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" 'Dwars door de duinen' gaat uit van uzelf als nieuwsgierige bezoeker, die geïnteresseerd
is in de flora, fauna en geschiedenis van het gebied....", stelt Albert Salman in zijn voorwoord,
en gelijk heeft hij. 'De duinen' omvatten in tegenstelling tot het uitverkochte 'Meijendelboek'
uit 1974 nu het gehele duingebied en aangrenzende gebieden vanaf het Solleveld ten zuidwesten van Den Haag tot en met de Coepelduinen tussen Katwijk en Noordwijk.
"Fameus" is het verdiende adjectief dat Salman het Meijendelboek meegeeft: en dan ben je
al gauw nieuwsgierig hoe dit nieuwe boek de vergelijking met haar voorganger doorstaat.
Het Meijendelboek: 271 bladzijden, 29 bijdragen.... Dwars door de duinen: 239 bladzijden,
70 bijdragen en véél meer ruimte toebedeeld aan foto's en andere illustraties....de schrik
slaat je als recensent om het hart.
Volkomen onterecht! "Dwars door de duinen" geeft inzicht in een groter aantal aspecten
van de duinen dan het vorige boek en het beschreven gebied is ook nog eens twee keer zo
groot. Welke onderwerpen komen zoal aan bod? Hier volgt een rijtje... bunkers, buikzwammen, geologie, golfen, korstmossen, kruisbladgentiaan, Katwijkse scheldnamen, prehistorie.
Pan van Persijn, Romeinen, regeneratie, sneeuwspringers, spinnenbalts, strandvondsten, stuifkuilen, vlinderwél en wee, vogelstand, waterwinning, walvissen op het strand
etc. etc.
Als ik ooit een boek gelezen heb waar het gezegde 'voor elk wat wils' op van toepassing is,
dan is dit het wel.
Wie nu denkt dat de vele auteurs slechts ruimte hadden om wat algemene opmerkingen te
maken moet het boek lezen. Op de één of andere wijze zijn zij er vrijwel zonder uitzondering
in geslaagd om in enkele bladzijden heel veel interessante informatie te persen, en dat op
een manier waarbij de tekst ook qua stijl lezenswaardig blijft.
Maar de poëzie dan, de natuurbeleving, die in het Meijendelboek bladzijde voor bladzijde
het hart verwarmde? Die is dan toch zeker verdwenen?
Slechts gedeeltelijk! Lees 'Stemmen uit het verleden' maar, van Jan van den Ende; ga samen
met Ed van der Meijden in 'Sneeuwspringers en bastaardschorpioenen' op uw buik in het mos
liggen, wachtend op allerlei merkwaardige ongewervelde diertjes die langs zullen komen;
ervaar de haast magische sfeer van de aquarellen van baltsende spinnen in 'Dansen in het duin'
van Aart Noordam.
Controversiële en andere minder plezierige zaken worden in het boek niet geschuwd. De
achteruitgang van de vogelstand voor wat betreft de meer duin-karakteristieke soorten wordt
besproken, een scala aan mogelijke oorzaken wordt genoemd. Niet alleen de - vermoedelijk
aanzienlijke - positieve effecten van beheersmaatregelen als grootschalige regeneratiewerkzaamheden en begrazing komen aan de orde; hierbij optredende negatieve bijverschijnselen
29
Holland's Duinen

nr 42, april 2003

Boekbespreking

als respectievelijk het verlies van kostelijke noordhellingvegetaties en het verlies
van dekking en bijbehorende achteruitgang van kleine zoogdieren worden ook
aangestipt.
Voor wat betreft mijn eigen interessegebied was ik benieuwd welk plaatsje de
bijen, graafwespen en andere angeldragers zouden krijgen. In een bijdrage in het
Meijendelboek beschreef dr. J. Wikke destijds op bloemrijke wijze de biologie van
de Geelzwarte Wolbij Anthidium manicatum; het enige probleem was dat deze
soort in het op angeldragers nauwkeurig onderzochte Meijendel in het geheel niet
voorkwam....
Wat dat betreft hebben de huidige auteurs Noordam en Kuijper het veel beter
gedaan door het merkwaardige fenomeen van in lege slakkenhuisjes nestelende
solitaire bijen te beschrijven, soorten, die slechts in onze kalkrijke gebieden als de
duinen en Zuid-Limburg voorkomen.
Het past een recensent om ook enige kritische geluiden te laten horen. Die kunnen
gesplitst worden in enkele luchtige noten en wat meer serieuze opmerkingen. Om
met de eerste te beginnen: de welluidende wetenschappelijke naam van de helmbewonende bastaardschorpioen op bladzijde 122 wordt daar op drie verschillende
manieren geschreven (Dactylochelifer is correct). Hier is iets mis gegaan tijdens het
productieproces. De middelste kleurenfoto op pagina 130 toont geen
Zwartsprietdikkopje maar een Groot Dikkopje.
Van ieder duingebied wordt in een apart kader een kort "Signalement" gegeven.
Hierin komt steeds de rubriek "Meest waardevolle soorten" voor. Nergens wordt
een verklaring gegeven wat nu een waardevolle soort is en wat niet, en dan komt
de term wel erg antropomorf over. Ik vermoed dat de redacteurs steeds officiële
rode lijstsoorten of zgn. doelsoorten hebben genoemd. Alleen dan wordt
begrijpelijk - maar is het nog niet te billijken - waarom voor de Coepelduinen de
Roodborsttapuit (die in ettelijke natuurgebieden in Nederland te vinden is) wél
onder de meest waardevolle soorten wordt gerekend, en de écht zeldzame en blijkens de tekst vrijwel tot dit gebied beperkte bijzondere micro-vlindertjes - enkele
bladzijden verder - niet.
Storend is de tekst bij de foto op pagina 100: "
links het kleinere ei van een
parasiterende goudwesp (...) die gelukkig in onze duinen niet voorkomt." Dat het
voorkomen van de (parasitoïde) wesp juist op een voldoende grote en gezonde
populatie van de gastheer wijst weten de auteurs natuurlijk wel maar de lezer wellicht niet; dit riekt naar onnodig populair doen ten koste van de wesp (die trouwens
een juweel van een insect is).
Al met al is dit prachtig vormgegeven boek een zeer welkome aanvulling op het
Meijendelboek uit 1974. Het bevat schatten aan informatie over natuur, geschiedenis en wat al niet van onze duingebieden aan de Zuid-Hollandse vastelandskust.
En: ik was het bijna vergeten: het boek zit boordevol fraaie kleurenfoto's!
Alle hulde aan redacteurs, auteurs (waarvan ik er slechts enkele kon noemen),
overige medewerkers en voorbereiders, drukkerij, uitgever en sponsors voor deze
prestatie!
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