderij.
Met al die Sjoccers, scoren we op een rij.
Met deze kaartjes, doen wij een heel leuk spel.
Voor nog een splitpen, doen wij dit liedje wel!
Daarna komt de ping, en ze heet Ingeborg,
Haar eten is soms voor de four wel een zorg.
Want noten en tarwe, die mag ze echt niet.
Vandaag datje haar nooit met vermicelli ziet. REF
Linde, o Linde, jij bent de NT
Verzorgt de excursies, en wij doen lekker mee!
Enals het slecht weer is, dan regel jij wel wat
Wegaan naar musea, of zwemmen in een bad. REF
Enook Leonie, zit hier in het KC
Door haar hebje nooit meer een legeBP
Ook zij is NT'er op dit te gekke kamp
Maar waar blijft haar droomprins,
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Dit is echt een ramp
(bridge) Waar waren Tesselen Froukje nou?
Iets watje niet graag geloven zou
Er zijn zoveel plantjes, zoalsje ziet.
Waarom zijn zij dan hier nog niet? REF
2: Vader Jacob (zingen in canon!)
Lieve Tom, lieve Tom.
Jij bent hier,jij bent hier.
Eerst wasje op Kempen, eerst wasje op Kempen.
Nu niet meer, nu niet meer.
3: de kerstezel (kinderen voor kinderen)
Jos! Jij moest dit jaar de knuppel zijn (jij moest de knuppel zijn)
Jos! Jij moest dit jaar de knuppel zijn (jij moest de knuppel zijn)
Als de max het weer eens niet doet,
Dan geef ik hem, aanjou, enjij maakt het weer goed!
4: jongen met ADHD (kinderen voor kinderen)
Marleen zeg op, waar ben je
Dit lied gaat over jou
Wegaan een liedje zingen,
Datjij graag horen zou.
Met al die toprecepten, gaat het fouren heel erg goed.
Maar zondag hadje pech, want toen verbrandde jij je voet. (nee
echt je voet?)
Enhebje soms wat keelpijn?
Dan gaje toch naar Tjerk,
Want die heeft lekk're dropjes,
Ze smaken niet zo sterk.
Ook zonder is ie aardig,
Onthoud dat zeker goed,
Hij zit in het HB, dus hij heeft heel erg veel moed
REFREIN: Wescoren vet op Twente,
Het groene plantenparadijs.
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Al regent het heel hard,
Raken wij niet van de wijs (de wijs)
Het blijft hier heel gezellig,
Met z'n allen bij elkaar.
Ze scoren vet op Twente,
Die NJNers daar.

VERSLAG PAKA ZUID LIMBURG
DOOR: NINE DEPATER, MAX SIMMELINK ENFRED BOS

\ /olgens traditie ging de Sjoc ook dit jaar weer op Paka Zuid" Limburg, ditmaal georganiseerd samen met de JNM-B. Helaas
waren er niet zo heel veel Belgen op het kamp afgekomen maar dat
maakte de sfeer er niet slechter op. We zaten in een gebouwtje in
de Voer-valei in de buurt van allerlei leuke gebiedjes zoals het
Savelsbos waar we heen gingen met Nigel Harle, een externe
excursieleider. Hij wist heel veel van het gebied en heeft ons onder
andere de zeldzame vingerzegge laten zien. Ook leidde hij ons in de
wereld van de zwobi's en de stobi's (zwakke oud bosindicatoren en
sterke oud bosindicatoren).
Op zondag gingen we op excursie naar het Hohndal (bij Kelmis / La
Calamine), waar we toevallig Fred Bos ontmoeten. Hij was voorzitter
van de Sjoc in 1967 en is nog steeds donateur van de Sjoc. Hij heeft
ons een aantal bijzondere plantensoorten aangewezen, die we
anders over het hoofd hadden gezien. Na het kamp heeft hij het
onderstaande bericht gemaild. Op excursie vertelde hij, omdat wij
ernaar vroegen, dat het grootste verschil met de excursies in zijn
tijd was dat we tegenwoordig Nederlandse namen gebruiken, terwijl
ze vroeger Latijn gebruikten.
Fred Bos:
"Toeval bestaat niet zullen we maar zeggen. Omdat ik de dag voor
vertrek naar Zuid Limburg Kruipnieuws in de bus kreeg en daarin las
dat het Sjocgroep Paaskamp in de Voerstreek zou zijn, wist ik dat er
een kleine kans zou zijn, dat ik Sjoccers tegen het lijf zou lopen op
mijn nostalgische tour. Toen ik jongelui met een loep om de nek zag
lopen was het voor mij zonneklaar dat het jeugdbonders zouden
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zijn. Wat dat aangaat is er weinig in habitus veranderd. Ik kan me
jullie verbazing voorstellen, toen ik jullie aansprak en me voorstelde
als oud-Sjocgroepvoorzitter.
De Hohnbach heb ik 47 jaar geleden voor het eerst bezocht tijdens
een Sjocgroep Paaskamp. We zaten toen in Eperhei en zijn langs de
Geul naar het bos gelopen. Een fantastische, lange wandeling. Er is
zo te zien maar weinig veranderd met de Sjocgroep. Nog steeds
Zuid-Limburg en
aangrenzend
België als Paaskampplek.
De bewuste Carex kun je met
Heukels niet determineren. Die
hebben we niet in Nederland. In de
Belgische flora heb je als laatste
keuzepaar Carex caryophyllea en
C. umbrosa. Het is dus Carex
umbrosa. Ook in België nogal
zeldzaam.
Ik vond het leuk om weer eens met
de Sjocgroep mee te lopen. Alles
bij elkaar is de werkgroep voor mij
zelfs na zoveel jaar nog heel
herkenbaar."
Kortom Paka-ZuLi was weer ouderwets
gezellig en ondanks regelmatig regen en kou die niet altijd even
goed te verdragen was ook heel erg de moeite waard.

7 5 SjOOJAREN
VEGETATIEKUNDEVAARWEL?
METAMORFOSE VAN PLANTENSOCIOLOGISCHE WERKGROEP
TOT PLANTENWERKGROEP
DOOR: MAX SIMMEUNK

JZind jaren '80, 50 jaar nadat de Sjocgroep was opgericht,
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functioneerde zij nog prima volgens de oude formule. In de
afgelopen 25 jaar is het doel van de Sjoc echter geleidelijk
verschoven van vegetatiekundig onderzoek met behulp van
vegetatieopnamen naar het vergaren van soortenkennis, door
planten te determineren en over de ecologie van individuele soorten
te leren. Niet dat oude generaties Sjoccers hier minder kennis over
hadden (ik durf te beweren dat het tegendeel waar is), zij moesten
immers ook planten kunnen herkennen om aan vegetatiekunde te
doen, en ook vroeger was het een belangrijke taak van de Sjocgroep
om jonge leden te leren planten op naam te brengen. Het doel van
de Sjoc is dus beperkter geworden en het wetenschappelijke niveau
lager. Desondanks was de Sjoc de afgelopen jaren voor NJN
begrippen een succesvolle werkgroep, met enthousiaste leden. Hoe
deze verandering is verlopen zal ik hieronder kort uiteenzetten.
Eind jaren '80 werd er nog
actief
vegetatiekundig
onderzoek gedaan. Toen
die generatie oude sok
werd daalde het aantal
leden en verminderde het
aantal mensen dat in staat
was serieus onderzoek te
doen. Sommige actieve
leden gingen voor hun
studie naar het buitenland.
Dat is een fenomeen waar
we tegenwoordig nog steeds last van hebben, maar dat lang geleden
minder algemeen was. Vanaf 1990, maar vooral in 1992/93 ging het
minder goed en ontstond er veel discussie over hoe het verder
moest met de Sjoc. Er werden vooral nog wat kleine onderzoekjes
gedaan. Soms werd er onder leiding van leden die biologie
studeerden nog vegetatieonderzoek gedaan. Men wilde meer 1dags-onderzoekjes doen, maar dat bleek moeilijk haalbaar. De
periode 1994-1997 was weer iets actiever. Maar 1998-2000 was een
zware periode voor de Sjoc. De oude garde was weg, de kennis
verdween geleidelijk, en bestuurlijk functioneerde de Sjoc ook niet
optimaal.
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In 2000 was er vers bloed in zicht, in 2001 weer een goed bestuur.
Deze nieuwe generatie had echter weinig interesse in
vegetatiekunde. In 2000 werd er voor het laatst aan het opnemen
van permanente kwadraten (PQ's) gedaan. Een Paaskamp ZuidLimburg in 2002 was waarschijnlijk het laatste kamp met aandacht
voor plantensociologie, onder leiding van Jos Käfer en Sjoerd
Steenbergen. In Kruipnieuws verscheen van tevoren een artikel
waarin uitgelegd werd wat vegetatiekunde is en hoe men bij
vegetatiekundig onderzoek te werk gaat. Op het Paaskamp werd dit
door middel van een klein vegetatieonderzoek in de praktijk
gedemonstreerd, vervolgens verschenen de resultaten in
Kruipnieuws.
Het mocht echter niet baten. De voorzitter van 2003, Bram Kuijper,
mailde: "De aandacht verschoof steeds meer naar het overbrengen
van soortenkennis, ook omdat dit de excursies wat breder
toegankelijker maakte. (PQs werden over het algemeen als doodsaai
ervaren)." Vegetatiekunde was dus uit de mode.
Grappig is dat het einde van de vegetatiekunde binnen de Sjoc bij
benadering samenvalt met drie opmerkelijke gebeurtenissen. Ten
eerste het nieuwe millennium, ten tweede het overlijden van Victor
Westhoff in 2001 (op de website staat een "In memoriam" uit
Kruipnieuws 2001) en ten slotte het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd (de Sjoc werd 65 in 2002). Er zijn
natuurlijk ook serieuze verklaringen voor. Het kelderende
ledenaantal van de Sjoc, dat samenhing met het dalende
ledenaantal van de NJN (zie het artikel 'Leden en oude sokken'),
zorgde voor minder continuïteit, kennisoverdracht en enthousiasme.
Verder is vegetatiekundig onderzoek tijdsintensief, omdat een goede
voorbereiding en uitwerking noodzakelijk zijn. Jongeren hebben
tegenwoordig echter een druk leven; school/studie en hobby's eisen
veel tijd op.
De Sjoc lijkt in 2002 en 2003 goed te hebben gefunctioneerd. In
2004 en 2005 was het bestuur wat minder daadkrachtig. In het
archief is niets bewaard gebleven uit die periode en volgens huidige
leden liet de voorbereiding van activiteiten nogal te wensen over.
Toch ontstond in die jaren de kiem voor een nieuwe generatie, die
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de Sjoc in 2006/2007 tot bloei bracht, waardoor het sindsdien één
van de best draaiende werkgroepen is. 2007 lijkt een topjaar te zijn
geweest, met veel jonge fanatieke leden, vijftien nieuwe leden en
voor het eerst in ruim twintig jaar vier nummers van Kruipnieuws. In
2008 gingen echter drie fanatieke Sjoccers in het hoofdbestuur
(verder waren er nog twee nieuwe Sjocleden in het HB, en maar één
niet Sjoccer). 2008-2010 verliepen goed, maar met weinig nieuwe
leden. Vanaf 2009 ging de Sjoc weer meer aan mossen,
korstmossen en bomen doen. Ook was er veel aandacht voor
plantenfamilies, omdat het herkennen daarvan essentieel is bij het
determineren van planten. De kennis van paddenstoelen nam echter
af.
Begin 2011 halveerden het aantal excursieleiders en het aantal
bestuursleden (in 2012 is het Sjocbestuur wel weer populair, deels
vanwege het jubileum). Maar het ledental steeg met een factor
anderhalf. Voor het eerst werd er weer wat aandacht besteed aan
vegetatiekunde (zie ook het voorzitterswoordje), en op het
zomerkamp werden er vegetatieopnames gemaakt in het kader van
het profielwerkstuk (eindwerkstuk voor de middelbare school) van
een deelnemer (zie het artikel 'Profielwerkstuk: Kalkgraslanden in de
Viroin'). Of de aandacht voor vegetatiekunde de komende jaren zal
afnemen of toenemen is moeilijk voorspelbaar. Er is wel interesse
voor, maar weinig leden zetten zich ervoor in. De komende drie jaar
worden veel leden uit de bloeiperiode 2006/2007 oude sok, het zal
dus een uitdaging worden om de kennis op peil te houden.

ZINGEN OPZOKA
Door: Nicky Lustenhouwer

3 kylge IV, 2008
Skylge IV 2008 was zoals altijd een VWG-zoka, maar ditmaal was er
een invasie van SJOC'ers op kamp...
Door Jorijn, Jos, Karen, Vasco en Sandra, met dank aan Jorijn.
Wijs: The wild rover
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Wescoren veel soorten op Skylge 4
Wehouden van worstjes, van delletjes en bier
Er is toch niks beters dan chilien met een scoop
Enmet noordwesten wind is er zeker weer hoop
Ik zat op de boot
Met m'n kijker naar Griend
Toen stond ik oog in oog
Met meer vijand dan vriend
Wijs: Ik ben vandaag zo vrolijk
(Solo: Jorijn)
Ik houd zoveel van plantjes, van
plantjes van plantjes, Ik houd zoveel
van plantjes, want plantjes zijn zo
mooi!
Wijs: Viva Hollandia
De Sjoc is erbij, dat is geen goed idee
Viva de VWG!
Wehouden het bij vogels, de Oka en frituur
Wegooien alle Sjoccers als brandhout in het vuur!
Wijs: Welterusten, meneer de president
Al die Sjoccers
Wat een hippies
Enze zitten maar een beetje bij elkaar
Enze stinken, nog meer dan JNM'ers
Bovendien zijn ze ook lelijk en behaard
Kijk maar naar die stoere VWG'ers
Nachten doorhalen voor een nieuwe soort
De VWGis 'cool' [kühl]
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Wijs: Viva Hollandia
De Sjoc is erbij en dat is prima
Viva de flora!
Ze houden veel van plantjes, van zingen en van thee
De Sjoccers zijn erbij en dat /'sstiekem best okee!
De Sjoc is erbij, dat is geen goed idee
Viva de VWG
Wehouden het bij vogels, de Oka en frituur
Wegooien alle Sjoccers als brandhout in het vuur\

PROFIELWERKSTUK:

KALKGRASLANDEN

INDEVIROIN.
Door: Anouk de Waard
IVI et als iedere atheneum 'er
' * moest ik aan het einde van de
5e klas, vorig jaar, beginnen aan
mijn profielwerkstuk. Het enige
wat ik wist, was dat ik iets met
natuur wilde doen en dat ik het
jammer vond dat ik niet naar het
zoka Viroinl kon, omdat het in j
niet in mijn vakantie viel.
Concrete plannen had ik nog niet j
toen een stel NJN'ers me uit de j
brand hielp. Na een beetje I
oriëntatie besloot ik op Viroin 1 een or
:tatie op
kalkgraslanden uit te gaan voeren.
Ik kreeg de laatste week vrij van school, waardoor ik alsnog naar
Viroin 1 kon en zo begon 11 juli een opwindende tijd vol nieuwe
ervaringen. Een week lang hebben we, liggend op onze buik, plots
liggen bestuderen en uit de verzamelde gegevens heb ik het
uiteindelijke verslag gemaakt.

52

In de Viroin, een gebied in zuid-België, liggen verspreid vele
kalkgraslandjes (graslanden met een ondergrond die veel kalk
bevat). Deze werden in stand gehouden door beweiding met
schapen. Tot 1850 was dit een groot aaneengesloten gebied. In
1850 echter, stortte de wolproductie in door de invoer van katoen.
Door het ontstane gebrek aan een economische functie werden, in
de periode die volgde, de graslandjes steeds kleiner, verdween een
deel en kwamen de overgebleven gebiedjes geïsoleerd van elkaar te
liggen. Dit had tot gevolg dat de uitwisseling van soorten minder
werd. Hierdoor ging de soortenrijkdom naar beneden, evenals de
genetische variatie en de evolutionaire aanpassingsmogelijkheden.
Ondanks alles wat er is gebeurd, zijn de kalkgraslanden van de
Viroinvallei nog steeds zeer soortenrijk, tot 60 soorten per vierkante
meter. (Butaye Jet al. 2005).
Het voorkomen van specialisten zegt veel over de natuurwaarde van
een kalkgrasland. Daarom heb ik het percentage specialisten als
maat gebruikt voor de samenstelling van de vegetatie. Specialisten
zijn plantensoorten met specifieke eisen t.a.v. hun standplaats.
Daartegenover staan generalisten, dit zijn plantensoorten die weinig
specifieke eisen stellen aan hun standplaats. Voorbeelden van
specialisten op kalkgrond zijn: kogellook, driedistel, verfbrem en
kleine pimpernel.
Na het schrijven van de onderzoeksopzet heb ik in de Viroin
onderzoek gedaan, elke dag met hulp van twee of meer NJN'ers.
We hebben 8 dagen onderzoek gedaan, waarvan 2 oriënterende
dagen en 6 dagen veldwerk. We hebben onderzoek gedaan naar de
invloed die verschillende variabelen hebben op de vegetatie met
betrekking tot het percentage specialisten. De variabelen die we
hebben onderzocht zijn; de vochtigheid van de bodem, een verschil
in beheer en de afstand tot een veld waar landbouw op wordt
bedreven.
In het veld gingen we als volgt te werk: als we in een gebied
kwamen deelden we het eerst in verschillende zones in. In elk
gebied maakten we een zone in het centrum, ter referentie aan de
randcentra, welke kwamen te liggen bij de rotsen, het bos of het
weiland in hetzelfde gebied.
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Per gebied hadden we 1 of 2 randzones. Per zone zetten we 3 plots
uit, een vierkant stukje vegetatie van l m 2 . Vervolgens
inventariseerden we zo goed mogelijk de vegetatie door alle soorten
op te nemen in de schaal van Braun Blanquet, een schaal waar je
zowel soorten als bedekking in kan opnemen. Wanneer dit gedaan
was, maten we de hellingshoek, de helling, de hoogte van de
vegetatie en deden we grondboringen. Op deze manier hebben we 6
kalkgraslandjes geïnventariseerd. De grondboringen deden we om
bodemmonsters te nemen en de diepte van de bodem tot de
kalklaag te bepalen. De bodemmonsters namen we om later de
vochtigheid te bepalen. Later bleek echter dat dat ook kon met
Ellenbergwaarden. De diepte tot de kalklaag maten we, omdat dat
een van mijn originele deelvragen betrof. Doordat we geen
betrouwbare dieptes konden bepalen, kwamen daar echter geen
bruikbare resultaten uit.
Het veldwerk heeft geresulteerd in 45 vegetatieopnamen van de
gebiedjes. De opnamen heb ik ingevoerd in het programma
Turboveg van prof. dr. Joop Schaminée (vegetatiesocioloog aan de
WUR, leerstoelgroep natuurbeheer en plantenecologie en
onderzoeker bij Alterra, team Vegetation and Landscape Ecology).
Het programma kan waarden berekenen, zoals het stikstofgehalte
en de vochtigheid van de bodem weergegeven in de waarden van
Ellenberg, Deze waarden heb ik naar excel geëxporteerd, om op die
manier de waarden in grafieken te kunnen weergeven. Hierdoor
worden relaties zichtbaar tussen het percentage specialisten en de
zuurgraad of de vochtigheid van de bodem, zoals hieronder te zien
is.
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Figuur 1. Gemiddelde percentage
specialisten per zone;In elk van de
studiegebiedjes zijn 3 vegetatieopnames
gedaan per randzone, gekozen vanwege
ligging nabij: weiland, rots of bos. Ook
zijn er opnames gedaan in het centrum
van ieder studiegebied ter referentie. Er
is te zien dat de gebieden in het centrum
en bij de bosrand gemiddeld rond de
50% specialisten bevatten, terwijl er in
de weilandzones onder de 40%
specialisten gemiddeld te vinden zijn
waar dat in de rotszones bijna 70%is.
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Figuur
2.
Het
percentage
specialisten t.o.v. het totaal aantal
plantensoorten per plot, uitgezet
tegen
de
gemiddelde
ellenbergwaardes van stikstof in de
bodem per plot; voor alle 45 plots.
Er is te zien dat, hoe lager de
Ellenbergwaardes voor stikstof zijn
van het kalkgrasland, hoe hoger
het
percentage specialisten is.
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3.
Het
percentage
specialisten t.o.v. het totaal aantal
plantensoorten per plot, uitgezet
tegen
de
gemiddelde
Ellenbergwaardes van vochtigheid
in de bodem per plot; voor alle 45
plots. Er is te zien dat, hoe lager
de
vochtigheid
van
het
kalkgrasland, hoe hoger het
percentage specialisten.
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Figuur 4. In de weilandzones zijn de
Ellenbergwaardes voor stikstof hoger
dan in het centrum in de gebieden 4,
5 en 6. Dat sluit aan op mijn
hypothese dat er minder specialisten
zijn in de weilandzones vanwege de
relatief hogere stikstofdepositie.
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Het was erg leuk om mijn pws op kamp te doen. Echt iets wat ik wil
aanraden. Het was wel erg vermoeiend, vooral omdat je met zoveel
hulp de hele tijd aan het coördineren bent, maar ook daarbij heb ik
heb veel hulp gehad. Het leuke is dat, door dit te doen met zoveel
mensen die er meer van af weten dan ik, ik er zoveel meer van heb
geleerd dan wanneer ik alles alleen had moeten uitzoeken. Zo
hoefde ik niet de vergunningen te regelen en heeft Marinka me aan
goede artikelen geholpen. Ook tijdens het veldwerk met het
determineren heb ik veel geleerd.
In het bijzonder wil ik daarom bedanken: Sven, Max, Marinka, Frits,
Jorijn en alle andere NJN'ers die me geholpen hebben.
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HET LELIJKSTEPLANTJEVAN... NINE
Door: Nine de Pater
L I et kiezen van een lelijke plant is nog een best
• ' moeilijke opgave. Wilde planten zijn namelijk
helemaal niet lelijk en wanneer is iets eigenlijk
lelijk. Na veel wikken en wegen waren er nog
twee opties over. De Grove den en het
Vingerhoedskruid. De Grove den vind ik vooral in
het landschap niet mooi staan. De vorm, kleur en
grootte maken mij niet echt blij. Vingerhoedskruid
vind ik niet mooi door zijn overdrevenheid aan
'mooiheden'. Groot, gekleurd gespikkeld, een
overdaad aan bloem en erg opvallend.

7 5 SjOC-JAREN
DE NAAMVANDE S(J)O(C/K-)((IOLOGEN)GROEP)
DOOR: MAX SIMMEUNK

e naam van de plantensociologische werkgroep van de NJN blijkt
D door
de jaren heen nogal dynamisch te zijn geweest.
De oorspronkelijke naam was Sociologengroep, een enkele keer
afgekort tot Soc. groep.
In 1940 duiken in Kruipnieuws de termen Sjokkers en Sjokgroep /
Sjok-groep op. Ik heb nergens kunnen lezen hoe die naam is
ontstaan. Ik heb ook een aantal oude sokken gemaild die in het
midden van de jaren '40 lid waren, maar ook zij konden mij het niet
vertellen. Joop Schaminée had echter van Nettie Westhoff (de
weduwe van Victor Westhoff) vernomen dat de naam is afgeleiden
van sjokken, omdat de sociologen zo traag vooruit kwamen op hun
excursies, waarbij ze ieder klein plantje bekeken.
Al snel duikt er echter ook een c-variant op. In het jubileumnummer
Kruipnieuws 6-2 uit 1944 is er een grote variatie aan schrijfwijzen:
voorzitster Gertie Jansen schreef Sjokkers en Sjokgroep, Wim
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Klinkenberg daarentegen Sjoccers en Sjocgroep. Wim Margadant
hield het midden met Sjoc-groep en sjokkers. Victor Westhoff
schreef nog vooral Sociologengroep, maar ook Sjocgroep (in een
artikel in Amoeba uit 1998 scheef hij zowel Sjokgroep als
Sjocgroep).
Hoewel Sjoc/kgroep de omgangsnaam werd, stond er op de
voorpagina van Kruipnieuws nog lang 'NUN Sociologengroep', maar
vanaf de jaren '60 ook wel eens 'Plantensociologische werkgroep' en
'Vegetatiekundige werkgroep'.
Bij de fusie met de plantenwerkgroep HoLaPla van de KJN
ontstonden de afkortingen VegWeg en SjokHola, maar deze hebben
zich niet doorgezet (zie ook het artikel 'Samenwerking met
plantenwerkgroepen van andere jeugdbonden').
Tot in de jaren '80 bleven Sjokgroep en Sjocgroep naast elkaar
bestaan. Aan het eind van de jaren '80 wordt Sjokgroep zeldzamer,
om in de jaren '90 geheel van het toneel te verdwijnen. In die tijd
werd het ook steeds gebruikelijker om Sjocgroep tot Sjoc af te
korten (woorden als Sjocsfeer en Sjocbieb werden trouwens altijd al
zonder -groep geschreven). Ook begon men het woord met
hoofdletters te schrijven. Tegenwoordig komen Sjoc en SJOC nog
steeds naast elkaar voor.
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Het werkwoord Sjoccen / sjokken werd volgens mij zowel voor
planten kijken als voor vegetatieopnamen maken gebruikt. Voor dat
laatst gebruikte men ook de term kruipen, aangezien men vaak op
de knieën moet bij het determineren. Daar is de naam Kruipnieuws
van afgeleid. Verder wordt de gelijkenis met de afkorting van
chocolademelk en het Engelse woord 'shock' wel eens aangegrepen
voor grappen. Recent is de slogan 'SJOCeren kun je leren' in zwang
gekomen, omdat de Sjoc een braaf imago heeft, dat volgens
sommigen doorbroken mag worden.
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Eenvoorstel uit de periode
1940-1944 waarin 'groep voor
sjok met Sjoc' voor de grap(?)
als nieuwe naam wordt
voorgesteld.
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Men heeft de afgelopen jaren ook wel eens overwegen om onze
werkgroep Plantenwerkgroep (PWG) te noemen, aangezien die naam
duidelijker weergeeft waar we ons mee bezig houden. NJN'ers zijn
echter gehecht aan tradities (denken we zelf tenminste), daarom
hebben we de naam in ere gehouden.
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OUDESOKVERTELT
Door: Dinie Mulder
hA ijn NJN-tijd was van 1943 tot 1950, voornamelijk in Assen.
' ' We konden te voet al veel leuke gebiedjes bezoeken en per fiets
kwam je al gauw ongeveer 20 km verder. Als we verder moesten
gingen we vaak Biappen ( liften, van BIAP= Bond van Internationale
Auto Parasieten).
Al hadden we ook goede vogelexcursies, mijn interesse bleek al
gauw bij plantjes te liggen, waarvoor we in de afdeling goede
mensen hadden, o.a. ook een mossenman: Gerard Staal. Ik heb nog
steeds de handgeschreven convo van mijn eerste excursie van de
afdeling. Ook nog een lijst met de gevonden mossen, varens en
hogere planten: een dierbaar bezit!
Onze hulpmiddelen waren een goede loep en de Mossengids van
Wim Margadant, het Paddestoelen boek van Cool en v.d.Lek en de
Flora van Heukels. Alle drie op oorlogsgrauw papier gedrukt.
Onze ouders waren opgegroeid in de crisistijd van de jaren '30, met
daarna de oorlogsjaren. Microscopen waren er nog niet voor
gewone stervelingen, maar daar taalden we niet naar: we konden al
een heel eind komen. Op de Paas- en Pinksterkampen kwamen we
met de Groningers in contact, waar we veel van opstaken.
Wanneer we met de plantensociologie begonnen, weet ik niet meer,
waarschijnlijk pas na de oorlog, toen de contacten in de Bond
gemakkelijker werden: We fietsten wat af o. a. naar Havelte, waar
we een excursie met de Sjocgroep maakten door een moeras o.l.v.
Harm Tjalling Waterbolk, die daar woonde en adviseerde: Als jullie
in mijn voetstappen lopen kan je niks gebeuren . Enzo geschiedde.
We hadden pas kennis gemaakt met plastic regenjassen: lekker licht
van gewicht in tegenstelling tot de oude loden jassen, die we
daarvóór hadden. Ik herinner me dat we in de motregen een
Sjocopname maakten onder een doorzichtige jas, zodat het papier
niet nat werd.
Als we heel kleine plantjes niet op naam konden brengen, noemden
we ze kpp'tjes (kleine pestplantjes). We werkten met de eerste druk
van het Plantensociologieboek, ik meen van Victor Westhof. Het gaf
nog wel eens strijd, welk cijfer je moest geven aan de
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"bedekkingsgraad" in het proefgebied van een bepaalde plant!
Kruipnieuws lazen we ook met opnamen uit andere gebieden, dan
onze zandgronden. We deden alles op zaterdagmiddag en zondag:
de vrije zaterdag was nog ver weg.
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ZINGENOPZOKA
Door: Nicky Lustenhouwer

H

autes-Fagnes I , 2009

Dit was het zoka van de canons. Deze is op de wijs van I like the
flowers, met dank aan Jorijn:
Ik geef de bloemen, ik bouw het leven. Ik laat ze groeien, een ster
van zeven.
Hier in het hoge veen, dus ga nu scoren heen. Bloemetjes,
bloemetjes, bloemetjes...
Wijs: Do-Re-mi, met dank aan Sanne:
Do, de dozen op dit kamp
da-da-da
Re, we reden niet zo snel
Dovenetel in het veld
Miezerregen, soms wat hard
Repen dikke chocola
Fagnes halen we ze wel
Mikken in de dixipot
Sol, we songen met elkaar
Fanatiek scoren we ja
Laat maar zitten die NH
Zomerzon waar benje nou
Timothee of washet ta
Laat de lucht nu niet meer grijs
Endan gaan we weer naar daTypisch was het zeker, wauw!

Zelfs het Bonte Avond menu was in canon, de gangen zijn
onderstreept:
Wijs: "Nieuwe Haring"
In het Lacde Robertville
Daar zwom een nieuwe haring
hij had een kampvuur gevonden
op een kampterrein
hij vond de Walibi niet zo fijn
doem doem doem, pada NH NH NH....
Wijs: "Zie je die bomen"
Zieje die convo. waarvan al die palen,
omwaaiden als stokjes,
dat was best wel balen
Wijs: "I like the flowers"
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Ik zit op de Dixi, daar schijt ik o zo fijn,
Maar helaas heb ik zo'n last van buikpijn,
Ik gooi met een grote zwaai, al is dat niet zo
Dixi, de Dixi, de Dixi...

fraai, Troep in de

SjOC-LIDVERTELT
Door: Tim Brouwer

J ij en de Sjoc in 3 woorden?
Pasop, Tak!
Hoe kwam je bij de Sjoc?
In een ver ver verleden, toen de blaadjes in de bomen nog rood en
geel waren, vertelde er eens een jongeman over het bestaan van
een klein clubje, dat elke week de natuur inging om nieuwe plantjes
te ontdekken. Sinds ik als klein jongetje het verhaal aanhoorde van
mijn oud oom die in Frankrijk van plekje naar plekje j e reed om alle
mooie plantjes te kunnen fotograferen, dit had ik altijd al zelf willen
doen, en toen ik hoorde van een clubje mensen die dit ook deed
besloot ik ook mee te gaan.
Wat vind je leuk aan planten of vegetatiekunde?
Het zijn in de natuur en het ontdekken van nieuwe dingen in natuur
vind ik het leukst aan vegetatiekunde. Ik vind het mooi om te zien
hoeveel plantjes zeggen over een plek, er gaat meestal een heel
verhaal schuil achter waarom een plantje staat waar die staat. Die
verhalen vind ik mooi om aan te horen en te begrijpen.
Wat vindjij de ultieme Sjoc-sfeer?
De ultieme Sjoc sfeer, kan je alleen
proeven op kamp, aan het einde
wanneer iedereen gaar en doodop is ;).
Wat is jou leukste Sjoc-moment
herinnering?

of
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Virion 1vorige jaar vond ik met recht de leukste Zoka die ik ooit heb
gehad, met leuke mensen die hele dag opstap in zuidelijke België,
opzoek naar al het moois wat ons te wachten stond.

7 5 SjOC-JAREN
LEDEN
DOOR:

MAX
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Ledenaantal
Het aantal leden van de Sjoc hangt sterk samen met het aantal NJNleden: het percentage NJN'ers dat lid was van de Sjoc lag altijd
binnen de marge 3-15%. Het ledenaantal van de NJN steeg in de 2e
Wereldoorlog van 2000 naar 3700 (de jeugd had weinig te doen,
veel organisaties waren verboden), en bleef daarna tot in de jaren
'60 stabiel met ca.1600-2000. Na 1970 begon het ledental
geleidelijk te dalen. In het midden van de jaren '80 waren er nog
1100 leden, thans slechts ruim 500.
In het jaar van de oprichting van de Sociologengroep werden
meteen 50 mensen lid. Tijdens de oorlog groeide het aantal leden
gestaag, net als in de NJN als geheel. In 1945 werd de helft van de
leden overgeplaatst naar de Botanische Commissie. De piek in de
jaren '70 kan verklaard worden door de tijdelijke verhoging van de
leeftijdsgrens naar 25 jaar. Eind jaren '80 was waarschijnlijk de tijd
dat het hoogste percentage NJN'ers lid was van de Sjocgroep: 1015%. In de jaren '90 kelderde het ledenaantal, nog sterker dan dat
van de NJN.
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Vrouwenemancipatie
De Sjoc werd, net als de NJN, lange tijd door mannen gedomineerd.
De meeste bestuursleden waren mannen, en de taakverdeling was
nogal traditioneel. De voorzitter was tot het midden van de jaren '80
bijna altijd een man (behalve in de Tweede Wereldoorlog en eind
jaren '50), zie de lijst met voorzitters (op de Sjoc-site). Vrouwen
waren vaak secretaresse of penningmeester. De meeste artikelen in
Kruipnieuws werden ook door mannen geschreven. Er waren echter
wel ongeveer evenveel mannen en vrouwen lid; een steekproef uit
de lijst van oud Sjoc-leden kwam uit op 50%-50%. Natuurlijk waren
er ook perioden dat er vooral mannen lid waren, zo was in 1978
maar 30% van de leden een vrouw.
In de tweede helft van de jaren '80 waren er voor het eerst vaak
vrouwelijke voorzitters en kwamen er besturen met vooral vrouwen
voor. In 2000 bestond de Sjoc voor 50% uit vrouwen, dat nam toe
tot 75% in 2007. Inmiddels is de vrouwelijke dominantie iets
gedaald naar zo'n 62%. In de NJN als geheel is de emancipatie
vergelijkbaar verlopen en lijken vrouwen en mannen op bestuurlijk
gebied gelijke kansen te hebben, maar in veel werkgroepen zijn de
meeste excursieleiders nog steeds mannen. De Sjoc vormt hierop
één van de weinige uitzonderingen.
Bronnen:
M. Coesèl (1997), NJN: een gemeenschap der individualisten
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In dit Kruipniews zijn we door de afgelopen 75 Sjoc-jaren heen
gewandeld. Benjij nou heel benieuwd geworden naar meer, kijk dan
op www,sioc.nin.nl/geschiedenis. Hier vind je bijvoorbeeld
historische documenten, een lijst met de voorzitters en een
overzicht van andere jubilea. Ook staan daar nog extra foto's en
liedjes. Mochten er dingen ontbreken of niet kloppen, laat het weten
(max.simmelink@wur.nl), wij waren er immers niet bij en kunnen
het dus niet allemaal zeker weten.
In het volgende Kruipnieuws gaan we nog een keer het verleden in,
daar zal de geschiedenis van het Kruipnieuws worden
behandeld.

OUDESOKVERTELT
Door: Peter-Jan Keizer

J ij en de Sjoc in 3 woorden?
Nauurbeleving - "Wetenschap" - Leuk+gezellig
Hoe kwam je bij de Sjoc?
Ik was NJN-er en zoals velen eerst vooral in vogels geïnteresseerd.
Daarna werden korstmossen en planten de passie. Dan ga je vanzelf
ook wel naar op planten gerichte kampjes in mooie gebieden. Ik heb
erg mooie ervaringen met de Sjocgroep beleefd in de Ardennen
(gebied rondom Rochefort, Malmedy, Dinant, etc.) maar ook op
Vlieland, Schiermonnikoog, Gris-Nez, en op nog veel andere
plaatsen. Je ontmoet mensen met dezelfde belangstelling en dat
schept een band.
Wat vindje leuk aan planten of vegetatiekunde?
Leuk aan planten / vegetatiekunde: je leert vooral de ecologie van
planten (gemeenschappen) te doorgronden. Opnamen maken is in
wezen niet leuk (saai), maar door zo lang in een klein vlakje te
kruipen ben je gedwongen alle sprietjes te herkennen en ga je de
wetmatigheden van de soortensamenstelling van de vegetatie
doorgronden. Leuk aan planten is dat ze (vaak) gewoon mooi zijn.
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Aan plantenecologie de kick als je ergens loopt en denkt: hier zou
die-en-die soort kunnen groeien en die dan ook werkelijk vinden.
Wat vind jij de ultieme Sjoc-sfeer?
Quasi-intellectueel gebabbel over plantengemeenschappen (en 1001
andere onderwerpen); determineren aan de NH-tafel, een lang stuk
fietsen, havermout met kaneel bij het ontbijt.
Wat isjou leukste Sjoc-moment of herinnering?
Moeilijk om een bepaald moment te benoemen. Ik heb veel mooie
momenten beleefd, van de hommelorchis en pyreneese vogelmelk
op het kampterrein en de vele Orchideen op het z.g.
crossterreintje tot de gezellige momenten met de anderen.
Heeft de Sjocjouw leven beïnvloed, zoja, Hoe?
Misschien niet alleen de Sjocgroep maar meer i.h.a. de NJN heeft
wel mijn leven beinvloed. Je houdt er vrienden voor het leven aan
over, de serieuze belangstelling voor de natuur die - denk ik - nooit
meer overgaat, in mijn geval ben ik ook nog in biologie werkzaam
en kan ik nog steeds stukjes ervaring die ik in de NJN-tijd heb
opgedaan in mijn werk toepassen.

Sjokgroep-weekend Beesterzwaag, november 1978. Vin Rob, Peter-Jan
Keizer en Rijcklof Hofman (Coesèl, 1997).
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VERSLAG VEGETATIEKUNDIGE EXCURSIE
AMELISWEERD
Door: Ingeborg Klarenberg, met hulp van Jip de Vries en John
Janssen voor het noteren van de opnamen.
Zondag 22 april 2012
/'"Np een wat betreft het weer wisselvallige dag bezochten een stuk
^ • ^ o f 14 mensen landgoed Amelisweerd en het fort bij Rhijnauwen.
De excursie werd geleid door niemand minder dan John Janssen en
Joop Schaminée.
Amelisweerd en Rhijnauwen
De landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen liggen tussen Utrecht
en Zeist, gelegen aan de Kromme Rijn. Tegenwoordig is de Kromme
Rijn geen spannende rivier meer, maar voordat de Romeinen zich
hier vestigden, was het de belangrijkste tak van de Rijn. De rivier
meanderde erop los, verlegde zich, overstroomde regelmatig en
zette daarbij dicht bij de rivier vooral zand af en klei in de verder
weg gelegen delen. De grond onder Amelisweerd bestaat dus uit
zand en klei en een mengsel van zand en klei (zavel). Deze patronen
zijn goed herkenbaar op de bodemkaart (Figuur 1 en Figuur 2) én ze
bepalen voor een groot deel wat voor soort vegetatie zich kan
vestigen. Het feit dat de gronden dichtbij een rivier liggen en klei
bevatten, geeft al aan dat de grond relatief rijk is aan nutriënten en
dat we te maken hebben met zogenaamde rijke bossen. Tijdens de
excursie was dat ook zichtbaar aan de Klimop die de bomen
ingroeide en niet alleen over de grond woekerde. In arme bossen
blijft Klimop meestal op de bodem. Rijke bossen kun je ook
herkennen aan de kruidlaag die groen wordt voordat de boomlaag
groen wordt en aan de vele voorjaarsbloeiers (in arme bossen is de
kruidlaag niet mooi ontwikkeld in het voorjaar). Verder bestaan ze
vaak uit meerdere lagen (struiklaag, lage en hoge boomlaag), terwijl
arme bossen meestal minder gelaagd zijn. Tenslotte kun je
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natuurlijk ook aan de soortensamenstelling afleiden of de bodem
arm of rijk is.
Tijdens de excursie zijn twee vegetatieopnames gemaakt. De eerste
opname werd gemaakt in het bos op Landgoed Amelisweerd en later
op de middag werd een tweede opname gemaakt op Fort
Rhijnauwen (Figuur 3). De opnames hadden verschillende doelen,
waarop verder wordt ingegaan bij de beschrijvingen van de
opnames.
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Vegetatieopname 1 - Amelisweerd
Een stukje van het pad af, het bos in en daar stonden we dan met
als doel een representatieve beschrijving van de vegetatie te maken.
Om te zorgen dat we geen belangrijke planten zouden missen, werd
een grootte van 10 bij 10 meter gekozen. De hoeken werden
aangegeven door bomen en rugzakken.
In bossen wordt meestal onderscheid gemaakt tussen de boomlaag,
de struiklaag, de kruidlaag en de moslaag. Per laag wordt de totale
bedekking in procenten geschat, waarna deze per soort geschat
wordt. Dit laatste gebeurt met behulp van de gecombineerde schaal
van Braun-Blanquet (Tabel 1). Deze schaal maakt onderscheid
SÄ

V

FortRhijnauwen

tussen soorten die bedekkend zijn en soorten die niet bedekken. Als
een soort minder dan 5% van het proefvlak bedekt, wordt gekeken
naar de hoeveelheid individuen. Bij een soort die meer dan 5%
bedekt, wordt de bedekking in procenten geschat. Deze manier van
werken vergt wat ervaring en zorgde tijdens de excursie nog wel
eens voor discussies.
Tabel 1 De gecombineerde schaal van
Braun-Blanquet
(%),
aantal
BraunBedekking
Blanquet individuen
r
< 5, 1-2
< 5, 2-10
+
1
< 5, 10-100
2m
< 5, >100
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2a
2b
3
4
5

5 - 12.5
12.5 - 25
25 - 50
50-75
75 - 100

De hoogte van de boomlaag werd geschat tussen 8,0 en 25,0 meter,
bedekte in totaal 80% en bestond grotendeels uit essen. Er stond
een enkele paardenkastanje en haagbeuk. De hoogte van de
struiklaag werd geschat tussen 2,0 en 6,0 meter en bedekte 50%
van het proefvlak. Behalve struiken werden er ook enkele kleinere
bomen en klimop in opgenomen. De meest voorkomende soorten
waren hazelaar, eenstijlige meidoorn en klimop. De kruidlaag
bereikte een hoogte van 0,3 meter met uitschieters naar 1,0 meter.
De belangrijkste soorten in de kruidlaag waren speenkruid, gulden
boterbloem, wederom klimop en veel jonge essen. De moslaag
bestond uit klauwtjesmos, groot rimpelos en snavelmos, maar veel
mos groeide er niet. (Tabel 2.)
Gezien de aanwezigheid van bomen en struiken als es, eenstijlige
meidoorn, hazelaar en paardenkastanje en andere soorten als
speenkruid, klimop, heksenkruid kan dit bos gerekend worden tot de
essen-iepenbossen (Fraxino-Ulmetum). Deze bosgemeenschap zou
kunnen voorkomen op alle kleigronden in West- en Midden Europa
die goed water doorlaten, maar de meeste van deze vruchtbare
gronden worden gebruikt voor landbouw. Het gaat vrij goed met
deze soortenrijke bossen, die in Nederland sporadisch langs de grote
rivieren voorkomen.
Het interessante van het maken van een vegetatieopname is dat je
de vegetatie kunt classificeren en vergelijken met andere
soortgelijke vegetaties. Ook draagt het maken van opnames bij aan
de kennis over verschillende soorten vegetaties.
Tabel 2 Resultaten vegetatieopname 1
Grootte 10*10 m
10 m vanaf pad, 50 m vanaf boerderij
X:
Y: 453.389

140.204
73

Bijzonderheden: haksporen, wat dood hout, veel strooisel (50%
beddekking)
Hoogte (m)
Totaal
Boomlaag
Fraxinus excelsior
Aesculus
hippocastanum
Carpinus betulus

8 , 0 - • 25,0
es
witte paardenkastanje
haagbeuk

Corylus avellana
Carpinus betulus
Crataegus
mongyna
Acer
pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Hedera helix

hazelaar
haagbeuk
eenstijlige meidoorn

50
3

+
2a

gewone esdoorn

+

es
klimop

+
0,l-0,3(-l,0)

Kruidlaag
Ranunculus
auricomus
Geum urbanum
Hedera helix
Fraxinus excelsior
Ribes rubrum
Crataegus
monogyna
Ranunculus ficaria
C.arex remota
Circaea lutetiana
Acer
pseudoplatanus
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Corylus avellana
Impatiens

+
+

2 , 0 - •6,0

Struiklaag

Bedekkin
(%)
90
80
5

gulden boterbloem

1
80
2b

geel nagelkruid
klimop
es
aalbes
meidoorn

1
2b
2m

speenkruid
ijle zegge
groot heksenkruid
gewone esdoorn

3

haagbeuk
beuk
hazelaar
klein springzaad

+
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+
r

+
+
+
r

+
+

parviflora.
Aesculus
hippocastanum
Crataegus
mongyna

witte paardenkastanje

r

eenstijlige meidoorn

+

klauwtjesmos
groot rimpelmos

+
+

snavelmos

+

sterrenmos

+

Moslaag

<1
Hypnum spec.
Atrichum
undulatum
Eurhynchium
spec.
Mnium spec.

Vegetatieopname 2 - Fort Rhijnauwen
Na een fikse hagelbui werd het plots zonnig en aangenaam, ideaal
om neer te strijken in een doodgewoon ogend grasveld. We
luisterden naar het verhaal over de man die tijdens
Dodenherdenking bij het houden van twee minuten stilte naar de
grond staart en plots allemaal addertongplantjes ontdekt. Al snel
probeerde iedereen als eerste de varens te ontdekken. Als we goed
hadden gekeken was het niet zo moeilijk geweest. De plantjes
bleken op een wat minder groen en op een bult gelegen stukje
grasland te groeien. Hier gingen we weer aan de slag met een
vegetatieopname, deze met als doel de ecologie van addertong te
beschrijven. Het bultje had een grootte van ongeveer twee bij twee
meter. Deze keer was er uiteraard geen boomlaag, alleen een
kruidlaag en een moslaag.
De kruidlaag bedekte 80% van het proefvlak en bestond voor het
grootste deel uit addertong, reukgras, veldzuring en scherpe
boterbloem. Daarnaast zag je ook veel gestreepte witbol, gewoon
struisgras, gewone veldbies, pinksterbloem, kruipende boterbloem,
rode klaver, margriet en brunel. Het is een veelvoorkomend
graslandtype, de kamgrasweide. (Tabel 3.)
Addertong is een zeldzame soort in Nederland. Hij groeit in
duinvalleien, boezemhooilanden, veenmosrietlanden en meer
landinwaarts in onder meer in heidemoerasjes en schrale
hooilanden. Dat addertong op dat grasland op Fort Rhijnauwen
voorkomt zegt dus wat over de bodem en het beheer. Waarschijnlijk
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is er nooit zware begrazing geweest, of bemest, alleen maaibeheer.
In ieder geval voegt zo'n vegetatieopname weer wat informatie toe
aan de al bestaande kennis over de ecologie van addertong. Die
informatie wordt gebruikt bij het maken van beheerplannen om
soorten (en gemeeschappen) te behouden.
Tabel 3 Vegetatieopname 2 2*2 m
30 m voor herdenkingsmonument
X:

140.615 Y: 454.001
bultig reliëf, beheer: maaien, nooit bemest
Hoogte Bedekking
(cm)
(%)
80
5-10
(20)
80

Totaal
Kruidlaag
Ophioglossum
vulgatum
Holcus lanatus
Alopecurus
pratensis
Lolium perenne
Anthoxanthum
odoratum
Agrostis capillaris
Equisetum arvense
Luzula campestris
Festuca
arundinaceae
Poa angustifolia
Dactylis glomerata
Lotus corniculatus
Vicia sativa
Festuca pratensis
Cardamine pratensis
Rumex acetosa
Lathyrus pratensis

addertong
gestreepte witbol

2m
1

grote vossenstaart
engels raaigras

+
+

gewoon reukgras
gewoon struisgras
heermoes
gewone veldbies

2a
2a

rietzwenkgras
smal beemdgras
kropaar
gewone en rechte rolklaver
smalle en voederwikke
beemdlangbloem
pinkste'rbloem
veldzuring
veldlathyrus

+
+
+
+
+
+
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+
1

1
2a

+

Galium mollugo
Ranunculus repens
Ranunculus acris
Potentilla anserina
Taraxacum
officinale
Trifolium pratense
Leucanthemum
vulgare
Prunella vulgaris
Plantago lanceolata
Cerastium fontanum
Fraxinus excelsior
Lysimachia
nummularia
Potentilla reptans
Stellaria graminea
Hieracium pilosella
Cirsium arvense
Carex hirta
Elytrigia repens
Festuca rubra

glad walstro
kruipende boterbloem
scherpe boterbloem
zilverschoon

+
1
2a

+

paardenbloem
rode klaver

+

margriet
gewone brunel
smalle weegbree
gewone hoombloem
es (zaailing)

1
1
2b

penningkruid
vijfvingerkruid
grasmuur
muizenoor
akkerdistel
ruige
zegge
kweek
rood zwenkgras

+
+
+
+
+

Moslaag

1

+
+

1
2a

+
10

Calliergonella
cuspidata
Brachythecium
spec.
Rhytidiadelphus
squarrosus

gewoon puntmos

+

dikkopmos
gewoon
haakmos

+
2a

Kartering gebied
Om de vegetatie van een gebied te beschrijven maak je een aantal
opnames van ongeveer dezelfde vegetatie. Dan krijg je een
representatieve weergave van de vegetatie. Soms zijn er ook
afwijkende stukken, bijvoorbeeld een klein dennenbosje in een
loofbos; daar kun je ook apart een opname van maken. Omdat
planten zo gebonden zijn aan hun omgeving, vertellen ze je daar
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veel over. Op sommige plekken is het net wat natter, droger,
zuurder, warmer, kouder enzovoort dan op andere plekken en dat
kun je aan de vegetatie zien.
Gulden boterbloem
Op de plek van de eerste
vegetatieopname
bestond
de
kruidlaag voor een groot deel uit
gulden boterbloem. Het bos zag er
letterlijk geel van, en het voelde ook
een beetje gek om zomaar midden in
die gele waas te gaan staan. Als je
goed naar de bloemen keek, kon je
zien dat de bloemkronen niet veel op
elkaar leken. De ene bloem had
slecht ontwikkelde kroonbladen en de
andere een paar mooie en voor de
rest slecht ontwikkelde kroonbladen. Het schijnt dat je vooral langs
de rivieren gulden boterbloem vindt met goed ontwikkelde bloemen
met vijf kroonbladen en dat je met name in het oosten van het land
de minder mooie exemplaren ziet. Ook de bladvorm kan per plaats
sterk variëren.
Het stuifmeel van de gulden boterbloem is slecht ontwikkeld en
dient alleen voor de vorming van reservevoedsel in het zaad. De
planten zijn dus klonen van elkaar en op die manier zijn allerlei
lokale vormen ontstaan. Men is er nog niet uit of die vormen tot
verschillende soorten gerekend kunnen worden.
Literatuur
- http://library.wur.nl/cck/index2.html?url=http://library.wur.nl/WebQuery/cck/lan
g/1423
- Schaminée, J., Sykora, K., Smits, N. en Horsthuis, M. (2010). Veldgids
Plantengemeenschappen van Nederland. KNNV Uitgeverij, Zeist.
- Weeda, E.J., Westra, R., Westra, C. and Westra, T. (1985). Nederlandse
Oecologische Flora, wilde planten en hun relaties 1.IVN, Amsterdam.
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HET LELIJKSTE PLANTJEVAN... MARINKA
Door: Marinka van Puijenbroek
T k vind het altijd maar een beetje raar,
•^-van die mensen die helemaal zitten te
zwijmelen over een orchidee. Nou moet ik
toegeven sommige orchideën zien er wel
mooi uit, maar niet veel mooier dan een
ereprijs. Maar een orchidee die echt
overrated is is de grote keverorchis
(Neottia ovata). Het heeft niet echt iets
spannend, het begint gewoon heel saai met
twee grondblaadjes en daar blijft het dan
ook bij. En dan zal je denken, de
bloemetjes zijn natuurlijk wel mooi, maar
nee die zijn gewoon heeeeel saai groen.
Dus geef mij maar een mooie zegge die zijn
veel leuker.

ZINGEN OPZOKA
Door: Nicky Lustenhouwer

J k y l g e 1,2010
En weer terug naar Skylge, eindeloze bron van inspiratie! Dit is een
bonte avond liedje van Karlijn, Willemijn, Eva en Lauren, op de wijs
van Lemon Tree. Met dank aan Lauren.
Ik zit op m'n fiets, Ik rij heel
hard
Wegaan van duin naar duin en
ik val op m'n gat
Ik lig op een plant, hij is niet
zacht
Ik denk dat 't een of and're
distel was

Maar alles wat ik zag, was dat
het een lief bloempje was.
Ik lig hier nu in het groene gras
De lucht is blauw en de zon die
lacht
Ik kijk naar al die plantjes ze
blijven leuk
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En telkens lig ik weer met
vriendinnen in een deuk
Enoveral zijn plantjes, en ik
vraag me af.

Echt helemaal niet blij!
Ik krijg opeens een goed idee
Ik neem dit plantje met me
mee
Ik kijk naar jou, in de tent
Opeens weet ik dat jij een
paardenbloem bent
Enalles wat nu went, is datje
nu bekend voor me bent

REF:Ik weet niet hoe, ik weet
niet welk
Alle mensen schreeuwen "kijk
nou toch naar die kelk"
Enalles wat ik dacht, was dat
het maar een plantje was
Ik kijk naar hier, ik kijk naar
daar
Ov'ral waar ik kijk staan
plantjes klaar
Enalles wat ik dacht, was dat
het maar een plantje was

Ik weet nu hoe, ik weet nu
welk
Niemand schreeuwt nu naar
me "kijk nou toch naar die
kelk"
Enalles wat ik dacht, was dat
dit een tof plantje was
Ik kijk naar hier, ik kijk naar
daar
Overal waar ik kijk staan
plantjes klaar
Enalles wat ik dacht (3x)
Wasdat dit een tof kampje
was.

(bridge) Zeg plant, waar sta jij
hier in dit boek?
Waar ben ik nu naar op zoek?
Wat benje voor plant?
Determineren, is echt niks voor
mij
Determineren, dit plantje
maakt me...

Kijk ook op de SJOC-site voor een tweestemmig lied van dezelfde
bonte avond!

HET LELIJKSTEPLANTJEVAN... INGEBORG
Door: Ingeborg Klarenberg

I

k kan helaas niet in vijf zinnen vertellen wat mijn lelijkste plantje
is. Op een of andere manier ken ik geen natuurlijke lelijke
planten. Wel vind ik paardenbloemen, madeliefjes en rozen wat
banaal. Zeker als je bijvoorbeeld een groen grasveld hebt met gele
aardenbloemen of witte madeliefjes. Ook doorgefokte planten vind ik
vaak lelijk, omdat ze veel te clichématig zijn.
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KRUIPWOORDPUZZEL

H

ier is weer een nieuwe kruipwoordpuzzel, de antwoorden van de
vorige kruipwoordpuzzel staan eronder. (DoorTessel Grijp)

Andwoorden Kruidwoordpuzzel Kruipnieuws 1:
1.ja (h).jubileumcommissie (v)2 ALV 3.cultivar4.bv5.Amelisweerd6.meidoorn7.wortelen8.roos9.flora10.
heermoes 11.wildenarcis 12.martens-voeren 13.om 14.Mao 15.kader 16.maretak 17.rood 18.akelei 19. gele
anemoon(h),geit(v)20.stro(h).Schiphol(v)21. HEMA22.es23.nee24.ei25.SPD26.peen27.schors28.
thiaminase29.hybnde30.nicotine 31. Ra32.iep33.wilg34.Gulpen35.haarijs36.en37.plukken38.reis39.
populier40 linde(h).leden(v)41. Eijsden42 slee43 Canada44 dor45 den46 kandelaartje 47 eenbes
Errata:dejuistebeschrijvingvan40.moest zijn:Chineseleider(R.I.P.)
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horizontaal
1. bruto nationaal product (afk.)
5. natuurorganisatie waarvan veel
oude sokken lid zijn (afk.)
6. dit droegen de eerste
Sjocmeisjes nog
8. Particuliere Gegevensbeherende
Organisatie (afk.)
10. schaal om bedekking in
categorieën in te delen
12. sommige kastanjes zijn wild,
andere...
A3, kleine gemeenschap van
mensen
14. 'kleine pestplantjes'
16. op dit moment
- 1 8 . gezang waarin NJN'ers
' overlijden
. 20. soort klei
•^2 1 .hier vonden we addertong
f 23. dit lusten de meeste plantjes
wel
24. voor op de boterham met
pindakaas
-f-26. belangrijk bestanddeel van de
vloeibare sjoc
-28. zoveel maal zat de Sjocgroep in
een dip
29. gebeuren waarbij kleine groene
plantjes worden bestudeerd
32. in memoriam (afk.)
34. sommige onverlaten denken dat
het Sjoc-blad zo heet
j-36. 'lekker' op de boterham
/ 38. overdreven ijver tot het vinden
van gewenste
plantengemeenschappen
39. voormalig mededelingenblad
van de Sjoc
40. deze maken Sjoccers graag
4 1 . hiermee wordt de Sjoccer 's
ochtends wakker

verticaal
1. stekelige ruigteliefhebber
2. uitroep
3. natuurorganisatie waar veel oudSjoccers lid van zijn (afk.)
4. liften
5. grote consument van Engels
raaigras
7. hobbelig paadje op Skylge
8. permanente kwadraat (afk.)
9. geelbloemige, variabele plant die
zich ongeslachtelijk voortplant
10. voormalige afsplitsing van de
Sjoc, bedoeld als een
toegankelijkere groep (twee
woorden)
11. programma waarin
vegetatieopnames kunnen worden
verwerkt
15. opeenvolging van soorten
17. door de Sjoc geadopteerde
soortgroep die niet altijd voldoende
aandacht heeft genoten
19. zoveel euro kost het
Jubileumkruipnieuws
—22. inheemse boomsoort
25. ongewaardeerd sociaal verband
waarvan Sjoccers werden verweten
het te vormen
27. niet alle salie is aardig, één
soort is...
30. plaats in Gelderland
31. afgezet stukje waarin je
vegetatieopnames kunt doen
33. locatie van het jubileum
35. hierin vind je gele plomp
37. algemene benaming voor
cypergrassen, russen en zegges
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ZINGENOP ZOKA
Door: Nicky Lustenhouwer

Nieuwkoop III, 2011 (SJOC-IWG)
Voor dit laatste zoka quote ik

graag Linde: "Nieuwkoop III
was een interessant kamp. De
regen, de IWG'ers, de Sjoc'ers,
de roeibootjes; het leverde een
spannende combinatie op. Toch
was het een heel geslaagd
kamp. Mede dankzij het
briljante NH-spel onder de
bezielende leiding van onze
NT'ers Max en Veerle. Tot mijn
grote vreugde kon je ook
punten verdienen met het
schrijven van liedjes over
dagsoorten. We maakten daar
dankbaar gebruik van. Elke avond schreven Nine en ik trouw de
liedjes van die dag over in eikaars beerput. Onvergetelijk kamp."
Dit is het "Zwanenbloemlied" op de wijs van "Het is een nacht". De
zwanenbloem heeft ook als Lindes favoriete plant in het Kruipnieuws
gestaan. De excursie bestond uit Anna, Veerle, Nine, Maartje, Mara
en Linde. Met dank aan Linde.
Wegingen op excursie, het NHspel doen,
we wilden vet scoren, wat
gebeurde er toen
Wezagen een groepje, ze waren
gestoord,
en toen haalden wij de peddel
van boord
Tiiiimo loste het op, hij is echt
een kerel
die man is echt top.,
Wegingen door, op soortenjacht
Het was een excursie, dieje niet
zo snel verwacht

REFR: Dezwanenbloem, die heb
ik altijd al eens willen zien,
Dezwanenbloem, hij is zo mooi
dat ik al bijna grien,
Hij is roze en zo groot en hij
staat daar fier in de sloot,
Wezagen hem vanuit de
booooohooooot,
Wezagen hem vanuit de booot.
Wewaren in Nieuwkoop, bij de
Albert Heijn,
Wezagen iets lopen, het was
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heel erg klein,
Hij was groen met stekels, het
leek wel een draak
Hij was ook heel schattig, je ziet
hem niet vaak.
De drakenexcursie was erg
jaloers,
toen hebben we uit voorzorg,
Mara ontvoerd,
De boot werd wat zwaar, maar
toch gingen we door,
Dat leverde ons, ons nog een
vette scoor. REF

Gelukkig waren we aangesterkt,
appeltaart en choc, dat heet
goed gewerkt,
chips, banaan en drop in de
boot,
Weleden echt, echt geen
hongersnood.
REFR 2: Dezwanenbloem, die
heb ik altijd al eens willen zien,
Dezwanenbloem, die scoorden
we vanuit de boot misschien.
Het NH-spel is zo goed, weet jij
waatje het voor doet.
Het geertje zo ontzettend veel
moehoed.
Je weet waarje het vooor doeet!

Wemoesten roeien over de grote
plas,
dat was wel vermoeiend, ja dat
was wat het was.

Ik kreeg ook een liedje over een bijzondere "huisexcursie" van
Linde: "Zo tegen het einde van het kamp waren we met een paar
mensen de regen helemaal zat. Het had die nacht hard gestormd en
veel mensen hadden slecht geslapen. Hoewel het juist die dag wel
lekkerder weer leek te gaan worden waren we toe aan een
relaxende omgeving. Warm en droog. En wat is daarvoor beter dan
een huis? Omdat het kampterrein redelijk middenin het land lag
reisden we die dag met Margot, Lauren, Rutmer, Veerle, Mara en ik
af naar Houten, naar het huis van mijn ouders. We gingen in bad,
we lazen en we bakten cakes voor het hele kamp. En natuurlijk
schreven we een liedje over onze heldhaftige (stiekem luie)
excursie. Het douchen en badderen had overigens niet erg lang nut:
eenmaal terug op het kampterrein barstte er een
aardappelsaladevoedselgevecht los tussen Chns en mij wat
uitmondde in het dopen van het hele kamp in het toch wat
modderige riviertje de Meije. Weer zo'n onvergetelijk dagje."

Wijs: I just can't wait to be
king (Lion King)
Wezijn vanochtend opgestaan
met een gek idee
er was 'snachts een orkaan
geweest
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of misschien wel twee

wacht maar af wat er toen
gebeuren ging

we renden naar de convo toe
vergaten toen de plas
dat kan wel komen omdat er
net teveel modder was

vallende lawines
vechtende stieren
een tsunami
hongerige gieren

dit was niet eens zo'n heel
bijzonder ding
wacht maar af wat er toen
gebeuren ging

kanoanen aanje broek
en nog steeds naar avontuur
op zoek

we wilden eigenlijk al het geld
verbrassen dat we hadden
maar werden onderweg
beroofd
door een kudde padden

we zwoegden ons door een
moeras
vochten met een lijk
dat daar bruut verdronken was
in het diepe slijk

we vluchtten toen naar het
station
en sprongen voor de trein
we kwamen daar toen best
goed weg
maar het deed toch pijn

in een oven weggestopt
maar vonden daar wel cake
we hebben die maar
meegebracht
toen de heks even niet keek
er is alleen nog één
verschrikkelijk ding
't is dit lied dat ik nu voor je
zing

dit was niet eens zo'n heel
bijzonder ding

Zo al die liedjes lezend, moet ik concluderen dat er niets beters is
om de kampsfeer in te vangen.
Tot slot nog een wekliedje van Lauren en Marte, met een mooie
boodschap voor Sjoc'ers van vroeger en nu: allemaal naar buiten en
op excursie!
Wijs: Rolling in the deep (Adele)
Oogjes open, het is alweer licht
De dag die is al daar, dus doe ze niet weer
dicht.
Sta nu ohohop, en kleedje nu maar aan
Want het is alweer tijd om op excursie te
gaan
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REFREIN:Depap is vers, want we haalden melk,
bij de boer die zelf nog stond te melken in de stal
Griesmeelpap hebben wij gemaakt, hoop dat het je smaakt
we kunnen aan het eten gaan,
we hebben het al voor je staan
griesmeelpap met brood erbij
maar geen koffie,
dus niet iedereen blij
stap opje fiehiehiets, rij naar een mooi gebied
of vaar in een bootje tot je allemaal plantjes ziet
scoor die sohohoort, een vlinder of libel
hopen dat het weer zo blijft, maarja dat zien we wel

ACTIVITEITEN
Vr. 22 Jun t / m Zo. 24 Jun: Voorzomerkamp Friesland:
waterbeestjes en - planten
In het uitgestrekte Friesland valt voor de NJN nog veel te
ontdekken!
Op zaterdag gaan we het veelzijdige laagveenmoeras de Aide
Feanen bezoeken. We fietsen naar Earnewoude en vanaf daar varen
we per kano de Aide Feanen in Max Simmelink gaat mee om ons
alles over waterplanten te leren. Klik hier voor meer informatie over
deze excursie.
Op zondag gaan we met Maarten Schrama naar de Grutte Wielen,
een natuurgebied ten noordoosten van Leeuwarden. Daar gaan we
in de slootjes met zeefjes op zoek naar waterbeestjes als wantsen,
larven, kevers en meer interessante beestjes. Neem dus je fiets,
zeefjes en loepjes mee en kom op kamp!
Het kamp bestaat uit twee aparte excursies. Beide dagen vertrekken
we om 10.00 uur vanaf station Leeuwarden. We overnachten in
Grou bij Anouk in de tuin.Geef bij opgave aan of je naar beide
excursies komt en ofje wilt overnachten .
Aan overnachting zijn kosten verbonden i.v.m. het eten, reken op
ongeveer €4,-.Omdat we kano's moeten huren kost de excursie van
zaterdag ongeveer €8,Plaats:
Info + opgave:
Station Leeuwarden, bij de
Anouk de Waard 06-38965219
taxistandplaats (overnachten in
Grou)
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Za. 23 Jun t / m Zo. 24 Jun: FlowerFestival
Dit weekend staat helemaal in het teken van planten. Op
verschillende plaatsen in Nederland gaan we op zoek naar de
mooiste en meest zeldzame planten! Ben je geïnteresseerd in
planten? Dan magje deze leuke maar vooral ook gezellige excursies
niet missen!
De excursies worden geleid door NJN'ers met veel verstand van
planten. Ook de algemene plantensoorten komen aan bod, dus de
excursies zijn ook geschikt voor mensen die nog niets over planten
weten. Iedereen tussen de 12 en 25 jaar is welkom!
De excursies beginnen meestal om 10:00 uur vanaf een station en
eindigen 's middags op dezelfde plek. De eindtijd kan verschillen;
meestal zijn de excursies rond 16:00 uur afgelopen. Vanaf het
vertrekpunt wordt er gefietst naar de leuke gebiedjes in de
omgeving. Neem dus je fiets mee! Verder hebje drinken, lunch,
regenkleding en eventueel een loepje en geld voor een ijsje nodig.
Dus wil jij de bijzonderste planten zien, in het gras liggen
determineren en een gave dag hebben? Grijp nuje kans om echt
iets te leren!
Er zijn de volgende excursies:
Zaterdag 23 juni: Haarlem, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden
(tijdens Voorzomerkamp Friesland).
Zondag 24 juni: Utrecht, Wageningen, Nijmegen.
Info + opgave: Lies Koenders 06-18180001
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Vr. 14 Sept t / m Zo. 16 Sept: Eetbare planten en
paddenstoelenkamp
In Nederland groeien vele soorten eetbare planten en
paddenstoelen. Op dit kamp kun je leren hoeje ze kunt herkennen
en de vruchten, wortels, bladeren of paddenstoelen kunt bereiden.
We gaan proberen zoveel mogelijk van ons eten zelf in de natuur te
verzamelen.
Info + opgave: Sven Bergraat 06-42961218

AANALLEOUD-LEDEN VANDESJOC
e hopen dat u heeft genoten van het jubileum en u dit
W jubileumnummer
met interesse hebt gelezen. Wij zijn in ieder

geval erg blij dat veel oud-leden nog steeds verbondenheid voelen
met de Sjoc. Ook na het jubileum staan we open voor contact met
oude sokken, dat kan voor ons heel leerzaam en inspirerend zijn.
U kunt de Sjoc op de volgende manieren steunen:

• Donateur worden. Doneer ten minste 10 euro per jaar en
ontvang minimaal driemaal per jaar het tijdschrift Kruipnieuws
! Op www.Sjoc.njn.nl kunt u oude nummers van het
Kruipnieuws inzien, om een indruk te krijgen. Uw bijdrage
wordt onder andere gebruikt voor nieuwe veldgidsen en het
drukken van Kruipnieuws, en komt dus altijd van pas! Contact:
Marleen, rhm.dekool@gmail.com, Haarweg 139 6709 RB
Wageningen.
• Een excursie leiden of een lezing geven. We nodigen
regelmatig experts uit met veel kennis over vegetatiekunde,
mossen, korstmossen of paddenstoelen. Contact: Max,
max.simmelink@wur.nl, 06-14570987.
• Het aandragen van ideeën voor veldonderzoekies over planten
of vegetatie. Contact: Max.
Help mee het Kruipnieuws archief compleet te maken!
Hebt u thuis nog oude nummers van Kruipnieuws liggen die niet
door de Noorse woelmuizen op Texel zijn vermorzeld en als
bouwmateriaal zijn gebruikt voor hun nest (zoals Ber van Aalderen
overkwam)? En wilt u deze wel afstaan aan de Sjoc? Neem dan
contact op met Max! Het Kruipnieuws archief van de Sjoc is helaas
niet compleet, dus zijn we op zoek naar ontbrekende nummers. Ook
nummers die we al hebben kunnen eventueel aan de Sjoc gegeven
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worden, in overleg met Max. We onderzoeken de mogelijkheden
voor het inscannen van oude nummers.
Voor oude sokken die niet bij het jubileum konden zijn:
Dit jubileumnummer is nog tot 24 juni voor ca. 5 euro te bestellen
bij Nine, nine@njn.nl, 06-41732432. Bij het jubileum is dit nummer
gratis aan alle deelnemers uitgereikt. Donateurs krijgen het nummer
toegestuurd.
Nieuwe rekening
De NJN stapt dit jaar over van ING naar Triodos, een duurzame
bank. Ook de Sjoc krijgt een nieuwe rekening bij Triodos. Stort dus
na het jubileum geen geld meer op ons oude rekeningnummer
476009, dat trouwens al sinds 1948 bestaat!
Website
In 1997 kreeg de Sjoc haar eerste website, gemaakt door Laurens
Sparrius. De huidige website www.S1oc.njn.nl bestaat sinds 2007.
Hierop staan o.a. de aankomende activiteiten, foto's, de lijsten van
boeken in de bibliotheek, determinatiehulp en meer dan 1,5 jaar
oude nummers van Kruipnieuws. Sinds kort is er ook een pagina
waar interessante historische documenten over de Sjoc zijn in te
zien, www.Sjoc.njn.nl/geschiedenis.

HetSjocbestuurvan 2012
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Retour:
IndigohofIS
1339HSAlmere

'/

Daslook: getekend door MeikeBos
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